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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» склалася добра наукова тради
ція: підбиваючи підсумки навчального року, проводити
щорічну Всеукраїнську наукову конференцію студентів і моло
дих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Нині ми про
водимо її вже ввосьме.
Власне, це переконливо свідчить про системність і послідов
ність політики університету щодо залучення студентів і моло
дих вчених до наукових досліджень, творчого наукового пошу
ку, впровадження результатів наскрізної наукової тематики,
підтримки талановитих студентівнауковців і молодих вчених.
Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учас
ників конференції прекрасними віршами Світлани Патри, сту
дентки IV курсу Університету «Україна» спеціальності «Ви
давнича справа та редагування».
Маємо надію, що палкі та щирі вірші молодої поетеси до
линуть до Ваших сердець, шановні учасники конференції!
Організаційний комітет
Я не сама
Я в цьому світі зовсім не сама,
Зі мною поруч з рання й до темна
Три подруги — Надія, Віра і Любов,
Мене зігріє їхніх душ тепло.
Я вірю в долю, щастя і у себе,
Допоки ясне сонце сяє в небі,
Допоки будуть море і земля,
Без Віри вже не зможу жити я.
Коли, здавалося б, розбиті усі мрії,
Мене рятує знов сестра — Надія.
Показує дорогу в майбуття,
Крізь терни повертає до життя.
Крізь бурі та розлючені моря
Любов у серці сяє, мов зоря,
Що світить в небі з ночі до світання
Моя Любов це мрії, сподівання.
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Я буду в цьому світі не сама,
Бо ви зі мною зрання й до темна.
Мене вже гріє ваших душ тепло,
Три подруги — Надія, Віра і Любов.
09.07.2006 р.
Ми інші
Ми не такі як всі, ми трохи інші
Коли нам важко — ми складаєм вірші
І просим вас, не треба нас жаліти,
Нас просто треба серцем зрозуміти.
Повірте в нас, повірте в наші сили,
Щоб в себе ми повірити зуміли,
Щоб ожила в серцях у нас надія,
Щоб у душі світився вогник мрії.
Коли в серцях є віра, все ми можемо
Хвороби злі напасті переможемо
Бар’єрів треба лиш не будувати
І просто жити нам не заважати.
Ви нас каліками усіх не називайте
За наші успіхи всім серцем вболівайте,
Біда тоді до нас доріженьку забуде
Любов і злагода у душах вічно буде.
Ми просим вас, не треба нас жаліти
Нас просто треба серцем зрозуміти,
Від вас усіх не кращі ми й не гірші
Ми не такі як ви, ми просто інші.
грудень 1999 р.
ЖИВИ
Якщо хочеш почути пісню — співай!
Якщо хочеш почути слово — кажи!
Якщо хочеш пізнати небо — літай!
Якщо хочеш відчути вітер — біжи!
Якщо хочеш ти любові — то люби!
Якщо хочеш радості — то смійся!
Щоб повірили у тебе — вір собі!
Якщо страху ти не хочеш — то не бійся!
Якщо хочеш миру — не воюй!
Якщо серцю тяжко — не здавайся!
Щоб не сталося — живи, працюй,
Сонцю, небу, людям усміхайся!!!
травень 2004 р.
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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

ЦІЛЬОВИЙ РИНОК ПІДПРИЄМСТВА
ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЙОГО ВИБОРУ
Авраменко А. С.,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг», МАУП,
т. 0636916271,
Буряк Р. І.,
д.е.н., науковий керівник
Актуальність теми. Орієнтація економіки України на застосування
ринкових механізмів господарювання підвищила інтерес вітчизняних
вчених і практиків до методів, що забезпечують ефективну діяльність
підприємств. Одним з головних серед них є маркетинг, основний
принцип якого полягає у задоволенні потреб споживачів. Центральне
місце в теорії маркетингу посідає стратегія цільового маркетингу, яка
передбачає здійснення операцій з вибору цільового ринку та форму&
вання комплексу маркетингового впливу на нього. Вважаю, що якщо
кожне підприємство буде не лише ознайомлене, а й розбиратися у ви&
борі цільового ринку — економіка нашої країни значно покращиться і
цим самим ми змогли б зменшити статистику банкрутств.
Останнім часом спостерігається зростання кількості наукових
видань вітчизняних та зарубіжних вчених&маркетологів: Савчен&
ко Е. П., Мізюк Б. М., Оберемчук В. Ф., Гейк та Джексон П., Томсон
А., Уолтерман Р. присвячених питанням маркетингу, в яких розгляда&
ються теоретичні питання, що пов’язані з деякими аспектами щодо
вибору цільового ринку підприємства. Разом з тим, глибокому тео&
ретичному обґрунтуванню, методиці дослідження і практичній
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реалізації цього процесу на вітчизняних підприємствах приділено
ще недостатньо уваги, а також не достатньо висвітлено питання,
пов’язані з методами оцінки конкурентного становища підприємств
на цільовому ринку й обґрунтовано доцільність їх застосування
вітчизняними підприємствами. Накопичений світовий досвід з даної
проблеми не можна застосувати в оригінальному вигляді в діяль&
ності вітчизняних підприємств через різницю в умовах господарю&
вання і національних особливостях українських споживачів.
Необхідність визначення цільового ринку для підприємств, обу&
мовлена тим, що вони діють на високонасичених, ємних ринках,
з високими вхідними та вихідними бар’єрами, де кінцеві споживачі
очікують індивідуального підходу при задоволенні своїх потреб.
Отже такі дослідження забезпечують отримання вірогідної
й систематизованої інформації про всі умови й процеси, що впли&
вають на постановку цілей, розробку стратегії і планування марке&
тингової діяльності. Особливого значення набуває дослідження
ринку, коли підприємство приймає рішення про випуск нової про&
дукції. Поглиблене дослідження ринку передбачає необхідність йо&
го розгляду, як диференційованої структури залежно від груп спо&
живачів і споживацьких властивостей товару, що в широкому
розумінні визначає поняття ринкової сегментації. Підприємство
приймає рішення ігнорувати різні сегменти ринку і замість пошуку
відмінностей в потребах намагається сконцентрувати свої зусилля
на загальному для споживачів попиті. Тоді маркетингові заходи бу&
дуть спрямовані на розширення чисельності покупців, масову рек&
ламу, масові засоби стимулювання продажу. Їхньою метою стає на&
дання товару таких споживчих властивостей, які роблять його
найпривабливішим для всіх споживачів.
Дослідження даної теми допоможе вивчити та реалізувати на
практиці важливі аспекти без яких на ринку неможливе існування,
допоможе розробити стратегію та чітко слідувати цілям уникаючи
простих помилок, які гублять підприємства та економіку нашої
країни. Також під час написання роботи, було виявлено, ринкові
відносини вимагають від компаній все більшої уваги до побажань
споживачів. Для найефективнішого задоволення потреб клієнтів та
одержання фірмою конкурентної переваги компанія повинна чітко
окреслити цільові ринки, на яких вона працюватиме. Лише пра&
вильне та чітке визначення цільових ринків допоможе компанії
здобути значні конкурентні переваги та досягти успіху. Відбір ціль&
ових ринків — це пошук підприємством найбільш привабливої гру&
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пи споживачів, які належать до одного або кількох споріднених сег&
ментів, для реалізації своєї продукції на цих сегментах ринку. Орієнтація
підприємства на цільовий ринок простежуватиметься в усіх подальших
маркетингових діях. Тобто саме для цих ринків будуть планувати асор&
тимент продукції, встановлювати ціну, планувати збут і комунікації.
А отже, дуже важливо з можливих альтернативних сегментів ринку об&
рати ті, що дозволять підприємству досягти поставлених цілей.

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В. В. Алієв,
VI курс, група КД 52 10, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 095 419 45 77
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. М. Гаркуша,
д.е.н., професор, науковий керівник
В умовах ринкових перетворень в Українській економіці сталися
глибокі перетворення. Прискорення економічного розвитку країни
виявилося неможливим без розвитку підприємництва у сфері мало&
го бізнесу. Досвід передових зарубіжних країн свідчить про те, що
малий бізнес в цих країнах є локомотивом економіки.
В Україні малий бізнес через як об’єктивні, так і суб’єктивні
причини знаходиться на початковій стадії свого розвитку. В зв’язку
з цим представляє науковий інтерес дослідження шляхів розвитку
малого бізнесу, застосування маркетингових технологій для прис&
корення цього розвитку.
Більшість сучасних Українських дослідників, характеризуючи
підприємницьку діяльність, роблять акцент на отримання прибут&
ку, розглядаючи її як основну мету підприємництва. Проте, згідно
сучасної концепції управління, підприємництво має своєю кінце&
вою на меті не стільки прибуток, скільки задоволення потреб
кінцевих споживачів шляхом організації виробництва, збуту, мар&
кетингу, логістики, менеджменту, орієнтованих на максимізацію
продуктивності на кожній стадії відтворювального процесу.
Маркетингова діяльність при цьому виступає як інтегруюча
функція усіх ланок підприємницької і виробничої діяльності.
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Маркетинг стає базою ухвалення рішень у сфері підприємництва,
починає грати ключову роль в системі управління, організації, пла&
нування і контролю підприємницької діяльності. Система управ&
ління господарською діяльністю організації, підприємства, фірми в
цій ситуації повинна будуватися на основі філософії і використан&
ня інструментарію маркетингу і розглядатися вищим керівництвом
фірми в якості основного засобу досягнення цілей фірми.
Парадигмою управління маркетингом на фірмі в цих умовах
приймається узагальнювальний постулат: управління маркетингом —
це управління попитом.
В Україні нині проблема оцінки ефективності маркетингової
діяльності стає особливо значущою для підприємств виробників,
яким доводиться виживати не лише в умовах нестабільності зовніш&
нього середовища, обумовленого політичними і економічними чин&
никами, але і серйозній конкуренції з боку зарубіжних виробників.
Головна проблема, що ускладнює усі спроби оцінити ефективність
тих або інших підходів маркетингової діяльності — неможливість
відокремити результат дії на товарообіг комплексу маркетингу від
впливу інших чинників, пов’язаних зі зміною зовнішнього середовища
фірми. Крім того, якщо метою застосування маркетингу є не збільшен&
ня товарообігу в короткостроковому періоді, а створення позитивного
образу торгової марки, конкретного товару, фірми в довгостроковому
періоді, то оцінити ефективність маркетингу удвічі складно.
Проте, проводити дослідження ефективності маркетингової
діяльності необхідно на будь&якому підприємстві, оскільки рівень
ефективності маркетингу зумовлює успіх нового товару, нової тор&
гової марки, нової стратегії розвитку підприємства. Дослідження
ефективності і наступне коригування знижують ризик ухвалення
невірного управлінського рішення і, як наслідок, ризик неефектив&
ного використання матеріальних ресурсів і неотримання прибули.
Дослідження ефективності маркетингової діяльності підприєм&
ства припускає проведення якісного і кількісного аналізу очікува&
ного економічного ефекту, який підприємство розраховує отрима&
ти при впровадженні тих або інших заходів в системі управління
маркетингом. Економічний ефект виходить у вигляді підвищення
якості управління маркетингом і може бути виражений у збіль&
шенні збуту, скороченні витрат на маркетинг, підвищенні віддачі
від рекламної кампанії і так далі. Він може бути негайним або
відкладеним, отриманим за рахунок додаткових надходжень або
економії. Як економічний ефект може розглядатися навчання пер&
соналу або зменшення ризику при ухваленні рішень.
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Андреєнко
старший викладач, (066) 14 48 055
О. В. Бондар,
к.е.н., доцент, науковий керівник
Розглядаючи системи функціонування підприємств, не можна не
звернути увагу на те, що більшість керівників розглядають не потенціал
конкурентоспроможності, а конкурентоспроможність потенціалу.
Аналіз літературних джерел дав можливість відмітити, що важ&
ливою характеристикою конкурентоспроможності потенціалу
є здатність до адаптації в умовах до змін зовнішнього середовища
[2]. Звідси, виникає питання — чи не йдеться мова про конкуренто&
спроможність? Оскільки, цілком логічним є те, що зміна потенціа&
лу є неможливою без зміни об’єкту господарювання. Саме ці
об’єкти господарювання ведуть конкурентну боротьбу і саме вони
мають пристосовуватися до мінливого зовнішнього середовища.
Згідно із думкою Бачевського Б. Є. «потенціал конкурентоспро&
можності підприємства — це властивість носія забезпечити потреби на
ринку за кожною номенклатурною позицією продукції за обсягом, ха&
рактеристиками, якістю та ціною в межах виробничого та економічно&
го потенціалу підприємства на певному рівні: вище, нижче або на рівні
конкурентів з урахуванням рівня використання існуючої властивості
щодо конкурентоспроможності та потенціалу її розвитку» [1].
Потенціал не є абсолютною чи сталою величиною, він є віднос&
ним, оскільки визначається лише по відношенню до конкурентів.
Для оцінки потенціалу конкурентоспроможності підприємства
є доцільним аналіз методів оцінки самої конкурентоспроможності.
Її оцінюють через показники, які характеризують ефективність ви&
робничої діяльності, фінансовий стан підприємства, ефективність
підприємства збуту і просування товару на ринку порівняно з під&
приємствами&конкурентами, а також показники конкурентоспро&
можності товарів. Однак більшість з цих показників є комерційною
таємницею, тому застосовують експертні методи, що не вимагають
збору повної інформації про конкурентів, а базуються на думці
досвідчених фахівців. Певний відсоток похибки треба віддати на те,
що експертна оцінка може мати суб’єктивні нашарування і спотво&
рювати результати оцінки.
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На нашу думку, найбільш відповідними сутності категорії «по&
тенціал» будуть такі способи оцінки :
Оскільки потенціал характеризується внутрішньою структу&
рою, то потрібні методи, які матимуть змогу оцінити існуючий,
задіяний та можливий потенціал розвитку.
На основі того, що потенціал конкурентоспроможності є результа&
том синтезу різного роду потенціалів, то необхідні методи, які б оціни&
ли чинники впливу прямої та опосередкованої дії на підприємство.
Враховуючи постійну динаміку зміни (як в ретроспективі, так і
в перспективі) об’єкту господарювання, є необхідність застосуван&
ня методів, які б відображали властивості категорії «потенціал».
Необхідність діагностики оцінки конкурентоспроможності, зу&
мовлюється потребою планування стратегії поведінки об’єкту гос&
подарювання на ринку.
Зміна вимог споживачів, розвиток науки і техніки постійно на&
бирають оберти, це призводить до ускладнення формування стра&
тегії на довгу перспективу. Проте задля визначення конкурентних
позицій і напряму розвитку об’єкту господарювання та кількість
показників конкурентоспроможності, що склалася від початку
ринкових відносин, є достатньою.
Література
1. Бачевський Б.Є., Заблодська І.В,, Решетняк О.О. Потенціал і розви&
ток підприємства : Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2009. — 400 с.
2. Клівець П.Г. Стратегія підпрмиємтва: Навч. посібник. — К.: Альма&
матер, 2007 р. — 320 с.

УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Андрієвська,
V курс, група МО 51 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 0512 24 11 06
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Головною особливістю комерційної діяльності в період станов&
лення ринкових відносин є переорієнтація цілей, завдань і функцій
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від потреб підприємства до потреб і вимог ринку, окремого спожи&
вача. При цьому повинен використовуватися системний підхід до
вирішення ринкових проблем, який націлений на активізацію ко&
мерційної діяльності та використання більш досконалих методів
комерційної роботи на основі принципів і елементів маркетингу.
Політика переорієнтації комерційної діяльності на маркетинг пе&
редбачає посилення ролі ринку, націленість як виробничої, так
і торговельної діяльності на вивчення потреб і запитів конкретних
споживачів і найбільш ефективне їх задоволення.
Комерційна діяльність невід’ємна умова ринкового господарюван&
ня. Потенційні можливості котрої з переходом до ринкової економіки
здобувають усе більше значення. Будучи складовою частиною ринку,
комерція, спираючи на свої позиції, одночасно стає основою ринково&
го господарства. Як показує практика, активність комерції тим вище,
ніж стійкіше і динамічніше діюче середовище ринку. У своєму призна&
ченні і діяльності комерція повинна базуватися на українській моделі
формування ринку і ринкових відносин, що складаються.
Важливим елементом комерційної діяльності виступає товарна
політика, яка повинна бути направлена на залучення нових споживачів,
зростання популярності підприємств на ринку, покращення їх репутації
і, як наслідок, збільшення обсягів збуту і ступеню використання по&
тенціалу свого ринку. Основним напрямком формування товарної
політики є: інновації, забезпечення якості і конкурентоспроможності то&
варів, оптимізація асортименту, торгова (товарна) марка, упаковка, уп&
равління життєвим циклом, позиціонування товарів на ринку. Здатність
підприємства до постійного оновлення свого асортименту — основна
умова його виживання в конкурентній боротьбі. Важливість інновацій в
товарній політиці пояснюється, перш за все, різким посиленням впливу
науково&технічного прогресу на розвиток виробництва і торгівлі.
Досить багато вітчизняних підприємств виходять на зовнішній
ринок, починають діяти в незвичному господарському середовищі,
де ринкові відносини досягли високого рівня розвитку. Проте, не
оволодівши передовими методами маркетингу, такі підприємства
приречені на невдачі в конкурентній боротьбі. Знання маркетингу
дозволяє необхідним чином організувати роботу з споживачем,
об’єктивно оцінити своїх конкурентів, їх сильні та слабкі сторони,
визначити переваги в конкурентній боротьбі, правильно вибрати
сегмент або нішу ринку, сферу господарської діяльності.
Комерційна діяльність в умовах маркетингової орієнтації направ&
лена на досягнення певних цілей, будується на визначених принци&
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пах, реалізує специфічні функції, використовує необхідний інстру&
ментарій і методи організації діяльності підприємства на ринку.
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 уп&
равління процесом комерційної діяльності по збуту готової про&
дукції, не комплексне вирішення яких є причиною неповного задо&
волення попиту, недоотримання прибутків, відсутності достатніх
обігових коштів, заборгованості тощо. В таких умовах теоретич&
ною, методологічною і методичною основою комерційної діяль&
ності підприємств має стати маркетинговий підхід, одним з інстру&
ментів якого є збут готової продукції. Переорієнтація комерційної
діяльності на маркетинг передбачає, націленість як виробничої, так
і торгової сфер на вивчення запитів і потреб конкретних спожи&
вачів і максимальне їх задоволення. Підприємство повинно вияв&
ляти цільові сегменти, вивчати їх потреби та на основі отриманих
даних розробляти товарну, цінову, збутову і комунікаційну політи&
ку, які найбільш повно відповідають бажанням споживачів.
Отже, система управління комерційною діяльністю не може бути
удосконалена шляхом зміни окремих елементів, а потребує карди&
нальних перетворень всіх її складових. При цьому необхідно врахо&
вувати, що всі елементи комерційної діяльності потрібно розглядати
не окремо, а у їх взаємозв’язку і взаємообумовленості. А це можливо
лише за допомогою створення комплексної системи управління ко&
мерційною діяльністю на основі маркетингу, яка буде здатна швидко
реагувати на зміни у внутрішньому середовищі, в повній мірі адапто&
вана до теперішніх умов функціонування і направлена на досягнен&
ня цілей підприємства найбільш ефективним шляхом.

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
К. В. Андрієнко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси», тел. 0667880503
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к.е.н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Сучасна світова фінансова криза, що розпочалася в США, знач&
но вплинула на українську промисловість, яка постраждала най&
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сильніше в СНД. До факторів, які посилили кризову ситуацію на
підприємствах, відносяться: незадовільна постановка роботи на
ринку, неефективна маркетингова політика, несвоєчасне оновлен&
ня асортименту товарної продукції; різке підвищення рівня витрат
виробництва і збуту товару, брак інновацій та раціоналізаторства;
дефіцит у фінансуванні; відсутність або незадовільна робота служб
контролінгу (планування, аналіз, інформаційне забезпечення,
контроль); відсутність стимулів праці у працівників підприємства.
Процес виведення підприємств з кризового стану має відбува&
тися не хаотично та безсистемно, він має бути належним чином ор&
ганізований та скоординований.
Взагалі існує два види реакції підприємств на фінансову кризу:
1. Захисна реакція, яка передбачає різке скорочення витрат,
закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скоро&
чення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення
окремих частин ринкового сегмента, зменшення відпускних цін та
(або) обсягів реалізації продукції.
2. Наступальна реакція, що передбачає активні дії: модернізація
обладнання, освоєння нових предметів праці, уведення нових тех&
нологій, запровадження ефективного маркетингу, пошук нових
ринків збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної
стратегічної концепції контролінгу та управління.
Сучасне суспільство хвилюють проблеми запобігання банкрут&
ства підприємств, їх виживання в умовах стійкої кризи. Система за&
ходів, яку називають антикризовим управлінням, у випадку їх
успішного практичного застосування здатна допомогти компаніям
зі скрутним становищем.
Для подолання кризової ситуації підприємством розробляється
стратегія фінансового оздоровлення. Її завдання — визначити ос&
новні напрями антикризових заходів і загальну очікувану ефек&
тивність. На основі плану фінансового оздоровлення розробляють&
ся більш конкретні документи: плани маркетингу, виробничі
плани, графіки робіт та ін.
Антикризова програма та план антикризових заходів мають за&
довольняти таким вимогам:
– забезпечувати комплексне вирішення питань фінансового
оздоровлення та відновлення працездатності цілісного організму
підприємства;
– бути підпорядкованим стратегічним інтересам підприємства
в цілому;
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– бути привабливими для зовнішніх інвесторів;
– встановлювати цілі, які кількісно вимірюються та можуть
контролюватися;
– містити рішення, що усувають існуючі проблеми і загрозу для
функціонування підприємства;
– конкретизувати завдання в розрізі структурних підрозділів та
функціональних служб підприємства;
– передбачати змістовні (кількісні та якісні) наслідки запропо&
нованих заходів, можливі терміни їх отримання.
Щодо фінансово&економічних заходів, то для покращення фі&
нансового стану підприємств можуть застосовуватися: лізинг;
фінансова допомога, позики, які мають державне значення — дер&
жавні кредити; оптимізація податків (наприклад, висока інфляція
поточного року дозволяє провести суттєву індексацію вартості ос&
новних фондів, за рахунок чого в наступному році можна буде еко&
номити при сплаті податку на прибуток); вивільнення частини не&
ефективно використовуваних офісних і складських приміщень
і здача їх в оренду; невідкладне скорочення витрат (закриття окре&
мих нерентабельних підрозділів підприємства, оптимізація персо&
налу, зменшення відпускних цін та виробництво продукції, яка га&
рантовано може бути реалізована); розробка дієвих заходів
економії в усьому; ефективне управління дебіторською і креди&
торською заборгованістю; пошук та формування фінансових ресур&
сів для проведення антикризових заходів виробничо&технічного ха&
рактеру; оптимізація використання вільних грошових коштів тощо.

АКТУАЛЬНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Є. І. Анохін
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (063) 717 67 65
Т. І. Пішеніна,
доктор економіки та менеджменту, професор
Інновація — це кінцевий результат впровадження нововведення
з метою поліпшення об’єкта управління й одержання економічно&
го, соціального, екологічного, науково&технічного чи іншого виду
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ефекту. Нововведення — оформлений результат фундаментальних
і прикладних досліджень, чи розробок експериментальних робіт
у якій&небудь сфері діяльності по підвищенню її ефективності. Но&
вовведення можуть оформлятися у вигляді: відкриттів; винаходів;
патентів; товарних знаків; раціоналізаторських пропозицій; доку&
ментації на новий чи удосконалений процес; організаційної, ви&
робничої чи іншої структури; ноу&хау; понять; наукових підходів чи
принципів; документа (стандарту, рекомендацій, методики,
інструкції і т. п.); результатів наукових, маркетингових чи інших
видів досліджень. Вкладення інвестицій у розробку нововведен&
ня — половина справи. Головне — впровадити нововведення, пе&
ретворити нововведення у форму інновації, тобто завершити інно&
ваційну діяльність і одержати позитивний результат. Потім
продовжити дифузію (широке поширення) інновації.
Процес по стратегічному маркетингу, НІОКР, організаційно&
технологічній підготовці виробництва, виробництву й оформленню
нововведень, їхньому впровадженню (чи перетворенню в інно&
вацію) і поширенню в інші сфери (дифузія) називається іннова&
ційною діяльністю.
Структурними джерелами економічного розвитку суспільства є:
фактори виробництва (природні ресурси, виробничі фонди, тру&
дові ресурси); інвестиції; інноваційна діяльність. У структурі дже&
рел економічного розвитку промислово розвинутих країн пріори&
тет віддається інноваційної діяльності, а в країнах, що
розвиваються — факторам виробництва. Розвиток на основі ак&
тивізації інноваційної діяльності повинне здійснюватися в області
базових наукомістких галузей народного господарства, що забезпе&
чують підвищення якості об’єктів і ресурсозбереження по стадіях
їхнього життєвого циклу. У сьогодення ж час ефективність вико&
ристання ресурсів в Україні в два&три рази нижче, ніж у промисло&
во розвинутих країнах, питома вага конкурентноздатної на
зовнішньому ринку продукції складає біля одного відсотка. Про&
дуктивність праці в галузях народного господарства України в 4 —
10 разів нижче, ніж у промислово розвинутих країнах. По якості
життя українці знаходяться приблизно на 65&му місці у світі. Крім
перерахованих вище причин подібного падіння української еко&
номіки, хотілося б ще відзначити мізерне фінансування освіти і на&
уки з держбюджету (у 50 — 100 разів менше, ніж у промислово роз&
винутих країнах, у розрахунку на одну людину).
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РЕФОРМА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ НА КОРИСТЬ УРЯДУ
М. А. Антонович,
VІ курс, група ОП 52, спеціальність «Оподаткування»,
тел.0505561184
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
Запропонована в Податковому кодексі реформа спрощеної сис&
теми оподаткування різко зменшить інтерес підприємців до її зас&
тосування.
Даний податковий режим виявиться цікавим лише для дрібних
виробників та суб’єктів, що займаються кустарним виробництвом.
З точки зору державних інтересів, запропонована спрощена
система є прийнятною, оскільки перекриє ключові схеми мініміза&
ції оподаткування, але вона порушує баланс інтересів між держа&
вою і бізнесом, оскільки не запропонувала останньому нових мож&
ливостей, які б компенсували негативні наслідки звуження сфери
та масштабу застосування спрощеної системи оподаткування.
Урядовий варіант реформи виявився надмірно асиметричним.
Відчувається, що в процесі розробки кодексу домінувала позиція
податківців, Тобто замість вирішення проблем певного податково&
го режиму, зручнішим видається його скасування або обмеження до
тих меж, за якими він втрачає свою суть.
Цей підхід зараз застосовується до спрощеної системи оподат&
кування. При формальному збереженні даного інституту уряд ство&
рив такі обмеження, які роблять його недоступним і нецікавим для
підприємців, що займаються бізнесом, а не наданням дрібних по&
бутових послуг.
Очевидно, що уряд в умовах кризи керується, передусім,
фіскальним пріоритетом. З метою перекриття схем мінімізації опо&
даткування у Податковому кодексі запроваджені наступні заходи:
– звужено сферу застосування спрощеної системи оподатку&
вання. Окремі категорії самозайнятих осіб — аудитори, бухгалтери,
юристи, консультанти — втратили право на застосування даного
режиму. Крім того, до переліку видів діяльності, на які не поши&
рюється спрощена система оподаткування, додано оптову
торгівлю, торгівлю через Інтернет, діяльність у сфері розваг, вироб&
ництво, експорт, імпорт та продаж підакцизних товарів, продаж
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пального, крім роздрібного продажу пально&мастильних матеріалів
у ємностях до 10 літрів, видобуток та виробництво дорогоцінних
металів і каміння.
– запроваджено «випробувальний» термін для нових суб’єктів
підприємницької діяльності, які мають намір перейти на спрощену
систему оподаткування. Документ визначає, що платниками по&
датку є фізичні особи&підприємці, які протягом чотирьох кварта&
лів, що передують періоду переходу на спрощену систему оподатку&
вання, відповідають сукупності визначених критеріїв.
– виключено із сфери застосування спрощеної системи діяль&
ність, пов’язану з організацією торгівлі на ринках або у торгівель&
них об’єктах
– обмежено право на реєстрацію платників ПДВ.
Для юридичних осіб встановлюється ставка єдиного податку
у розмірі 6% бази оподаткування замість двох ставок — 10% з вклю&
ченням ПДВ та 6% плюс ПДВ.
Названі обмеження для спрощеної системи обґрунтовані. Вони
знайшли б підтримку у суспільстві, якби їх запровадження компен&
сувалося збільшенням граничних меж виручки, яка би дозволяла
підприємцям розвивати власний бізнес.
Проте уряд відмовився розширювати ці межі. Кодексом перед&
бачається встановити такі граничні рівні річного доходу: для фізич&
них осіб залишити на рівні 500 тисяч гривень, для юридичних осіб —
збільшити удвічі до 2 млн. гривень.
Це рішення різко дисонує з деклараціями уряду про підтримку
малого і середнього бізнесу. Починаючи з 1998 року, коли була за&
проваджена спрощена система оподаткування, мінімальна зарпла&
та зросла у 20 разів.
Попри стабільність граничної межі виручки, яка дає можливість
застосовувати спрощену систему оподаткування, висока інфляція
знизила реальний допустимий показник більш ніж у п’ять разів.
Слабкою втіхою стало те, що уряд відмовився від підвищення
фіскального навантаження. Для фізичних осіб&підприємців
зберігається нинішній діапазон ставок, а для юридичних осіб став&
ка знижується до 6% з включенням до неї ПДВ.
Крім того, з 2011 року по 2014 рік введені податкові канікули
для фізичних осіб, річний дохід яких не перевищуватиме 300 тисяч
гривень на рік і які надають населенню побутові послуги, а також
запроваджено нульову ставку для юридичних осіб, обсяг доходу
яких не перевищує 100 тисяч гривень.
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ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ
ПІДПРИЄМСТВА
С. М. Артемова,
VI курс, група ОП 52 10, спеціальність «Оподаткування»,
тел. (0661612809)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
В сучасних умовах розвитку економіки запорукою успішного
розвитку держави є становлення малого бізнесу. Ось чому, для Ук&
раїни основою економічного благополуччя та її соціальною орієн&
тацією є розвиток малого підприємництва, а також об’єктивна не&
обхідність стимулювання такої підприємницької діяльності.
Підтримка малого бізнесу, у тім числі через систему оподаткування,
є одним із способів подолання економічної кризи в економіці. На
перших етапах становлення системи оподаткування малому
підприємництву надавались певні пільги. Особливо це стосувалося
оподаткування прибутку. Згодом податкові пільги для малого
підприємництва практично було ліквідовано, що негативно впли&
нуло на його розвиток. Одним із напрямів сьогоденної державної
підтримки суб’єктів малого підприємництва в Україні є надання їм
пільг у податковій сфері в рамках введення спрощеної системи опо&
даткування, що є визначальною передумовою створення ефектив&
ної системи, яка дозволить забезпечити гармонічні стосунки та ре&
алізувати економічні інтереси держави і платників податків. Проте,
через недосконалість законодавчої бази та відсутність необхідних
регулювань з боку держави, на даний момент актуальним постає
питання подальшого реформування такої системи оподаткування.
Особливості застосування спрощеної системи оподаткування
закріплено Указом Президента України «Про спрощену систему
оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємницт&
ва» № 727/98 від 3 липня 1998 року, що з 19 вересня 1999 року діє
в новій редакції Указу № 746/99 від 28 червня 1999 року. Запрова&
дження спрощеної системи оподаткування повинно призвести до
усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, до створення
додаткових робочих місць і скорочення безробіття, а також акти&
візації інноваційних процесів та розвитку конкуренції у державі —
про що свідчать позитивні результати розвитку малого бізнесу
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у країнах, які пройшли етап реформування економічних систем.
Проте, в Україні використання спрощеного режиму оподаткування
суб’єктів малого підприємництва зумовило виникнення низки
проблем, які потребують об’єктивного перегляду та ефективного
вирішення. Зокрема, граничний обсяг операцій для реєстрації
платником єдиного податку перевищують граничний обсяг опе&
рацій для обов’язкової реєстрації платником податку на додану
вартість (ПДВ). Зокрема, для можливості переходу на спрощену
систему обсяг виручки суб’єкта господарювання — фізичної особи
не має перевищувати 500 тис. грн., а юридичної особи — 1 млн. грн.,
в той час як для обов’язкової реєстрації платником ПДВ обсяг опо&
датковуваних операцій має бути більшим за 300 тис. грн., згідно За&
кону України «Про податок на додану вартість». Через таку
розбіжність на практиці можуть виникати ситуації, коли платник
єдиного податку зобов’язаний реєструватися платником ПДВ, не&
зважаючи на можливість лишатися на спрощеній системі оподатку&
вання. Такий суб’єкт господарювання буде сплачувати і єдиний по&
даток, і ПДВ. З огляду на складність обліку податку на додану
вартість це може виявитись неприйнятним для багатьох дрібних
підприємств і підприємців і стати причиною наростання тінізації.
Суттєвим недоліком залишається на даний момент елемент
подвійного оподаткування в спрощеній системі за ставкою єдиного
податку 6% — при умові сплати ПДВ. Суть полягає у тому, що 6% по&
датку береться з суми виручки включаючи ПДВ, яке надходить від по&
купців, що є економічно неправильним, оскільки необґрунтовано
накладати податок на податок. Продуктивним могло би бути вико&
ристання зарубіжного досвіду, зокрема країн Європейського Союзу,
де спрощені системи оподаткування суб’єктів малого підприємницт&
ва набули поширення в інших формах державної підтримки:& звіль&
нення деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності
про результати господарської діяльності та запровадження спрощеної
системи бухгалтерського обліку і звітності; запровадження спеціаль&
них режимів оподаткування податком на додану вартість деяких видів
операцій характерних для фермерських господарств і сільськогоспо&
дарських кооперативів; використання податків на оціночний дохід
і мінімальних податків. Такий підхід передбачає здатність через ме&
ханізм малого бізнесу у повній мірі вирішувати проблеми зайнятості
населення, скорочувати рівень безробіття, створювати нові робочі
місця та задовольняти пропозицію на ринку праці, особливо в умовах
фінансової кризи та масового скорочення робочих місць.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ)
Г. В. Ахундова,
VI курс, група МО 52 10, к. телефон (050) 8795136
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Ю. О. Шклярський,
к.е.н., доцент, професор кафедри, науковий керівник
Досвід розвитку малого бізнесу, як в Україні, так і за кордоном,
показав, що ефективність управління людськими взаєминами
в процесі праці є потужним резервом підвищення продуктивності
і збільшення загальної ефективності виробництва.
Створення виробництва завжди пов’язане з людьми, які працю&
ють на підприємстві. Виробничий успіх залежить від конкретних лю&
дей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій,
здібності розв’язувати проблеми, сприйнятливості до навчання.
У той же час трудові відносини — чи не найскладніша проблема
підприємництва. Трудові відносини охоплюють широке коло проб&
лем, пов’язаних з організацією трудового процесу, підготовкою
і набором кадрів, вибором оптимальної системи заробітної плати,
створенням відносин соціального партнерства на підприємстві.
Сьогодні всі розуміють, що для того, щоб розвиватись, одержу&
вати прибуток і зберегти конкурентоспроможність організації, ке&
рівництво повинно оптимізувати віддачу від вкладень будь&яких
ресурсів: матеріальних, фінансових і головне — людських. Коли ор&
ганізація дійсно турбується про людей, її загальна філософія,
клімат і настрій обов’язково відбивається на результатах.
Управління персоналом — це діяльність організації, спрямова&
на на ефективне використання людей для досягнення цілей, як ор&
ганізації, так і індивідуальностей.
В організаційному відношенні управління персоналом охоплює
всіх працівників і всі структурні підрозділи і організації, які несуть
відповідальність за роботу з персоналом.
Підприємство або його персонал є ключовим фактором розвит&
ку, тому що коли підприємство проявляє турботу про своїх людей,
ці результати обов’язково позначаються на його діяльності. Ось чо&
му персоналом треба управляти на основі найважливіших аспектів
теорії і практики менеджменту.
Менеджмент персоналу — це діяльність на підприємствах,
спрямована на найбільш ефективне використання працівників для
досягнення організаційних і особистих цілей.
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Останнім часом бурхливе зростання числа підприємств індустрії
краси призводить до дефіциту фахівців, тому, для того щоб
підприємство працювало ефективно, необхідно правильно організу&
вати працю персоналу, при цьому постійно контролюючи діяльність
працівників, використовуючи різні методи управління персоналом.
Таким чином, можна вважати, що дослідження людського фак&
тора в управлінні і удосконалення ефективності роботи персоналу
є досить актуальним і вимагає пильного розгляду.
Актуальність теми пояснюється тим, що управління персона&
лом займає провідне місце в системі управління підприємством.
Управління персоналом в сучасних умовах визнається однією
з найбільш важливих сфер життя підприємства, здатного багатора&
зово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління персо&
налом» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко&
статистичного до філософсько&психологічного.
Зміни, що відбуваються в сучасному виробництві пов’язані з різ&
ким підвищенням значущості людського фактора, висунули уп&
равління персоналом на передній план управлінської діяльності,
стимулювали бурхливий розвиток наукових досліджень у цій області.
Система кадрового менеджменту складається із підсистем:
стратегічної розробка перспективної кадрової політики; тактичної —
повсякденної реалізації кадрової стратегії.
Крім того, важливе значення має правильний підбір кадрів
і уміння та здібності керівника стосовно управління персоналом.
Він повинен знати його основи: підбір, відбір персоналу, специфіку
і динаміку розвитку колективу підприємства, функціональні
обов’язки співробітників, психологічні технології управління ни&
ми, розуміння природи конфліктів і способів їх подолання.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
О. П. Бариловська,
VI курс, група М 52, спеціальність «Маркетинг», (093 327 66 01),
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. В. Гуріна,
ст. викладач, науковий керівник
У сучасних умовах трансформації економіки України виникає
об’єктивна необхідність використання якісно нових підходів до
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управління діяльністю підприємства. Ефективність його функціо&
нування значною мірою залежить від реклами, яка сприяє розвит&
ку підприємства, оскільки активізує його управлінську діяльність,
спрямовану на врахування потреб різних суб’єктів ринку. Проте
рекламна діяльність пов’язана з певними витратами з боку рекла&
модавця, тому проблема управління рекламною діяльностю є акту&
альною для багатьох підприємств, що широко застосовують рекламу
у своїй діяльності. У першу чергу, це обумовлено досить високими
витратами на рекламу в умовах конкуренції і, як наслідок, бажан&
ням керівників знати, наскільки виправдані витрати на реалізацію
тієї або іншої рекламної стратегії.
Реклама є основним фактором розвитку фактично будь&якого
бізнесу. При створенні бізнесу приймаються ряд важливих рішень
щодо мети і основних напрямків діяльності, організації роботи,
контролю та аналізу діяльності. В першу чергу від того, які рішення
будуть прийняті залежить ефективність вашого бізнесу, прибут&
ковість, рівень рентабельності. Відповідно, на результати діяль&
ності також впливають і рішення стосовно рекламної діяльності.
Розробляючи програму рекламної діяльності, необхідно прий&
няти ряд важливих рішень, які мають пряме відношення до складу
системи цілей, формування бюджету, вибору варіантів звернення,
визначення засобів поширення інформації, оцінки використання
програмних заходів.
Прийняті рішення повинні бути узгодженими із завданнями
організації. Коло завдань надзвичайно широке, але зупинимось на
основних завданнях, які виконує реклама в сучасних умовах госпо&
дарювання — переходу до інформаційного суспільства, які і підтве&
рджують важливість реклами як елемента розвитку та функціону&
вання бізнесу та ринкової економіки в цілому. Серед основних
завдань можна виділити наступні: поширення знань про фірму;
одержання запитів про повнішу інформацію щодо товару; вплив на
процес прийняття рішення про покупку; подання допомоги
працівникам служби збуту під час їхніх переговорів з клієнтурою;
подолання упередженості стосовно рекламованого товару; під&
тримка добрих емоцій у покупців товару; поширення відомостей
про сервіс; розповідь про випробування товару; формування пози&
тивного ставлення до фірми з боку суспільства.
Управління рекламною діяльністю розглядають, як процес
взаємодії основних учасників рекламної діяльності. Суб’єктами уп&
равління рекламою є вище керівництво підприємства, лінійні та
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функціональні керівники, маркетингова служба, працівники реклам&
них підрозділі. В якості об’єкта управління виступають потенційні
споживачі, торговельні посередники, широка громадська думка.
Без реклами неможливе формування широких ринків товару,
перетворення потенційно існуючих потреб на попит, збільшення
обсягів реалізації продукції, підвищення цікавості споживачів до
новостворених товарів. Перед покупцем світ виробів, послуг, ідей
постійно розширюється, що спонукає його дедалі частіше зверта&
тися за порадою до спеціалістів, прислухатись до думки авторитет&
них людей, фірм. Покупець звичайно довіряє рекламі, яка в силу
своєї специфіки найбільш впливає на його уяву. Реклама має на
меті не тільки зародити думку про потребу споживача в якомусь то&
варі, а й викликати палке бажання купувати його. При плануванні
рекламної діяльності треба приймати ряд важливих рішень, які без&
посередньо випливають із стратегії підприємства та сприяють
ефективній діяльності. Успіх супроводжує тих підприємців, яким
вдалося знайти найтонші, найгнучкіші методи впливу на розум, по&
чуття та поведінку людей через рекламу. За оцінками експертів, Ук&
раїна послідовно виходить на світовий ринок реклами, а процес уп&
равління рекламною діяльністю розширюється, і для його розвитку
необхідно передусім вдосконалювати нормативно&правову базу
маркетингової діяльності. Незважаючи на складність та важкість
сьогоднішньої ситуації, зменшення обсягів виробництва та ре&
алізації продукції, все рівно товар буде вироблятися та продавати&
ся, і значну роль в просуванні продукції до споживача буде відігра&
вати реклама.

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТІВ В БАНКАХ
Л. В. Безлуцька,
5 курс, група 5 МБ, спеціальність «Банківська справа“,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)338 68 02
В. В. Ляшенко,
доцент, науковий керівник
Психологи дослідили закономірності поведінки клієнтів
банківського ринку під час вибору банку. На основі вивчення цих
закономірностей було окреслено загальну поведінкову модель спо&
живача банківських продуктів.
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Моделювання поведінки клієнтів у банках потребує сегментації
клієнтів на фізичних осіб та юридичних (або корпоративних
клієнтів), адже їх поведінка та потреби дещо відрізняються.
Європейська асоціація маркетингу визначає декілька можливих
мотивів купівлі банківських продуктів: функціональна потреба
(тобто насправді необхідний банківський продукт); мода; прагнен&
ня створити власний імідж.
Для різних клієнтів банківської системи спеціалісти спостеріга&
ють різне співвідношення між цими мотивами. Однак ці відмінності
характерні для фізичних осіб, мотиви купівлі банківських продук&
тів корпоративними клієнтами на 100% зумовлені функціональною
потребою.
На відміну від корпоративного клієнта, фізична особа оцінює
привабливість того чи іншого банку не за таким чітким планом. За
результатами експериментальних первинних досліджень в Україні,
фізична особа обирає банк:
– за порадою впливових груп (54%);
– самостійно, після відвідування кількох установ та порівняння
їх між собою (33%);
– самостійно, одразу обравши певну установу і не звертаючись
до інших (13%) [1, c. 85].
Отже, виявляється, що насправді обирають банк (у повному ро&
зумінні цього слова) лише третина клієнтів — фізичних осіб.
За дослідженнями ESOMAR, які стосувалися української бан&
ківської системи, найвагомішими факторами впливу на фізичну
особу — клієнта є (за 100&бальною шкалою):
– приємне сприйняття клієнтом банку та персоналу (94);
– здатність персоналу банку викликати приємне відчуття
у клієнта (87);
– можливість задоволення особистих мотивів купівлі (83);
– отримання інформації від банку (77);
– урахування індивідуальних якостей клієнтів (67) [2, c. 83].
Щоб визначити мотивацію клієнтів, слід розбити їх на групи
для більш ґрунтовного дослідження ринку банківських послуг —
сегментувати ринок. Поділ неоднорідного великого ринку на низку
дрібніших однорідних сегментів, що дозволяє виділити групи
клієнтів із близькими або ідентичними інтересами і потребами на&
зивається сегментуванням ринку.
Отже, для того щоб клієнт звернувся у банк, слід його зацікави&
ти — розрекламованою новою послугою, акціями, знижками, роз&
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ширенням мережі тощо. Яку саме стратегію вибирати — це вже
справа самого банку. Але не слід забувати, що найточніше визна&
чення сегментів, для яких створюватимуться послуги, мають
пріоритетне значення у маркетинговій діяльності банку.
З цього витікає, що на поведінку споживача впливають психо&
логічні, особистісні, соціокультурні фактори, фактори ситуаційно&
го впливу, а також комплекс маркетингу фірми&виробника певного
товару.

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОЇ РИНКОВОЇ
КОН’ЮНКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Г. Безпарточний,
к. е. н., Полтавський інститут економіки і права,
тел. (050) 275 94 75
О. В. Березін,
д. е. н., професор, науковий консультант
Успішне функціонування підприємств різних організаційно&
правових форм власності та напрямів діяльності залежить від ство&
рення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності,
зокрема це стосується і торговельних підприємств.
Економічна ситуація, що склалася у торговельній сфері Украї&
ни, характеризується збільшенням обсягів гуртового та роздрібного
товарообороту; зростанням кількості національних та роздрібних
торговельних мереж різного формату (супермаркетів, гіпермар&
кетів, дискаунтерів); розвитком регіональної структури торговель&
них підприємств; розвитком інфраструктури роздрібної торгівлі;
збільшенням обсягів кредитування фінансовими установами тор&
говельних підприємств щодо розширення мережі, поповненням
обігових активів для формування запасів, удосконаленням поста&
чальницько&збутової діяльності та розширенням складських мереж
зі створенням логістичних центрів, які відповідають сучасним ви&
могам тощо. Але на ефективне здійснення господарської діяльності
торговельних підприємств вплинула фінансова криза світового
масштабу. На сучасному етапі до проблем торговельних під&
приємств в Україні, що зумовлених фінансовою кризою, нами від&
несено: скорочення або призупинення інвестиційних проектів для
розширення регіональних мереж, зростання обсягів кредиторської
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заборгованості перед виробниками та постачальниками за надані
товари, відсутність можливостей кредитування господарських опе&
рацій, скорочення чисельності торговельного персоналу, зміна вар&
тості орендної плати та транспортно&експедиційних послуг та ін.
Крім того, платоспроможний попит споживачів має тенденцію до
зниження, що спонукає суб’єктів торговельної сфери вдаватися до
організаційно&економічних заходів щодо утримування існуючих
покупців через зниження рівня рентабельності діяльності, вико&
ристання комплексу маркетингового інструментарію з метою фор&
мування лояльності споживачів та скорочення окремих статей вит&
рат, проте інфляційні процеси в економіці країни зумовлюють
зростання цін у роздрібній торговельній мережі.
Враховуючи вищезазначене, виникає необхідність формування
сприятливої ринкової кон’юнктури для здійснення господарської
діяльності торговельних підприємств. На наш погляд, це може бу&
ти представлено системою інформаційного моніторингу за ринко&
вим середовищем функціонування суб’єктів господарювання тор&
говельної сфери. Така система має поєднувати підсистеми
інформаційного забезпечення, а саме: соціально&економічного
моніторингу розвитку територій та макроекономічних показників;
моніторингу споживчого ринку щодо оперативного забезпечення
ринковою інформацією торговельних підприємств про попит і про&
позицію, ціни, конкурентів, постачальників товарних ресурсів,
пропозиції об’єктів ринкової інфраструктури тощо, а також чинної
нормативно&правової бази регулювання торговельної діяльності;
інформаційно&консультаційного обслуговування торговельних
підприємств — покликана спільно з підсистемою наукової інфор&
мації створити сприятливе інформаційне середовище для забезпе&
чення інноваційного розвитку суб’єктів торговельної сфери.
На усіх рівнях управління системою інформаційного моніто&
рингу за ринковим середовищем функціонування суб’єктів госпо&
дарювання торговельної сфери особливої уваги потребує освоєння
нових інформаційних технологій для здійснення комунікацій:
обмін інформацією між учасниками ринкового середовища,
зберігання інформації у базах даних, забезпечення доступу до неї
з використанням мережі Internet тощо. Крім того, для забезпечен&
ня впровадження запропонованої системи виникає необхідність
розробки узагальнюючих показників моніторингу кон’юнктури
споживчого ринку та одиничних (часткових) показників оцінки
діяльності торговельних підприємств; це сприятиме налагодженню
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ефективних партнерських зв’язків між контрагентами ринку та за&
безпечить підвищення конкурентоспроможності суб’єктів торго&
вельної сфери.
Отже, формування сприятливої ринкової кон’юнктури торговель&
них підприємств можливе шляхом налагодження ефективної системи
інформаційного забезпечення господарської діяльності, що має ство&
рити передумови до підвищення ефективності господарювання та
конкурентоспроможності суб’єктів торговельної сфери на ринку.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В. М. Безугла,
ІV курс,група 4 Ф 2 спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (063)2286104
Г. М. Костирєва,
ст. викладач, науковий керівник
Світова фінансова криза, поставила перед науковцями ряд
складних та стратегічно важливих запитань, зокрема: на скільки
ефективним є управління економікою. Важливим аспектом поста&
ло розв’язання і виявлення причин та наслідків невдалого керуван&
ням фінансовою системою. На сьогоднішній день розбалансо&
ваність фінансової системи держави, стримує тенденції до розвитку
як країни в цілому, так і її регіонів. Так як в Україні спостерігається
складна фінансово&економічна ситуація, існують проблеми майже
у всіх секторах економіки держави, саме тому актуальним є визна&
чення шляхів перспективного розвитку, реформування та стабіліза&
ції фінансової системи України.
Фінансова система — це сукупність врегульованих нормативно&
правовими нормами окремих ланок та сфер фінансових відносин
і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, роз&
поділяє, перерозподіляє та використовує централізовані та децент&
ралізовані грошові ресурси. Вона має свою внутрішню будову і ор&
ганізаційну структуру. Отже, фінансова система, як і будь&яка інша
система, являє собою перш за все комплекс взаємопов’язаних між
собою елементів, кожен з яких має свої особисті властивості. До таких
елементів відносять суб’єкти господарювання, фінансовий ринок,
державні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси домогосподарств.
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Саме тому, що вище вказані елементи взаємодіють один з одним,
існує залежність між ступенем їх збалансованості, загальним рівнем
розвитку кожної з ланок та фінансової системи країни в цілому.
На даний момент часу фінансова система України розбалансо&
вана, має ряд значних проблем, а саме не дозволяє ефективно аку&
мулювати фінансові ресурси та перерозподілять їх між різними
сферами, а наслідком такої ситуації є хронічний та затяжний
дефіцит бюджету, зниження інвестиційної привабливості країни,
розвиток тіньової економіки, відсутність контролю за використан&
ням фінансових ресурсів.
Виходячи з вище зазначених проблем, з метою покращення
функціонування фінансової системи, необхідно використовувати
синтез бюджетної політики, фіскальної політики, грошово — кре&
дитної політики. Такий симбіоз надасть можливість збалансувати
систему, створить сприятливі умови для підприємств всіх сфер еко&
номіки; збільшити приплив фінансових ресурсів. Необхідно
зміцнити банківську систему шляхом посилення її надійності,
підвищенням рівня капіталізації банків. Потребує зниження
і рівень тінізації економіки за допомогою законодавчого врегулю&
вання легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку
України. Ефективним та суттєвим є перебудова міжбюджетних
відносин та істотного зміцнення місцевих фінансів, впровадження
ефективного контролю, щодо надходження коштів до місцевих
бюджетів та прозорості їх діяльності. Великих змін потребує подат&
кова політика, а саме після впровадження Податкового кодексу
України необхідно забезпечити доопрацювання та перегляд не&
ефективно діючих законів, усунути розбіжності з існуючою норма&
тивно&правовою базою, а також контролювати стабільність
функціонування податкової системи. Докорінні зміни є необхідни&
ми у грошово&кредитній сфері для того, щоб забезпечити
функціонування всіх сфер і ланок фінансової системи шляхом пос&
тупового зниження рівня інфляції, відшкодування суб’єктам
підприємництва існуючих зобов’язань перед державою, які виникли
у зв’язку з виконанням державних гарантій і платежів. Таким чином,
підсумовуючи вище сказане, для подолання проблем функціону&
вання фінансової системи варто дотримуватись вищезазначених
підходів. Стратегія і тактика реформування фінансової системи по&
винна полягати у виборі моделі, за якою вона зможе розвиватися
в майбутньому та у поступовій реструктуризації і трансформації
взаємовідносин між її ланками.
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В світовій практиці не існує єдиної методики та моделі побудо&
ви ефективної фінансової системи. При цьому кожна країна за
наслідками світової фінансової кризи обирає відповідні процедури
реформування діяльності багатьох функціонуючих систем саме для
того, щоб у найближчому майбутньому кризові явища не змогли
нанести значних відбитків на економіку держави.

УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Т. М. Бєлун
V курс, група БС 51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту, к.тел. (093) 959 10 55
Л. В. Колобова
к. е. н., доцент, науковий керівник
Дослідження процесу становлення та розвитку вітчизняної
банківської системи дало змогу встановити проблему щодо забез&
печення рівня ліквідності. Проблеми управління ліквідністю
посідають важливе місце у банківській діяльності. Для побудови
схеми управління ліквідністю менеджерам банку потрібно сконце&
нтрувати увагу на таких моментах: наявності різних видів
ліквідності; існуванні тісного взаємозв’язку між ліквідністю і таки&
ми складовими діяльності банку, як дохідність та ризик; важливій
ролі ризику ліквідності в системі банківських ризиків; різних підхо&
дах до управління ліквідністю у звичайних умовах та в умовах зрос&
тання кризи ліквідності. Поняття ліквідність означає можливість
банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових
і фінансових зобов’язань перед усіма контрагентами, що визна&
чається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптималь&
ним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву
балансу з урахуванням відповідних термінів.
Ліквідність банку є складним системним поняттям, яке немож&
ливо оцінити за допомогою одного показника. Традиційно визна&
чають два підходи до вимірювання ліквідності: на основі фінансо&
вих коефіцієнтів (ліквідність балансу); на основі визначення
потенційної потреби в ліквідних коштах банку для виконання своїх
зобов’язань (ліквідність банку). З метою контролю за станом
ліквідності банків НБУ установлює такі нормативи як миттєвої, по&
точної та короткострокової ліквідності.
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Ліквідність аналізується з погляду динаміки, що припускає
оцінку спроможності комерційного банку протягом визначеного
періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень
ліквідності або запобігати погіршенню досягнутого, об’єктивно не&
обхідного рівня ліквідності (зберігати його) за рахунок ефективно&
го управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення
додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості
банку шляхом зростання доходів.
Комерційний банк буде мати абсолютно ліквідний баланс при
умові, якщо найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви
або дорівнюють їм; активи, що швидко реалізуються, дорівнюють
короткостроковим пасивам або більші за них; активи, що реалізу&
ються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за
них; активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.
Комерційний банк вважається ліквідним, якщо суми його наяв&
них коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидко
мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного пога&
шення боргових і фінансових зобов’язань. Досвід закордонних
і вітчизняних комерційних банків свідчить про те, що головними
чинниками, що визначають ліквідність, є тип притягнутих депо&
зитів (терміновий або до запитання), джерело їх походження і ста&
більність.
Додатковими чинниками підтримки ліквідності є обмеження
розміру кредиту, наданого одному позичальнику частиною власних
коштів установи банку, і видача кредиту можливо більшому числу
клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування, що
мінімізує втрати банку від порушення умов повернення позичок.
Аналіз ліквідності балансу повинний проводитися одночасно
з аналізом прибутковості банку. Якісне управління ліквідністю
банку залежить від правильності розрахунку коефіцієнтів ліквід&
ності — банки одержують більше прибутку, коли функціонують на
грані мінімально допустимих значень нормативів ліквідності. Ціль&
ова функція управління ліквідністю комерційним банком полягає в
максимізації прибутку при обов’язковому дотриманні встановлю&
ваних і обумовлених самим банком економічних нормативів.
Грамотно скорегована політика управління активними і пасив&
ними операціями, чітке розкриття значення показників платоспро&
можності і ліквідності, постійний аналіз перспектив розвитку опе&
рацій банку з врахуванням норм платоспроможності і ліквідності
дає змогу підтримувати ліквідність на необхідному рівні.
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Отже, досягнення бажаного рівня ліквідності неможливе без
запровадження високоефективної системи регулювання банківсь&
кої діяльності де провідну роль відіграє Національний банк України.
Основною метою регулювання банківської діяльності є досягнення
стабільності та ліквідності, підтримання конкуренції; захист вклад&
ників та економіки від нестійкості банківської системи.

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ТА ЙОГО ТИПОЛОГІЯ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
О. О. Биховський,
5 курс, група 5 МФ з, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 0502517664
М. А. Панчук,
доцент, науковий керівник
У період глобалізації соціально&економічні відносини і зв’язки
набувають світового характеру. У світовій практиці склалися різні
моделі організації соціального страхування.
Перша модель характеризується тим, що розмір соціальних
виплат поставлено в залежність від другорядних, так званих зов&
нішніх чинників, зокрема, від зайнятості особи в тій чи іншій галу&
зі, її службового становища тощо. Така організаційна форма
соціального страхування має ряд недоліків: може забезпечувати ли&
ше невисокі рівні соціального захисту; буде існувати за умови без&
дефіцитного державного бюджету; її засновники (особливо держа&
ва) можуть відмовитися від взятих зобов’язань; породжує
в суспільстві психологію соціального утриманства.
Друга модель сформована таким чином, що особи, які страху&
ються, і конкретні страхувальники, роблять певні внески, проте
при цьому не враховується ступінь імовірності настання страхової
події, тобто соціальний ризик. Страхування здійснюється на ко&
ристь третіх осіб (наприклад, погашення поточних витрат з пенсій&
ного страхування в Україні), а накопичення коштів не пов’язане
з ростом зобов’язань.
Третя модель найбільш поширена в багатьох розвинутих
країнах, бо дозволяє із достатнім ступенем точності визначати, які
виплати можуть бути здійснені. Вона базується на страхуванні
конкретних ризиків. Розмір коштів має відповідати узятим страху&
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вальниками зобов’язанням, а виплати не можуть перевищувати
встановленого співвідношення між виплатами, що надаються,
і надходженнями страхових коштів.
В економічній літературі здійснено типологію соціального
страхування за особливостями національних систем (на прикладі
США і країн Європейського Союзу).
1. За механізмами фінансування соціальних видатків:
– північноєвропейський варіант (Ірландія, Великобританія та
скандинавські країни), де за рахунок соціального страхування по&
кривається до половини соціальних видатків. Загальна сума відра&
хувань до фондів в межах 15 % ВВП. У Данії та Швеції загальна
частка соціальних видатків становить майже 40 % ВВП, водночас
соціальне страхування покриває лише чверть цих витрат у Данії та
близько половини — у Швеції. В Ірландії ці показники становлять
20 % та 33 %;
– континентальний (Франція, Німеччина, Бельгія та Нідерланди).
Частка соціальних видатків у ВВП становить близько 30 %, дві
третини з них покриваються за рахунок систем соціального страху&
вання.
Систему соціального страхування США можна умовно віднести
до другого типу за пропорціями видатків між бюджетним та страхо&
вим фінансуванням, однак частка соціальних видатків у ВВП знач&
но нижча.
2. За соціальним спрямуванням:
– система соціального страхування США, метою якого є під&
тримання мінімального життєвого рівня;
– системи країн ЄС, які спрямовані на забезпечення основних
життєвих потреб та недопущення суттєвого зниження доходів
внаслідок дії чинників соціального ризику.
Найбільш ранній розвиток соціальне страхування отримало
у Німеччині та Франції і набуло таких основних видів, як: пенсійне,
медичне, на випадок безробіття, від нещасних випадків на вироб&
ництві та професійних захворювань.
За даними ООН кількість людей у віці старше 60 років щорічно
збільшується на 2 % і вже сьогодні в більшості європейських країн
частка пенсіонерів перевищує 20 %, а отже зменшується співвідно&
шення осіб працездатного і пенсійного віку. Слід відмітити, що для
України характерним є аналогічні демографічні тенденції.
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МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТ
У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Ю. Б. Біруля,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»,
тел. (067) 26 56 415
М. М. Клименюк,
д.е.н., проф., науковий керівник
Економічне зростання у світі, яке супроводжувалось протягом
останніх десятиліть випереджальним збільшенням обсягів міжна&
родної торгівлі, міжнародним кооперуванням виробництва, а також
бурхливим розвитком туристичного бізнесу, сприяло зростанню
обсягів транспортних перевезень і якісному прогресу транспортної
галузі. У свою чергу, транспортні комунікації відіграють кардиналь&
ну роль у процесах глобалізації, у формуванні регіональних еко&
номічних просторів.
Відзначимо, що коли йдеться про міжнародні транспортні пос&
луги, маються на увазі перевезення різними видами транспорту
(морським, річковим, залізничним, автомобільним, авіаційним,
трубопровідним), які здійснюються в процесі міжнародної торгівлі
резидентами однієї країни в економічно виражених інтересах рези&
дентів іншої країни.
Прогрес засобів міжнародних транспортних комунікацій у XX ст.
набув вражаючих масштабів. Вдалося досягти швидкого з’єднання
материків: замість тижнів подолати відстань між Старим та Новим
світами стало можливим за лічені години. Транспорт став широко
доступним, по&справжньому масовим. Він — невід’ємна складова
технологічних циклів. Досить часто міжнародні спеціалізовані ви&
робництва створюються в розрахунку на стабільні та великомасш&
табні поставки предметів праці, сировини та енергоносіїв з інших
країн світу [1, с. 156].
Проте не можна стверджувати, що тенденції розвитку міжна&
родного транспорту є лінійними, а зміни в результативності та у на&
слідках роботи транспорту характеризуються лише словами «прог&
рес» або «нарощування». Транспортні витрати інколи призводять
до значного збільшення собівартості продукції (часто тільки витрати
на такі переміщення виготовленої продукції сягають 50% усіх вит&
рат, тобто кінцевої собівартості товару). Будівництво транспортної
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інфраструктури та функціонування рухомого складу спричиняють
значне навантаження на навколишнє середовище. Недбале обслу&
говування транспортних засобів та прагнення економити на витра&
тах призводять до катастроф та масової загибелі людей.
Враховуючи існування зазначених проблем, закономірним
є питання про оптимізацію усієї системи міжнародного транспорт&
ного обслуговування. Така оптимізація передбачає раціоналізацію
географічних векторів торгівлі та коопераційних поставок, вико&
ристання досконаліших транспортних засобів та механізмів прий&
няття рішень [2, с. 65].
Поступово відбувається така структурна оптимізація світового
виробництва, яка веде до питомого зменшення ваги транспортних
витрат і навіть до абсолютного зменшення обсягів транспортних
перевезень. Інформатизація та постіндустріальні реалії промисло&
во&технологічного розвитку зумовлюють і тенденцію до зменшення
кількості фізичних матеріалів, що підлягають перевезенню. І хоча
поки що ці тенденції не стали домінуючими, очевидним є те, що
пряма екстраполяція теперішніх та минулих тенденцій до абсолют&
ного збільшення показників вантажоперевезень є необґрунтова&
ною [3, с. 211].
Отже, подальший розвиток міжнародної транспортної спеціалі&
зації України є справжньою вимогою часу, важливим засобом фор&
мування відкритої економіки.
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ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Блажевський,
V курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. (098 537 51 96)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. Г. В’юн,
д.е.н., професор, науковий керівник
Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку
не оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної
економіки. Основним суб’єктом сучасних міжнародних економіч&
них відносин виступає підприємство як ключова ланка ринкової
економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важ&
ливою і невід’ємною сферою господарської діяльності, яка при
ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і ме&
тодів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефек&
тивність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що
виробляється.
Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню
економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню
економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоеко&
номічної діяльності підприємств — це суттєвий фактор підвищення
ефективності господарської діяльності як на рівні мікроекономіки,
так і в масштабах усього народного господарства. Тому правильно
розроблена організація зовнішньоекономічних операцій на під&
приємствах значно підвищить ефективність їх діяльності, що пок&
ращить стан агропромислового комплексу та країни в цілому.
Ефективність функціонування кожного підприємства залежить
насамперед від того, відповідають, чи ні управлінські рішення умо&
вам дії ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом
макроекономічних процесів у народному господарстві.
Визначною особливістю функціонування світового господар&
ства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних
економічних відносин. Одним із найважливіших елементів меха&
нізму управління міжнародними економічними відносинами, що
здійснюються шляхом проведення комерційних операцій,
є зовнішньоекономічна діяльність.
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Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається
важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи
на зміни в політичній ситуації, економічній кон’юнктурі та право&
вому середовищі країни. Роль її посилюється з часу набуття неза&
лежності українською державою, яка намагається зайняти гідне
місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. Прове&
дення зовнішньоекономічних операцій підприємствами в великій
мірі залежить від рівня досліджень, тому особливо важливим є роз&
робка добре скоординованої програми дій, від яких залежить успіх
виробничої та ринкової політики фірми.
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входжен&
ня в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоеко&
номічної діяльності, надання підприємствам і організаціям, що ви&
пускають конкурентоздатну продукцію, права виходу на світовий
ринок вимагають нових підходів до управління зовнішньоеко&
номічною діяльністю. Тому вивчення різних аспектів управління
зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприєм&
ства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного
комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері
сформувалось два поняття; «зовнішньоекономічні зв’язки» і «зов&
нішньоекономічна діяльність». Зовнішньоекономічну діяльність
розглядають як один із аспектів зовнішньоекономічних зв’язків.
Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється,
з одного боку, складовою частиною господарської діяльності
підприємства, а з другої&такою частиною його діяльності, котра
здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв’язку з гос&
подарськими суб’єктами інших країн.
Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комп&
лексу країни являється об’єднання виробничих і зовнішньоеко&
номічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціоную&
чу систему.
Роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучас&
них умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально&
економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарсь&
кого суб’єкта.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
О. Л. Блонська,
асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна»
Фінансові ресурси суб’єктів господарювання забезпечують опти&
мальні умови для виробництва та реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг, для розширеного відтворення виробництва. Зрозуміло, що
будь&які підприємства, організації не можуть нормально функціонува&
ти без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які вони залучають з ба&
гатьох джерел. Залучення того чи іншого джерела фінансування госпо&
дарської діяльності пов’язане з певними витратами, тобто платою за їх
використання. Отже, при залученні коштів необхідно чітко визначити
їх цільове призначення, а також співставити доходи і витрати від залу&
чення цих коштів, а вже потім приймати рішення, адже все це значно
впливає на фінансову стійкість суб’єкта господарювання, рента&
бельність та інші показники ефективності його діяльності. При цьому
надзвичайно важливим питанням є визначення оптимальної структу&
ри фінансових ресурсів, тобто співвідношення між власними та залуче&
ними коштами. Фінансові ресурси є єдиними видом ресурсів, що мо&
жуть бути легко трансформовані в будь&який інший вид ресурсів.
Над проблемою визначення сутності фінансових ресурсів та
розробки оптимальної їх структури працювало надзвичайно багато
вчених&економістів, зокрема можна назвати наступних: серед за&
рубіжних — Ю. Бригхем, П. Маккей, І. Т. Балабанов, А. М. Бірман,
В. Г. Бєлоліпецький, А. Б. Борисов, А. И. Деева, В. М. Родіонова,
Л. А. Дробозіна; серед українських — Л. М. Алексеєнко, В. Д. Бази&
левич, О. Д. Василик, Н. М. Гуляєва, О. В. Сьомко, С. В. Мочер&
ний, І. В. Зятковський, Я. Д. Качмарик, Р. І. Хуткий, В. М. Опарін,
К. В. Павлюк, Ю. В. Петренко, Р. А. Слав’юк, В. М. Суторміна,
В. М. Федосов, А. М. Поддєрьогін та багато інших. Проте все ще
немає єдиної думки щодо сутності фінансових ресурсів, їх складу,
структури та класифікації. Отже, на основі вищесказаного можна
зробити висновок, що тема, обрана нами для написання цієї робо&
ти є надзвичайно актуальною в сучасних умовах господарювання.
Розвиток бізнесу в Україні в сучасних умовах набуває значного
розвитку, це пояснюється наявність жорсткої конкуренції як з боку
українських, так і закордонних підприємств, підвищенням вимог
споживачів до товарів та послуг. З іншого боку саме підприємство
також є споживачем різного роду ресурсів.
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Узагальнення існуючих дефініцій дозволяє визначити фінансові
ресурси як грошові нагромадження і надходження як у фондовій,
так і не фондовій формах, які формуються державою, суб’єктами
господарювання та фізичними особами для задоволення потреб
простого і розширеного відтворення та інших суспільних потреб.
Існує безліч видів фінансових ресурсів, але саме для цілей еко&
номічного аналізу їх доцільно класифікувати за джерелами ство&
рення і, відповідно, є фінансові ресурси власні та залучені, але ті і
інші формуються як за рахунок внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
Таким чином, можна зробити висновок, що фінансові ресурси
представляють собою грошові нагромадження і надходження як у
фондовій, так і не фондовій формах, які формуються державою,
суб’єктами господарювання та фізичними особами для задоволен&
ня потреби розширеного відтворення та інших суспільних потреб.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Богданов,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 093 367 90 01,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. В. Гуріна,
ст. викладач, науковий керівник
Невизначеність та нестабільність економічного середовища
впливають на становлення й функціонування підприємства. Саме
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зазначенні процеси, спричиняючи виникнення ризиків у діяль&
ності підприємств, становлять певну загрозу їх існуванню, та безпе&
речно зумовлюють необхідність управління ними. Отже, діяльність
підприємств відбувається в умовах ризикової ситуації, якою
потрібно управляти.
Ризики за своєю економічною природою є однією з умов функ&
ціонування підприємства і можуть розглядатися як фактор регулю&
вання його діяльності. Види ризиків і масштаби економічної діяль&
ності формують передумови становлення різних за розміром
підприємств. Дослідження ризиків у діяльності підприємства залеж&
но від форми власності, що є результатом прояву дії зовнішнього се&
редовища на підприємство, відіграють активну роль у становленні
процесу управління ризиками. Таким чином, виникає необхідність
наукових розробок та рекомендацій щодо управління ризиками
підприємства з урахуванням умов і масштабів господарювання.
Ризик підприємства є економічною категорією, яка відображає
результат реалізації обраного рішення у вигляді успіху, невдачі або
відхилення від поставленої мети під час виробничо&господарської
діяльності підприємства з урахуванням впливу внутрішнього та
зовнішнього середовищ.
На виникнення ризиків впливає те середовище, де функціонує
підприємство, тобто умови, які можуть викликати або спричиняти їх
реалізацію. Іншими словами, це джерела ризику або фактори ризику.
Систематизація ризиків здійснюється не лише на основі джерел по&
яви, але й здатності підприємця впливати на них. Такий поділ фак&
торів забезпечує визначення ризиків, характерних джерелу їх виник&
нення, визначення здатності спрогнозувати їх та управляти ними.
Виникнення ризиків підприємства залежить від дії факторів, а ті,
у свою чергу, визначаються середовищем функціонування підприєм&
ства та його характерними рисами, можливості підприємства як ма&
теріальні, так і фінансові, та складність організованості підприємства.
Кожна характерна риса позначається на формуванні певних ризиків
підприємства. Отже, обумовлюється підхід виявлення ризиків під&
приємства. Під час послідовного аналізу характеристик підприємства
з позиції їх можливості продукувати ризики формується портфель
ризиків підприємства, тобто, створюються передумови використання
синтезованого підходу до виявлення ризиків підприємства, за яким
воно розглядається з точки зору галузі, форми власності та розміру.
Основу ефективного функціонування механізму управління
ризиками підприємства має становити системний підхід, тобто
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формування ясної та чіткої системи зі стійкими функціональними
зв’язками, основою якої є ризик та його характеристики.
У результаті аналізу механізму управління ризиками встановле&
но, що його структура складається з організаційної, управлінської
та правової складових. Розробка заходів з реалізації цих складових
спрямована на забезпечення ефективної роботи механізму. З метою
введення у підприємницьку діяльність правової основи управління
ризиками відповідно до апробації результатів дослідження на
підприємствах галузі надано рекомендації щодо формування стан&
дарту управління ризиками підприємства.
В основі управління ризиками малих підприємств є внутрішні
ризики, але причинами їх виникнення, здебільшого, є фактори зов&
нішнього середовища. Для великих підприємств ситуація проти&
лежна. Наявні особливості ризиків та управління ними підтверджують
необхідність застосування синтезованого підходу до їх виявлення.
Управлінська складова механізму управління ризиками
підприємства реалізується використанням матричної структури уп&
равління підприємством за участю формування експертної ради,
сформованої з експертів різних структурних рівнів та напрямів
діяльності підприємства. Залучення експертів до оцінювання та уп&
равління відповідними ризиками підприємства ґрунтується на
кваліфікаційному порівняні ризику з органом організаційної
структури управління підприємством.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ РИНКУ
К. О. Бойко,
4 курс, група 4 Ф 1, спеціальність,,Фінанси і кредит»
Новокаховський гуманітарний інститут, к.тел. 0997769680
М. А. Панчук,
доцент, науковий керівник
У ринковій економіці мале підприємництво виконує цілу низку
життєво важливих функцій: мале підприємництво відіграє особли&
ву роль у розвитку торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні,
виробництві товарів народного споживання; сприяє формуванню
конкуренції та протистоїть монополістичним тенденціям; створює
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велику частку товарів в економіці; сприяє вирішенню проблеми
зайнятості; задовольняє специфічні потреби споживачів, формує
індивідуальний попит; робить значний внесок у науково —
технічний прогрес; забезпечує базу для створення середніх та вели&
ких підприємств у майбутньому; пом’якшує економічні кризи;
підтримує соціальну та політичну стабільність, утверджує демокра&
тизм у бізнесі.
Малий бізнес складає основу економіки. Найважливішим ва&
желем переходу України до шляху економічного зростання є розви&
ток малого підприємництва. Це використовували та продовжують
використовувати країни, які вже індустріально розвинуті та ті
країни, що розвиваються. Поглиблення конкуренції, як основного
джерела ринкової конкуренції, розвиток та підтримка малого бізне&
су — все це являється запорукою успіху у розвитку економіки. Са&
ме ці три складові і вирішують головні фінансові проблеми країни,
а через їх вирішення країна на напрямок економічного зростання.
А тепер докладніше про шляхи вдосконалення механізму госпо&
дарювання малого бізнесу. Перш за все необхідно забезпечити
бізнес належною правовою підтримкою. Одне з ключових місць се&
ред перспективних заходів державної підтримки повинна зайняти
фінансова допомога, яка передбачає надання пільгових кредитів, їх
гарантування, створення державних фондів та спеціалізованих
фінансових інституцій тощо.
У зв’язку із обмеженістю вільних державних коштів, в даному
аспекті необхідно робити ставку на залучення іноземних інвес&
тицій. Задля цього держава і підприємництво в Україні повинні бу&
ти зацікавленими у створенні підґрунтя для залучення таких «віль&
них» коштів — тобто інвестиційної привабливості.
Інші напрямки допомоги повинні передбачати: інформаційне,
консультативне та кадрове забезпечення, створення баз даних про
ринки, компанії, фонди підтримки; підтримку інноваційної діяль&
ності; розміщення державних замовлень серед малих підприємств;
сприяння співпраці великого та малого бізнесу; сприяння зовніш&
ньоекономічній діяльності малих підприємств; забезпечення роз&
витку програм виробництва спеціалізованого обладнання для ма&
лого підприємництва; розробку програм розвитку та підтримки
малого бізнесу у великих і малих містах.
Дуже важливо також створити державну кредитно — гарантійну
установу з метою стимулювання комерційних банків до кредиту&
вання малого підприємництва з мінімальним фінансовим ризиком.
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Для формування привабливого інвестиційного клімату треба
прискорити запровадження норм європейського страхового зако&
нодавства, створити механізм страхування інвестиційних ризиків,
що дасть змогу збільшити кількісні та якісні показники діяльності
страхового ринку України.
Провести регуляторну реформу (тобто, здійснити дерегулюван&
ня), яка дасть змогу створити якісно нову — ефективну, послідовну,
прозору й зрозумілу систему державного регулювання, яка захища&
тиме інтереси і підприємців і споживачів.

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ
Н. М. Болехівська,
VI курс, група ФІК 52, спеціальність «Фінанси і кредит»,
тел. (093)4022187
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
М. М. Писаренко,
к. е. н., доцент кафедри, науковий керівник
За умов переходу економіки України до ринкових відносин,
суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово&еконо&
мічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного
аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підви&
щення і зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення
підприємств та виходу їх з кризового стану.
Суттєва роль у вирішенні цих питань належить фінансовому
аналізу.
Фінансовий аналіз — це один з методів спостереження та прис&
тосування до умов ринку, що змінюється.
Сьогодні, коли підприємство самостійно обирає собі поста&
чальників і покупців, має право надавати позички іншим під&
приємствам, вкладати свої кошти в їхні статутні капітали, купувати
акції та інші цінні папери різних підприємств, посилюється зна&
чення фінансового аналізу.
В традиційному розумінні сутність фінансового аналізу скла&
дається в оцінці та прогнозуванні фінансового стану підприємства
за даними бухгалтерської звітності та обліку.
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Фінансовий аналіз — це процес дослідження фінансового стану
та основних результатів фінансової діяльності підприємства з ме&
тою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та за&
безпечення ефективного розвитку. Це засіб накопичення, транс&
формації й використання інформації фінансового характеру.
Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу гос&
подарської діяльності, який складається з двох тісно взаємо&
пов’язаних розділів — фінансового і управлінського аналізу.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємства в сучасних умовах існування
різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не пови&
нен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку
(доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й
об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.
Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами
підприємства. В узагальненому виді він включає в себе три голов&
них напрямки:
а) оцінка фінансових потреб підприємства;
б) розподіл потоків грошових коштів в залежності від конкрет&
них планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучення
фінансових ресурсів та визначення каналів їх одержання — кредити,
пошук внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій, облігацій;
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його
виробничої, комерційної і фінансової діяльності. На фінансовий
стан підприємства позитивно впливають безперебійний випуск
і реалізація високоякісної продукції.
Отже, фінансовий стан підприємства — це найважливіша ха&
рактеристика його ділової активності та надійності.
Метою фінансового аналізу є всебічна оцінка фінансового ста&
ну підприємства, резервів його діяльності та ділової активності зад&
ля пошуку резервів підвищення рентабельності, виробництва
і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи
підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, бан&
ком і іншими установами; розробки найвірогідніших передбачень
і прогнозів майбутніх умов функціонування підприємства; визна&
чення доходності фірми для порівняння її з аналогічними показни&
ками інших підприємств чи оцінка підприємства з точки зору його
ринкової вартості; своєчасного виявлення та усунення недоліків
у фінансовій діяльності для пошуку шляхів підвищення фінансово&
го стану підприємства та його платоспроможності.
43

Секція 1

Економічні перспективи України

Без фінансового аналізу неможливе планування, прогнозування,
бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів, аудит.
Таким чином, фінансовий аналіз має важливе значення в еко&
номічній діяльності підприємства.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
А. В. Бондаренко,
VI курс, група БС 52, спеціальність «Банківська справа»,
тел. (067)5142265
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Домбровська,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Ефективність управління ліквідністю банківської системи будь&
якої країни залежить від наявності дієвих механізмів та інструмен&
тів її регулювання. Наявність ефективного інструментарію управ&
ління як надлишкової, так і недостатньої ліквідності особливо
актуально в умовах нечітко сформованої позиції структурної лік&
відності в Україні, коли дефіцит ліквідності може змінюватися
профіцитом і навпаки.
Проблема підвищення ефективності управління ліквідністю
банківської системи України має розв’язуватися комплексно шля&
хом запровадження заходів, спрямованих на: удосконалення
інструментарію регулювання ліквідності на основі впровадження
передового світового досвіду з урахуванням вітчизняних умов роз&
витку грошово&кредитного ринку; підвищення дієвості трансмісій&
ного механізму грошово&кредитної політики шляхом зростання
ролі його процентного каналу; посилення координації грошово&
кредитної і фіскальної політики та підвищення реальної незалеж&
ності Національного банку України щодо реалізації монетарної
політики.
Для вирішення проблеми розбалансування пасивів та активів
банків за строковістю та видами валют, а також накопичення ри&
зиків у банківській системі обґрунтованою є необхідність посилен&
ня ролі економічних нормативів, насамперед нормативів ліквіднос&
ті, в регулюванні банківської ліквідності на мікрорівні. Насамперед
йдеться про можливий розгляд Національним банком України пи&
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тання щодо встановлення нормативу довгострокової ліквідності
(замість нормативу короткострокової ліквідності (Н6)).
Удосконаленню інструментів регулювання банківської ліквід&
ності, на нашу думку, сприяли б заходи, спрямовані на:
– посилення ролі економічних нормативів через встановлення
нормативу довгострокової ліквідності;
– посилення ролі механізму обов’язкових резервних вимог у регу&
люванні стокової та валютної структури залучених коштів банків через
звільнення від необхідності обов’язкового резервування зобов’язань
банків у національній валюті терміном виконання понад 2 роки;
– розширення в чинній нормативній базі наявного інструмен&
тарію підтримання ліквідності банків внутрішньоденними кредитами;
– обмеження застосування протягом одного дня кредитних та
депозитних операцій Національного банку та перехід до застосу&
вання в кінці дня чистих операцій — кредитних або мобілізаційних,
залежно від стану ліквідності ринку;
– спрощення та стандартизація депозитного інструментарію
регулювання ліквідності шляхом використання депозитних сер&
тифікатів овернайт та зменшення кількості депозитних інстру&
ментів у розрізі строків їх використання.
Для підвищення ліквідності окремого комерційного банку ре&
комендуємо наступне:
– по&перше, банку з нестійким положенням можна порадити
поліпшити організаційну структуру банку, тобто приділити увагу
розвитку менеджменту, зокрема, створити, наприклад, службу
внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити зловживання усере&
дині банку;
– по&друге, банку необхідно оцінювати ліквідність балансу
шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. У процесі аналізу ба&
лансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік як зни&
ження мінімально допустимих значень, так і їхнього істотного пе&
ревищення;
– по&третє, банк повинний визначати потребу в ліквідних кош&
тах хоча б на короткострокову перспективу. Прогнозування цієї
потреби може здійснюватися двома методами. Один із них припус&
кає аналіз потреб у кредиті й очікуваному рівні внесків кожного
з головних клієнтів, а інший — прогнозування обсягу позичок
внесків; по&четверте, потреби банку в ліквідних коштах і рішення
щодо їх розміщення повинні постійно аналізуватися з метою за&
побігання і надлишку, і дефіциту ліквідних коштів.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Боттіно,
VI курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 097 418 17 33
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. С. Шевчук,
к. пед. н., професор кафедри, науковий керівник
Під час прискорення глобалізаційних процесів у світі та не&
обхідності переходу до інноваційної моделі розвитку економіки ве&
ликої актуальності набувають завдання підвищення якості про&
дукції на державному і міжнародному рівні, формування в країні
потужного промислового комплексу. Ефективним засобом покра&
щення якісних характеристик продукції, визнаним в усьому світі,
є сертифікація систем якості діяльності підприємств на відповід&
ність міжнародному стандарту ISO 9001.
Однак вітчизняний досвід свідчить, що отримання сертифікату за
вказаним стандартом не завжди сприяє суттєвому поліпшенню всіх
процесів, які відбуваються на підприємстві. Основною причиною та&
кої ситуації є недостатнє врахування ролі людського фактору: систе&
ми професійного розвитку кадрів не є орієнтованими на забезпечен&
ня високих якісних результатів, не проводиться аналіз ефективності й
змісту навчальних програм та курсів, відсутні національний та часто
корпоративні стандарти з розвитку персоналу. Вищевикладене обу&
мовлює актуальність пошуку шляхів удосконалення механізму про&
фесійного розвитку трудового потенціалу під час впровадження та
функціонування систем якості діяльності підприємств.
Система якості діяльності підприємства містить сукупність ор&
ганізаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для
здійснення управління якістю. Формування такої системи передба&
чає безперервне навчання персоналу роботі, орієнтованій на якість.
Аналіз основних рис та еволюційного розвитку підходів до про&
фесійного розвитку трудового потенціалу у рамках загального ме&
неджменту, управління персоналом та управління якістю засвідчив
ідентичність висновків щодо важливості ролі людського фактору,
оскільки навчання і розвиток кадрів є одним з основних джерел
конкурентних переваг підприємств у сучасних умовах.
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На основі проведеного дослідження організацію професійного
розвитку трудового потенціалу в системі якості діяльності
підприємств доцільно розуміти як систему взаємовідносин, що за&
безпечують взаємодію власників, керівників, персоналу підприєм&
ства та інших зацікавлених сторін з приводу системної організації
діяльності щодо підвищення рівня знань, умінь і компетентності
персоналу, спрямованої на досягнення високої якості праці та по&
стійне удосконалення самої системи управління якістю діяльності
на основі оцінки ефективності системи професійного навчання
і розвитку, застосування принципів соціального партнерства та
формування культури якості діяльності.
Особливості сучасного підходу до професійного розвитку тру&
дового потенціалу в системі якості діяльності підприємства визна&
чаються тісним взаємозв’язком менеджменту якості з такими нап&
рямами теорії управління як: концепція TQM, розвиток теорії
лідерства, формування й підтримка організаційної культури, уп&
равління змінами, управління знаннями, побудова «організації, що
безперервно навчається», системи екологічного і соціального мене&
джменту.
У роботі відзначено, що на сучасному етапі діяльність зі стан&
дартизації в Україні відбувається, насамперед, шляхом розробки
систем стандартів на промислову продукцію, технічних регламентів
тощо. Водночас, недостатньо уваги приділяється широким можли&
востям використання стандартизації у сфері професійного розвит&
ку кадрів, як це характерно для більшості розвинених країн світу.
Дослідження особливостей розвитку кадрів на підприємствах
промисловості, які мають сертифіковану систему якості діяльності,
підтвердило недостатню ефективність цієї системи: невисокий
рівень її впливу на якість продукції і покращення діяльності з про&
фесійного розвитку кадрів, низький рівень забезпеченості персона&
лу інформацією, необхідною для виконання своїх виробничих зав&
дань і функцій, низький рівень деперсоніфікації відповідальності
за допущені помилки і неточності в роботі, високий рівень залучен&
ня працівників до виконання завдань, що виходять за межі їхніх по&
садових обов’язків. Негативні аспекти виявлено також у сфері ор&
ганізації професійного розвитку кадрів, що обумовлено
формальним характером навчання, низькими витратами на нав&
чання і підготовку персоналу.
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ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З СНД, ЄВРАзЕС
Брайчук К.
група МЗЕД 51, Інститут економіки і менеджменту
Мунтіян В. І.,
д. е. н., професор, член кореспондент НАНУ, науковий керівник:
Актуальність теми. Визначення країн СНД як потенційно важ&
ливого регіону для активізації зовнішньоекономічної діяльності та
розвитку української економіки обумовлюється тісною взаємодією
в межах колишнього єдиного народногосподарського комплексу;
можливістю доступу до сировинних ресурсів; відносною близькіс&
тю ринків збуту продукції; можливістю обміну продукцією, яка
є менш конкурентоспроможною в інших регіонах світу; залишками
кооперації між підприємствами країн Співдружності.
На території СНД самою значимою інтеграційною перспекти&
вою виступає Євразійське економічне співтовариство, метою якого
є встановлення на території Росії, Білорусії, Казахстану, Киргизії,
Таджикистану, Узбекистану (Вірменія, Молдова й Україна —
країни&спостерігачі) не тільки митного союзу, ЄЕП, але також про&
ведення узгодженої грошово&кредитної й валютно&фінансової
політики.
Економічні інтереси України є досить обширні, але домінуючу
позицію серед торгівельних партнерів займають країни постра&
дянського простору, тому постає необхідність розроблення
зовнішньоторговельної стратегії на основі удосконалення ме&
ханізму регулювання зовнішньої торгівлі, що надасть можливості
ефективної взаємодії з країнами–торговельними партнерами та
здійсненню внутрішніх економічних перетворень на основі
співпраці України з СНД та ЄврАзЕС.
Розвиток торговельно&економічних відносин України з країна&
ми СНД, до яких входять і члени ЄврАзЕС, розглядаються в робо&
тах багатьох вітчизняних вчених — Козака Ю. Г., Макогона Ю. В,
Мокія А. І, Філіпченка А. С. та інших.
Об’єкт дослідження: зовнішньоекономічна стратегія України та
інтеграційні процеси на пострадянському просторі.
Предмет дослідження: шляхи співпраці України з СНД,
ЄврАзЕС.
Мета: детальний розгляд таких міжнародних організацій як
СНД та ЄврАзЕС, визначення потенційних переваг та недоліків
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вступу до них України та знаходження найбільш ефективних
шляхів співпраці.
Держави&учасниці ЄврАзЕС, узяті разом, на сьогодні є голов&
ним торговельним партнером України, на якого припадає 39%
зовнішньоторговельного обороту товарами та послугами. Доміную&
че становище в торговельних зв’язках України ЄврАзЕС має Росія,
і на цьому слід наголосити особливо.
Загалом стан економічних відносин України з державами&учас&
ницями ЄврАзЕС характеризується неоднозначністю з точки зору
перспектив. З одного боку — існують передумови аби вищезазна&
чені інтеграційні об’єднання відігравали одну з провідних ролей
у міжнародних економічних зв’язках України. З іншого — основ&
ним контекстом цих зв’язків є відносини України та Росії, які,
в принципі, можна ефективно регулювати й на двосторонній ос&
нові. Вибір конкретної форми взаємовідносин має враховувати ба&
ланс позитивних і негативних наслідків такого кроку в економічно&
му і політичному вимірах.
Кандидат економічних наук Д. Чистілін зазначає, закони роз&
витку складних систем показують, що ЄС буде інтегрувати
з Азією через СНД і аж ніяк не інакше. Основою євразійської
інтеграції має бути система інститутів реалізації суспільно&
політичної згоди в рамках СНД. Для України це означає таке.
У короткостроковій перспективі (до 5 років) вона може увійти до
складу ЗЄС, укласти договір про асоціацію з ЄС з тривалим стро&
ком діяння (до 40&50 років) і змінити вектор стратегічного роз&
витку з європейської інтеграції на інтеграцію в СНД на умовах
побудови інститутів геополітичного плюралізму. У довгостро&
ковій перспективі договір з ЄС та членство в ЗЕС слугуватимуть
основою для інтеграції в ЄС у складі СНД паралельно з РФ. Крім
того, така самостійна суверенна Україна та її членство в ЄС бу&
дуть інструментом реалізації глобальних планів РФ — стати
світовим центром впливу. Таким чином, Україна може, по&пер&
ше, стати самостійним економічним і політичним регіональним
центром у складі СНД, а по&друге, слугувати економічним мос&
том у процесі інтеграції ЄС і СНД.
Щоб досягти такого ходу подій, Україна має реалізувати стра&
тегію випереджаючого економічного розвитку.
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. С. Бурков,
ІІ курс, група ФіК 61, спеціальність «Фінанси та кредит»,
тел. (093)7638223
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Г. О. Бєлов,
к.е.н., доцент кафедри, науковий керівник
Фінансовий стан — це найважливіша характеристика еко&
номічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Воно
визначає конкурентоздатність підприємства, його потенціал у діло&
вому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані еконо&
мічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим
і іншим відносинам. Фінансовий стан підприємства характери&
зується сукупністю показників оцінювання. За результатами
оцінки фінансового стану зацікавлені особи можуть оцінити мину&
лий, поточний та перспективний стан підприємства, й підготувати
ефективні управлінські рішення по всіх напрямах його діяльності.
В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управ&
лінських рішень на мікро& та макрорівнях значною мірою залежить
від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарюван&
ня, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів
і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають
різні аспекти діяльності підприємства.
Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну струк&
туру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної
розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення
фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства
можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспро&
можність та прибутковість.
Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка його
поточного стану, а також визначення того, по яких напрямках
потрібно вести роботу з поліпшення цього стану. При цьому бажа&
ним є такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство,
вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їхнього
використання забезпечити безперебійний процес виробництва
і реалізації продукції, а також витрати по його розширенню
і відновленню.
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Метою дослідження є розвиток теоретичних положень та роз&
робка пропозицій, щодо створення дієвих механізмів поліпшення
фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Досягнен&
ня поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних
завдань:
– дослідити визначення економічної сутності фінансового ста&
ну та понять «фінансова стійкість», «платоспроможність», «ліквід&
ність підприємства»;
– обґрунтувати доцільність обчислення окремих показників
аналізу фінансового стану підприємств;
– визначити оптимальний комплекс показників оцінки фінан&
сового стану підприємства сільськогосподарської промисловості та
їх нормативні значення;
– розробити пропозиції щодо поліпшення та прогнозування
розрахунку окремих показників та комплексної оцінки фінансово&
го стану підприємств.
Об’єктом дослідження є фінансовий стан сільськогосподарсь&
ких підприємств, його аналіз та прогнозування.
Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні
підходи аналізу та прогнозування фінансового стану підприємств.
Для вирішення поставлених завдань в роботі використовували&
ся загальні методи наукового пізнання. Наведені розрахунки,
орієнтовані головним чином на зовнішній аналіз, інформаційною
основою якого служить фінансова звітність підприємства, іншими
словами, розраховуються показники, які характеризують фінансо&
во&господарську діяльність підприємства, спираючись на фінансо&
ву звітність.
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та
нормативні акти, що діють в Україні, міжнародні стандарти бухгал&
терського обліку, зведені статистичні матеріали Державного
комітету статистики України; наукові праці вітчизняних та за&
рубіжних економістів, матеріали періодичної преси, а також дані
фінансової звітності підприємств «ДПДГ Агрономія», «ДПДГ Зо&
ряне» та «ДПДГ Еліта» опрацьовані автором особисто.
Результати дослідження дозволяють проаналізувати та запрова&
дити напрямки поліпшення та прогнозування сільськогосподарсь&
ких підприємств, що дозволить забезпечити стабільний фінансо&
вий стан підприємств сільськогосподарської галузі.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
М. В. Бурлака,
V курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
т. 050 70 63 730
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
В. Г. В’юн,
д. е. н., професор, науковий керівник
Конкурентна перевага — це становище фірми на ринку, яке доз&
воляє їй долати сили конкуренції та приваблювати покупців. Кон&
курентні переваги створюються унікальними матеріальними та не&
матеріальними активами, котрими володіє підприємство, тими
стратегічно важливими для даного бізнесу сферами діяльності,
котрі дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі. Основою
конкурентних переваг, таким чином, є унікальні активи підприєм&
ства чи особлива компетентність в сферах діяльності, важливих для
даного бізнесу. Конкурентні переваги, як правило, реалізуються на
рівні стратегічних одиниць бізнесу та є основою ділової (конкуре&
нтної) стратегії підприємства.
Однією зі стратегічних задач забезпечення розвитку економіки
України на сучасному етапі є підвищення конкурентоспромож&
ності виробничих підприємств. Важливий фактор вирішення даної
задачі створення ефективної системи управління на підприємствах,
яка б забезпечувала їм стійкі конкурентні переваги на ринку.
Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом стра&
тегічного управління підприємства, концентрованим проявом
лідерства серед конкурентів. Їх особливості і механізм формування
представляють собою один із ключових факторів конкурентоспро&
можності. Необхідність управління процесами пошуку, формуван&
ня і розвитку конкурентних переваг обумовлює їхню оцінку, що
дозволить досягти поставленої мети.
Науковою базою вирішення проблем в області управління кон&
курентними перевагами є сучасна теорія конкуренції. Більшість її
аспектів мають закінчений вигляд і допомагають правильно орієн&
тувати прикладні розробки і практичні дії щодо посилення конку&
рентної позиції підприємства на ринку.
Головною рухомою силою ринкової економіки виступає конку&
ренція. Згідно з теорією М. Портера, стан конкуренції на ринку
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визначають п’ять конкурентних сил: конкуренція підприємств
однієї галузі, поява товарів замінювачів, поява нових конкурентів,
економічні можливості постачальників та економічні можливості
споживачів. Найважливіша сила конкуренції — це конкуренція
підприємств однієї галузі. Основними визначальними характерис&
тиками конкуренції підприємств є конкурентоспроможність, кон&
курентні переваги і конкурентний статус підприємства. Характер&
ною ознакою розвитку світового господарства в останні десяти
річчя стала глобалізація, що має прояв у зростаючій економічній
взаємозалежності країн усього світу в результаті збільшення обсягів
та динамізації транскордонних переміщень товарів, послуг, капіталу,
трудових ресурсів, а також завдяки прискоренню дифузії техноло&
гій. Процес глобальної економічної інтеграції в умовах становлен&
ня постіндустріальної парадигми розвитку світового господарства
сприяє посиленню конкурентної боротьби, виникненню її нових
форм та методів, що обумовлює модифікацію системи чинників
формування конкурентних переваг.
При розробці стратегії конкуренції необхідно, з однієї сторони,
мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльності під&
приємства, його позицію на ринку, а, з іншої сторони, розуміти
структуру національної економіки в цілому та структуру галузі,
в котрій працює підприємство.
Конкурентоспроможність може бути оцінена тільки в рамках
групи фірм, що випускають однакові товари. Конкурентоспро&
можність — поняття відносне, та сама фірма в рамках регіональної
групи може бути визнана конкурентоспроможною, а в рамках
світового ринку ні.
Найбільш складним є оцінка міри конкурентоспроможності,
тобто виявлення характеру конкурентної переваги порівняно з ін&
шими. Таким чином, рівень конкурентної переваги потрібно
оцінювати щодо відповідної фірми&лідера. За умови дотримання
певних вимог (ідентичність фаз життєвого циклу, ідентичність ха&
рактеру, що задовольняє потреби,) рівень конкурентної переваги
може бути оцінений як відношення рівня рентабельності виробни&
цтва цієї фірми порівняно з аналогічним показником фірми лідера,
обчисленого на певну перспективу.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЄВРОЙНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Ю. С. Бут,
здобувач кафедри світового господарства та міжнародних
економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка,
спеціальність «Світове господарство
та міжнародні економічні відносини»,
к. тел. (067) 503 47 09;
О. І. Шнирков,
д. е. н., професор, науковий керівник
Вирішення екологічних проблем та збереження навколишнього
природного середовища в даний час є найважливішими напрямка&
ми політичної діяльності Європейського Союзу.
В якості учасника міжнародної політики Європейський Союз
є найбільш активним прибічником ідеї екологізації світової еконо&
міки. У питаннях охорони навколишнього середовища лідери країн
Євросоюзу демонструють високу узгодженість своїх дій на міжна&
родній арені та готовність відстоювати ідею необхідності проведен&
ня глобальної екологічної політики. За рівнем ініціативності ЄС
є безперечним лідером серед учасників світової природоохоронної
діяльності.
У цій сфері діє розгалужена система екологічних принципів,
механізмів та інструментів, які успішно реалізуються на практиці.
Незважаючи на наявні проблеми в досягненні певних екологічних
цілей, Європейський Союз є безумовним світовим лідером у прове&
денні екологічної політики та здатний успішно вирішувати еко&
логічні завдання зі створення умов стійкого і якісного розвитку
природного середовища на континенті.
Процеси глобалізації впливають на міжнародні відносини, ак&
тивізуючи їх, і надаючи взаємозалежності держав всеосяжного та
універсального характеру. Тому сьогодні жоден регіон світу, навіть
такий потужний, як Західна Європа, не може розглядатися інакше,
як у тісному взаємозв’язку з іншими регіонами та в контексті роз&
витку світової політичної та економічної системи.
Більш того, стан навколишнього середовища та екологічна без&
пека країн Європейського Союзу, їхня політична позиція багато
в чому спираються на взаємини з іншими країнами і залежать від
них. До таких країн належить і Україна, яка, будучи частиною
Європи, глибоко зацікавлена в побудові партнерських відносин
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з усіма європейськими державами та Європейським Союзом
зокрема.
Беручи до уваги глобальний характер екологічних та енергетич&
них проблем, становлення та реалізація національної екологічної
стратегії неможливі без врахування міжнародного досвіду, і, зокре&
ма, досвіду ЄС. Його врахування в процесі розробки національної
екологічної та енергетичної стратегії сприятиме комплексному
впровадженню принципів державної політики в сфері охорони
навколишнього середовища, а її узгодженість із міжнародними
політико&правовими нормами — реалізації європейських інтегра&
ційних перспектив нашої держави.
Разом з тим, при формуванні власної енергетичної та екологіч&
ної стратегії фахівцям необхідно критично та ґрунтовно проаналі&
зувати позитивний та негативний міжнародний досвід. Крім того,
розробляти таку стратегію необхідно, враховуючи українські реалії,
можливості та національну специфіку.
Важливою складовою екологічної та енергетичної стратегії Ук&
раїни повинно стати плідне співробітництво в цих сферах з різни&
ми країнами, зокрема, з ЄС, Росією, США, Японією та ін., оскіль&
ки саме спільні заходи за рахунок ефекту масштабу є найбільш
ефективними з точки зору отримання сукупних екологічних вигод.
Реалізація партнерських екологічних проектів дозволяє знизити за&
гальну вартість запропонованих заходів, що сприятиме отриманню
грантів та пільгових кредитів на відшкодування відповідних прое&
ктних витрат. Перспективним в даному контексті є співробітницт&
во нашої країни з ЄБРР та участь в роботі Європейського інстру&
мента сусідства та партнерства.
Україна на сьогоднішній день має унікальну можливість
реалізувати своє бачення глобальної екологічної безпеки, стати
активною учасницею формування міжнародних стратегій у цій
сфері.
Зокрема, дуже актуальною є необхідність оприлюднення на
міжнародному рівні національної позиції з питань реабілітації та
адаптації територій, уражених в результаті чорнобильської еко&
логічної катастрофи, на основі біологічних, медичних, санітарно&
технічних, радіологічних та інших даних профільних відомств і
міністерств з метою подальшої координації зусиль нашої держави
та міжнародної спільноти у вирішенні питання екологічної перс&
пективи цих земель.
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ
І. М. Бутко
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
О. А. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
На рубежі XX–XXI ст. експортному потенціалу України
приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного про&
цесу в світовій економіці, що відбувався б без участі України. Вони
приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових еконо&
мічних, а також політичних процесах. Хоча експортний потенціал
України здійснює свою діяльність у системі світового господарства,
їх вплив поширюється і на політичну сферу, що дозволяє розгляда&
ти Україну поряд із державами і міжнародними організаціями.
Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить
суперечливим і неоднозначним, тому феномен експортного по&
тенціалу України і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів,
що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так
і у керівників держав, а також і у політичних діячів.
Об’єктом дослідження даної роботи виступає експортний по&
тенціал України, оскільки вони відіграють одне з панівних поло&
жень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ста&
ли об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі
розвитку міжнародних економічних відносин вони займають
панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності.
Метою даної роботи є вивчення експортного потенціалу України як
суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як еко&
номічних, так і політичних факторів. Предметом дослідження є спе&
цифіка функціонування, особливості діяльності України у міжнародних
відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні
процеси. Виходячи з мети роботи сформовані наступні завдання:
– дослідити передумови виникнення і фактори розміщення,
структуру і типи експортного потенціалу України;
– проаналізувати вплив науково&технічної революції на діяльність;
– охарактеризувати експортний потенціал України у різних ас&
пектах, насамперед у фінансовій, валютно&кредитній, інвестицій&
ній, технологічній сферах, а також провести дослідження щодо
впливу на окремі країни.
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ЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Є. С. Вакалюк,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (093) 037 36 37
О. М. Іваницька,
д. н. з держ. управ., науковий керівник
У ринковій економіці механізм формування цін значною мірою
залежить від співвідношення попиту і пропозиції.
Попит показує кількість продукту, яку споживач готовий і здат&
ний купити за деякою ціною протягом визначеного часу. Попит та
ціна перебувають, як правило, у зворотній залежності між собою,
тобто чим ціна нижча, тим попит буде більшим і навпаки. Цей зво&
ротний зв’язок між попитом і ціною називається законом попиту.
Пропозиція — це кількість продукту, яку продавець бажає і здатний
запропонувати до продажу на ринку за конкретною ціною протя&
гом певного періоду. Пропозиція звичайно розглядається з точки
зору вигідності ціни для продавця (виробника). Іншими словами,
пропозиція вказує ту кількість продукту, яку виробники згодні про&
понувати за різними можливими цінами. Пропозиція показує пря&
мий зв’язок між ціною і кількістю запропонованого продукту.
З підвищенням ціни величина пропозиції зростає, а зі зниженням
ціни — пропозиція скорочується. Такий зв’язок називається зако&
ном пропозиції [1].
Найкоротший ринковий період характеризується настільки ма&
лим часом, що виробники не встигають відреагувати на зміну цін і
попиту. Як наслідок — пропозиція нееластична.
У межах короткострокового періоду виробничі потужності окре&
мих виробників і всієї галузі залишаються незмінними, але
підприємство має достатньо часу, щоб використовувати ці потужності
більш чи менш інтенсивно. Еластичність пропозиції зростає [2].
Довгостроковий період достатній для того, щоб підприємство
встигло вжити всі бажані заходи для пристосування своїх ресурсів
до вимог ринкової ситуації, що змінюється.
Визначення еластичності попиту і пропозиції має велике зна&
чення для вироблення цінової стратегії підприємства. Так, якщо
попит на товар еластичний, то виробник (продавець) повинен у
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своїх діях ураховувати ефект зниження ціни. Зменшена ціна може при&
нести йому більший прибуток за рахунок збільшення обсягів продажу.
У кінцевому підсумку ціна виступає як засіб обліку результатів
економічної діяльності суспільства і с одним із критеріїв вибору
певних господарських рішень.
Література
1. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення // Литвиненко
Я. В. — К.: МАУП, 2001. — 134 с.
2. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства // Покропивний С. Ф. —
К.: ЗНАННЯ, 2000. — 421 с.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ
У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
Д. М. Варгуля
V курс, група МК 51, спеціальність «Маркетинг»,
тел. (066)501 19 83
Л. Ф. Романенко,
д. е. наук, професор, науковий керівник
Сьогодні продукти все більше стають стандартизованими,
а послуги уніфікованими, що призводить до формування повторю&
ваних маркетингових рішень. Все актуальнішим завданням сучас&
них компаній стає не завоювання нових покупців, а утримання
існуючих, якій саме сьогодні вже приносять прибуток. Єдиним
ефективним засобом на сьогодні для виконання цього завдання
є формування лояльних програм.
Маркетинг лояльності — це концепція управління маркетингом
на основі побудови довгострокових, взаємовигідних відносин
з ключовими партнерами організації: клієнтами, постачальниками,
дистриб’юторами, персоналом та ін. В якості об’єкта маркетинго&
вого управління він розглядає — відносини (комунікації) з покуп&
цями. При цьому на управління взаємодіями з клієнтами повинні
орієнтуватися не тільки фахівці відділів збуту та маркетингу, але і
весь персонал фірми [2, с. 557].
Вкладати гроші в зміцнення відносин зі споживачами вигідні&
ше, ніж залучати нових споживачів. Чим вище споживча лояль&
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ність, тим вище прибутку. Невдоволення споживача має набагато
більш серйозні економічні наслідки, ніж відмова від повторної по&
купки. Ставлення до споживача важливіше навіть за якість товару,
тому що, по суті, воно є однією з основних якісних характеристик
товару.
Лояльними є ті споживачі, які позитивно ставляться до діяль&
ності компанії, запропонованим нею продуктах і послугах, її персо&
налу і т.п. Це позитивне ставлення виражається перевагою спожи&
вачів продуктів даної компанії порівняно з конкурентами, причому
ця перевага стійка в часі і характеризується вчиненням повторних
покупок.
Основоположним мотивом програм лояльності є надання по&
купцям вигод. Під програмою підвищення лояльності клієнтів має&
ться на увазі набір дій, організованих таким чином, щоб стимулю&
вати клієнтів і діяти відповідно до їх вимог, а також, щоб звести до
мінімуму втрати кількості клієнтів, і збільшити кількість продажів.
Маркетинг відносин забезпечує наступні переваги для компанії.
По&перше, досягається зниження витрат, особливо пов’язаних із за&
лученням клієнтів. По&друге, компанія отримує зростання числа
і суми покупок. По&третє, маркетинг взаємин забезпечує наявність
ключової групи споживачів, яка надає компанії ринок для тестуван&
ня і виведення нових продуктів або пропозицій з меншим ризиком,
що веде до зменшення невизначеності для компанії в цілому. На&
решті, компанія набуває бар’єр для входу конкурентів за рахунок ут&
римання стабільної бази споживачів, і крім того, стабільна база за&
доволених споживачів є запорукою утримання персоналу компанії.
Споживач також отримує ряд вигод за допомогою маркетингу
відносин. З одного боку, тісна взаємодія з компанією приносить
психологічні вигоди (споживач спілкується з постійними
співробітниками, йому не доводиться щоразу звикати до нових лю&
дей) і соціальні вигоди (встановлення дружніх відносин з персона&
лом). З іншого боку, взаємодія з компанією дає і економічні вигоди
(отримання знижок, призів і т.п.). А також, за рахунок довгої
співпраці постачальник послуги може адаптувати її під даного
конкретного споживача [1, с. 14&15].
Впровадження концепції лояльності є поетапний процес, по&
чатковою стадією якого є прийняття стратегії взаємовідносин
з клієнтами, проміжної — структурні, процесні та культурні зміни
в компанії, і лише заключним етапом — є встановлення системи
маркетингу відносин.
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Підводячи підсумки, можна сказати, що маркетинг лояльності,
по своїй суті, є розвиток партнерських відносин між компанією
і споживачем, в якому споживач не лише клієнт чи покупець, а він
по&перше партнер, який впливає на діяльність компанії. На тлі то&
го, що стандартні маркетингові методи все менше і менше стають
ефективними, маркетинг відносин є неминучим майбутнім, над
яким треба починати працювати вже сьогодні.
Література
1. Мартишев А. В. Маркетинг Отношений. — Владивосток: 2005 —
108 с.
2. Котлер, Ф. Маркетинг&менеджмент в новом тысячелетии. / Ф Кот&
лер — СПб.: Питер, 2002. — 750 с.

ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
И. И. Варзар,
VI курс, група ФК 61, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Ук
раїна»,
к. тел. 093 876 16 27
Л. А. Козаченко,
к. е. н., доцент кафедри, науковий керівник
Розвиток виробничої сфери АПК в Україні значною мірою за&
лежить від темпів та пропорцій іноземних інвестицій для впровад&
ження найновіших перевірених досвідом й екологічно чистих тех&
нологій виробничої та переробної сфери. Без прогресивних
технологій, новітньої техніки та інших інновацій суттєво підвищи&
ти рівень економічної ефективності агропромислового виробницт&
ва нікому ще не вдавалось. Для створення стійкого та надійного
функціонування АПК необхідні великі капітальні вкладення в ма&
теріально&технічну базу і не менші інвестиції для вирішення
невідкладних завдань соціального розвитку села.
Деякі аспекти інвеспетування та розвитку агропромислового
комплексу України розглядали вітчизняні вчені, такі як Л. М. Борщ,
О. М. Тарабукіна, Є. О. Ланченко, Н. В. Петруня, І. В. Шалигіна,
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О. О. Євтушевська, Г. О. Мазур, Т. В. Мацибора, Ю. М. Воробйов
та інші. Проте питання, пов’язані із проблемами інвестування та
розвитку агропромислового комплексу України, залишаються роз&
робленими недостатньо.
Сучасну ринкову економіку неможливо уявити без інвестицій, які
поширені як у промислово розвинутих країнах, так і в країнах, що роз&
виваються. Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галу&
зей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить
розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення
соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний ди&
намізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних
основ інвестиційної діяльності, якими б професійно володіли
спеціалісти відповідного профілю, марно сподіватися на сталий роз&
виток вітчизняного виробництва, науково&технічний і соціальний
прогрес, а з ними і на належне місце у світовому господарстві.
Інвестиції визначають темпи розвитку агропромислового вироб&
ництва, вони є могутнім стимулом для розвитку науково&технічного
прогресу. Функціонування будь&якого суб’єкта господарювання, як
правило, пов’язане з інвестиційною діяльністю. Економічна ефек&
тивність будь&якого виду витрат являє собою відношення отримано&
го чи очікуваного ефекту до суми вкладених засобів.
Під інвестуванням агропромислового виробництва розуміють
процес здійснення додаткових вкладень найбільш ефективних за&
собів виробництва, які сприяють збільшенню виробництва про&
дукції і створюють умови для економічного зростання.
Мета даної статті полягає в дослідженні інвестиційної діяль&
ності підприємств та її значення для підприємств сільськогоспо&
дарської діяльності.
Об’єктом дослідження є визначення та вибір найбільш пріори&
тетних напрямків інвестицій.
Предметом дослідження є інвестування агропромислового ви&
робництва.
Для вирішення поставлених завдань проводилося визначення
та вибір найбільш пріоритетних напрямків інвестицій.. Головні ви&
моги в даному випадку полягають в найшвидшій окупності вкладе&
них коштів і швидкому нарощуванні прибутку, що забезпечить роз&
виток усіх галузей та виробництв АПК.
Сутність інвестиційної діяльності для сільськогосподарських
підприємств полягає в організації фінансово&грошових потоків і
управління ними.
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Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та
нормативні акти, що діють в Україні, зведені статистичні матеріали
Державного комітету статистики України; наукові праці вітчизня&
них економістів, матеріали періодичної преси.
Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки
та узагальнення: інвестиції займають ключове місце в соціально&
економічному і розвитку АПК, а їх обсяги обумовлюються станом
інвестиційного клімату; сучасний стан аграрного інвестиційного
процесу позначається різким скороченням усіх видів капітальних
вкладень як у виробничій, так і в соціальну сфери агропромислово&
го комплексу. Знижується рівень їх ефективності.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
А. С. Васечко,
V курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
к. т. 0971062771,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
доцент кафедри, науковий керівник
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвит&
ку, проблема мотивації особистості набула важливого значення,
оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе
лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної
спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності.
Для виправлення існуючої ситуації на підприємстві та для
більш ефективної роботи у подальшому, керівництву підприємства
слід прийняти міри по нарощуванню власного капіталу, перед усім,
по збільшенню прибутку, так як прибуток створить базу для са&
мофінансування, буде служити джерелом погашення обов’язків
підприємства перед банком та іншими кредиторами, що надасть
можливість зменшити короткострокові зобов’язання.
Для досягнення цієї мети потрібно провести ряд заходів, а саме
підвищити обіг активів підприємства, для цього необхідно зменши&
ти витрати або збільшити обсяг продаж.
Якщо підприємство займається комерційно&посередницькою
діяльністю, тобто прибуток отримується за рахунок різниці ціни на
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закуплене вугілля та ціни його продажу, то і шукати шляхи підви&
щення ефективності потрібно виходячи з цього. У ціну продажі
включається ціна закупівлі, транспортні витрати та надбавка
підприємства. Формула прибутку має вигляд: ціна продажу мінус
ціна закупівлі вугілля, де ціна продажу — це ціна закупівлі плюс
транспортні витрати і плюс надбавка підприємства.
Роздивимось два варіанти підвищення прибутку: один — за ра&
хунок підвищення обсягу продаж, другий — за рахунок зменшення
витрат, третій — за рахунок підвищенні ціни на товар.
Підвищення обсягу продаж на даному ринку дуже ризикована
справа, так як ринок дуже розвинутий в Україні та достатньо наси&
чений конкурентами. Тобто знайти нових покупців дуже важко.
Підприємство ризикує закупити великий обсяг продукції який не
зможе своєчасно продати по вигідній ціні, тобто може піти на
значні витрати, що приведуть підприємство до збитку. Таким чи&
ном цей шлях підвищення прибутку не є найкращим.
Другий варіант — збільшити ціну продаж на товар. Однак,
надмірне підвищенні ціни призведе до втрати вже існуючих та по&
тенційних покупців. Тобто, цей шлях є невигідним та збитковим.
Інший варіант — зменшення витрат. Так як підприємство купує
товар на оптових підприємствах по найбільш оптимальному
співвідношенні ціни та якості, то знизити витрати на закупівлі не
вдасться. Єдина можливість знизити витрати — це знизити транс&
портні витрати. При зниженні витрат можливо здійснити змен&
шення цін на товар, що зробить його більш конкурентноздатним.
Тобто призведе до збільшення обсягу продаж. Або можна залишити
ціну стабільною, проте зменшення витрат призведе до збільшення
надбавки підприємства, тобто до підвищення прибутку.
Таким чином, для підвищення ефективності фінансово&еко&
номічної діяльності підприємства необхідно створити та впровади&
ти на підприємстві інформаційну систему для розрахунку транспо&
ртних витрат, та висвітленням можливих шляхів зменшення даних
транспортних витрат — для вирішення транспортної задачі.
Основним засобом для оцінки фінансового становища
підприємства є фінансовий аналіз, який характеризує висновки
і фінансово&економічну діяльність підприємства. Для прийняття
того чи іншого рішення потрібно проаналізувати забезпеченість
підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність
їх розміщення та використання, платіжна спроможність підприєм&
ства та його фінансові взаємини з партнерами. Аналіз і оцінка фінансових
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показників необхідний для ефективного управління підприємст&
вом. З його допомогою керівники підприємства можуть виконува&
ти планування, контроль, поліпшувати і удосконалювати направ&
лення своєї діяльності.

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА+АНАЛІТИКА В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В. В. Васильєва,
V курс, група 5МАз, спеціальність «Облік та аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)037 05 20
В. Г. Корчагіна,
к. е. н., науковий керівник
Однією з передумов успішної реалізації управлінського рішен&
ня у господарській практиці підприємства є його кадрове забезпе&
чення. Існування двох видів бухгалтерії передбачає розподіл тра&
диційної для нашої практики бухгалтерської професії на дві:
спеціаліст у галузі фінансового обліку та бухгалтер&аналітик (ме&
неджер) — спеціаліст у галузі управлінського обліку. Бухгалтер пе&
рестає бути рахівником і державним контролером, він стає голов&
ним спеціалістом та експертом як у сфері налагодження системи
обліку й ефективного управління майном підприємства, так і в сфе&
рі оптимального та вигідного для підприємства поєднання госпо&
дарської самостійності й дотримання чинного законодавства.
Управлінцям (менеджерам) потрібна різна інформація, що до&
помагає їм ухвалювати певні рішення і здійснювати планування,
стимулювання або інші види контролю.
Основною метою бухгалтерії є надання достатньої інформації для за&
доволення потреб різних користувачів при мінімально можливих витра&
тах на її одержання. В організаційній структурі будь&якого підприємства
можливі лінійні й нелінійні (функціональні) виробничі стосунки.
Лінійні стосунки передбачають давання вказівок підлеглим особам, а та&
кож безпосередню відповідальність керівника за виробництво та ефек&
тивність роботи підрозділу. Функціональні виробничі відносини вини&
кають тоді, коли одні відділи надають спеціалізовані послуги іншим
(відділ постачання, проектування, фінансового забезпечення).
Обов’язки бухгалтерів&аналітиків повинні бути закріплені в по&
садових інструкціях. Головний бухгалтер — як фінансовий керів&
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ник, має відношення й до фінансового і до управлінського обліку.
Він виконує дві функції: надає вищому апарату управління повні
фінансові звіти; надає допомогу менеджерам у плануванні та здійс&
ненні контрольних операцій. Бухгалтерів, у функціональні обов’яз&
ку яких входить і управління організацією, прийнято називати бух&
галтер&аналітик, або бухгалтер&менеджер.
У бізнесі на Заході бухгалтер одночасно є бухгалтером і про&
фесійним менеджером. Бухгалтер ніколи не зможе реально відчути
своє призначення в управлінському процесі організації, поки не
зрозуміє, що він також є менеджером. З появою комп’ютерної
техніки змінилися темпи збору й зберігання даних, відповідно
і функції бухгалтера в організації зазнали зміни. Крім облікової
функції його обов’язки включають: планування, організацію, коор&
динування, контроль і стимулювання роботи персоналу.
Формування управлінських рішень у підприємстві залежить від
взаємодії всіх видів обліку й різних управлінських функцій та їх
розвитку у взаємозв’язку і взаємозалежності. Управлінські рішення
є основним видом діяльності управлінського персоналу. Рішення —
це творчий процес вироблення однієї або кількох альтернатив із
множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на до&
сягнення поставлених цілей. Тобто рішення являє собою процес,
який реалізується суб’єктом управління і визначає дії, спрямовані
на розв’язання поставленого завдання в даній фактичній чи запроек&
тованій ситуації. Приймаючи рішення, керівник чи бухгалтер&
аналітик (менеджер) визначає, хто й що має здійснити, в які стро&
ки, з якими затратами праці та коштами, в якому порядку, при
якому розподілі обов’язків, прав і відповідальності, за якої органі&
зації контролю та яких результатів потрібно очікувати.
Управлінський облік пов’язує процес управління з обліковими
процесами. Щоб піднести свій статус, бухгалтер повинен правиль&
но зрозуміти потреби керівників і сприяти їх задоволенню так само,
як і поліпшувати техніку облікових розрахунків.
Формування управлінських рішень у підприємстві залежить від
взаємодії всіх видів обліку й різних управлінських функцій та їх
розвитку у взаємозв’язку і взаємозалежності. Приймаючи рішення,
керівник чи бухгалтер&аналітик (менеджер) визначає, хто й що має
здійснити, в які строки, з якими затратами праці та коштами,
в якому порядку, при якому розподілі обов’язків, прав і відпові&
дальності, за якої організації контролю та яких результатів потрібно
очікувати.
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Н. П. Вихристюк
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
м. Київ,
Карпенко О. А.,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Економісти велику увагу звертають на стимули або мотиви,
фактори, що спонукають фірми інтернаціоналізувати виробницт&
во. З цього приводу існують різноманітні і дуже суперечливі погля&
ди. Необхідність залучення іноземних інвестицій економісти пояс&
нюють недосконалістю внутрішнього і зовнішнього ринків,
конкуренцією з боку фірм і підприємств, що належать державі, ба&
жанням реалізувати технологічні й організаційні переваги, управ&
лінський і підприємницький досвід, використовувати розбіжності
у валютних курсах, забезпечити доступ до джерел сировини і т. д.
Англійський економіст П. Баклі і М. Кассон у 1976 р. спробували
на основі виділення певних класифікаційних ознак, що враховують
інвестиційні стимули підприємств, створити свою теорію інтер&
націоналізації виробництва.
Ці автори вважають, що ухвалення рішення про іноземні інвес&
тиції залежить від балансу між чотирма групами факторів, що вони
визначають як:
– фактори, специфічні для даної галузі промисловості (харак&
тер продукції, структура ринку, масштаби виробництва);
– фактори, специфічні для регіону (розмір території, транс&
портні зв’язки, культурні особливості і традиції);
– фактори, специфічні для нації або держави (тобто політичні
фактори, податкове і фінансове законодавство й ін.);
– фактори, специфічні для фірми (управлінський і виробничий
досвід).
Теоретичний аналіз показує, що інвестори успішно за межами
ТНК володіють одним або кількома конкурентними перевагами
в порівнянні з фірмами країн, що приймають. У той же час ТНК
намагаються розмістити свої капітали в країні, що має порівняльні
переваги у визначеній галузі виробництва, або має широкий ринок.
Група вчених на чолі з Дж. Діболдом виділяє сім факторів, що на
їхню думку, у найбільшій мірі сприяли в 1950–70 р. (період інтен&
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сивного росту ТНК) перетворенню окремих національних ком&
паній у ТНК.
– одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і
відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навко&
лишнього середовища і запобігання зменшення її забруднення;
– використання з вигодою для себе змін, що відбуваються
у світових торгових відносинах;
– наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає;
– запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків
і джерела сировини;
– обхід національного антитрестівського законодавства країни
походження ТНК;
– зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на
внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації;

РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Вишневська,
V курс, група М 51, спеціальність «Маркетинг»,
тел. 0976682984
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
В умовах ринкової конкуренції, коли на ринку діють підприємст&
ва з однаковим асортиментом продукції або послуг, дуже важливим
є створення і підтримка фірмового стилю установи, що дозволить
споживачеві не тільки скласти власне враження про заклад, а й за&
пам’ятати його.
Отже, фірмовий стиль виконує роль візитної картки закладу, за
якою її відвідувачі, в т. ч. потенційні, ідентифікують її щодо конку&
рентів. Фірмовий стиль нерозривно пов’язаний з поняттям іміджу
установи.
Імідж — не точне й однозначне віддзеркалення переваг і харак&
теристик підприємства, а спроектований фахівцями образ, осно&
вою якого є реальні, об’єктивні риси і, крім того, риси, привнесені
для формування відповідного образу. Імідж повинен бути адекват&
ним реальному образу і адресованим конкретній групі споживачів,
залишаючись при цьому пластичним і динамічним. Не слід забувати,
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що при практично ідентичних якостях продукції і послуг різних ус&
танов, конкурентна боротьба ведеться не стільки між видами про&
дукції і послуг, скільки між їхніми іміджами. Грамотно створений
фірмовий стиль стане запорукою успішного виведення в умовах суво&
рої конкуренції товару або послуги на вітчизняний і світовий ринок.
Фірмовий стиль — це сукупність прийомів (графічних, колір&
них, пластичних, акустичних, відео), що забезпечує єдиний стиль
та образ для всіх виробів фірми і заходів. Він покращує можливість
запам’ятовувати, сприймати покупцями, партнерами, іншими не&
залежними спостерігачами не тільки товари фірми, але і всю її
діяльність і відрізняти від конкурентних фірм. Інакше кажучи, це
частина образу компанії, що необхідна для виділення фірми та її
продукції серед різноманіття інших. Наявність фірмового стилю
свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні,
яке він справляє на споживача. Повний комплекс розробки фірмо&
вого стилю обов’язково включає підготовку щодо використання
корпоративного стилю в контексті політики компанії. Символіка,
логотип, колір і навіть особливості шрифту є фізичним відображен&
ням фірмового стилю. Саме з цих характерних якостей дізнаються
про компанію, ідентифікують її серед безлічі інших конкурентів, за
цим її оцінюють клієнти та партнери.
Продуманість деталей, єдина концепція і якісна проробка фір&
мового стилю створюють відчуття цілісності і надійності. Це можна
порівняти з музикою, в якій кожна нота сама по собі нічого не оз&
начає, але збудовані в потрібному порядку, вони перетворюються
в прекрасну мелодію. Тут недостатньо замовити ручки з логотипом
і перефарбувати стіни офісу в один колір. Це лише деталі. Повинен
бути стержень, ядро, на який вони і будуть кріпитися. Звичайно,
створення фірмового стилю неможливе без збору інформації про
конкурентів і цільової аудиторії, а також аналізу ситуації навколо
бренду. Глибоке розуміння ідеї бренду дає максимально точний
напрямок для того, щоб створити фірмовий стиль, який повідом&
ляв би про основні цінності бренду. Важливим аспектом в житті
будь&якого підприємства є, безумовно, і корпоративна культура ор&
ганізації. Корпоративна культура компанії має відповідати зовніш&
ній обстановці і стратегії цієї компанії. Розвиток корпоративної
культури всередині підприємства повинен орієнтуватися на потре&
би клієнтів. Хороший корпоративний дух передається клієнтам, що
сприятливо позначається на всьому бізнесі. У нашій країні чомусь
багато організацій сьогодні приділяють мало уваги даному питан&
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ню, вважаючи, що такі дрібниці не варті їхньої уваги. І допускають
серйозну помилку. Адже фірмовий стиль компанії — це свого роду
«кодекс» поведінки співробітників, індивідуальний стиль спілку&
вання з клієнтами. У той же час, наявність фірмового стилю не
завжди сприяє збуту продукції фірми. Його позитивний ефект
можливий лише за рахунок стабільного високого рівня інших еле&
ментів комплексу маркетингу, що у свою чергу приносять власнику
ряд переваг. Отже, розробка фірмового стилю компанії — це сьо&
годні і успішне маркетингове рішення, і вдалий рекламний хід,
і прекрасний варіант виділитися на фоні своїх конкурентів вишука&
ними корпоративними кольорами та оригінальним дизайном. Одним
словом, креативний і незабутній фірмовий стиль підприємств — це
те, що може стати безпосереднім фактором успіху організації.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Н. М. Вовчок,
V курс, група М 51 10, спеціальність «Маркетинг»,
к.тел. 0512 55 56 32
Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини «Україна»,
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
На етапі становлення незалежності України і переходу до рин&
кових методів господарювання розбудову власної високоефектив&
ної економіки необхідно піднести на рівень загальнонаціональної
мети. Як відомо, невід’ємною частиною ринкової економіки є під&
приємство як самостійно господарюючий суб’єкт, метою діяльності
якого є отримання певних вигод, які найчастіше тотожні отриман&
ню прибутку.
Ринкова економіка передбачає розвиток підприємств різних
організаційно&правових форм, заснованих на різних видах приват&
ної власності, появу нових власників — як окремих громадян, так
і трудових колективів підприємств. З переходом до ринкового спо&
собу ведення господарства з’явився такий вид діяльності, як
підприємництво — це господарська діяльність, тобто діяльність,
пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням
робіт, наданням послуг чи продажем товарів, необхідних споживачу.
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Вона має регулярний характер і відрізняється свободою у виборі нап&
рямків і методів діяльності, самостійністю в прийманні рішення,
відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки. Крім того, цей
вид діяльності не виключає наявності ризиків, збитків і банкротства.
Підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку (крім ви&
падків, коли метою створення підприємства не є отримання прибут&
ку), що не можливо досягти без використання маркетингових методів
встановлення організації маркетингової діяльності на підприємстві.
Маркетинг — це творча управлінська діяльність, спрямована на
задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату
для підприємства на основі врахування ринкових умов функціону&
вання суб’єктів та можливостей самого підприємства щодо розроб&
лення нової продукції, організації виробництва, забезпечення
ефективного товароруху від виробника до кінцевого споживача.
З погляду організації маркетингової діяльності на підприємстві,
організація маркетингу — це структура управління маркетингови&
ми функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідаль&
ність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань.
Організація маркетингу передбачає:
• побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;
• добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;
• розподіл завдань, прав і відповідальності серед працівників
маркетингових служб;
• створення належних умов для ефективної роботи маркетин&
гового персоналу;
• забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби
з іншими службами фірми.
Аналізуючи дослідження ринку споживачів визначаємо всі ви&
ди діяльності, що супроводжують руху товарів від підприємств до
кінцевих споживачів, розкриваємо зміст організації маркетингової
діяльності на підприємстві.
Для удосконалення збуту продукції і, як результат цього, підви&
щення ефективності функціонування підприємства планується
впровадження інформаційної системи Customer Relation Mana&
gement — система управління відношеннями із замовником. І як ре&
зультатом заснування такої системи планується створення позитив&
ного іміджу фірми чи товарів (послуг), що дуже важливо для
забезпечення доступності інформації по фірму і її продукцію для ба&
гатьох мільйонів людей, в тому числі і географічно віддалених від Ук&
раїни, реалізація всіх можливостей подання інформації про товар.
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Впровадження всіх цих заходів, на мою думку, суттєво підви&
щить економічний стан підприємства. Завдяки впровадженню
ефективної реклами зросте обізнаність споживачів про продукцію.
А при створенні свого сайту в Інтернеті інформація про продукцію
буде доступна великій кількості споживачів не лише на території
України, так як Інтернет не має ніяких територіальних та часових
обмежень, що і дає змогу безперебійної подачі інформації безпосе&
редньо до користувача.

МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Л. М. Волевач,
старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
економічного факультету, Рівненська філія, к. тел. (096) 923 58 98
Мотивація працівників впливає на їхню продуктивність і части&
на роботи керівника саме і полягає в тому, щоб направити моти&
вацію на досягнення організаційних цілей [1, с. 380]. Шлях до уп&
равління лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи,
що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать
в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему
форм і методів управління людиною.
Необхідними умовами забезпечення успішної роботи під&
приємства є вдале формулювання системи його цілей, чітке дове&
дення їх до кожного працівника, мотивація персоналу на основі
оцінки внеску кожного працівника в досягнення поставлених
цілей. Під мотивацією розуміють процес спонукання себе та інших
для ефективної діяльності і досягнення поставлених цілей перед
кожним працівником і організацією в цілому [2, с. 118].
Сучасному керівникові для ефективного здійснення мотивації
необхідно глибоко розуміти і розрізняти весь спектр потреб осо&
бистості, їх місце в процесі мотивації, їх ієрархію і взаємозв’язок.
В процесі трудової діяльності у людей цілеспрямовано фор&
мується заінтересоване відношення до праці і її результатів, оскіль&
ки мотивація посилює бажану поведінку людини, дає напрямок по&
ведінки і ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або на
мотивах і стимулах. Мотив як усвідомлена спонукаюча причина,
основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку є суб’єктивним явищем,
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усвідомленням вчинків, які у кінцевому підсумку перетворюються
у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок трансфор&
мації зовнішнього спонукаючого фактора (стимулу) і його усвідом&
лення індивідом. Основу мотивів утворюють внутрішні причини —
первинні (природні) і вторинні (матеріальні і духовні), які здебіль&
шого не виявляються відкрито [3, с. 264].
Фактором мотивації насамперед виступає система стимулюван&
ня праці, наскільки витримуються принципи соціальної справед&
ливості і еквівалентності винагород трудовому вкладу, а також
обов’язковість компенсації матеріальних витрат. Висока роль
індивідуальних мір матеріального і морального стимулювання до
високопродуктивної праці: встановлення рівня грошової винагоро&
ди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного
розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження
на навчання за рахунок підприємства.
В умовах нестабільності особливо важливого значення набуває
організаційний фактор мотивації: забезпечення порядку, дис&
ципліни праці і відповідальності, чіткості робочого ритму, а також
гігієнічність та екологічність трудових процесів.
Основний елемент системи мотивації — це конкурентоспро&
можна заробітна плата. Без неї жодна мотиваційна схема не спраць&
овуватиме. Якщо компанія пропонує хорошу грошове винагороду і
лояльно ставиться до співробітника, то вона вже значною мірою
застрахована від масової плинності персоналу. Для людей, орієнто&
ваних на кар’єру, важлива також можливість розвитку, застосуван&
ня наявних знань. Дуже хороший ефект має щоквартальне (нехай
навіть і не дуже велике) підвищення зарплати чи видача премій.
Сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже важко
встановити високу заробітну плату, особливу увагу треба приділити
нематеріальному стимулюванню праці, наприклад: визнати
цінність працівника для організації, надавати йому творчу свободу,
застосувати гнучкий графік, давати можливість працювати як на
робочому місці, так і вдома.
Мотивувати персонал можна виробивши чіткі та прозорі кри&
терії його оцінки, з’ясувавши реальні потреби працівників, ство&
ривши диференційовану систему винагороди. У відділі продажу
добре запроваджувати бонуси і виплату відсотків від угод. Для пев&
ної категорії працівників мотивацією є навчання (підвищення
кваліфікації), для інших — оплата проїзду до місця роботи.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО+ВІДПОВІДАЛЬНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. Г. Володіна,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (063) 228 93 90
О. М. Гаркуша,
д.е.н., професор, науковий керівник
Соціально&орієнтований менеджмент є логічним продовжен&
ням еволюційних змін в наукових теоріях менеджменту, які стали
віддзеркаленням змін в економіці і усій системі соціально&еко&
номічних відносин. Витоки соціально&орієнтованого менеджменту
сягають 50&х років минулого століття, в часи популярності школи
людських відносин, завданням якої було вивчення впливу соціаль&
них і психологічних особливостей малих неформальних груп на ре&
зультативність роботи організації та зосередженість на способах і
методах налагодження міжособистісних відносин в колективі.
Напрямки цієї школи у кінці 80–90&х років ХХ століття допов&
нили нові підходи в менеджменті, які ґрунтувалися на теорії змін і
адаптації організації і в межах яких розроблялися методи управління
організаційними змінами, культура організації, лідерство, що спря&
мовувалися на максимальне використання потенціалу організації.
Основними чинниками, які сьогодні стимулюють розвиток
соціально&орієнтованого менеджменту, є: нові виклики ХХІ століт&
тя — управління знаннями, носіями яких є людина, соціальна осо&
бистість; економічні методи управління самі по собі уже не дають
очікуваних результатів і тому їх потрібно доповнювати соціальними
методами; зміщення акцентів з матеріально&речових елементів
діяльності (фізичний капітал) до нематеріальних (інтелект, знання,
психологічна стійкість і адаптивність); зближення сфери техно&
логії, організації виробництва та сфери наук про людину, яка роз&
почалася у 90&х роках ХХ століття; зростання вагомості людського
чинника в потенціалі будь&якої організації; прискорення гумані&
зації суспільного життя, яка витісняє на другий план чисто технічні
і виробничо&технологічні фактори; інтелектуалізація праці й ін&
форматизація суспільства, що мають своїм наслідком запит на інте&
лектуальних працівників, які послуговуються духовним інструмен&
тарієм.
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Отже, соціально&орієнтований менеджмент історично обумов&
лений як розвитком теорії й практики менеджменту, так і духовно&
моральними факторами.
В основу соціально&орієнтованого менеджменту закладено
філософію управління, що досліджує процес формування соціаль&
но&технологічної культури кожного працівника, для того, щоб до&
сягнути гармонійних відносин в колективі і якнайкраще викорис&
тати людський потенціал.
Виділимо головні принципи соціально&орієнтованого менедж&
менту: сувора гуманістична орієнтація; корпоративне співтовари&
ство; толерантність; співробітництво; висока відкритість; свобода;
динамізм; відповідальність.
Одним з найважливіших принципів соціально&орієнтованого
менеджменту є принцип відповідальності, а умовою його реалізації —
розвиток організаційної культури підприємства.
Відповідальність поділяється на юридичну і соціальну. Юри&
дична відповідальність трактується як настання негативних еко&
номічних наслідків для суб’єкта господарювання в результаті неви&
конання взятих зобов’язань безпосередньо шляхом застосування
до них передбачених законом санкцій економічного характеру.
Соціальна відповідальність — це дії організації, спрямовані на за&
безпечення благоустрою суспільства, що ґрунтується на добровіль&
них засадах, а не на вимогах законодавчих актів. Отже, не маючи
належного правового врегулювання, соціальна відповідальність
є категорією, насамперед якісно&моральною, а її дотримання є до&
волі проблематичним і не завжди сприймається суб’єктами госпо&
дарювання як обов’язок.
Соціальна відповідальність багатовекторна і багатоаспектна,
вона проявляється на різних рівнях відносин підприємства:
внутрішньому, у взаємовідносинах із персоналом підприємства і
зовнішньому — у взаємовідносинах з суспільством.
Соціально&орієнтований менеджмент ґрунтується на соціаль&
них технологіях, призначених для прийняття управлінських рішень
соціального характеру, підвищення ефективності організаційного
проектування, підбору, навчання кадрів і розвитку персоналу (фор&
мування ефективної кадрової політики), зняття соціальної напруги
в колективі.
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ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Волошаненко
VІ курс, група МК 51, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (098) 415 13 43
І. Л. Решентнікова,
д. е. н., професор, науковий керівник
В наш час, коли конкуренція між підприємствами невпинно зрос&
тає, а потреби споживачів стають дедалі вибагливішими, підприємства
вже не можуть дозволити собі проводити лише непостійні та безпла&
нові маркетингові заходи — ринкові умови зобов’язують вести чітку
цілеспрямовану маркетингову діяльність для виживання та успішного
розвитку кожного підприємства. Така діяльність має наповнюватися не
тільки різними маркетинговими заходами, а й чітко плануватись. Знач&
не місце в цьому процесі слід відводити саме методам планування.
Це важливо тому що маркетингові заходи є необхідними для
процвітання підприємства, і правильна розробка їх, дотримання та
зміна в разі необхідності — це шлях до успіху в нових економічних умо&
вах. Особливо важливими є планування та контроль маркетингової
діяльності підприємства, оскільки від правильності і доцільності вико&
нання цієї роботи залежить успіх всієї економічної діяльності будь&яко&
го підприємства. Перехід української економіки на ринкові основи
відбувся зовсім недавно. У вітчизняних підприємств спостерігається
відсутність досвіду роботи в нових умовах, тому розробка, планування
та контроль маркетингової діяльності є особливо актуальною в наш.
Досвід підприємств зарубіжних країн свідчить, що найбільших
успіхів досягають ті компанії, які використовують інноваційні техно&
логії та комплексний підхід до маркетингової діяльності в довгостро&
ковій перспективі, беручи до уваги тенденції зміни ринкового попиту,
перспектив подальшого розвитку НТП і конкурентних можливостей
самого підприємства. Як правило, це досягається за допомогою вдос&
коналенням технологій збору та переробки інформації, розвитком за&
собів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Поняття ефективності маркетингової діяльності є одним із
найбільш спірних і проблемних аспектів економіки: так не існує
єдиної концепції оцінки маркетингової діяльності. Причина —
у принциповій відмінності маркетингових проектів від інвес&
тиційних, для яких розроблена єдина загальноприйнята система
оцінки на основі прибутковості.
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Планування — процес постійний і безперервний. План марке&
тингових досліджень має бути повним, диференційованим і деталь&
ним, він мусить чітко збігатися з усіма іншими заходами і діями
підприємства. На мій погляд, самий план маркетингової діяльності
підприємства, відповідно до його вимог та умов реалізації, повинен
складатись як річний, квартальний, місячний, тижневий і навіть
одноденний. Це дасть можливість постійно контролювати ситу&
ацію, скоординовувати та узгоджувати всі маркетингові заходи,
вносити свіжі ідеї та корегувати поточні цілі.
З плануванням маркетингу тісно пов’язана розробка бюджету
маркетингу, в якому представлені всі статті прибутків і витрат на мар&
кетинг. Початковою точкою для розробки бюджету маркетингу
є формування цілей і стратегій маркетингу. Складання бюджету мар&
кетингу допомагає правильно розставити пріоритети між цілями і
стратегіями маркетингової діяльності, прийняти рішення в області
розподілу ресурсів, здійснити ефективний контроль. Витрати на
здійснення окремих елементів маркетингу, представлених в бюджеті,
виводяться з детального маркетингового плану. Завершуючи розгляд
процедур розробки маркетингового плану, потрібно зазначити, що в
різних компаніях конкретний набір цих процедур розрізнений. За&
гальною є системна логіка прийняття планових рішень.
Метою планування маркетингу є визначення позиції компанії в
даний момент, напрямів її діяльності і засобів досягнення цілей.
План маркетингу є центральним з точки зору здійснення діяльності
по отриманню певного прибутку. Він служить основою для всіх
інших видів діяльності компанії. За затвердженим планом марке&
тингу приймаються поточні щоденні рішення.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ДЕПОЗИТНОЇ
ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В. М. Воронков,
6 курс, група ФК 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини«Україна»,
к. т. 0939620109
І. В. Рубський,
доцент кафедри, науковий керівник
Депозитна політика — це комплекс заходів комерційного банку
із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм
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і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних
позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й на&
дійності ресурсної бази. До загальних критеріїв оптимальності де&
позитної політики відносяться: зв’язок депозитних, кредитних та
інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності,
надійності, фінансової стійкості; диверсифікація ресурсів банку з ме&
тою мінімізації ризику; сегментування депозитного портфеля тощо.
Для комерційних банків, в умовах політичної та економічної
нестабільності, залучення вільних грошових коштів населення —
це одна з найбільш актуальних проблем. Проте, на сьогодні, немає
чітко визначеної схеми розробки ефективної депозитної політики,
яка б об’єктивно враховувала зміни середовища та дозволяла швид&
ко реагувати на них.
Конкуренція на грошовому ринку змушує банки використовувати
цінові та нецінові методи залучення коштів. Сутність цінових методів
полягає у використанні депозитного процента як головного важеля
в конкурентній боротьбі за вільні кошти юридичних і фізичних осіб.
Підвищення пропонованої банком ставки дає змогу залучити додат&
кові кошти, однак впливає на вартість залучення. Підвищення ставок
депозитних процентів має обмеження і не завжди дає позитивні ре&
зультати. Тому банки значну увагу приділяють неціновим методам за&
лучення коштів юридичних і фізичних осіб, зокрема: поліпшенню
рівня обслуговування клієнтів; встановленню системи «клієнт&банк»;
впровадженню пластикових карток; розширенню спектра пропонова&
них банком операцій та послуг; комплексному обслуговуванню
клієнтів; наданню клієнтам окремих безкоштовних додаткових послуг.
Результатом різного поєднання цінових та нецінових інстру&
ментів при реалізації депозитної політики комерційним банком
є виникнення безлічі видів депозитів. На сьогодні, кількість депо&
зитів у одному банку може досягати тридцяти видів. Таким чином,
комерційний банк надає можливість клієнтові обрати для себе най&
більш вигідні та доречні умови.
Актуальним стає розробка банками фінансових інструментів,
які задовольняють конкретні потреби клієнта. Все частіше банки
пропонують юридичним і фізичним особам нові види депозитних
рахунків, режим функціонування яких дає змогу повніше врахову&
вати інтереси вкладників. Так, кошти з таких «гібридних» рахунків
можуть використовуватися не лише для одержання прибутку їхніми
власниками, а й для здійснення поточних розрахунків та одержан&
ня додаткових банківських послуг.
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Залучаючи кошти фізичних і юридичних осіб, банки повинні вра&
ховувати не лише стан економіки загалом, а й регіональні особливості,
самостійно вибираючи і розробляючи умови залучення коштів вихо&
дячи із стратегії і тактики конкретного банку. Це, зокрема, пов’язано
з тим, що фінансова стійкість і подальший розвиток конкретного бан&
ку передбачають постійне відслідковування своєї клієнтури з погляду
визначення стабільності та вдосконалення шляхів залучення коштів
на депозитні рахунки. За необхідності банки мають можливість скори&
гувати свої дії, розробивши відповідні заходи, спрямовані на компен&
сацію можливого відпливу вкладів за рахунок інших джерел.
Банки повинні мати свою стратегію підтримки стійкості депозитів.
Частиною такої стратегії виступає маркетинг — підвищення якості обс&
луговування клієнтів, із тим щоб вони залишалися вірними банку і під
час кризових ситуацій. Підвищення терміну ощадних депозитів, їхньої
середньої суми також пом’якшує коливання депозитів під час криз.
На сьогодні немає єдиної думки щодо визначення поняття
«інструменти депозитної політики». Проте детально дослідивши
особливості формування та реалізації депозитної політики ко&
мерційних банків, можна дійти висновку, що інструменти депозит&
ної політики — це сукупність засобів, прийомів та методів, що ви&
користовуються при реалізації депозитної політики комерційного
банку. І ефективність депозитної політики залежить саме від опти&
мального поєднання та використання існуючих інструментів.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
А. В. Галандський,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 095 367 90 03,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. О. Кравченко,
ст. викладач, науковий керівник
Найважливішою передумовою економічного зростання на ма&
шинобудівних підприємствах є збільшення обсягів інвестиційних
ресурсів. На сьогодні підприємства машинобудування не мають
достатнього технічного оснащення, рівень зносу основних засобів
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на більшості з них сягає 40–70%, не впроваджуються прогресивні
технології для поліпшення якості продукції. Для подолання цих не&
гативних тенденцій необхідні значні інвестиційні ресурси,
пов’язані, перш за все, з фінансуванням модернізації основних
фондів, поповненням оборотних коштів, оновленням виробницт&
ва, його автоматизацією і механізацією, підвищенням конкуренто&
спроможності і освоєнням нових ринків збуту. Таких джерел, як не&
розподілений прибуток, амортизаційні фонди, субсидії, позикові
кошти на сьогодні недостатньо. Власні кошти використовуються
на поточні потреби. Альтернативними джерелами формування
інвестиційних ресурсів на підприємствах машинобудування мо&
жуть стати позикові кошти, частка яких у загальній структурі з кож&
ним роком зростає. Слід зазначити, що сучасна банківська система
ще не має достатніх ресурсів для повномасштабного кредитування
економіки, крім того, в умовах інфляції та за відсутності певних га&
рантій виникають ризики, пов’язані з довгостроковим кредитуван&
ням. Тому збільшенню обсягів інвестиційних ресурсів на підприємст&
вах машинобудування буде сприяти емісія цінних паперів.
В Україні функціонування ринкової економічної системи мож&
ливе за умови збільшення ефективності використання інвестицій&
них ресурсів, які залучаються для здійснення вкладень в об’єкти
інвестування.
Основною метою формування інвестиційних ресурсів під&
приємства є задоволення потреб у придбанні необхідних інвес&
тиційних активів та оптимізація їх структури. Процес формування
інвестиційних ресурсів може базуватися на таких принципах: вра&
хування перспектив розвитку інвестиційної діяльності; забезпечен&
ня відповідності обсягу залучення інвестиційних ресурсів обсягу
інвестиційних потреб підприємства; забезпечення мінімізації вит&
рат у формуванні інвестиційних ресурсів з різних джерел; забезпе&
чення оптимізації структури інвестиційних ресурсів з позиції ефек&
тивності інвестиційної діяльності; Реалізація цих принципів є
основою процесу управління формуванням інвестиційних ресурсів
підприємства.
У процесі дослідження зазначено особливості джерел форму&
вання інвестиційних ресурсів. Зокрема, внутрішні (власні) кошти,
такі як амортизація і прибуток, мають позитивні сторони: простота
та швидкість залучення; висока віддача за критерієм норми прибут&
ковості інвестиційного капіталу (непотрібно виплачувати відсотки
та дивіденди); зниження ризику неплатоспроможності і банкрутства
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підприємства при використанні; повне збереження управління
в руках засновників підприємства. Обсяги таких джерел на підпри&
ємствах обмежені, і відсутній контроль за їх використанням. Зов&
нішні (боргові та залучені) кошти, навпаки, мають високу мож&
ливість залучення і зовнішнього контролю за ефективністю їх
використання. Проте існують і негативні сторони, а саме: склад&
ність із залученням та оформленням; значний строк залучення; не&
обхідність надання гарантій; часткова втрата управління діяльністю
підприємства.
Досвід промислово розвинутих країн показує, що вигідним
і зручним способом залучення інвестицій є емісія цінних паперів і,
насамперед, акцій і облігацій.
Визначено, що цінний папір як специфічний інвестиційний то&
вар має подвійний характер — правовий і економічний. Як юри&
дична категорія цінний папір засвідчує майнові права його власника.
Як економічна категорія цінний папір, беручи участь в інвес&
тиційному процесі, є формою вираження інвестицій і опосередко&
вує рух капіталу, втіленого у формі цінного папера. Шляхом
порівняння найпоширеніших в Україні видів цінних паперів (акції,
облігації) виділено основні їх відмітні ознаки, а також визначено
основні переваги й недоліки емісії акцій порівняно з облігаціями.
Емісія цінних паперів як механізм залучення інвестиційних ре&
сурсів має бути спрямована на досягнення таких цілей: акумуляція
тимчасово вільних коштів і залучення їх в інвестиційну сферу; фор&
мування власного і позикового капіталу покриття дефіциту держав&
ного бюджету; економія грошей в обігу.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ
В РИНКОВИХ УМОВАХ
А. Герасимчук,
ІІІ курс, група ЕП 3, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (097)3971048
О. А. Стахів,
к.е.н, доцент, науковий керівник
Неухильне зростання соціальної ефективності є кінцевою ме&
тою сукупної виробничо&господарської і комерційної діяльності
підприємств. Саме рівень економічної результативності функціо&
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нування підприємств слугує матеріальною і фінансовою базою
розв’язання будь&яких соціальних проблем. З урахуванням цих обс&
тавин потрібно оцінювати соціальну ефективність. Проте об’єктив&
на оцінка соціальної ефективності зараз наражується на істотні
труднощі, пов’язані з відсутністю науково&обгрунтованої і загально
визнаної методики визначення її рівня.
На сьогоднішній день європейська модель соціально відпові&
дальної поведінки використовується найкрупнішими промислови&
ми компаніями, що досягли певного рівня стабільності бізнесу, при
якому стурбованість виживанням підприємства на ринку не
віднімає весь час та кошти. Європейська модель має на увазі еконо&
мічне обґрунтовування соціальних ініціатив та їх інтеграцію в стра&
тегію розвитку підприємства.
При певних перевагах європейська модель має ряд особливос&
тей, які слід враховувати перед її впровадженням на промисловому
підприємстві. Перш за все, необхідно оцінити готовність підприєм&
ства переглянути свою діяльність для приведення її у відповідність
із стратегією соціально відповідальної поведінки і можливість роз&
робки механізмів розрахунку економічного ефекту.
Соціальні процеси та явища, що протікають на промисловому
підприємстві, зачіпають широке коло аспектів його діяльності та
багато в чому визначають ефективність роботи. Тому, досліджуючи
рівень ефективності, що складається під впливом соціально&вироб&
ничих чинників, слід розглядати соціальну ефективність як відоб&
раження ступеня досягнення соціальних параметрів підприємства.
При цьому на перший план висувається питання: як при обмеже&
них ресурсах якнайповніше задовольнити потреби персоналу
підприємницької структури (мікрорівень) та всіх членів суспільства
(макрорівень). Тим самим підкреслюється «джерело» такої ефек&
тивності — дія соціально&виробничих чинників, які мають соціаль&
ну природу.
Для оцінки соціальної ефективності діяльності інститутів
потрібна система соціального аудиту. У найбільш загальному виг&
ляді соціальний аудит — це процес оцінки, підготовки звіту, підви&
щення ефективності функціонування і стилю роботи організації,
засіб виміру її впливу на суспільство в цілому.
Необхідно відмітити, що соціальний аудит охоплює, в першу
чергу, діяльність комерційних організацій. Він є вимірником міри
корпоративної соціальної відповідальності. В той же час соціаль&
ний аудит має бути механізмом виміру ефективності діяльності як
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державних і недержавних соціальних інститутів, так і держави в
На рівні підприємства нині при проведенні соціального аудиту
досліджуються наступні питання, що стосуються конкретних ха&
рактеристик якості трудового життя.
1. Аудит трудового потенціалу : професіоналізм, освіта, етно&
культура, психофізичний стан.
2. Аудит мотиваційного поля : відношення до власності; зміст
праці, матеріальне стимулювання праці, моральне стимулювання
праці, соціальна захищеність трудівника, ергономіка, участь тру&
дівника в управлінні, корпоративна культура.
В якості додаткових кількісних показників приватних інсти&
тутів можна використовувати такі, як доля витрат на соціальні цілі
в загальних витратах, об’єм соціальних витрат на одного працю&
ючого, співвідношення витрат на соціальну сферу і загального бюд&
жету, співвідношення темпів росту вкладень в соціальну сферу
і росту доходу, співвідношення темпів росту вкладень в соціальну
сферу і росту продуктивності, динаміка продуктивності тощо.
Базовим фундаментом соціальної держави повинна стати лише
соціальна ринкова економіка, тобто економіка, що розвивається на
основі економічної свободи і одночасно орієнтована на рішення
соціальних завдань. Саме вона дає державі необхідні матеріальні і
фінансові ресурси для того, щоб забезпечити необхідний рівень
соціального захисту при одночасному збереженні економічної
стійкості.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Гергель,
IVкурсу, група О 4, спеціальність «Облік і аудит», т. 098 5910288,
Д. Д. Макух,
І курс, група Ф 1, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Рівненський Інститут Університету «Україна»
У країнах з розвиненою економікою процес виробництва зупи&
няється тоді, коли відсутні фінансові джерела формування фінансо&
вих ресурсів підприємства. Від ефективного формування фінансових
ресурсів залежить платоспроможність, стійкість, рентабельність,
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ліквідність підприємства. Оскільки на підприємствах забезпе&
ченість фінансовими ресурсами є визначальним фактором здійс&
нення процесу господарської діяльності, тому, на кожному із них
постає питання пошуку джерел формування достатнього обсягу
фінансових ресурсів.
Одним із ключових завдань управління формуванням фінансо&
вих ресурсів є необхідність вирішення ряду питань пов’язаних з оп&
тимальним співвідношенням власного та залученого капіталу в під&
приємствах, ефективності використання залученого капіталу та
його ціни, впливом джерел формування фінансових ресурсів на фі&
нансове забезпечення підприємств та їх фінансові результати. Не&
достатнє опрацювання окреслених проблемних питань, а також їх
методичне та практичне значення визначають актуальність даної
праці.
Фінансові ресурси — це кошти, що знаходяться в розпоряд&
женні підприємства і призначені для здійснення поточних витрат
і витрат по розширеному відтворенню, для виконання фінансових
зобов’язань і економічного стимулювання працюючих. Фінансові
ресурси спрямовуються на утримання і розвиток об’єктів невироб&
ничої сфери, споживання, нагромадження, у спеціальні резервні
фонди та ін. Формування фінансових ресурсів здійснюється за ра&
хунок низки джерел. На основі права власності розрізняють дві ве&
ликі групи джерел: власні і залучені кошти. Первісне формування
фінансових ресурсів відбувається в момент створення підприємст&
ва, коли утворюється статутний капітал (акціонерний чи складовий
капітал). Фінансові ресурси формуються головним чином за раху&
нок прибутку (від основної та інших видів діяльності), а також ви&
торгу від реалізації вибулого майна, сталих пасивів, різних цільових
надходжень, пайових та інших внесків членів трудового колективу.
До стійких пасивів відносяться статутний, резервний та інший
капітали; довгострокові позики; постійно знаходиться в обороті
підприємства кредиторська заборгованість (по зарплаті через
різницю в термінах нарахування і виплати, по відрахуваннях у по&
забюджетні фонди, у бюджет, по розрахунках з покупцями і поста&
чальниками та ін.). Значні фінансові ресурси, особливо в знову
створюваних і реорганізованих підприємствах, можуть бути мобілі&
зовані на фінансовому ринку за допомогою продажу акцій, облігацій
та інших видів цінних паперів, що випускаються підприємством;
дивідендів і відсотків по цінних паперах інших емітентів, доходів
від фінансових операцій, кредитів. Підприємства можуть одержувати
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фінансові ресурси від асоціацій і концернів, в які вони входять; від
вищестоящих організацій при збереженні галузевих структур; від
органів державного управління у вигляді бюджетних субсидій; від
страхових організацій. У складі цієї групи фінансових ресурсів,
сформованих у порядку перерозподілу, все більшу роль відіграють
виплати страхових відшкодувань, і все меншу — бюджетні й галузеві
фінансові джерела, призначені на чітко обмежений перелік витрат.
Отже, джерелами формування фінансових ресурсів є амортиза&
ція, прибуток, відрахування до фонду соціального страхування
і пенсійного фонду, податок на додану вартість, акцизи, податки
з населення, надходження від зовнішньоекономічних операцій та
продажу населенню цінних паперів. Кредитні ресурси, на нашу
думку, неправомірно зараховувати до фінансових ресурсів, оскіль&
ки їх формування не пов’язане зі створенням нових матеріальних
благ, а відбувається внаслідок перерозподілу фінансових ресурсів.
Однак приріст вкладів населення в банках варто розглядати як джерело
фінансових ресурсів, оскільки в матеріально&речовому аспекті їм
відповідають ресурси, що вивільнюються внаслідок нагромадження.
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
В. М. Глущенко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси», к. тел. 0967275730
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Оборотні засоби — це засоби, які інвестуються компанією в по&
точні операції на протязі кожного циклу. Характерними особливостя&
ми оборотних засобів є: повне використання впродовж одного вироб&
ничого циклу і повне перенесення вартості на створену продукцію.
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Протягом одного обороту оборотні засоби змінюють свою фор&
му з грошової на товарну і з товарної на грошову, проходячи стадії
закупівлі, споживання і реалізації.
Початок будь&якої підприємницької діяльності потребує певної
суми готівкових грошових засобів, які потім перетворюються у ви&
робничі ресурси (або товари для продажу). Дані ресурси переробля&
ються у процесі виробництва з наступною реалізацією у вигляді го&
тової продукції, в результаті чого у компанії виникає дебіторська
заборгованість і грошові засоби.
Особливість оборотних засобів полягає в тому, що в умовах нор&
мальної господарської діяльності оборотні засоби не витрачаються,
а авансуються у різні види поточних витрат компанії, повертаючись
після завершення кожного обороту до своєї вихідної величини.
Період часу, впродовж якого здійснюється оборот грошових засо&
бів, представляє собою тривалість виробничо&комерційного циклу,
який складається з відрізка часу між виплатою грошей за сировину
і матеріали й надходженням грошей від продажу готової продукції.
Фінансовий стан компанії знаходиться у безпосередній залежності
від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються
у реальні гроші. Ріст неплатежів ускладнює ритмічну діяльність
підприємства (закупівлю сировини, оплату праці та інші витрати, що
здійснюються з виручки) і призводить до збільшення дебіторської за&
боргованості. Надлишкове відволікання засобів у виробничі запаси, не&
завершене виробництво, готову продукцію тощо призводить до «омер&
твлення» ресурсів і неефективного використання оборотного капіталу.
Раціональне управління оборотними засобами передбачає їх
оптимізацію виходячи з потреб підприємства.
Основними ризиками які притаманні підприємствам, котрі від&
чувають надлишок оборотних засобів:
– затримки в постачанні сировиною та матеріалами і як наслідок
збільшення тривалості виробничого циклу і зростання витрат;
– запаси можуть зіпсуватися фізично або морально застаріти;
– зростання витрат на зберігання надлишків запасів;
– додаткові витрати на вирішення питань фінансування;
– боржники можуть відмовитися платити або збанкрутувати;
– інфляція може значно зменшити реальну вартість дебіторсь&
кої заборгованості та грошових засобів
Отже, підприємству необхідно періодично оцінювати свої по&
треби в оборотних засобах і намагатися утримувати їх на мінімально
необхідному рівні.
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Для аналізу стану і ефективності використання оборотних засо&
бів, як правило, використовуються наступні показники: величина
поточних активів і власних оборотних засобів; структура оборотних
засобів; оборотність окремих елементів оборотних засобів; рента&
бельність поточних активів; тривалість фінансового циклу.
Вивчення часової динаміки даних показників дозволяє розро&
бити ефективну систему управління головними складовими обо&
ротних засобів компанії — виробничими запасами і дебіторською
заборгованістю.
Правильне управління запасами дозволяє зменшити виробни&
чий цикл, а відтак, збільшити оборотність засобів, що вкладаються
в запаси і витрати, пов’язані з ними, забезпечуючи при цьому без&
перебійний цикл виробництва.
На підприємстві обов’язково повинна здійснюватися детально&
продумана політика надання товарних кредитів і розстрочок, зас&
нована на аналізі і ранжувані покупців у залежності від об’ємів за&
купівель, історії кредитних відносин і передбачуваних умов оплати.
Тим більше це важливо, оскільки правильне кредитування покупців
не тільки прискорює оборотність оборотних засобів, але і сприяє
збільшенню продажів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УГРУПУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ
А. А. Гнатюк
в. о. доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту,
економічний факультет, Рівненський інститут,
к. тел. (067) 945 57 92
Питання класифікації та групування облікової інформації зай&
має важливе місце в обліковій теорії.
Досліджуючи проблему класифікації необоротних активів, не&
обхідно звернути увагу на поняття «інформація». Інформація (лат.
Informatio — роз’яснення, тлумачення) пов’язується з будь&якими
відомостями про навколишній світ (процеси, події, ситуації, чиюсь
діяльність), які людина сприймає з користю для себе.
Класифікація необоротних матеріальних активів використо&
вується, як інформація для користувачів, відповідно до їхніх інфор&
маційних потреб.
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Класифікація об’єктів обліку є одним із методів згортання
інформації.
Поняття «класифікація» словники визначають як процес групу&
вання об’єктів дослідження або спостереження відповідно до їх за&
гальних ознак.
Для забезпечення корисності інформації про наявність необо&
ротних активів, що подається користувачам шляхом класифікації,
необхідно, щоб вона відповідала певним якісним характеристикам.
Базовою характеристикою класифікації елементів є, суть, що
використовується для вираження того, що взагалі має бути не&
обхідним для деякого, тимчасового невизначеного результату.
Класифікація необоротних матеріальних активів є суттєвою,
якщо її значення важливе для користувачів фінансової звітності.
Релевантність, якісна характеристика класифікації, яка зумов&
лює формування класифікаційних ознак щодо дій, для яких вона
призначається, доводяться лише ті відомості, які потрібні користу&
вачу. У.Черчмен, видатний учений в галузі системного аналізу,
відзначав «не існуєрозумного плану удосконалення без знання всієї
релевантної системи». «Система не є чимось існуючим «поза нами»,
а являють собою системні судження, зроблені на основі знання
всієї суми релевантних умов».
Згідно з діючою типовою класифікацією основні засоби групу&
ються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим на&
туральним характером і видами, за використанням і належністю.
Крім того основні засоби також поділяються за правом власності,
методом оцінки.
Щодо групування довгострокових біологічних активів на власні
та орендовані у нормативній та науковій літературі нами не зустрі&
чався. Оскільки довгострокові біологічні активи, обліковуються
відповідно до принципів, визначених стандартом № 7 «Основні за&
соби», на нашу думку, потрібно ввести окремий додатковий субра&
хунок 012 «Орендовані довгострокові біологічні активи» на позаба&
лансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». Отже, на
основі визначення того, що «класифікація — це розподіл об’єктів,
понять, назв за класами, групами, розрядами, при якому до однієї
групи потрапляють об’єкти, що володіють кількісно&якісними за&
гальними ознаками», вважаємо можливим трактувати класифіка&
цію необоротних активів як їх групування за певною ознакою за&
лежно від мети, для досягнення якої вона виконується.
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ+БАНКІНГУ
В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
О. М. Гненій
V курс, група 5МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (093) 657 47 06
Т. А. Чернявська,
к. е. н., доц., науковий керівник
Однією з основних особливостей сучасної банківської системи
є стрімкий розвиток комп’ютерних і телекомунікаційних техно&
логій, розвиток мережевих технологій, що скорочує час обробки
інформації, дозволяє провести комплексну автоматизацію діяль&
ності, розробити механізми дистанційного обслуговування клієнтів
і запропонувати новий асортимент послуг.
Актуальність дослідження Інтернет&банкінгу обумовлена збіль&
шенням кількості банків та їх конкуренції, розвитком асортименту
банківських послуг з дистаційного обслуговування клієнтів.
Інформаційні системи почали істотно впливати на прибутко&
вість банків, їх конкурентоспроможність і привабливість для клієн&
тів, проте дуже необхідні, але не розроблені специфічні методи
оцінки економічної ефективності Інтернет&послуг.
Дослідити чинники, що впливають на процес надання бан&
ківських послуг з використанням Інтернет&ресурсу та визначити їх
позитивну і негативну дію на розвиток Інтернет&банкінгу, виділити
переваги та недоліки інтернет обслуговування.
На думку А. Вісящева, «розширення філіальної мережі і розви&
ток послуг Інтернет&банкінгу — це не взаємозамінні процеси, а па&
ралельні і спрямовані на досягнення однієї, найголовнішої мети
роздрібного бізнесу будь&якого банку — розширення клієнтської
бази і зростання прибутків». Отже, Інтернет&банкінг спрямований
на підвищення якості обслуговування клієнтів, оскільки має ряд
переваг, серед яких зростання оперативності проведення операцій,
доступність для клієнта (операції стають цілодобово доступними
без відвідування офісу банку), необмеженість, тобто можливість
здійснювати платежі практично будь&якого призначення та конт&
рольованість, оскільки будь&яке списання активів з карткового ра&
хунку оперативно відображається у виписках. За допомогою систем
Інтернет&банкінгу можна купувати і продавати безготівкову валюту,
оплачувати комунальні послуги, доступ до Інтернету, рахунки опе&
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раторів стільникового зв’язку, проводити безготівкові платежі, пе&
реказувати кошти між рахунками та відстежувати всі банківські
операції по своїх рахунках за будь&який проміжок часу.
Найбільшою популярністю банківський Інтернет&сервіс корис&
тується у таких країнах, як Німеччина, Великобританія, Швеція. За
останній рік найзначніше зростання відбулося в Італії, де кількість
клієнтів, які працюють з банком через Інтернет, зросло на 88% та
досягло 10% від всього дорослого населення. У середньому даний
показник у Європі на початок 2008 року становив біля 18% та зріс
на майже 28% у 2009 році.
В Україні ринок Інтернет&банкінгу знаходиться на етапі станов&
лення, оскільки лише приблизно 560 тис. осіб користуються послу&
гами банку через Інтернет, з яких близько 300 тис. — це фізичні
особи. Комплексні послуги Інтернет&банкінгу надаються лише 10
банками із 180, які мають ліцензію, проте Інтернет&банкінг у нашій
країні стрімко набуває популярності.
Окрім цього, інтернет&банкінг дорзволяє своїм клієнтам пере&
важно такі послуги, як обмін валют, продаж страховок та паїв інвес&
теційних фондів, відкриття депозитних рахунків, замовлення
платіжних карток, перегляд залишків на рахунках, отпримання ви&
писок та повідомлення про рух коштів на рахунку, консультування.
Банки&консерватори обережні й вважають, що Інтернет&банкінг
масовому клієнтові не потрібний зовсім, або потрібний в усіченому
варіанті, тому пропонують обмежений пакет Інтернет&послуг (пе&
ревірка стану карткового й інших рахунків, отримання виписок із
рахунків, блокування операцій за карткою). Головне, що відлякує у
Інтернет&банкінгу — це ризик шахрайства, саме тому багато банків
не надають послуги здійснення платежів у онлайн режимі, незважа&
ючи на істотне зростання рівня захисту банківських мереж остан&
нім часом.
Проведене дослідження дає підстави визначити переваги вико&
ристання Інтернет&технологій у банківському бізнесі, серед яких:
доступність банківських послуг у будь&який час і у будь&якому міс&
ці, де є Інтернет; нижча у декілька разів вартість банківських пос&
луг, отриманих через Інтернет, порівняно із ціною послуг, наданих
традиційним методом, а також низька собівартість обслуговування.
Серед недоліків реалізації операцій через Інтернет доречно, заз&
начити такі, як часовий лаг при здійсненні операцій оплати ра&
хунків, виплати депозитів, блокуванні / розблокуванні платіжних
карт; затримка; електронне шахрайство, тобто високий ризик
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крадіжки грошей, ймовірність «втрати» платежів та ймовірність
технічних збоїв у системі.
Банкам доречно звернути особливу увагу на забезпечення ін&
формаційно&технологічної безпеки електронних послуг шляхом за&
хисту комунікацій і трансакцій, ідентифікації покупців і продавців,
удосконалення механізмів обробки замовлень. В Інтернет&банкінгу
необхідно використовувати до семи рівнів захисту, оскільки проб&
леми безпеки у Інтернеті і пов’язані з ними ризики дуже високі.
Проведене дослідження показало, що вдосконалена процедура
проведення банківських операцій на основі використання Інтернет&
ресурсу дозволяє підвищити швидкість обробки платежів за рахунок
підвищення загальної продуктивності системи і можливості ор&
ганізації документної передачі даних між компонентами системи.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КАРТКОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Т. С. Голубєва,
VI курс, група БС52, спеціальність «Банківська справа»,
тел. (099)5419999
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Домбровська,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої
залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кож&
ного суб’єкта, є організація безготівкових розрахунків. Якщо роз&
рахунки між господарюючими суб’єктами відбуваються переважно
в безготівковій формі, то розрахунки за участю фізичних осіб в Ук&
раїні здійснюються в основному за допомогою готівки. Швидкий
розвиток сучасних технологій, який спостерігається останні деся&
тиліття, призвів до появи нових розрахункових засобів і систем. Су&
часний платіжний оборот неможливо уявити безвикористання
пластикових карток, які сприяють прискоренню обігу грошей,
зменшують сферу готівкових розрахунків.
Картковий ринок в Україні продовжує стрімко розвивається.
На початковому етапі розвитку карткового ринку банки, намагаю&
чись зайняти свою нішу, основні зусилля спрямовували на макси&
мізацію кількості випущених карток, реалізуючи переважно зар&
платні проекти. Інфраструктурі обслуговування не приділялась
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увага. Зараз ринок платіжних карток після бурхливого, і трохи хао&
тичного, початкового етапу розвитку проходить стадію стійкого
зростання. Визначились банки&лідери, такі як Приватбанк, Пром&
інвестбанк, Райффайзен Банк Аваль та основні гравці ринку.
В Україні і надалі буде прослідковуватись тенденція зростання
випуску карток завдяки зарплатним проектам, але поступово темпи
приросту знижуватимуться завдяки насиченості ринку. Для залу&
чення більшої кількості клієнтів банки як зараз, так і в майбутньо&
му запроваджуватимуть нові карткові продукти, пропонуючи су&
путні послуги. Популярним вже стало проведення платежів через
банкомати для оплати послуг операторів мобільного зв’язку МТС,
Київстар Дж. Ес.Ем., ДСС та ін., надання Інтернет&послуг. Піоне&
ром Інтернет&банкінгу в Україні став Міжнародний комерційний
банк, який ще у 2000 році запровадив надання клієнтам доступу до
своїх рахунків через телекомунікаційні мережі загального користу&
вання (у т. ч. Інтернет). Недоліком даної програми стало необхід&
ність встановлення спеціального програмного забезпечення на
комп’ютерах клієнтів, додаткове обслуговування і відповідно витрати.
Великою проблемою з якою стикнулися українські банки
в процесі розвитку карткового ринку — втрати від шахрайства, які
зростають пропорційно зростанню кількості карток. Вітчизняні
фінансисти спрацювали за старою традиційною схемою: про захист
від шахрайства почали говорити лише після того, як втрати стали
перевищувати 1% обсягу операцій за «пластиком». Банкіри одразу
ж пригадали сумнівний європейський досвід — там кмітливі шахраї
обкрадають банки до 10% від обсягу операцій по карткових рахун&
ках. Тому для банків актуальною є проблема боротьби з такими ви&
падками.
Боротьба зі зловживаннями має багато аспектів. Це і контроль
інформаційних зв’язків між банківськими автоматами і центром
обробки інформації, контроль роботи банківського персоналу, і по&
силення захисту самих карток. Можливим рішенням проблеми
є інтелектуалізація самої картки, активне впровадження чіп&кар&
ток. Традиційні рекомендації банкірів щодо зберігання ПІН&кодів
окремо від картки, не розголошення даної інформації не гаранту&
ють безпеку для власників картки. Найбільше потерпають від дій
шахраїв картки з магнітною смугою, оскільки вони найменш захи&
щені від різних фальсифікацій та злочинів.
Існує багато способів дій шахраїв з використанням різноманіт&
них пристроїв. Найбільше крадіжок (підроблень) здійснюється
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з кредитними картками. Дебетові картки, зазвичай. менш цікав&
лять шахраїв у зв’язку з обмеженими сумами на них. Статистика
свідчить про особливу зацікавленість шахраїв елітними кредитни&
ми картками.
Такий сегмент банківської справи, як робота з платіжними
картками, особливо гостро відчуває стан економіки, рівень життя
населення. Позитивний розвиток економіки в таких країнах, як
Чехія, Угорщина, Польща завдяки проведенню приватизації, пож&
вавленню економічних процесів підштовхнула до активного роз&
витку роздрібного, у тому числі і карткового ринку як по депозит&
них, так і по карткових продуктах, що дає підстави стверджувати,
що Україна має значні перспективи розвитку даного сектора.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
А. М. Горбенко,
ІV курс,група 4 Ф 2 спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 322 96 39
М. А. Панчук,
доцент, науковий керівник
Фінансова система — сукупність різноманітних видів фондів
фінансових ресурсів, які є у розпорядженні держави. Вона скла&
дається із внутрішньої будови та організаційної структури. Внут&
рішня будова складається із сфер та ланок, і представлена такими
складовими: державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання,
міжнародні фінанси та фінансовий ринок. До складу організацій&
ної структури входять органи управління в сфері бюджету, конт&
рольно&регулюючі, фінансові інститути та цільові фонди.
Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегуль&
ована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктури&
зації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність всієї системи.
Очевидно, що за умови вибору оптимальної стратегії й тактики
перетворення економічних відносин не може не супроводжуватися
падінням виробництва. Високе зростання цін — феномен, що власти&
вий багатьом країнам у період економічних і політичних ускладнень.
Негативним явищем є відсутність чіткої політики вищих органів вла&
ди, складна політична ситуація, зміна керуючих та посадових осіб.
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Одним із найважливіших питань є пошук шляхів збалансування
фінансової системи. На загальнодержавному рівні уже робилися
спроби у частині затвердження та виконання бюджету, хоча вони при&
водили лише до формальної відповідності, а на практиці — дефіцит та
зростання державного боргу. На регіональному рівні ситуація також
складається не найкраще, оскільки в різних регіонах дохідна та видат&
кова частини не співпадають. Звітність та подання інформації до
реєстру банками не має досконалих механізмів оперативності і прозо&
рості, це зумовлює високий рівень несприятливого вибору і мораль&
ного ризику, що впливає на розвиток фінансової системи.
Отже, на розвиток фінансової системи впливає чимало фак&
торів, які потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових
явищ. По&перше — налагодити функціонування грошової, кредит&
ної, 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 передба&
чатиме подальшу трансформацію. Слід звернути більше уваги на
проблеми економічного розвитку та зростання, розробці законо&
давчо&нормативної бази. Єдиним способом збалансування фінан&
сової системи є застосування системи міжбюджетних розрахунків.
Першочерговим завданням розвитку фінансової системи в Ук&
раїні є нарощування фінансового потенціалу банківської системи,
створення групи потужних банків, зменшення податкового тиску,
упорядкування фінансових потоків, розпочаткування структурно&
інституційних перетворень банківської системи, ефективна реор&
ганізація підприємств. На це повинні бути спрямовані всі зусилля
органів законодавчої та виконавчої влади.
Для підвищення дієвості прогресивних змін, у системі необхід&
но терміново впроваджувати всі інші елементи фінансової і стабілі&
заційної політики, пріоритетними напрямками такої політики ма&
ють бути: оптимізація ефективності фінансування завдань, які
належать до сфери компетенції держави та місцевої влади; розви&
ток страхових механізмів пенсійного забезпечення, медичного обс&
луговування, страхових принципів фінансування отримання вищої
та спеціальної освіти тощо; заохочення комерційного кредитуван&
ня суб’єктів господарської діяльності; заохочення розвитку меха&
нізмів випуску корпоративних облігацій, розрахованих як на
внутрішній, так і на зовнішній ринки; цілеспрямований розвиток
інститутів та інструментів фондового ринку.
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Функціонування кожної зі складових фінансової системи дер&
жави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання
їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.
Підбиваючи підсумок, можна сказати що фінансова система
України досить розвинута, але існує чимало проблем, які потребу&
ють негайного вирішення.

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
М. О. Горбушко,
5 курс, група 5 МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 143 15 13
М. А. Постовий,
доцент, науковий керівник
Одне з найактуальніших питань становлення ринкової моделі гос&
подарювання — належне фінансове обслуговування малого й середньо&
го підприємництва. Відомо, що й суб’єкти малого бізнесу мають обме&
жені власні ресурси. Отримати кредити важко з багатьох причин, серед
них — незацікавленість комерційних банків у видачі мікрокредитів,
складна процедура прийняття банками відповідних рішень, відсутність
у суб’єктів малого підприємництва майна, що може бути заставою.
Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент
ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову
в економіці країни, робить певний внесок у збільшення загальних
обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє економії та
раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе сере&
довище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здійс&
ненні підприємницької діяльності, забезпечує стимули до іннова&
ційних процесів та високоефективної праці.
Світовий досвід показує, що малий і середній бізнес фінансує&
ться переважно невеликими банківськими установами: земельни&
ми банками й ощадними касами, банками взаємного кредитування
та кооперативними банками, які спеціалізуються на кредитуванні
дрібних і середніх підприємств. Рівень функціонування цих уста&
нов досить високий, вони задовольняють потреби клієнтів у най&
різноманітніших фінансових послугах, пропонуючи не тільки кре&
дити й інвестиції, а й фінансовий консалтинг (консультації з
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фінансового менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку) та
методичне забезпечення малого й середнього бізнесу.
В Україні спостерігається інша ситуація. Великі банки країни
концентрують у себе найбільше активів, у тому числі за рахунок на&
даних кредитів та інвестицій. Також вони залучають найбільше
коштів клієнтів, зокрема зі сфери малого й середнього бізнесу, пра&
цюючи з ними через розгалужену мережу філій та відділень.
Майже всі банки, що кредитують малий і середній бізнес в Украї&
ні, працюють у рамках програм міжнародних фінансових організа&
цій. Так, у співпраці з Європейським банком реконструкції та роз&
витку великі банки пропонують кредитування підприємств малого
та середнього бізнесу на сприятливих умовах: максимальна сума
кредиту — 750 000 доларів США, термін кредитування — до 5 років.
Проте варто зазначити, що починаючи з першого кварталу 2010
року банківська система поступово змінює орієнтири в кредиту&
ванні, вже не відмовляючись від надання кредитів великим корпо&
ративним клієнтам. Для нівелювання ризиків в умовах фінансової
кризи банкіри охоче надають кредити середньому та малому бізне&
су, особливо товаровиробникам.
Основними пріоритетами розвитку в Україні доступної, зручної,
розгалуженої й соціально спрямованої системи мікрокредитування є:
– стимулювання банків та небанківських фінансових установ
(зокрема, кредитних спілок, товариств взаємного кредитування то&
що) до розширення мікрокредитування й удосконалення законо&
давчого забезпечення їхньої діяльності;
– створення сприятливих умов для отримання мікрокредитів,
у тому числі за рахунок спрощення порядку їх надання, зменшення
відсоткових ставок, збільшення строків користування;
– удосконалення існуючих механізмів державної підтримки
суб’єктів малого підприємництва стосовно отримання кредитів,
розробка національної програми мікрокредитування;
– налагодження системи інформаційно&освітнього забезпечен&
ня громадян у сфері кредитування;
– нормативне врегулювання відносин між банківськими
фінансовими установами та клієнтами;
– створення умов для розвитку банківських і небанківських
фінансових установ;
– удосконалення нормативно&правових процедур кредитуван&
ня банківськими й небанківськими фінансовими установами;
– вивчення й запозичення кращого світового досвіду у сфері
розвитку мікрокредитування.
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РОЛЬ ТНК В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Л. П. Гордієнко
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД», м. Київ,
О. А. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
За організаційною структурою транснаціональні корпорації, як
правило, являють собою багатогалузеві концерни. Головна мате&
ринська компанія виступає оперативним штабом корпорації. На
базі широкомасштабної спеціалізації і кооперування вона здійснює
техніко&економічну політику і контроль над діяльністю іноземних
компаній і філій.
Останнім часом у структурі транснаціональних корпорацій
відбуваються істотні зміни, головні з яких пов’язані із здійсненням
так званої комплексної стратегії.
Стратегія транснаціональних корпорацій заснована на глобаль&
ному підході, що передбачає оптимізацію результату не для кожної
окремої ланки, а для об’єднання в цілому.
Регіональні системи управління розділяються на три основні види:
– головне регіональне управління, відповідальне за усі види
діяльності ТНК у відповідному регіоні. Вони наділені всіма права&
ми по координації і контролю діяльності усіх філій у відповідному
регіоні (наприклад, головне регіональне управління американсько&
го концерну «General motors» по координації діяльності філій в Азії
й Океанії розташоване в Сінгапурі);
– регіональне виробниче управління, що координує діяльність
підприємств по лінії направлення продукту, тобто по відповідному
виробничому ланцюжку. Таке управління відповідає за забезпечен&
ня ефективної діяльності відповідних підприємств, безперебійне
функціонування всього технологічного ланцюжка, підпорядковане
безпосередньо головному регіональному керуванню ТНК. Вони
націлені на розвиток ефективних видів виробництва, нових моде&
лей і товарів (наприклад, корпорація «Hewlett&Packard» на початку
90&х рр. із цієї причини перемістила свої виробничі управління
лідируючих продуктів із США в Європу);
– функціональне регіональне управління забезпечує специфіч&
ні види діяльності ТНК: збут, постачання, обслуговування спожи&
вачів після продажу їм товару, науково&дослідні і дослідно&кон&
структорські роботи і т. д. Це управління відповідальне за
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результати діяльності усіх відповідних структур у регіональному або
глобальному плані.
Виділяють такі типи транснаціональних корпорацій: горизон&
тально інтегровані корпорації з підприємствами, що випускають
велику частину продукції. Наприклад, виробництво автомобілів у
США або мережа підприємств «Fast Food»;
– вертикально інтегровані корпорації, що об’єднують при
однім власнику і під єдиним контролем найважливіші сфери у ви&
робництві кінцевого продукту. Зокрема, у нафтовій промисловості
видобуток сирої нафти часто здійснюється в одній країні, рафіну&
вання — в інший, а продаж кінцевих нафтопродуктів — у третіх
країнах;

СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ
К. С. Готовцева
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (097) 8712060
В. А. Цопа,
д. т. н., професор, науковий керівник
Стрес — емоційний стан організму, який виникає у напружених
ситуаціях.
Стрес зумовлюють різні чинники, і він може мати різні прояви.
Для уникнення або послаблення негативної дії стресових ситуацій
необхідно знати особливості стресу та їх причини.
З огляду на природу та особливості перебігу виокремлюють такі
види стресу:
– фізіологічний — зумовлений надмірними фізичними наван&
таженнями;
– психологічний — зумовлений складними відносинами з ін&
шими людьми;
– інформаційний — зумовлений надлишком, недостатністю чи
безсистемністю життєво важливої інформації;
– управлінський — зумовлений високою відповідальністю за
рішення, що приймаються, особливо в умовах дефіциту часу;
– емоційний — проявляється в ситуаціях загрози, небезпеки,
неочікуваної радості.
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До основних джерел стресових ситуацій належать:
– особливості трудового процесу (ритм, напруженість, одно&
манітність, монотонність, відсутність необхідних перерв тощо);
– становище індивіда в організації (високе, пов’язане зі знач&
ними нервовими й фізичними перевантаженнями, низьке — з малою
престижністю, поганими умовами праці, неможливістю реалізува&
ти себе, відсутністю поваги, незадоволеністю заробітною платою);
– службові конфлікти, незадовільний морально&психологічний
клімат у колективі, відсутність взаємної підтримки й допомоги, по&
гані відносини з керівництвом (стрес може виникнути, коли пра&
цівник не отримує від керівництва того, що необхідне, на його дум&
ку, для роботи);
– труднощі узгодження службових і сімейних відносин.
Чинники або умови, що спричиняють сильне нервово&психо&
логічне напруження і бурхливий прояв емоцій, називають стресо&
рами. Усі чинники виникнення стресових ситуацій поділяють на
організаційні й особисті.
Найпоширенішими організаційними причинами стресу в орга&
нізаціях є:
– перевантаженість або недовантаженість робою;
– конфлікт ролей, зумовлений суперечливими вимогами до
працівника або порушенням принципу єдиноначальності (одер&
жання підлеглим суперечливих розпоряджень);
– невизначеність ролей, тобто ситуація, коли працівник не ро&
зуміє, чого від нього хочуть;
– нецікава робота.
Стрес може виникнути і внаслідок незадовільних фізичних
умов праці, наприклад ненормальних відхилень у температурі при&
міщення, поганого освітлення чи надмірного шуму.
До основних психологічних способів управління стресами на&
лежать:
1. Вольовий контроль за станом свого організму на основі опа&
нування відповідних методів (наприклад, послідовної м’язової ре&
акції — вправами з розслаблення й напруження м’язів, аутот&
ренінгу).
2. Свідома зміна процесів сприйняття й оцінки ситуації. Най&
ефективніші серед них: заперечення (ухилення від сприйняття не&
гативної інформації); витіснення (забування чи переключення на
інше); прийняття обставин такими, які вони є; заміщення недо&
сяжної мети досяжною, доступнішою; раціоналізація (навіювання
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собі думки про малозначущість проблеми, незацікавленість у ній
насправді тощо).
3. Емоційно&психологічна розрядка за допомогою сну, сліз, роз&
мови з людьми, здатними до співчуття.
4. Зміна позиції щодо проблеми, вдаючись до зниження вимог
і претензій до себе та до інших, пере довірення її вирішення іншим
і обмеження власних контактів, ігнорування та бездіяльність.

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
О. Б. Граждан
старший викладач, інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна»,
Сучасний етап розвитку української економіки характеризуєть&
ся загостренням потреби підприємств в компетентних кадрах. За&
безпечення компетентними кадрами є однією з основних задач не
тільки розвитку, а і виживання українських підприємств.
Інтенсифікація науково&технічного прогресу і прискорення
темпів старіння знань на фоні скорочення чисельності економічно
активного населення і старіння робочої сили підсилює необхідність
вирощування і утримання компетентних кадрів.
У сучасних умовах збільшуються вимоги з боку підприємств до
специфічних корпоративних компетенцій персоналу.
Інтернаціоналізація українського бізнесу, використання
мультікультурної робочої сили в транснаціональних компаніях по&
роджує потребу в кросскультурних компетенціях. Зростання злит&
тів і поглинань з одного боку, і розвиток стратегічних альянсів кон&
куруючих компаній, з іншого, вимагають від сучасних менеджерів
нових корпоративних компетенцій: вміння співпрацювати в умовах
гострої конкуренції, вміння інтегрувати різнорідні корпоративні
культури і ін. В цілому, постійний розвиток ринку і конкретних ор&
ганізацій вимагають постійного розвитку і навчання персоналу.
Тому сьогодні виникає необхідність створення українськими
підприємствами власних навчальних центрів і корпоративних
університетів. На думку експертів створення систем корпоративно&
го навчання є для багатьох корпорацій прибутковим бізнесом.
99

Секція 1

Економічні перспективи України

Віддача від інвестицій вкладених в розвиток системи корпоратив&
ного навчання починаючи з 3 року її існування може становити від
3 до 33 дол. на кожний вкладений долар.
Виходячи з вищевикладеного можна констатувати, що створен&
ня системи корпоративного навчання на середніх і великих підпри&
ємствах в умовах сучасних соціально&економічних трансформацій
є актуальним.
На нашу думку під системою корпоративного навчання слід ро&
зуміти комплекс взаємопов’язаних процесів і структур, спрямова&
них на забезпечення стабільного організаційного розвитку, шляхом
засвоєння, розробки, збереження і трансформації корпоративних
знань, як співробітниками, так і організацією в цілому.
Основними функціями системи корпоративного навчання є:
адаптація, стимулювання, розвиток.
Можна виділити наступні підсистеми даної системи:
– система навчання персоналу;
– організація, яка навчається;
– система управління знаннями;
– корпоративний університет.
В системі корпоративного навчання можна виділити два типи
суб’єктів: «навчаючий» і «навчаємий». Вони розташовуються на чо&
тирьох рівнях (індивідуальному, організаційному, корпоративному,
над корпоративному), а також в чотирьох послідовних середовищах
(внутрішньоособистісному, внутрішньо організаційному, зовніш&
ньоорганізаційному і зовнішньокорпоративному).
У своєму розвитку система корпоративного навчання прохо&
дить три послідовні етапи. На першому етапі проводиться компле&
ксний аудит системи навчання, виявляються сильні сторони,
складності і ресурси розвитку. На другому етапі розробляється
програма оптимізації і конкретні інструменти управління. На тре&
тьому етапі здійснюються заходи по впровадженню змін.
Трансляція корпоративних знань може розповсюджуватись на
персонал організації, організації&партнери, кінцевих споживачів,
соціальні інститути, державні органи і міждержавні об’єднання.
Створення системи корпоративного навчання на підприємстві
дозволить: підвищити віддачу від інвестицій в розвиток персоналу,
скоротити витрати на навчання, підвищити продуктивність праці,
знизити плинність кадрів, підвищити компетентність і мотивацію
персоналу.
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ГРОШОВО+КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Ю. С. Гуменюк
Інститут економіки і менеджменту «Україна», V курс,
група ОА 51, спеціальність «Облік і аудит», к.тел. (096)996 67 79
М. Ф. Базась,
к. е. н., професор, науковий керівник
Грошово&кредитна та банківська статистична інформація ха&
рактеризує економіку держави і використовується органами зако&
нодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців, еконо&
містів. Відповідну інформацію щодо грошового обігу та банківської
діяльності в Україні потребують також міжнародні фінансові орга&
нізації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейсь&
кий банк реконструкції та розвитку, членом яких є Україна, та ін.
Своєчасні та достовірні статистичні дані про грошово&кредитну
і фінансову діяльність банків та фінансових небанківських ор&
ганізацій дають змогу аналізувати стан і перспективи розвитку
банківської системи; спостерігати за ходом реалізації грошово&кре&
дитної політики держави та прогнозувати розвиток її грошово&кре&
дитного ринку; стежити за розвитком валютного ринку та операцій
з іноземною валютою; здійснювати заходи щодо забезпечення
стабільності національної грошової одиниці; здійснювати нагляд за
діяльністю комерційних банків та інших фінансових небанківських
організацій; моделювати рішення Національного банку України
при виконанні ним регулюючих і наглядових функцій; забезпечу&
вати взаємозв’язок грошово&кредитної та банківської статистики
з іншими макроекономічними системами даних; забезпечувати по&
рівнянність із даними міжнародних фінансових і банківських ор&
ганізацій та центральних банків інших країн.
Методологія складання грошово&кредитної статистики передба&
чає розподіл між вимогами та зобов’язаннями відносно резидентів
та нерезидентів. Вимоги до резидентів в подальшому класифікують&
ся за секторами, до яких належать боржники, а зобов’язання перед
резидентами класифікуються відповідно до виду інструменту та
сектору, до якого належить кредитор.
Основний розподіл рахунків у грошово&кредитній статистиці
проводиться між рахунками резидентів та нерезидентів. Цей розпо&
діл ґрунтується на критерії резидентства, яке визначається в Керів&
ництві з платіжного балансу МВФ. Відповідно до цього резидентами
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є українські та іноземні юридичні особи, які знаходяться в Україні;
фізичні особи з постійним місцем проживання в Україні; українські
громадяни, які працюють в державних установах України за кордоном.
Нерезидентами є українські та іноземні юридичні особи, які
знаходяться за кордоном; фізичні особи, які працюють за кордоном
та іноземні працівники державних установ в Україні; фізичні особи
з українським громадянством, за винятком громадян України, які
працюють у державних установах України за кордоном, мають ста&
тус нерезидентів, якщо їх постійне місце проживання знаходиться
за кордоном.
У сучасних умовах одним із найважливіших завдань для банків
України є забезпечення прибуткової діяльності — необхідної умови
фінансової стійкості та якісного розвитку банків для підвищення їх
конкурентоспроможності на фінансових ринках.
Враховуючи вище викладене можна зробити висновок, що гро&
шово&кредитна система — це стабільність на національному гро&
шовому ринку, це можливість залучати іноземні інвестиції, займа&
тися довгостроковим кредитуванням, без якого сьогодні
неможливий розвиток будь&якої галузі.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Ю. М. Гуринович,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (093) 614 70 03
М. М. Клименюк,
д. е. н., проф., науковий керівник
Одним із проявів кризових явищ в економіці України останньо&
го десятиріччя є інвестиційна криза. Здобуття Україною в 1991 році
незалежності та стагнація планової моделі економіки після розпаду
СРСР поставили на чергу проблеми розбудови молодої держави та
реформування економіки. Політичне визнання Україна отримала.
Орієнтація на ринкову модель економіки, для вибору конкретного
варіанту та тактики реалізації, вимагали часу.
Сучасний ринок інвестицій в Україні характеризується великим
попитом і незначною пропозицією. У зв’язку з цим перед інвесто&
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рами виникає задача вибору найбільш привабливого об’єкта інвес&
тиційних вкладень. Тому у процесі регульованого виходу з кризи
промислових підприємств особливу актуальність набуває проблема
залучення та використання інвестиційних ресурсів. Оскільки ін&
вестиційний ринок України поки що несформований, перед внут&
рішніми та зовнішніми інвесторами постає питання визначення
найбільш привабливих об’єктів реальних інвестиційних вкладень.
Існує багато теоретичних праць, що обґрунтовують доцільність
інвестиційних проектів. Проте необхідно напрацювати методоло&
гію узгодження окремих інвестиційних проектів з використанням
іноземного капіталу із середовищем, яким є регіональна соціо&еко&
лого&економічна система. Дослідження доводять, що інвести&
ційний проект, визнаний ефективним за критерієм інвестора, може
виявитися неефективним у загальному балансі економічних інте&
ресів, ресурсних можливостей та обмежень певного територіально&
го ареалу.
Створення ефективного механізму залучення й ефективного
використання іноземного інвестиційного капіталу дозволяє з ура&
хуванням особливостей трансформації регіональної економіки та
регіональних соціально&економічних програм узгоджувати інтере&
си інвесторів із інтересами та ресурсним потенціалом території [2,
c. 45–46].
Україна має значний економічний потенціал, який сьогодні ще
адекватно не використовується. Проте нагальна потреба у швидко&
му інноваційному пере розділі існуючих і накопичених в Україні чи
малих ресурсів на користь конкурентноздатних виробництв ство&
рює виняткові можливості для застосування вільних капіталів
інвесторів.
Переважання в Україні національних (за погодженням) інвес&
тицій є системотвірною рисою вітчизняного інвестиційного ринку.
Ця риса в наших специфічних умовах є настільки важливою, що
дозволяє дати відповіді на багато запитань про перспективи покра&
щення (погіршення) ділового середовища для інвестора. У такому
контексті, наприклад, стає зрозумілим, чому знаходять розуміння
найбільш розповсюдженні претензії західних підприємців із приво&
ду втручання держави у справи бізнесу, не усталеності правового
поля, не захищеності прав власника тощо. Експерти прогнозують,
що західні претензії щодо уніфікованих правових процедур у найб&
лижчому майбутньому не будуть взяті до уваги, оскільки національ&
ний бізнес не лише пристосувався до гри за змінними правилами,
103

Секція 1

Економічні перспективи України

а й отримує додаткову вигоду з можливості впливати на їх зміну.
Створення ефективного механізму залучення й ефективного вико&
ристання інвестицій дозволить з урахуванням особливостей транс&
формації регіональної економіки та регіональних соціально&еко&
номічних програм узгоджувати інтереси інвесторів із інтересами та
ресурсним потенціалом території.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
О. Л. Дабіжа,
6 курс, група Ф 52 10, спеціальність «Фінанси», тел. 0962645348
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Г. О. Білов,
к. е. н., доцент кафедри, науковий керівник
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин велика увага
приділяється питанню фінансової стратегії, однак в існуючих
підходах чітко не визначено місце й роль фінансової стратегії. Одні
науковці розглядають фінансову стратегію як важливу складову
в розробленні стратегії розвитку підприємства, інші — як одну з го&
ловних функцій фінансового менеджменту. Тому було запропоно&
вано комбінований підхід до визначення місця та ролі фінансової
стратегії, відповідно до якого фінансова стратегія підприємства
підпорядковується стратегії розвитку підприємства і реалізує ос&
новну функцію фінансового менеджменту, тобто впроваджує стра&
тегічні завдання та політику підприємства через поєднання регуля&
торної, розподільної та контрольної функцій фінансів.
Установлено, що в існуючих теоретичних положеннях про роз&
робку фінансової стратегії підприємства її структуру частіше розг&
лядають в розрізі домінантних сфер стратегічного фінансового роз&
витку підприємства. Визначені функції фінансової стратегії носять
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загальний характер. Тому більш об’єктивно розглядати структуру
фінансової стратегії підприємства, яка складається із стратегії уп&
равління активами; стратегії управління капіталом; інвестиційної
стратегії; стратегії управління грошовими потоками; стратегії уп&
равління фінансовими ризиками; стратегії антикризового управ&
ління; стратегії узгодження фінансових цілей та якості управління
фінансовою діяльністю підприємства.
Завданням стратегії узгодження фінансових цілей та якості уп&
равління фінансовою діяльністю підприємства є гармонізація
«діалогу» між стратегією розвитку підприємства з потребою
у фінансових ресурсах, «діалог» не з приводу фінансових обмежень,
а з приводу фінансових можливостей забезпечення реалізації стра&
тегічних завдань одних з головних складових стратегії розвитку
підприємства — конкурентної та інноваційної стратегій.
Необхідно підкреслити, що фінансова стратегія підприємства
включає в себе: аналіз фінансового стану; оптимізацію основних та
оборотних засобів; розподіл прибутку. Фінансова стратегія підпри&
ємства, згідно зі своєю стратегічною ціллю, забезпечує: формуван&
ня та ефективне використання фінансових ресурсів; виявлення
найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінан&
сових ресурсів на цих напрямках; відповідність фінансових дій еко&
номічному стану та матеріальним можливостям підприємства; ви&
значення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір
напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення
вирішальної переваги над конкурентами; створення та підготовка
стратегічних резервів; ранжування та поетапне досягнення цілей.
Таким чином, успіх фінансової стратегії підприємства гарантує&
ться при взаєморівновазі теорії і практики фінансової стратегії, при
співпаданні стратегічних цілей з реальними економічними та
фінансовими можливостями через жорстку централізовану фінан&
сову стратегію.
Слід також зазначити, що завданнями фінансової стратегії є:
визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та
використання фінансових можливостей; визначення перспективних
фінансових взаємовідносин із суб’єктами господарювання, бюджетом,
банками тощо; фінансове забезпечення операційної та інвестиційної
діяльності; вивчення економічних та фінансових можливостей
ймовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забез&
печення фінансової стійкості; розробка способів виходу з кризового
стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.
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Критичний огляд методичних підходів до розроблення фінан&
сової стратегії підприємства показав, що в іноземній та вітчизняній
практиці існує значна кількість різних методів розроблення та ре&
алізації складових фінансової стратегії, таких як розробка інвес&
тиційної стратегії або стратегії антикризового управління, але не&
має чітко сформованої послідовності розроблення фінансової
стратегії підприємства, не визначено механізму реагування розроб&
леної та впровадженої фінансової стратегії на динамічні умови се&
редовища.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
М. Ю. Давиденко
6 курс, група МК 51, спеціальність «маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту,
тел: (050)6990719
І. Л. Решентнікова ,
д. е. н, доцент, професор
Сьогодні особливе місце в страховій діяльності повинно відво&
дитись маркетингу. Адже незважаючи на швидке зростання на рин&
ку страхових послуг України кількості страхових компаній (на да&
ному етапі їх уже більше ніж 450 і загострення конкуренції, попит
на цей вид послуг залишається низьким.
Маркетинг у страхуванні — це система понять і прийомів, за до&
помогою яких досягається взаєморозуміння й ефективна взаємодія
страховика і страхувальника — оптимізація їх фінансово&еко&
номічних відносин, спрямована на найкраще забезпечення різно&
манітних потреб страхувальників в якісній, відносно дешевій та
повній страховій безпеці в поєднанні з досягненням достатньої
прибутковості страхових операцій для компанії.
У ході вивчення і дослідження ринку страхових послуг виявля&
ють попит на страхові послуги, мотивацію страхових інтересів, а та&
кож ступінь задоволення попиту страховими компаніями, що
є конкурентами.
Наявна ситуація на ринку страхових послуг спонукає страхові
компанії постійно удосконалювати свою діяльність, використову&
ючи при цьому довготермінові стратегії розвитку. Ефективна і про&
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думана діяльність, спрямована на організацію збуту й комунікацію
з потенційним споживачем, є визначальним чинником досягнення
успіху. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, страхові компанії зо&
бов’язані вводити в практику нові види обслуговування, ставити на
перше місце інтереси страхувальників, боротися за кожного
клієнта. Цим і пояснюється об’єктивна необхідність для страхо&
виків діяти на ринку відповідно до теорії і практики сучасного мар&
кетингу.
Аналіз реклами страхових послуг в Україні свідчить, на жаль,
про низьку активність і рекламодавців та про майже повну відсут&
ність сьогодні цікавих рекламних продуктів будь&якого виду. Важко
назвати страхову компанію, яка провела чітко сплановану, масова&
ну, підпорядковану конкретним цілям рекламну кампанію. Най&
частіше все обмежується разовими акціями.
Комплексні дослідження з моніторингу реклами, які прово&
дяться у пресі й на телебаченні, не виокремлюють категорії «стра&
хові послуги» ні серед рекламних продуктів п’ятнадцяти перших за
закупівлею ефірного часу на телеканалах державного, місцевого,
незалежного та кабельного телебачення рекламодавців; ні серед
рекламних матеріалів двадцяти найбільших (за групами това&
рів/послуг) рекламодавців у пресі. Зазначені дослідження виокрем&
люють лише категорію «фінансові послуги», причому йдеться
здебільшого про рекламу банків, приватизаційних та інвестиційних
компаній.
Така ситуація зумовлена, безперечно, і об’єктивними причина&
ми: рівнем розвитку страхового ринку, місцем і роллю страхування
в економіці країни і, отже, із бюджетом рекламних кампаній стра&
ховиків.
Сьогодні реклама страхових послуг&це насамперед прес&рекла&
ма та друкована реклама. А проте найголовніша характеристика
рекламної кампанії — не її бюджет, а її ефективність.
Отже, комунікації в страхуванні повинні виконувати таку
функцію як аналіз форм і каналів просування страхових послуг від
страховика до потенційного клієнта: вивчення функцій і особли&
востей діяльності посередників страховика, характеру сформова&
них взаємин зі страховиками, розробка нових форм і каналів про&
сування.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
В. В. Двойнінов,
ІV курс, напрям підготовки «Маркетинг»,
факультет економіки та права
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. 0954634846
О. В. Двойнінова,
к. істор. н., доцент, науковий керівник
Реорганізація економічних процесів, що сьогодні відбуваються
в Україні, зумовлює великий інтерес до вивчення відповідного вітчиз&
няного досвіду, який мав місце на початку ХХ століття. В цей час в со&
ціально&економічному житті держави, особливо в сільському госпо&
дарстві, відбулися зміни, що за своєю природою подібні до тих, які
зустрічаюся зараз, під час реформування агропромислового комплексу.
До таких питань належить дослідження ролі та місця коопера&
тивних структур в системі державних економічних відносин, адже
відомо, що помітну роль у поглибленні ринкових відносин відігра&
ла кооперація.
Становлення кооперативного руху відбувалося поступово, в мі&
ру розвитку ринкової економіки, розширення торгово&грошових
відносин, зниження життєвого рівня трудящих та усвідомлення ни&
ми безумовної переваги кооперативного життя.
Формування приватної власності на землю сприяло розвитку
капіталістичних відносин у сільському господарстві, зростанню йо&
го товарності. Поступово почали з’являтися землевласники з ко&
лишніх кріпосних і державних селян, що виявили підприємницькі
здібності. Паралельно з цим процесом відбувалося соціальне роз&
шарування. Воно проходило на ґрунті безземелля та малозабезпе&
ченості селянських господарств худобою та реманентом і зумовило
зростання числа бідняцьких дворів. Майнова нерівність викликала
соціальну диференціацію селян.
Тому кооперативна форма господарювання для бідняцько&се&
редняцьких верств села була життєво необхідною.
Поширеною формою сільськогосподарської кооперації були
сільськогосподарські товариства та громади. Громади відігравали
роль культурно&просвітницьких об’єднань фахівців сільського гос&
подарства, що поступово перебирали на себе функції кооперативних
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установ з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарське това&
риство стало конкретною історично зумовленою формою селянської
кооперації, яка мала статут і певну юридичну відповідальність.
Товариства створювалися переважно у вигляді об’єднання се&
лян як покупців товарів промисловості і водночас продавців влас&
ної продукції на кооперативних засадах. Інакше кажучи, до його
функцій входили переробка і збут продукції селянських господарств.
Об’єднання відповідало перед кредитними установами власним
майном, а кожен член його — потрійною вартістю річного внеску.
Ці умови сприяли підвищенню кредитоспроможності товариств,
хоча й не гарантували до себе повної довіри з боку банківських ус&
танов, яка могла б існувати, коли б воно було засноване на паях.
Існували як спеціалізовані, так і універсальні сільськогоспо&
дарські товариства. Перші зосереджували увагу на виробництві, пе&
реробці і збуті окремих видів сільськогосподарської продукції.
Універсальні сільськогосподарські кооперативи займалися поста&
чанням населенню реманенту, насіння, добрив, кращих сортів плодо&
вих дерев. Для допомоги селянам, які не мали власних знарядь праці,
вони влаштовували прокатні пункти, де надавали за порівняно нез&
начну платню в тимчасове користування сільськогосподарський
інвентар. Прокатні пункти мали важливе значення в справі піднесен&
ня культури землеробства. Завдяки сільськогосподарським товарист&
вам сільське населення мало змогу застосовувати молотарки, жни&
варки та інший інвентар, купити який не мали змоги одноосібно.
Отже, сільськогосподарська кооперація України початку ХХ сто&
ліття була вагомим фактором, який впливав на входження селянсь&
ких господарств у систему ринкових відносин, сприяв їх економіч&
ному зміцненню, зростанню громадської активності, відігравала
роль як економічного, так і громадського об’єднання селян.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. В. Дворська,
V курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси»,
Л. Г. Стожок,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Безумовно, фінансова криза завдала серйозного удару страхо&
вому ринку України. Таким чином, актуальним на сучасному етапі
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функціонування ринкової економіки є удосконалення механізму
регулювання страхової діяльності. Важливим фактором успішного
розвитку страхової справи виступає державне регулювання.
Оскільки, саме держава через свої регулюючі та наглядові органи
може за допомогою найрізноманітніших методів здійснювати
ефективний нагляд та контроль за ринком страхових послуг, а та&
кож проводити дієве та виважене втручання (законодавче, еконо&
мічне) у процес його реформування.
Необхідність удосконалення системи державного регулювання
страхової діяльності обумовлена багатьма факторами, зокрема:
прояви монополізму та недобросовісної конкуренції негативно
впливають на розвиток страхового ринку, а тому вимагають анти&
монопольного регулювання; 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; акумуляція страховиками значних фінансових
ресурсів вимагає ефективності їх вкладення, а тому держава визна&
чає пріоритетні напрями інвестування страхових резервів страхо&
виків; страхова діяльність є підприємницькою діяльністю і направ&
лена на отримання прибутку, а тому вимагає аналізу фінансової
звітності та проведення перевірок з метою відповідності вимогам
законодавства; перестрахова діяльність, яка виходить за межі дер&
жави і через яку є можливим вивіз національного капіталу за кор&
дон, вимагає жорсткого регулювання.
Державне регулювання страхової діяльності в сучасній еко&
номіці України здійснюється за допомогою двох методів: методу
непрямого впливу (через податкову, інвестиційну, тарифну, анти&
монопольну політику держави) та методу прямого втручання (про&
ведення законотворчої роботи та організації нагляду і контролю).
До основних інструментів регулювання страхового ринку, які
передбачені існуючим страховим законодавством, можна віднести:
• ліцензування страхової діяльності;
• вимоги до величини та порядку розміщення страхових ре&
зервів страховика;
• перевищення показника фактичного запасу платоспромож&
ності над показниками нормативної платоспроможності;
• встановлення межі перестрахування як засобу збереження
платоспроможності;
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• застосування заходів впливу (відкликання ліцензій, накладен&
ня штрафів тощо).
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та дер&
жавне 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 Державну комісію з регу&
лювання ринків фінансових послуг 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 спожи&
вачів.
Отже, український страховий ринок — один із найперспек&
тивніших із погляду потенціалу розвитку. А державне регулювання
є важливим фактором в цьому розвитку. Воно полягає у викорис&
танні відповідних методів та інструментів. Головним органом регу&
лювання страхової діяльності є Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг.

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Г. Л. Девіза,
ІV курс, група 4 Ф, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховська філія, к. тел. (095) 69 55 296
М. А. Панчук,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Україна робить перші кроки до входження у світове господар&
ство, але існує ряд об’єктивних та суб’єктивних причин, які переш&
коджають нині входженню України, як повноправного партнера
у світове господарство. Однією з таких причин є низький рівень
іноземного інвестування в економіку України.
Саме тому, проблеми, які існують в цьому напрямку розвитку
економіки є актуальним і важливим для вивчення та дослідження.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на
1 січня 2011р. становив 44 млрд 708,0 млн.дол., що на 11,6% більше
за обсяг інвестицій на початок 2010р., та в розрахунку на одну осо&
бу становив 978,5 дол.
Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних
країн&інвесторів, на які припадає понад 82% загального обсягу прямих
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інвестицій, входять: Кіпр — 9 млрд. 914,6 млн. дол, Німеччина —
7млрд. 076,9 млн. дол., Нідерланди — 4 млрд. 707,8 млн. дол.,
Російська Федерація — 3 млрд. 402,8 млн. дол., Австрія — 2 млрд.
658,2 млн. дол., Франція — 2 млрд. 367,1 млн. дол., Сполучене Ко&
ролівство — 2 млрд. 298,8 млн. дол., Швеція — 1 млрд. 729,9 млн. дол.,
Британські Віргінські Острови — 1 млрд. 460,8 млн. дол. та Сполу&
чені Штати Америки — 1 млрд. 192,4 млн. дол.
Як повідомляє Державний комітет статистики, інвестиційно
привабливими в Україні були такі види економічної діяльності, як
фінанси, металургія і обробка металу, оптова торгівля і посередни&
цтво в торгівлі, операції з нерухомістю, здавання в найм і послуги
юридичним особам, а також харчова промисловість і переробка
сільськогосподарських продуктів.
Вище подані показники свідчать про те, що хоч інвестиційний
процес в Україні і почав набирати обертів, але він ще й досі стри&
мується. Причини такого стану речей можна навести наступне:
надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес; недоско&
нала конкуренція; слаборозвинуті такі сектори економіки, як фон&
довий ринок, ринок землі та нерухомості; недосконала система при&
ватизації; нестабільне законодавство; недостатня інтегрованість
у світову економіку; відсутність чіткого митного законодавства;
відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механіз&
мами реалізації на державному та місцевому рівнях; низька проін&
формованість інвесторів; відсутність стимулів і механізмів для залу&
чення інвестицій; корумпованість влади в Україні. Крім цього, в Україні
усе ще відсутня програма стимулювання вітчизняних та іноземних
інвестицій з відповідними важелями й механізмами реалізації.
На нашу думку, для ефективного залучення іноземних інвес&
тицій в економіку України, треба враховувати світовий досвід, який
показує, що найбільших успіхів у залученні іноземних інвестицій
досягають країни, які, по&перше, ставлять таку мету за пріоритетну
у своїй економіці, по&друге, використовують при цьому. Можливо,
більший набір заходів. Головними у цьому разі є: створення приваб&
ливого інвестиційного клімату; створення міжнародного іміджу
країни як такої, що надає інвестору кращі можливості, ніж інші
країни.
З метою стимулювання залучення інвестицій в економіку Ук&
раїни доцільно здійснити ряд заходів, спираючись на принципи:
1. Стабільності основних законодавчих актів щодо умов інозем&
ного інвестування.
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2. Диференційованого підходу до податкових та інших пільг для
іноземних інвесторів — з урахуванням обсягів і форм інвестування,
а також пріоритетів у розвитку економіки України.
3. Надійності, доступності та оперативності організаційного та
інформаційного забезпечення залучення іноземних інвестицій.
Отже, залучення іноземних інвестицій є необхідною умовою
прискорення темпів економічного розвитку України. Для того, щоб
мати доступ до глобального інвестиційного ресурсу, наша країна
має мати довгострокову, передбачувану, стабільну економічну
політику.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
А. І. Дейбук,
ІІІ курс, група ФН 31, спеціальність «Фінанси і кредит»,
к.тел. (095) 896 89 76
Хмельницький інститут соціальних технологій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
І. В. Піхур,
викладач кафедри фінансів і кредиту, науковий керівник
Проблема механізму фінансування інноваційного розвитку під&
приємств розглядається науковцями з позицій зазначених напрям&
ків розвитку економічної думки, розв’язуючи, відповідно питання
оптимізації інноваційної діяльності та створення для підприємств
умов їх інноваційного розвитку, але не всі задачі розв’язано. Насам&
перед, це стосується відсутності ефективного механізму формуван&
ня і реалізації фондів фінансових ресурсів в інноваційному розвит&
ку підприємства. Залишається не розв’язаною проблема дефіциту
фінансових ресурсів на етапі впровадження інновацій на підприємст&
вах, викликаного циклічністю економічних процесів та характером
виробництва. Існуючі механізми фінансування переважно врахову&
ють параметри інвестиційної моделі, ігноруючи специфіку дина&
міки інноваційних процесів на підприємствах
У сфері промислових інновацій реалізуються циклічні взаємо&
залежності динаміки натуральних (матеріальних) і якісних показ&
ників стану підприємства. Капітальні інновації забезпечують приріст
капіталу, технологічні, управлінські, маркетингові, продуктові
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інновації — екстенсивний приріст технологій, розширення струк&
тури організації та асортименту продукції підприємства — такі
зміни стають інноваціями за умови нарощування підприємством
обсягу компетенцій виробничих сил, сконцентрованих в результаті
інноваційної діяльності в конкурентних перевагах та комерційної
реалізації їх як інноваційного продукту в економічному обороті на
високотехнологічних ринках.
На цій основі особливістю підприємств виділено функціональ&
ну єдність трансформаційного змісту, де ініціалізація технологічних
інновацій, вмотивовує підприємство до значного оновлення ма&
теріально&технічної бази виробництва, що в комплексі всіх змін
в діяльності підприємство сконцентровано в інноваційній продук&
ції підприємства.
Продуктові інновації, як метод інноваційного відтворення
трансформується у результат відтворення конкурентних переваг із
концентрацією фірмових компетенцій в продукції підприємства.
В наслідок порушення циклічності вказаних взаємозалежностей
розриваються взаємозв’язки процесів виробництва та НДДКР, уне&
можливлюючи використання синергії продуктивності праці в сфері
створення продукції та виробничої науки.
Продукування інновації зосереджується безпосередньо у ви&
робничому процесі, екстраполюється у сферу відтворення вартос&
тей, внаслідок чого відбувається уніфікація виробничої та інно&
ваційної діяльності, що на практиці реалізується в об’єктивній
необхідності проведення НДДКР, удосконалень, відсутності часо&
вого лагу дифузії інновацій, підвищення ризиків економічної без&
пеки підприємства. Це зобов’язало розглядати інновації не як вид
діяльності, а як суть виробництва засобів виробництва.
На наш погляд, інновації — це продуковані в межах організації,
реалізовані в економічному обороті конкурентні переваги, втілені
(сконцентровані) в комерціалізованому продукті у вигляді техно&
логій, ліцензій, патентів, товарах тощо, а інноваційний розвиток —
безперервне відтворення конкурентних переваг, що характери&
зується приростом фірмових компетенцій та перетворення їх товар
у вигляді досвіду, технологій, ліцензій, патентів, методів та моде&
лей, послуг, продукції тощо з метою комерційної реалізації (впро&
вадження, використання) в економічному обороті.
На наш погляд, реалізація інноваційного розвитку, задається
динамікою реалізації інноваційних факторів, має подвійну цикліч&
ну природу і носить лінійний характер. Інноваційний розвиток
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в часі визначається тенденцією виробництва інноваційної про&
дукції і хронологічно становить 7 і більше років. Тенденції динамі&
ки виробництва інноваційної продукції визначаються певною ста&
лою послідовністю реалізації інноваційного фактору росту капіталу
і технологічного фактору, функціональна залежність реалізації яких
має вид лінійної функції.

БІЗНЕС+ПЛАНУВАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ
СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В. В. Демідова,
6 курс, група МО 52 10,
спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. М. Гаркуша,
д. е. н., професор, науковий керівник
Змінність факторів макросередовища вимагає від підприємств
докладного прогнозування своєї стратегічної та поточної діяль&
ності, врахування можливостей та загроз подальшого розвитку та
реалізації поставлених цілей, вміння приймати відповідні управ&
лінські рішення. Важливим елементом стратегічного планування,
який вирішальною мірою може передбачати реакцію підприємства
на вимоги зовнішнього середовища та підтримувати його відповід&
ну поведінку на ринку, є бізнес&планування.
Розвинений, різноманітний ринок повинен базуватися на адек&
ватному виробництві, що передбачає корінні зміни у всіх його сфе&
рах, зокрема й у невиробничій. У цих умовах бізнес&план стає
найважливішим інструментом ефективного господарювання. У
плануванні активну роль відіграє цілеспрямована діяльність суб’єк&
та господарювання в умовах обмеженості ресурсів. Такий підхід до
планування кореспондується з розумінням планомірності як свідо&
мо підтримуваної пропорціональності у розвитку всіх чинників ви&
робництва. Ринок протидіє планомірному господарюванню лише
тією мірою, в якій містить в собі стихійний елемент. Умовами
стихійного протікання процесів є не тільки соціально&економічні
складові, а головним чином слабке планування цих процесів з боку
суб’єкта господарювання, недостатність знань та інформації і не&
можливість своєчасного її перероблення існуючими технічними
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засобами, слабке методологічне забезпечення. Українські під&
приємства, які не мають сучасних засобів збирання, перероблення
та аналізу великої кількості інформації про виробничі процеси,
неспроможні якісно спланувати свою діяльність навіть на корот&
кий проміжок часу, не кажучи про середньо& та довготермінове пла&
нування.
У ринковій економіці бізнес&план є робочим інструментом,
який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес&план
описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її
керівники збираються досягти свої цілі і задачі, передусім підви&
щення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес&план до&
помагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, де во&
на функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.
З огляду на те, що бізнес&план є результатом досліджень і орга&
нізаційної роботи, що має метою вивчення конкретного напрямку
діяльності фірми (продукту або послуг) на визначеному ринку
й у сформованих організаційно&економічних умовах, він спираєть&
ся на: конкретний проект виробництва визначеного товару (послу&
ги) — створення нового типу виробів або надання нових послуг;
всебічний аналіз виробничо&господарської і комерційної діяльнос&
ті організації; вивчення конкретних фінансових, техніко&економіч&
них і організаційних механізмів, використовуваних в економіці для
реалізації конкретних задач.
Бізнес&план є одним із складових документів, що визначають
стратегію розвитку фірми. Водночас він базується на загальній кон&
цепції розвитку фірми, докладніше розробляє економічний
і фінансовий аспект стратегії, дає техніко&економічне обґрунтуван&
ня конкретним заходам. Бізнес&план охоплює одну з частин інвес&
тиційної програми, термін реалізації котрої звичайно обмежений
одним або кількома роками, що дає змогу дати достатньо чітку еко&
номічну оцінку наміченим заходам. Бізнес&план дає змогу вирішу&
вати цілу низку завдань, але основними з них є такі: обґрунтування
економічної доцільності напрямків розвитку фірми; розрахунок
очікуваних фінансових результатів діяльності, насамперед обсягів
продажів, прибутків на капітал; визначення джерела фінансування
реалізації обраної стратегії, тобто засоби концентрування фінансо&
вих ресурсів; добір робітників, які спроможні реалізувати цей план.
Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес&план —
це активний робочий інструмент управління, відправний пункт
усієї планової та виконавчої діяльності підприємства. Бізнес&план
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дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяль&
ності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти
відхилення від плану та своєчасно коригувати напрями розвитку
бізнесу.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЕКСПОРТНО+ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Ю. М. Дем’янюк,
Інститут економіки та менеджменту, VI курс,
група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
к. т. (093) 417 22 52
А. В. Коротєєва,
к. е. н., проф., наук. керівник
За умов становлення нових конкурентних відносин між
суб’єктами господарювання та переходу до формування моделі
ринкової економіки посилюється вплив ризиків на ефективність
діяльності будь&якого підприємства. Це пов’язано зі зміною кон&
цептуальної ролі держави в управлінні економікою, яка за сучасних
умов не бере на себе ризики підприємства, а виступає лише регуля&
тором та контролером відносин між господарюючими суб’єктами.
За цих умов підвищується значення оцінки ризиків, які стають
постійними супутниками підприємницької діяльності і є чинника&
ми поступального розвитку економічної системи в цілому та кож&
ного конкретного підприємства зокрема.
Сутність ризику відображає взаємозв’язок і взаємодію основ&
них його аспектів: імовірність здобуття бажаного результату; мож&
ливість настання несприятливих, небажаних наслідків у процесі
вибору альтернативи та її реалізації; імовірність відхилення від об&
раної мети чи невпевненість у її досягненні. Таким чином, ключо&
вою ознакою ризику є його ймовірнісна природа. Ступінь цієї
ймовірності характеризується всією сукупністю як об’єктивних,
так і суб’єктивних факторів.
Ефективність організаційних дій по управлінню ризиками
підприємства, що здійснює експортно&імпортні операції значною
мірою визначається класифікацією ризику, наукова обґрунто&
ваність якої має важливе значення для одержання всебічної харак&
теристики ризиків.
117

Секція 1

Економічні перспективи України

Найбільшу увагу при здійсненні експортно&імпортних операцій
приділяють дослідженню ринкового ризику в розрізі таких його
складових, як ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний ризик,
валютний та товарний ризики, а також ризикам, що пов’язані
з контрагентом, а саме ймовірністю несумлінного виконання парт&
нером контрактних зобов’язань та ризик несплати. Для експортера
такий ризик пов’язаний, у першу чергу, з появою дебіторської за&
боргованості через неплатоспроможність партнера в момент на&
стання строку оплати контракту. Для імпортера можлива ситуація,
коли при анулюванні контракту експортер не бажає повертати
авансовий платіж.
Не менш важливими є оцінка внутрішніх ризиків підприємства.
Вони включають в себе: фінансовий ризик, який генерується не&
досконалою структурою капіталу, що породжує незбалансування
вихідних та вхідних грошових потоків підприємства по об’ємах та
в часі; операційний ризик — ризик, що виникає внаслідок людських,
технічних і технологічних помилок; управлінський ризик, спричи&
нений нераціональними рішеннями, прийнятими менеджерами
різних рівнів; транспортний ризик або ризик вибору транспортно&
го засобу пов’язаний з імовірністю додаткових витрат або втрат до&
ходу в процесі перевезення товарів невідповідним транспортом;
інформаційний ризик — ризик відсутності, невизначеності чи не&
достовірності інформації, що стосується юридичної бази для підго&
товки контракту, стану справ партнера і його банку, загального ста&
ну ринку товарів (послуг), на якому функціонує підприємство.
Найбільш поширеним інструментом управління ризиками
в діяльності підприємств є страхування. Диверсифікація ризиків
полягає у їх розпорошенні, яке може бути здійснено шляхом дивер&
сифікації видів зовнішньоекономічної діяльності підприємства,
для того, щоб у разі значної ризикованості одних операцій, інші за&
безпечували підприємству стабільне функціонування та шляхом
диверсифікації ринків закупівлі/продажу продукції.
Отже, з метою підвищення якості управлінських рішень на під&
приємстві та мінімізації негативних наслідків ризиків необхідні
створення та використання системи безперервного прогнозування
стану зовнішнього середовища і показників діяльності підприємст&
ва і на основі реальних можливостей підприємства розроблення
комплексного механізму управління ризиками.
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ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Н. В. Денисенко,
здобувач ДВНЗ «УМО» НАПН України
Прагнення до розширення прав на свободу людини, її світогляду,
основаного на ставленні до людини як до найвищої цінності, підви&
щення якості, престижу української вищої освіти, конкурентоспро&
можності на ринку праці та життєвого рівня населення є актуальним
і цілком виправданим. Враховуючи те, що соціальна політика і ринок
праці є найважливішими складовими у досягненні цієї мети, останній
висуває і нові вимоги до фахівців з менеджменту організацій, з яких,
на нашу думку, починається організація роботи будь&якої структури.
Тому менеджери організацій мають стати основою майбутнього
суспільства. На нашу, думку, це фахівці, які зможуть плідно і багато
працювати, при цьому вміло організовувати не лише свою роботу, а й
роботу підлеглих; бути не лише вимогливими, але й розсудливими,
чесними за відношенням як до себе, так і до інших; володіти вмінням
працювати в колективі, створюючи позитивний образ управлінців.
Професійна підготовка саме таких фахівців у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) можлива за умови отримання ними максимального
об’єму знань, вдосконалення саморозвитку, зокрема підвищення
самостійності, самоосвіти, самоконтролю і самооцінки особистіс&
тю самої себе і результатів своєї діяльності.
Професійна підготовка менеджерів організацій у ВНЗ III–IV
рівнів акредитації — це процес, спрямований на здобуття ними
спеціальності «Менеджмент організацій» за напрямом підготовки
«Менеджмент» та освітньо&кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
«магістр» відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України.
Але, як показує досвід, «розвиток навчальних менеджмент&програм
підготовки бакалаврів в Україні вражає своєю хаотичністю та
нечітким баченням цього освітнього напрямку з боку держави» [1,
с. 170]. У сфері управління професіоналізм фахівця розглядається
з позицій його набутих теоретичних знань, практичних умінь та на&
вичок, величезного досвіду та певних умов роботи. Ми вважаємо,
що, оцінюючи професіоналізм менеджера організацій, слід зверта&
ти особливу увагу ще й на гуманістичне виховання фахівця, рівень
його відповідальності, вміння приймати самостійно важливі
рішення та креативно підходити до вирішення завдань. Таких
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професійних ознак можливо досягнути через модернізацію нав&
чального процесу та впровадження прогресивних технологій у сис&
тему професійної підготовки менеджерів організацій у ВНЗ.
Найважливішою основою підготовки фахівців з менеджменту на
сучасному етапі є новітні технології, які стимулюють інтерес сту&
дентів до знань та сприяють підвищенню якості їхньої освіти. Про&
фесійна підготовка менеджерів організацій має бути спрямована на
застосування набутих знань, навичок, реалізацію здібностей та умінь
з урахуванням сучасних потреб суспільства у таких фахівцях. Виходя&
чи з потреб часу, важливим питанням у професійній підготовці ме&
неджерів є удосконалення змісту, пошук нових форм, модернізація
методів навчання. Сьогодні якісна підготовка менеджерів організацій
неможлива без врахування розв’язання наведених вище питань.
Трансформація вищої освіти в Україні, а саме зміни у меті, зміс&
ті, методах і формах організації навчання, що зумовлено входженням
її до єдиного європейського та світового освітнього і наукового прос&
тору, ставлення до людини, як до найвищої цінності, створення умов
для зростання самостійності і самодостатності особистості, вдоско&
налення саморозвитку, на нашу думку, впливають сьогодні на засади
та структуру професійної підготовки менеджерів, а отже спонукають
до пошуку шляхів вирішення питань щодо підвищення якості підго&
товки фахівців з менеджменту для сучасних потреб суспільства.
Література
1. Токарева В.І. Науково&теоретичні засади формування і функціону&
вання системи підготовки управління персоналом в Україні: Монографія. —
Донецьк: ТОВ «Альматео», 2005. — 328 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНОМУ
ДОСВІДІ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
О. Дещинська,
V курс, група ЕПМ 5, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (097) 3971048
О. А. Стахів,
к. е. н, доцент, науковий керівник
Одним з головних завдань розвитку ринкової економіки є фор&
мування притаманної ринковим відносинам системи стимулюван&
120

в умовах економічної кризи

Секція 1

ня праці. Фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємст&
ва просто залежить від ефективності праці персоналу, а вона, насам&
перед, від організації та механізмів формування заробітної плати.
Важливим складовим елементом управління трудовим по&
тенціалом підприємства є вибір оптимальної системи стимулюван&
ня, що дасть змогу збалансувати міру витрат праці та її кінцеві ре&
зультати, а також особисту мотивацію працівника та мету
діяльності підприємства.
Стимулювання праці — один із загальних способів соціального
управління, впливу на поведінку, діяльність індивідів, соціальних
груп, трудових колективів. Стимулювання й соціальний контроль
містять у собі зовнішні спонукання й елементи трудової ситуації.
До них відносяться умови, що безпосередньо визначають заробітну
плату, організацію й зміст праці, тощо. Під стимулюванням
працізвичайно розуміють вплив на трудову поведінку працівника
через створення особистісних значимих умов (трудової ситуації),
що спонукають його діяти певним чином. Тим самим створюються,
з одного боку, сприятливі умови для задоволення потреб працівни&
ка, з іншого боку, забезпечується трудова поведінка, необхідна для
успішного функціонування підприємства, тобто відбувається
своєрідний обмін діяльністю.
Під ефективним стимулюванням праці необхідно розуміти
створення такої системи стимулювання, яка б могла забезпечити
поєднання високих економічних результатів діяльності підприємст&
ва та оптимізувати його витрати на досягнення цих результатів.
За умов, коли необхідний темп роботи та інтенсивність праці
забезпечуються самою її організацією, робітника не треба премію&
вати за виконання й перевиконання планових показників. Вико&
нання забезпечується системою управління та організації, а пере&
виконання нікому не потрібне. Тому в стимулюванні праці
наголошують на підвищенні професійної майстерності, розкритті
та максимальному використанні інтелектуального потенціалу
працівників, їхньої ініціативи і творчості.
Звертаючись до практики преміювання в конкретних фірмах
зарубіжних країн, наведемо такі приклади. У фірмах США вже три&
валий час досить поширеними є дві системи, названі прізвищами
їхніх авторів — Скенлона і Ракера.
Перша з них ґрунтується на розподілі між працівниками і ком&
панією економії витрат на заробітну плату, отриманої в результаті
підвищення ефективності праці. Ця економія розподіляється
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в пропорції від 1 до 3 між компанією і працівниками. Із суми, що
призначена для преміювання працівників, одна п’ята спрямовуєть&
ся в резервний фонд, а решта розподіляється між персоналом за&
лежно від трудового внеску кожного в загальні результати діяльнос&
ті компанії. За своєю суттю ця система спрямована на зниження
частки витрат на заробітну плату в розрахунку на одиницю продук&
ції, забезпечення випереджальних темпів зростання продуктивнос&
ті праці стосовно зростання заробітної плати, а отже, вона є найп&
рийнятнішою для підприємств, де частка «живої» праці висока.
Система Ракера базується на формуванні преміального фонду
залежно від збільшення умовно&чистої продукції в розрахунку на
один долар заробітної плати. Застосування цієї системи передбачає
встановлення так званого стандарту Ракера — частки фонду оплати
праці в обсязі умовно&чистої продукції, яка визначається як серед&
ня величина за кілька останніх років. Розмір преміального фонду
визначається так: фактичний обсяг умовно&чистої продукції пом&
ножують на «стандарт Ракера».
З розрахованої величини виключається фактично виплачена
працівникам заробітна плата. Сума, що залишилась, розглядається
як результат підвищення ефективності виробництва, і значна її
частка спрямовується на преміювання персоналу. Для визначення
розміру премій конкретним працівникам до уваги беруть переваж&
но якісні показники їхньої діяльності.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
С. В. Домбровська,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна», тел. (097) 276 72 01
М. М. Клименюк,
д. е. н., проф., науковий керівник
Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивос&
тей продукції, що входять до складу її якостей, важливих для спо&
живача, і визначають витрати споживача з придбання, споживання
(експлуатації) та утилізації продукції.
Оцінювання конкурентоспроможності починається з визна&
чення мети дослідження: якщо необхідно визначити положення да&
ного товару в ряді аналогічних, то досить провести їхнє пряме по&
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рівняння за найважливішими параметрами; якщо метою дослі&
дження є оцінювання перспектив збуту товару на конкретному
ринку, то в аналізі слід використовувати інформацію, що включає
відомості про вироби, які вийдуть на ринок у перспективі, а також
відомості про зміну діючих у країні стандартів і законодавства, ди&
наміки споживчого попиту [1].
При аналізі слід використовувати ті самі критерії, якими оперує
споживач, вибираючи товар. По кожній із груп параметрів прово&
диться порівняння, що показує наскільки ці параметри близькі до
відповідного параметра потреби. Аналіз конкурентоспроможності
починається з оцінки нормативних параметрів. Якщо хоча б один
з них не відповідає рівню, що запропонований діючими нормами
й стандартами, то подальша оцінка конкурентоспроможності про&
дукції недоцільна, незалежно від результату порівняння за іншими
параметрами.
Принципи й методи оцінювання конкурентоспроможності мо&
жуть бути використані для обґрунтування прийнятих рішень при:
комплексному вивченні ринку й виборі напрямів комерційної
діяльності підприємства; розробленні заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності продукції; оцінюванні перспектив про&
дажу конкретних виробів і формуванні структури продаж; розроб&
ленні пропозицій з розвитку виробничого потенціалу підприємст&
ва; контролі якості продукції; установленні цін на продукцію;
відборі продукції при купівлі через тендери й торги; атестації про&
дукції.
Результати оцінювання конкурентоспроможності використову&
ються для вироблення висновку про неї, а також — для вибору
шляхів оптимального підвищення конкурентоспроможності про&
дукції для вирішення ринкових завдань.
У результаті оцінювання конкурентоспроможності продукції
можуть бути прийняті такі рішення: зміна складу, структури засто&
совуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), що комплекту&
ють вироби або конструкції продукції; зміна порядку проектування
продукції; зміна цін на продукцію, цін на послуги з обслуговування
й ремонту, цін на запасні частини; зміна порядку реалізації про&
дукції на ринку; зміна структури й розміру інвестицій у розробку,
виробництво й збут продукції; зміна системи стимулювання поста&
чальників; зміна структури імпорту й видів імпортованої продукції.
Оцінювання конкурентоспроможності ґрунтується на порів&
нянні характеристик аналізованої продукції з конкретною потребою
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й виявленні їхньої відповідності один одному. Для об’єктивного
оцінювання необхідно використати ті самі критерії, якими оперує
споживач, вибираючи товар на ринку. Отже, повинно бути виріше&
не завдання визначення номенклатури параметрів, що підлягають
аналізу й істотні з погляду споживача [2].
Відзначаючи взаємозв’язок і взаємозалежність споживчих влас&
тивостей і вартості товару, як головних напрямів маркетингової
діяльності з забезпечення конкурентоспроможності продукції в
довгостроковому періоді, варто підкреслити, що підвищення спо&
живчих властивостей товару на шкоду його вартісним характерис&
тикам неминуче веде до негативного результату.
Література
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УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. М. Домбровський,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна», тел. (097) 276 72 03
М. М. Клименюк,
д. е. н., проф., науковий керівник
Товар і товарна політика відіграють ключову роль в діяльності
будь&якого підприємства. Товар є серцевиною всього комплексу
маркетингу і є двигуном розвитку підприємства.
Загальноприйняте визначення товару — продукт праці, вироб&
лений для продажу — залишається і при маркетинговому підході.
Однак при цьому наголошується не стільки на ролі товару в його
обміні на гроші, скільки на можливості його використовувати, спо&
живати. Тобто, товар у системі маркетингу являє собою передусім
продукт, з яким товаровиробник виходить на ринок, а також засіб,
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за допомогою якого задовольняють ринкові потреби. Товар — усе,
що може задовольнити потреби, що пропонують ринку з метою при&
вернення уваги, придбання, використання або споживання (фізичні
об’єкти, послуги, особи, місця, організації та ідеї). Якщо товар не
спроможний задовольнити покупця і його потреби, то ніякі додат&
кові витрати і зусилля не в змозі поліпшити позиції товару на ринку.
Розрізняють п’ять рівнів товару, які відображають ієрархію спо&
живчої цінності товару. Перший рівень — ключова цінність — це
перевага (основна послуга), яку отримує покупець. На другому
рівні ключова цінність зусиллями маркетологів обертається на ос&
новний товар. На третьому рівні формується очікуваний товар, тоб&
то забезпечується набір характеристик, на які чекає споживач. На
четвертому рівні маркетолог створює поліпшений товар, який пе&
ревершує звичайні очікування споживачів. Саме на цьому рівні
розгортається конкуренція. На п’ятому рівні представлено по&
тенційний товар, пов’язаний з його поліпшеннями, котрі, можливі
в майбутньому. На цьому рівні фірми шукають нових способів задо&
волення потреб і вдосконалення товарної пропозиції.
Ф. Котлер виділяє три групи атрибутів: товар за задумом — ос&
новна вигода, набір функціональних характеристик товару; товар
у реальному виконанні — рівень якості, набір властивостей,
зовнішній вигляд, матеріал виготовлення, марка, упаковка, ерго&
номіка, естетика, що становить вигоду для споживача; товар з роз&
ширенням гарантії, сервіс, доставка та інші додаткові послуги і пе&
реваги для споживача [2, с. 132].
Придбання товарів споживчого призначення (особистого ко&
ристування) — це, як правило, одноосібне рішення, максимум,
всієї сім’ї. Купівля ж товару виробничого призначення рішення, у
виробленні якого беруть участь звичайно 6–8 чоловік, що перебу&
вають на різних рівнях ієрархічної системи. Для успішного збуту
товару фахівець з маркетингу має враховувати обставини і психо&
логію осіб, від яких залежить остаточне рішення про купівлю.
Результати дослідження ринку мають бути основою формуван&
ня товарної політики [1, с. 68]. Товарна політика в системі марке&
тингу охоплює:
– формування товарного асортименту відповідно до запиту
споживачів;
– забезпечення конкурентоспроможності товарів;
– визначення товарних стратегій відповідно до стадії життєвого
циклу товарів;
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– політику нововведень; визначення товарної марки, упаковки
і сервісу;
– позиціювання товарів.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В. М. Домницький,
V курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. (068 437 21 77)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. М. Гаркуша,
д. е. н., професор, науковий керівник
Формування ефективної стратегії управління економічним по&
тенціалом торговельного підприємства є важливою проблемою,
пов’язаною із становленням та розвитком економічної системи
країни в цілому. Розв’язок цієї проблеми потребує, перш за все, по&
шуку нових методів оптимізації структури економічного потенціалу
торговельних підприємств, що дозволило б отримувати позитивний
синергетичний ефект від їхньої діяльності. При цьому виникають
завдання формування стратегії управління потенціалом під&
приємства, в основу якої покладена єдність його складових, а також
побудови відповідної моделі, яка б забезпечила домінуючу роль по&
тенціалу в ефективності діяльності підприємств сфери торгівлі.
Економічний потенціал торговельного підприємства, є склад&
ною, динамічною, ієрархічною поліструктурною системою взаємо&
пов’язаних локальних потенціалів, кожному з яких притаманні
властивості взаємозаміюваності та взаємо&доповнюваності окре&
мих ресурсів, які беруть безпосередню участь в операційній діяль&
ності підприємства та створюють умови для реалізації бізнес&про&
цесів, націлених на отримання виробничо&фінансових та
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соціально&економічних результатів діяльності торговельного
підприємства.
Складність і динамічність розвитку торговельного підприємст&
ва, а також стохастичність ринкового середовища ускладнюють роз&
робку однієї специфічної моделі процесу стратегічного управління
економічним потенціалом підприємства, а тому необхідно постійно
коригувати її відповідно до ринкових умов господарювання.
Врахування особливостей діяльності торговельних підприємств
дало змогу стверджувати, що в сучасних умовах функції торговель&
ного підприємства полягають не лише у доведенні товарів до кінце&
вого споживача, а й у наданні йому якісних торговельних послуг за
індивідуальним підходом, із врахуванням особистих смаків та упо&
добань, що впливає відповідним чином і на формування структури
економічного потенціалу.
Проведений аналіз основних факторів впливу зовнішнього се&
редовища на формування економічного потенціалу торговельних
підприємств дозволив констатувати, що основними завданнями
покращення їх функціонування повинні стати: встановлення та
розмежування короткотермінових та стратегічних цілей управління
економічним потенціалом; розробка альтернатив розвитку торгівлі
на рівні регіону та запровадження системи ефективного управління
торговельними підприємствами; обґрунтування управлінських
рішень та визначення нормативів і термінів щодо досягнення пос&
тавлених цілей; розробка системи контролю за впровадженням та
виконанням наміченої стратегії формування, розвитку та викорис&
тання економічного потенціалу торговельних підприємств регіону.
Необхідність поєднання ресурсних складових та ринкових фак&
торів, що спрямовують діяльність торговельного підприємства не
лише на отримання прибутку, але і забезпечення задоволення
індивідуального попиту споживача, дозволило ввести до структури
економічного потенціалу «клієнтську складову», яка є специфіч&
ним елементом економічного потенціалу і забезпечує наявність
необхідної інформації щодо ринкових можливостей, цінової, асор&
тиментної та товарної політики, якості торговельного обслуговуван&
ня, стимулює споживчий попит та в сукупності з іншими складови&
ми економічного потенціалу визначає конкурентоспроможність
торговельного підприємства.
Систематизація існуючих факторів впливу зовнішнього середо&
вища на формування економічного потенціалу торговельного
підприємства дозволила констатувати, що значною мірою на
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формування його складових впливає попит на окремі споживчі то&
вари, а також розмір доходів домогосподарств. За умови існування
тенденції превалювання витрат домогосподарств над доходами,
в структурі попиту значну питому вагу займають товари першої не&
обхідності та продукти харчування. При збільшенні доходів
змінюється структура товарообороту: зростає частка непродоволь&
чих товарів у товарообороті підприємств, що позитивним чином
впливає на розвиток торгівлі та фінансовий результат діяльності
торговельних підприємств.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Л. В. Дорош,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Л. Г. Стожок,
к. е. н, доцент, науковий керівник
Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний
бюджет і місцеві бюджети, гуманітарної допомоги, спонсорської
допомоги. Тому слід звернути увагу на вдосконалення та розвитку
нових форм і методів бюджетного фінансування та можливі додат&
кові джерела фінансування бюджетних організацій, аби вони могли
в повному обсязі виконувати покладені на їх завдання.
Виділяють наступні форми бюджетного фінансування:
1) бюджетні інвестиції, які можуть здійснюватись у вигляді фі&
нансування капітальних вкладень, проектного фінансування конк&
ретного інвестиційного проекту та придбання частки акцій чи прав
участі в управлінні підприємством;
2) бюджетні кредити — це надання коштів з бюджету суб’єктам
підприємництва на поворотній і платній основі; вони відрізняють&
ся від банківських кредитів дещо нижчим рівнем процентних ста&
вок і більш пільговими умовами;
3) кошторисне фінансування, яке означає виділення бюджет&
них асигнувань на основі спеціального планово&фінансового доку&
менту — кошторису, визначає у безповоротному і безоплатному по&
рядку обсяги коштів на фінансування певних об’єктів (програм,
заходів) з визначенням їх цільового призначення і розподілом за
окремими періодами фінансування;
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4) державні трансферти — це невідплатні й безповоротні пла&
тежі з бюджету юридичним і фізичним особам, які не призначені
для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або на виплату
непогашеного боргу; державними трансфертами є державне субси&
діювання (державні субсидії, державні субвенції, державні дотації)
і державна допомога населенню.
Власні надходження, які отримує бюджетна установа, включа&
ються, до спеціального фонду кошторису і використовуються на
потреби за цільовим призначенням. Тому, кошторисне фінансуван&
ня застосовується в тих сферах, де важко забезпечити самоокуп&
ність і прибутковість; насамперед, це установи соціальної сфери,
які надають так звані безоплатні послуги, тобто оплата здійснюєть&
ся не отримувачем послуг, а державою, або за рахунок централізо&
ваних фондів.
Кошторисне фінансування, як одна із форм бюджетного фінан&
сування, передбачає фінансування установ за рахунок коштів бю&
джету на основі кошторису за такими принципами: плановість;
цільовий характер виділених коштів; виділення коштів залежно від
фактичних показників діяльності установи; підзвітність.
У вітчизняній практиці відомо два методи фінансування з бюджету:
1) відкриття кредитів і перерахування коштів з рахунку бюдже&
ту на рахунки розпорядників коштів. Метод відкриття кредитів по&
лягає в тому, що фінансовий орган через спеціальні документи —
видаткові розписи — повідомляє відповідну установу банку про
встановлені суми та терміни видання коштів з рахунків бюджету го&
ловним розпорядникам кредитів.
2) перерахування грошових коштів з рахунка бюджету на рахун&
ки головних розпорядників коштів за наявності коштів на відповід&
ному рахунку в цей момент.
Бюджетне фінансування відіграє важливу роль у соціально&еко&
номічному розвитку суспільства, оскільки соціально&культурні га&
лузі практично не мають додаткових надходжень фінансових ре&
сурсів для власного розвитку. Найпоширенішою формою сьогодні
є кошторисне фінансування, яке полягає у виділенні бюджетних
коштів установам соціально&культурної сфери, оборони й управ&
ління в межах їхніх кошторисів доходів і видатків.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Т. О. Дубова,
VI курс, група МК 51, спеціальність «Маркетинг»,
м. Київ, тел. 044 428 74 12
І. Л. Решетникова, науковий керівник
Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світо&
ву економічну систему вимагають впровадження та активного ви&
користання вітчизняними суб’єктами господарювання маркетин&
гової концепції управління. Особливо актуальним стає проблема
застосування маркетингу на підприємствах автомобільного транс&
порту, що обумовлено передусім загостренням конкуренції як на
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках перевезень та зростан&
ням вимог споживачів до якості транспортних послуг.
Метою економічних реформ в Україні є зміна напряму соціаль&
но&економічного розвитку суспільства на основі формування рин&
кових відносин. У транспортній галузі реформи проходили ди&
намічніше й ефективніше, ніж в інших галузях господарювання, та
сприяли швидкому формуванню ринку транспортних послуг.
Це супроводжувалося випереджальним розвитком інфраструк&
тури транспорту, що пов’язано з об’єктивною генерацією вантажо&
потоків, розвитком ринків товарів і послуг. Для ринку транспорт&
них послуг, який функціонує в Україні, сьогодні характерні: нова
система зв’язків між учасниками ринку, індивідуалізація їх цілей та
інтересів, відносна стабільність динаміки кон’юнктури, розширен&
ня асортименту транспортних послуг, посилення конкуренції й са&
моорганізації тощо. При позитивній динаміці масштабів ринку
транспортних послуг України його сегменти розвиваються нерів&
номірно. Диспропорції і різкі коливання ставлять учасників ринку
на межу виживання. Держава практично не підтримує розвиток
ринкового сектора транспортних послуг, орієнтуючись на його
сильний потенціал самоорганізації.
Національна і регіональна транспортна політика спрямовані на
впорядкування відносин на ринку транспортних послуг, посилення
контролю, підвищення керованості, стійкості ринку транспортних
послуг, тобто на досягнення традиційних параметрів ефективності
системи. Процеси самоорганізації, що відбуваються сьогодні,
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спонтанно регулюють внутрішню впорядкованість ринку, його
структуру.
Аналіз наукових праць з цієї проблематики показує відсутність
єдності поглядів на основоположні принципи регулювання марке&
тингу на ринку транспортних послуг. Наявне суперечливе тлумачен&
ня й використання термінів, суті, цілей і завдань системи управління
транспортною галуззю. На сьогодні залишається несформованою
теорія державного регулювання ринку транспортних послуг.
Відсутня єдина термінологічна база та методи регулювання ринку
транспортних послуг. Не враховується вплив державного регулю&
вання на процеси самоорганізації ринку транспортних послуг для
корегування його розвитку.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ
ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ПРАЦІВНИКіВ
С. Б. Дудко,
V курс, група МО–51, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту, тел. 0973933037
М. В. Дячинська, доцент
Останнім часом питання корпоративної культури, особливо
у великих організаціях, дедалі більше привертає увагу теоретиків та
практиків управління. Воно відносно нове і недостатньо висвітлене
з наукової точки зору як в нашій країні, так і за кордоном. Корпо&
ративна культура як напрям дослідження перетинається з такими
науками, як менеджмент, соціологія, культурологія і психологія.
З одного боку, це призводить до певних труднощів під час дослі&
дження, а з іншого — дає змогу найповніше використовувати кор&
поративну культуру як інструмент ефективного управління
підприємством, який дає змогу значно підвищити продуктивність
праці, звести до мінімуму плинність кадрів в умовах, коли конку&
ренція загострюється, і доводиться боротись за кожну копійку при&
бутку. Численні дослідження доводять, що успішні компанії харак&
теризуються високим рівнем корпоративної культури, який
формується у результаті зусиль, спрямованих на розвиток духу кор&
порації на благо усіх зацікавлених сторін. Недарма основні цінності
і призначення таких гігантів, як Hewlett Packard, Procter and
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Gamble, Sony, Motorola, залишаються незмінними, коли стратегія
і практика бізнесу постійно адаптуються до мінливого світу.
У нашій державі наразі триває активний процес становлення
підприємництва. Цей новий клас, соціальний портрет представни&
ка якого суперечливий, багатогранний, складний, формувався
з різних соціальних прошарків: із бізнесменів минулих років, які
у переважній більшості працювали у «тіні»; із номенклатурників,
які пройшли соціальну конверсію і знайшли своє місце у новому
економічному просторі; із молодих людей, які ще не встигли опа&
нувати нову професію, але вже опанували ази бізнесу.
Словосполучення «корпоративна культура» вперше використав
у XIX сторіччі у військовій термінології німецький фельдмаршал
Мольтке. Ним він визначив відносини у офіцерському середовищі.
Д. Елдрідж і А. Кромбі вважають, що культура організації — це
унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, які визначають
спосіб об’єднання груп та окремих особистостей в організацію для
досягнення встановлених перед нею завдань.
Останнім загальним атрибутом організаційної культури є сим&
воліка, за допомогою якої згадані орієнтації «передаються» праців&
никам, її зміст та значення найповніше розкриваються через істо&
рії, легенди. Впливають на людей більше, ніж цінності, записані
у рекламному буклеті компанії.
Організація функціонує й розвивається як складний організм, її
життєвий потенціал, ефективність функціонування й виживання
в конкурентній боротьбі залежать не тільки від стратегій, чіткої ор&
ганізаційної побудови, відповідних систем управління й високок&
валіфікованих співробітників. Успіх компанії визначається ще
й сильною культурою, особливим стилем, які сприяють досягнен&
ню й збереженню провідних позицій на ринку.
Наші бізнесмени вже здобули певний досвід у впровадженні на
своїх фірмах цієї культури. Роботи соціологів свідчать: 55% сучас&
них українських керівників вважають, що в ідеалі вона має бути на
підприємстві; 40% наших підприємців намагаються сформувати її
за допомогою західних технологій; 35 % визнають потребу у ній, але
для цього в них не вистачає ні часу, ні ресурсів; 25% взагалі вважа&
ють її непотрібною.
Негативно позначаються й психологічні фактори, пов’язані
з недавнім тоталітарним минулим: безініціативність, безпорадність,
подвійна мораль, звичка покладатися на опіку держави й водночас
не довіряти їй (порушувати закони); так само впливає втрата почут&
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тя відповідальності, ірраціональна віра у всесилля «вождів», очіку&
вання на прихід «месії», який вирішить усі проблеми.
Світовий досвід ведення господарства переконує, що впрова&
дження в корпоративні відносини норм, дотримання яких створи&
ло б атмосферу єдності цілей кожного учасника управління, дає
змогу досягати високих рівнів організації діяльності корпорації.
Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія,
а потужна корпорація є важливою складовою стабільності еко&
номічного й громадського життя держави.

СТРАТЕГІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
О. О. Думбрава,
V курс, група КД–51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. т. 0678935858
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. Г. В’юн
д. е. н., професор, науковий керівник
У ринковій системі господарювання категорія прибутків посідає
одне з центральних місць. Одержання доходів є головною метою
підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом
будь&якого бізнесу. Закони ринкової економіки не дають змоги ви&
робляти продукцію, реалізація якої завдає збитків. Ситуація, яка
складається останнім часом у економіці, не є природною. Але не все
в ній залежить лише від безпосередніх товаровиробників. Значний
вплив на формування доходів підприємств має державна політика у
сферах ціноутворення, оподаткування та кредитування. Протягом
тривалого часу держава не виконувала покладених на неї функцій, а
здійснювана нею політика в зазначених сферах перетворилася з ак&
тивного стимулятора проведення ефективних реформ на руйнівну
силу для виробничого потенціалу країни. За цих обставин створення
передумов для ефективної роботи підприємств, забезпечення ефек&
тивного використання доходів є надзвичайно актуальним питанням.
Створення доходів є, безумовно, основним, ключовим питан&
ням, проте як тільки у підприємства з’являються доходи, постає
питання їх раціонального використання та розподілу. Економічно
обґрунтоване вирішення цього питання має на меті максимальне
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задоволення інтересів держави, власників підприємства, найманих
працівників.
Загальний дохід підприємства — це сума доходу, отриманого
фірмою від продажу певної кількості продукції. (Кількість прода&
ного товару (послуги) залежить від попиту на нього). Таким чином,
TR = PxQ, де TR (Total Revenue) — загальний дохід підприємства або
виторг підприємства, P (Price) — ціна, Q (Quanting) — кількість про&
даної продукції. Розрізняють такі види доходу: валовий і чистий.
Валовий дохід підприємства становить грошовий виторг від ре&
алізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних
цінностей і майна підприємства (включаючи основні фонди) тощо,
зменшений на суму постійних витрат підприємства. Якщо від вало&
вого доходу підприємства відняти ще й змінні витрати, то одержу&
ють суму чистого доходу підприємства.
Чистий дохід підприємства — це його прибуток. Стратегія збіль&
шення доходу підприємства — це систематичний план його опти&
мального використання в умовах неповноти інформації про май&
бутній розвиток середовища та підприємництва, що охоплює
формування місії, довготермінових цілей, а також шляхів і правил
прийняття рішень для найефективнішого використання стратегіч&
них ресурсів, переваг і можливостей задля майбутньої прибутковості.
Таблиця. Резерви зростання валового доходу підприємства
Резерви зростання валового доходу підприємства
За рахунок зниження За рахунок збільшення За рахунок збільшення
ціни закупівлі
ціни реалізації
реалізації обсягів
Скорочення кіль&
Здійснення ефективної Здійснення маркетингу
кості посередників
цінової політики
збуту товарів
Скорочення кіль& Використання сприятли&
Диверсифікація
кості посередників
вої торговельної
асортименту
кон’юнктури
Використання систе& Скорочення частки то&
Регіональна
ми цінових знижок варів, які реалізуються за
диверсифікація
регульованими цінами
Закупівля окремих
Експорт товарів
Надання кредиту при
товарів за кордоном
реалізації товарів три&
валого користування
Закупівля бартерних Розширення продажу то& Розширення системи
операцій
варів у передпіковий період торговельних послуг
Закупівля товарів на
Реалізація товарів на
Вжиття ефективних
розпродажах
біржах, аукціонах
рекламних заходів
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Таким чином, використання ефективної стратегії збільшення
доходів є важливим чинником розвитку підприємства.

АСПЕКТИ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Ю. О. Думбрава,
V курс, група КД–51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. тел. 0503338090
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. Г. В’юн,
д. е. н., професор, науковий керівник
Сучасна ситуація в малому і середньому бізнесі по відношенню
до рівня розвитку українського суспільства потребує пошук підпри&
ємствами комерційної галузі напрямів розвитку, а саме сучасного
погляду на складську логістику і ефективне управління товарними
запасами комерційних підприємств. Особливості управління
в конкретних системах забезпечить суттеві конкурентні переваги
формуючи тим самим індивідуальну конкурентоспроможність, що
є важливим для ефективного розвитку конкретного підприємства.
Сучасні вимоги ринку товарів і послуг формують напрямки, як
фактор, впровадження комерційної логістики в діяльність торго&
вельних підприємств як інструменту підвищення ефективності
функціонування та забезпечення стабільності й економічного
зростання.
Конкурентоспроможність стосовно торговельного підприєм&
ства розглядається як: можливість торговельного підприємства до&
сягати конкурентних переваг і утримувати їх на певному рівні;
досягнення економічних результатів залежно від ступеня викорис&
тання наявних конкурентних переваг, зокрема за рахунок підви&
щення ефективності комерційної логістики; стан, що характеризує
реальну чи потенційну можливість виконання торговельним
підприємством своїх функціональних зобов’язань в умовах протис&
тояння конкурентів; можливість у процесі суперництва досягати
кращих результатів у сфері діяльності і функціонування за рахунок
впровадження нових технологій; визначення положення торго&
вельного підприємства щодо конкурентів.
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Визначемо сучасні фактори формування конкурентоспромож&
ності комерційних підприємств, що включає до складу ефектив&
ність комерційної логістики: власне інформаційне поле, яке своїм
чином формує конкурентне поле; інтелектуальний капітал комер&
ційного підприємства; фактор наявності дифіцитних пропозицій
і попиту на ринку товарів та послуг.
Сукупний ефект від впровадження комерційної логістики на
підприємствах роздрібної торгівлі пояснюється виникненням
цінної для ринку здатності забезпечувати конкретного споживача
необхідними товарами необхідної якості в необхідній кількості,
в необхідний час, в необхідному місці з мінімальними витратами.
Вплив логістичного підходу на ефективність функціонування
торговельного підприємства являє собою спроможність логістич&
ної системи при суттєвому розвитку ринкових відносин, сучасних
технологій і при встановленій структурі цієї системи досягти прин&
ципово можливого мінімуму витрат на просування товарів.
Це і визначає віддачу від логістики за рахунок покращення па&
раметрів, зокрема часу просування товарних потоків через техно&
логічні ланцюги, що являє собою вклад логістики в загальний
прибуток комерційного підприємства, як одного з його ключових
факторів успіху на споживчому ринку товарів та послуг.
Звідси виходить, що для оцінки ефективності функціонування
логістичної системи в цілому й ефективності комерційної логісти&
ки, зокрема, необхідною умовою є процедура вимірювання резуль&
татів управлінських рішень. Вимірювання результатів управління
комерційною логістикою (кількісна міра ступеня ефективності ви&
конання логістичних операцій і функцій) підтверджує досягнення
цілей логістичної системи, оскільки забезпечує зворотний зв’язок,
необхідний для ефективного управління. У цьому сенсі вимірюван&
ня результаціонування логістичного складу, пропонує використо&
вувати функціонально&вартісний аналіз витрат.
Зважаючи на вищевикладене, слід констатувати, що світовий
і вітчизняний досвід свідчить про те, що впровадження логістики
дозволяє суттєво підвищити ефективність діяльності підприємства,
однак визначитися з механізмом оцінки ефективності комерційної
логістики на торговельному підприємстві на підставі проаналізова&
них підходів є проблематичним.
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
О. Б. Дученчук
IV курс групи МО–41 спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут економіки та менеджменту, тел. 063 729 24 26
Л. М. Лавриненко,
к. е. н., доцент
Новітні комп’ютерні технології все дедалі глибше проникають
у кожний сектор економіки та допомагають ефективно вести бізнес
підприємцям, а користувачам — отримувати якісні товари та послуги.
З розвитком, комп’ютерні технології, з одного боку, стають по&
тужнішими і гнучкішими, а з іншого — дедалі дешевшими та поши&
ренішими. Щоб досягти успіху, країни, що розвиваються, повинні бу&
ти готовими до конкуренції в умовах глобальної економіки, коли
виробництво в світі здійснюється на засадах децентралізації та гнуч&
кості. І тут, саме комп’ютерні технології виступають стимулом до змін
та прискорення темпів розвитку. Так, використовуючи нові технології
доступу до інформації, її обробки та зберігання бізнесмени країн, що
розвиваються, зможуть працювати масштабніше та ефективніше, а
також витримувати конкуренцію з боку індустріалізованих держав.
Навіть у малого бізнесу з’явиться більше простору для розширен&
ня: малі підприємства зможуть застосовувати комп’ютерні технології
для встановлення партнерських зв’язків з великими транснаціональ&
ними корпораціями; організації реклами; електронної комерції та ін.
Поява інтернет&технологій, що дозволяють побудувати ділові
відносини в середовищі Інтернет, дає можливість говорити про ви&
никнення нового образу економіки, яка може бути названа «мере&
жевою» або «інтернет&економікою». Іноді для її позначення вико&
ристовується термін «віртуальна економіка».
Без власного сайту в сьогоднішньому світі бізнесу насилу може
функціонувати будь&яка компанія. Ті керівники, які не зрозуміли,
що створення сайту — нагальна необхідність, засіб просування
власного продукту, швидше за все, люди консервативні, не здатні
заглянути в недалеке майбутнє. Жорстка конкуренція дуже швидко
видавлює таких застарілих гравців з ринку товарів і послуг.
Більш того, свої сайти створюють не просто продавці роздріб&
них товарів, далекоглядні господарі бізнесу переводять свій продукт
в інтернет&магазини, просуваючи таким сучасним чином свої товари
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та послуги, розширюючи географію продажів. Щодня на інтернет&
покупки переходять все більше і більше користувачів мережі. Нех&
тування можливостями електронного бізнесу може зашкодити
представникам вітчизняного бізнесу, українській економіці в ціло&
му посісти гідне місце у світі.
Сьогодні існування високотехнологічного середовища, конку&
рентний тиск бізнесу, постійне вдосконалення інформаційних сис&
тем і технологій понукають компанії переглянути своє відношення
до управління інформаційними системами та технологіями. Як по&
казує практика, інформаційні системи та технології просувають
інновації в отриманні інформації для прийняття рішень; позитивно
впливають на реорганізацію відділів компаній та адміністративну
роботу в компаніях всього світу.
Інформаційні системи та технології дійсно перетворюються в ре&
сурс, який може радикально вплинути на структуру організації, на&
дати нові види послуг для клієнтів фірми; відкрити нові засоби ко&
мунікацій як в самій організації (компанії), так і за її межами тощо.
Проте в даний час український ринок інформації, інформацій&
них технологій, засобів, продуктів і послуг (інформаційний ри&
нок) — один з найбільш динамічних українських ринків. Сьогодні він
забезпечує все програмно&технічне забезпечення процесів інфор&
матизації та розвитку телекомунікації, і новітні засоби і технології
з’являються на українському ринку практично одночасно з їх поя&
вою на закордонних ринках. Все це вселяє надію на досить швидке
подолання Україною відставання від розвинених країн світу.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
К. В. Дюг,
VI курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 067 454 18 06
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. Т. Нечипоренко,
к. т. н., доцент кафедри, науковий керівник
Українська економіка потребує стабільного фінансового забез&
печення, що в умовах побудови ринкової системи господарювання
вимагає зміни системи управління кредитними ресурсами
підприємств з метою підвищення ефективності їх використання.
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Стратегічно важливим в період побудови в Україні економічної
системи ринкового спрямування є формування на підприємствах
відповідного механізму для реалізації ними кредитних відносин, за
допомогою якого підприємства зможуть забезпечуватись достатнь&
ою кількістю кредитних ресурсів за мінімальною їх ціною.
Такий механізм реалізує на практиці кредитні відносини, які
виникають між різними суб’єктами фінансової системи, що висту&
пають у ролі кредиторів, позичальників та посередників. Крім того,
він є важливою складовою фінансово — кредитного механізму
країни, має свою власну сферу функціонування, свій сегмент рин&
ку. Це означає, що його формування та управління протікають у
контексті економічних, соціальних та політичних процесів країни
та покликані їм сприяти.
Умови побудови в Україні економічної системи ринкового
спрямування потребують, в першу чергу, зміни специфіки управ&
ління кредитними ресурсами підприємств з метою підвищення
ефективності їх використання. Кредитні ресурси — важливе джере&
ло економічного зростання підприємств, а кредитний механізм
підприємств — сукупність методів, прийомів та способів, за допо&
могою яких забезпечується останнє.
Реформування фінансового забезпечення підприємств повин&
но здійснюватися у напрямку удосконалення організації уп&
равління кредитними ресурсами, що дозволить забезпечити вироб&
ниче зростання, фінансову стабільність, а, в кінцевому результаті,
підвищення рівня добробуту населення.
Проблема визначення кредитних ресурсів у системі управління
підприємства в умовах ринку є актуальною й продиктованою ре&
аліями економічного життя суспільства. Управлінню кредитними
ресурсами підприємств притаманні певні властивості:
• безперервність;
• циклічність;
• залежність ефективності управління від послідовності його
етапів;
• динамічність;
• стійкість;
• імпульсивність (управління реалізується в імпульс управлінсь&
кого впливу — в управлінське рішення).
В управлінні кредитними ресурсами підприємства, на нашу
думку, домінують наступні основні принципи: узгодженості термі&
нів фінансових операцій; врахування потреб ринку; платоспро&
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можності; рентабельності інвестування; збалансування ризиків;
максимізації рентабельності.
Процес управління кредитними ресурсами підприємств здійс&
нюється в наступній послідовності:
– забезпечення повного та достовірного обліку фінансових по&
токів організації та формування необхідної звітності;
– аналіз фінансових потоків в попередньому періоді;
– оптимізація фінансових потоків організації;
– планування фінансових потоків в розрізі їх видів;
– забезпечення ефективного контролю за протіканням фінан&
сових потоків організації.
У відповідності з визначеними пріоритетами та ієрархією ор&
ганізаційної структури в управлінні кредитними ресурсами можна
виділити три рівні — стратегічний, тактичний та оперативний.
Для ефективного функціонування будь — якого підприємства
вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним
обсягом кредитних ресурсів, під яким ми розуміємо сукупність гро&
шових засобів, які спрямовуються позикодавцями на цільові потре&
би підприємства, чи останнім на потреби інших суб’єктів господа&
рювання з метою досягнення запланованих цілей на умовах
платності, строковості та поверненості грошових коштів.

АУТСОРСИНГ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. С. Єлагіна,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. (067)929 69 63
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Системний підхід до управління компанією вимагає однознач&
ного розуміння процесів, що відбуваються, не лише за змістом, але
і за термінологією. Ситуація ускладнюється із впровадженням цілої
низки визначень, які перейшли із закордонної практики ведення
бізнесу. Застосування нових елементів управлінських технологій
призвело до появи нового терміна «аутсорсинг», що стало предме&
том дискусії як у наукових, так і у бізнес&колах. Аутсорсинг — це
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процес передачі сторонньому підряднику деяких бізнес&функцій
або частин бізнес&процесу компанії.
Основними мотивами, що спонукають підприємства до прий&
няття рішення щодо використання аутсорсингу, є потреба в поліп&
шенні обслуговування клієнтів, зниженні витрат, підвищенні гнуч&
кості діяльності, зосередженні на основних її видах, уникненні
додаткових інвестицій, зниженні певних ризиків тощо.
Застосовуючи аутсорсинг, підприємство може суттєво знизити
витрати, зокрема, завдяки: спрощенню процесу виробничо&госпо&
дарської діяльності, зменшенню кількості функцій, які потребують
одночасного виконання, зосередженню уваги на основних видах
діяльності; заміні частини постійних витрат змінними; можливості
отримувати послуги у той момент, коли у підприємства виникає та&
ка потреба, наприклад, у разі непередбачених обставин, на період
сезонного зростання обсягів виробництва чи при застосуванні сис&
теми постачання «точно в строк»; можливості залучення за конт&
рактом висококваліфікованих фахівців для розв’язання певних
проблем, що дозволяє як знизити витрати на оплату праці штатних
працівників, так і зменшити відрахування до пенсійного фонду
і фондів соціального страхування; скороченню витрат на науково&
дослідні та проектно&конструкторські роботи за непріоритетними
напрямами діяльності підприємства; зниженню витрат на контро&
лювання якості переданих на аутсорсинг бізнес&процесів шляхом
договірного визначення відповідальності аутсорсера за якість своїх
послуг; зниженню витрат на експлуатацію обчислювальної техніки,
використання інформаційних технологій, формування, збережен&
ня і захист баз даних шляхом залучення досвідчених фахівців висо&
кої кваліфікації; підвищенню ефективності виконання бізнес&про&
цесів, що передані на аутсорсинг, та вдосконаленню роботи інших
внутрішніх структурних підрозділів підприємства на основі вико&
ристання досвіду чи інформаційної бази аутсорсера, реалізації зіні&
ційованих ним заходів щодо поліпшення діяльності підприємства
та формуванню внутрішньогосподарського конкурентного середо&
вища.
Аутсорсингові послуги можуть надавати як зовнішні спеціалізо&
вані аутсорсингові компанії, так і окремі структурні підрозділи, що
належать до певного виробничого об’єднання (концерну, кон&
сорціуму, корпорації, холдингу тощо).
Поряд з перевагами, аутсорсинг може мати і недоліки у вигляді
негативного впливу на ефективність діяльності підприємства,
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оскільки: передавання у субпідряд певних функцій може зумовити
недовикористання потужностей частини основних фондів під&
приємства, які водночас недоцільно продавати через їхню страте&
гічну важливість чи необхідність дотримання вимог економічної
безпеки підприємства; існують ризики отримання від аутсорсера
продуктів неналежної якості, подальшого підвищення ціни на аут&
сорсингові послуги, передавання на аутсорсинг функцій, які мають
для підприємства стратегічне значення, а також небезпека втрати
контролю над певними видами діяльності підприємства і зумовле&
ними ними витратами; унаслідок недоліків у системі калькулюван&
ня і розподілу витрат на підприємстві може бути завищена
собівартість певних бізнес&процесів чи функцій, які самостійно ви&
конують його внутрішні структурні підрозділи; у процесі довготри&
валої співпраці підприємства з аутсорсинговою компанією окремі
його витрати на виконання бізнес&процесів завдяки інноваціям мо&
жуть суттєво знижуватися; існує ймовірність недооцінки постійних
накладних витрат підприємства, обсяг яких у разі передавання на
аутсорсинг окремих бізнес&функцій може не змінюватися; при пе&
реданні на аутсорсинг певних функцій чи бізнес&процесів можуть
виникати додаткові витрати через нечітке нормування взаємовід&
носин підприємства та аутсорсингової компанії.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Єнько,
IV курс, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел.0938074969
Інститут менеджменту та фінансів при КНУ ім. Т. Г. Шевченка,
Л. М. Названова,
асистент, науковий керівник
Управління конкурентоспроможністю підприємства стає все
більш актуальним в умовах ринкових відносин і нині є запорукою
успішної підприємницької діяльності. Складні умови господарю&
вання, зміни в техніці та технологіях, зростаючі вимоги споживачів
вимагають від сучасних менеджерів всіх рівнів управління нових
знань та навичок, які б відповідали вимогам часу. Життєва не&
обхідність у використанні стратегічного управління, як одного
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з найефективніших та найпрогресивніших засобів управління ор&
ганізацією, спонукається розвитком ринкових відносин, позитив&
ними зрушеннями в економіці України, зростаючою конкуренцією
на будь&якому ринку.
На сучасному етапі розвитку економіки між підприємствами
ведеться гостра конкурентна боротьба, спричинена нестабільним
попитом, невідомою кількістю реальних і потенційних споживачів,
невизначеністю їхніх можливостей і потреб, змінами вимог до
якості продукції і послуг, пошуком нових ринків збуту, швидким
розвитком науково&технічного прогресу. Багато підприємств несп&
роможні витримати таку конкурентну боротьбу і банкрутують. Щоб
протистояти сильним конкурентам, підприємству необхідно
постійно вивчати конкурентів, аналізувати їхню поведінку на рин&
ку, стратегію діяльності, поліпшувати якість своєї продукції, підви&
щувати рівень конкурентоспроможності.
В Україні теорія і практика управління конкурентоспроможніс&
тю ще не зайняли належного щабля. Вітчизняним підприємствам
важко застосовувати стратегічне управління через складні умови
господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних
процесів, не зовсім цивілізовані форми. Однак вивчення наукових
праць дозволяє стверджувати, що потребують подальших дослі&
джень питання впорядкування понятійно&категоріального апарату
конкурентоспроможності підприємства, оскільки навіть сама кон&
курентоспроможність трактується фахівцями по&різному. Крім то&
го недостатньо обґрунтованими є методи і методики визначення
оцінки конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової
трансформації економіки.
Існує тісний зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім ста&
ном ефективності діяльності підприємства — станом, що характе&
ризує рівень отримуваного кінцевого результату діяльності підпри&
ємства і створених протягом певного періоду можливостей
розвитку і можливостей занепаду. Сучасним менеджерам доводить&
ся ретельно аналізувати зовнішнє середовище для своєчасного вне&
сення змін у вибраний курс фірми. Вони повинні добре знати особ&
ливості діяльності своєї компанії, її сильні та слабкі сторони, щоб
передбачити, які зміни принесуть успіх компанії. Іншими словами,
управління конкурентоспроможністю є основою, сучасною пара&
дигмою до управління всією компанією.
Аналіз портфеля бізнесів є одним із найважливіших інстру&
ментів управління конкурентоспроможністю підприємства. Він
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розкриває взаємозалежність окремих частин бізнесу і дає уявлення
про те, що портфель, як ціле, істотно відрізняється від простої суми
його частин і набагато важливіший для підприємства, ніж стан йо&
го окремих частин. За допомогою аналізу портфеля бізнесів можуть
бути збалансовані такі найважливіші фактори бізнесу, як ризик,
надходження грошей, відновлення і відмирання окремих видів
діяльності організації.
Отже, тільки чітко уявляючи місце своєї компанії на ринку, вра&
ховуючи його особливості, менеджер може вирішити такі життєво
важливі питання: яким бізнесом займатись, що необхідно зробити
сьогодні для успіху завтра і яким чином цього досягати, які перс&
пективи у фірми. Які можливості має компанія і як ними скориста&
тися? Ефективне управління неодмінно вимагає від керівників
аналітичного, стратегічного мислення, вміння завчасно передбачи&
ти результати прийнятих стратегічних рішень.

ВПЛИВ НТП НА ВИПУСК БАНКНОТ В КРАЇНАХ СВІТУ
В. В. Єнько,
ІІІ курс, 1 група спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,
тел. 0999804453,
Інститут міжнародних відносин,
О. А. Чугаєв,
асистент, науковий керівник:
Грошова політика є ключовим заходом уряду по врегулюванню
економічної ситуації в країні. Важливою частиною цієї політики
є контроль над емісійним процесом, зокрема над випуском готівки.
Сьогодні банкноти є не просто грошима у вузькому значенні, вони
виступають символом самостійності та монополії держави у цій
сфері економічного життя. Для будь&якої країни важливо мати влас&
ну стабільну, захищену валюту, оскільки вона є фактором ефективно&
го обігу, перерозподілу капіталу, стабільності та економічного росту.
Випуск банкнот є складним, відповідальним та надзвичайно
важливим процесом, що контролюється урядом та центральним
банком.
Грошові знаки — символи держави, матеріалізована ознака її
суверенності. З розвитком передових технологій зростає число зло&
чинних дій, яке проявляється буквально у всіх видах діяльності.
144

в умовах економічної кризи

Секція 1

Гострою проблемою на сучасному етапі розвитку національної еко&
номіки та міжнародної інтеграції є фальшування валюти, яке під&
риває авторитет держави перед іншими країнами. Підробка платіж&
них засобів своїм корінням починається ще з часів перших
цивілізацій: Мексиці, Греції, Індії і поширювалась протягом ево&
люції в інших державах (Київській Русі, в Англійському королівст&
ві, у Великому князівстві Литовському, Франції та інших). Кожна
з них бажала якось викорінити це явище і розробляла різні міри
покарання для фальшивомонетників. В минулих роках фальши&
вомонетника в кримінальному середовищі називали унікумом.
Вони мали художній смак, глибокі знання з хімії, поліграфії, во&
лоділи технікою гравірування. Сьогоднішній фальшивомонетник
може бути примітивною людиною. Доступність копіювальної
техніки привела до вибуху такого роду злочинів. В свою чергу цент&
ральні банки застосовують різні методи захисту своїх валют від такої
діяльності.
Матеріально&технічна база виробництва українських грошей
постійно вдосконалюється. Висока якість української грошової
одиниці (гривня за ступенем захищеності і поліграфічним вико&
нанням нічим не поступається кращим світовим валютам) зумовле&
на високою кваліфікацією працівників Банкнотно&монетного дво&
ру. Постійного підвищення її рівня вимагає сама специфіка роботи.
У стінах Банкнотної фабрики розроблено понад 30 нових техноло&
гій, постійно проводиться робота щодо вивчення внутрішньої си&
ровинної бази і переходу на вітчизняну сировину. Це дало змогу ви&
готовити на потужностях Банкнотно&монетного двору різноманітні
види захищеної від підробки продукції.
Проводиться серйозна робота щодо експертизи банкнот і цін&
них паперів. Працівники фабрики постійно беруть участь у міжна&
родних конференціях із широкого кола питань, що стосуються ви&
готовлення і захисту цінних паперів.
Отже, можна стверджувати, що в світовій спільноті йде
постійна робота над вдосконаленням та впровадженням нових спо&
собів захисту платіжних засобів, і Україна, поряд з найрозви&
ненішими країнами, активно використовує їх для захисту власної
валюти.
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Єремейчук С. Л.
IV курс, група Ф 4, спеціальність «Фінанси» РІ ВМУРоЛ «Україна»,
Л. М. Петровська
викладач, науковий керівник
Актуальність даної теми зумовлена тим, що фондовий ринок
є важливим елементом фінансової системи ринкової економіки.
А також становлення дієвого і ефективного фондового ринку є важ&
ливим етапом завершення трансформації національної економіки.
Метою статті є розкриття сучасного стану українського фондо&
вого ринку та внесення пропозицій покращення його діяльності.
Фондовий ринок України почав свою історію від 1991 року
з прийняттям закону України «Про цінні папери і фондову біржу».
Хоча першу фондову біржу було створено в Україні ще в 1992 році,
а нинішній організований ринок цінних паперів представлено
9 фондовими біржам та 2 позабіржовими торгівельно&інформацій&
ними системами (ТІС), все ж їх роль в економіці, в її інвестуванні,
залишається незначною [1].
За рівнем розвитку вітчизняний організований ринок цінних
паперів низький від більшості постсоціалістичних країн Централь&
ної та Східної Європи, також Росії. Саме причинами, через які
відбувається таке відставання на українському фондовому ринку є:
недостатньо продумана стратегія приватизації та її непослідовне
здійснення; курс на переважний розвиток позабіржового ринку
цінних паперів; недосконалість законодавства, що регулює фондо&
вий ринок.
Та в Україні, неорганізований сегмент фондового ринку за об&
сягом торгового обороту багаторазового перевищує організований,
показуючи такі його негативні для інвесторів сторони, як «непро&
зорість» ціноутворення та інформаційна закритість емітентів [2].
Останніми роками вітчизняний фондовий ринок демонструє
високі темпи росту. Впродовж 2006–2009 років вітчизняний ринок
привернув увагу широкого кола іноземних та вітчизняних інвес&
торів. Підвищення інвестиційної привабливості країни та активне
входження зовнішнього капіталу на український ринок максималь&
но позитивно позначилось на його біржовому сегменті. Тому було
прийнято стратегічно важливе рішення — розпочати впровадження
нової торгівельної системи, що надає можливість отримати додат&
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кові конкурентні переваги на новому етапі розвитку ринку цінних
паперів України [5].
Обсяг біржових торгів на Україні в 2010 році виріс у чотири ра&
зи порівняно з 2009 роком — до 16,4 млрд доларів, цього року може
вирости ще на 30%.
У 2010 році на фондовому ринку відбувались позитивні зрушен&
ня, це частково пояснювалось діяльністю комісії, яка була спрямо&
вана на дерегуляцію ринку. Тоді комісія скасувала близько 90 своїх
нормативних актів, які вже не відповідали вимогам часу і стримува&
ли ринок. У 2009 році 37% становили акції і 22,5% державні облігації,
а в 2010 році частка акцій зросла до 40%, а частка держоблігацій — до
46%. Це говорить про те, що звернення державних паперів носить
багато в чому ринковий характер, і про те, що збільшилася довіра
до державних паперів, це також дуже важливий показник [4].
Фондовий ринок має бут альтернативним джерелом інвес&
тиційнх ресурсів і конкурувати з банківською сферою, забезпечува&
ти економіку відносно дешевими та довгостроковими фінансовими
ресурсами.
Таким чином, майбутній розвиток фондового ринку неможли&
вий без реформування більшості складових ринку. Має бути пере&
осмислена і суттєво підвищена роль фондового ринку у залучені
інвестиційних ресурсів та спрямуванні їх на інвесторів.
Успішне функціонування українського фондового ринку потре&
бує існування різноманітних інституцій. Перетворення, що по&
винні відбутися, сформують привабливий та сприятливий інвести&
ційних клімат, який забезпечить надходження в економіку
додаткових джерел фінансових ресурсів [3].
Література
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ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Г. М. Єрмоліна,
VІ курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 0508840660
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Р. П. Вдовиченко,
к. пед. н., науковий керівник
Проблема професійної та соціальної адаптації працівників на
підприємстві, на мій погляд, є надзвичайно актуальною. Не секрет,
що для успішного функціонування підприємства і його діяльності в
цілому необхідні людські ресурси. Розвиток науково&технічного
прогресу, удосконалення виробництва, нові технології привели,
з одного боку, до скорочення потреби в робочій силі, на виробни&
цтво однієї одиниці продукції, а з іншої, посилили диференціацію
між професіями, підвищили попит на більш кваліфіковану працю.
Фахівці в області управління персоналом давно прийшли до вис&
новку, що успіх діяльності будь&якої організації цілком залежить від
того, наскільки усвідомлено її персонал реалізує поставлені перед
собою мету. Тобто, людські ресурси — специфічний і найважливі&
ший з усіх видів економічних ресурсів підприємства.
Першим кроком до того, щоб зробити працю робітника як мож&
на більш продуктивною, є професійна орієнтація і соціальна адапта&
ція в колективі. На практиці досить рідко в компаніях приділяється
увага адаптаційним процесам, «акліматизації» нових співробітників.
Як правило, відбувається стихійна адаптація нового співробітника на
робочому місці, без будь&яких адаптаційних програм.
Як свідчить статистика, найбільш високий відсоток звільнених —
це люди, які пропрацювали в організації менше трьох місяців.
Можна назвати чотири основні причини такого догляду:
1. Розбіжність очікувань і реальності.
Розбіжність реальності з очікуваннями найчастіше є наслідком
завищених рекламних обіцянок організації на ринку праці, або
у безпосередніх розмовах при відборі кандидатів.
2. Низька самооцінка і результативність.
Складність входження людини в нову організацію пов’язана
з тим, що новачкові ніхто нічого не пояснює, вважаючи, ніби він
повинен у всьому розібратися сам. У результаті він витрачає багато
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зусиль на освоєння тих речей, які очевидні для «старих» праців&
ників організації. Це призводить до низької результативності,
а відповідно й рівню самооцінки, що подобається далеко не всім
людям.
3. Відторгнення колективом.
Будь&який колектив зустрічає нову людину насторожено, зада&
ючись питанням: «Що від нього можна чекати?» Якщо керівництво
не вживає зусиль з подолання цих психологічних бар’єрів, то насто&
роженість цілком може перерости в відторгнення новачка колекти&
вом. Це спонукає його до відходу з організації.
4. Використання негативних чуток як основного джерела ін&
формації про організацію.
Якщо новий співробітник наданий сам собі, його ніхто не
знайомить з організаційною культурою компанії, її традиціями,
правилами внутрішнього етикету, то людина починає керуватися
різними чутками, акцентуючи увагу на негативі, що також підштов&
хує його до відходу. Адаптація персоналу дозволяє ліквідувати або
знизити вплив цих причин на поведінку нових співробітників, по&
легшивши тим самим їх входження в організацію.
Об’єктом дослідження ми вибрали молодих працівників «ДОН&
ГИПРОУГЛЕМАШ», які пропрацювали на підприємстві менше
2&х років, незалежно від їхнього віку. Визначили позитивні і нега&
тивні чинники, що впливають на процес адаптації молодих праців&
ників підприємства. Інформаційною базою дослідження стали під&
ручники та посібники, наукові статті з проблем управління
персоналом.
На підставі викладеного виникає необхідність в аналізі адап&
тації персоналу. Для досягнення даної мети ми розв’язуємо такі зав&
дання :
– вивчаємо теорію трудової адаптації;
– досліджуємо конкретне підприємство на предмет з’ясування
суті проблем адаптації молодих працівників;
– розробляємо конкретні рекомендації для покращення проце&
су адаптації.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
І. С. Жилко
V курс, группа Е 9 10 М5МР(1.2д),
спеціальність «Маркетинг»
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Кутліна І. Ю.,
кандидат технічних наук, доцент, науковий керівник
В сучасних умовах перехідної економіки України виникає проб&
лема пошуку нових ефективних підходів щодо підвищення якості
послуг на підприємстві. Більшість підприємств ще недосить готові
вийти на новий рівень обслуговування свої клієнтів. Адже це по&
требує значних витрат ресурсів, як фінансових, так і людських.
Керівники не можуть бути впевнені, що їх вклад інвестицій у по&
слуги принесе бажаний результат. Постає питання: яким чином пок&
ращити надання своїх послуг, не вкладаючи у це кошти і тим самим
забезпечити бажаний рівень конкурентоспроможності у своїй галу&
зі. Тому така проблема є актуальною на ринку послуг та України.
Дана проблема висвітлювалась такими авторами як Старості&
на А. О., Воронкова В. Г., Тєлєтов, О. С., Пащук О. В., Котлер Ф.,
Серьогіна Т. К., Ловлок К. Однак у науковій літературі поки що не&
має єдиної думки стосовно конкретних шляхів підвищення якості
послуг на підприємстві. У працях науковців недостатньо висвітлені
проблеми якісного обслуговування та шляхи їх подолань. Виникає
необхідність більш глибокого вивчення питання якості послуг, ви&
значення критеріїв, принципів, методів та показників оцінки їх
ефективності. Проблема непостійності якості послуг значно склад&
ніша, ніж фізичних продуктів, тому необхідно здійснювати заходи
щодо залучення нових фахівців або підвищення кваліфікації існую&
чих та обов’язковий контроль за ступенем задоволеності клєнтів.
Тому актуальним є пошук шляхів підвищення якості обслугову&
вання на підприємстві.
Для досягнення цієї мети слід чітко зрозуміти для себе що ж яв&
ляє собою послуга і чим вона відрізняється від товару. Проблеми
маркетингу послуг значно відрізняються від проблем маркетингу
товарів, що пов’язано, перш за все, зі специфічними характеристи&
ками послуг. Послугам властиві чотири унікальні характеристики,
які відрізняють їх від товарів. Це так звані 4 «Не», тобто Немате&
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ріальність (Невідчутність), Невіддільність від джерела, Неод&
норідність (Непостійність) якості та Нездатність до зберігання.
Кожне підприємство повинно розробляти стратегічні напрями
удосконалення якості, приймаючи як вихідні показники своєчас&
ність, повноту, комплексність, культуру обслуговування, якість тех&
нологічних операцій, робіт і послуг на підприємстві (в галузі). Таки&
ми напрямами є: організація досконалої системи оцінки та
контролю якості, стимулювання заходів з підвищення якості обслу&
говування, розробка і сертифікація систем якості на підприємстві,
дотримання принципів TQM та врахування людського фактору.

НОВІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
І. В. Жовтенко
V курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту, 093 161 40 56,
Л. Г. Стожок,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Податок з доходу фізичних осіб є основним прямим податком,
що сплачують фізичні особи в Україні. Податки з громадян — це
економічні відносини у грошовій формі, які виникають між держа&
вою і населенням та є одним із важливих обов’язків громадян,
пов’язаних із дотриманням Конституції. Конституційний обов’я&
зок громадян — сумлінно і своєчасно сплачувати податки та пода&
вати декларацію — закріплений не лише у Конституції України, але
й у конституціях усіх провідних держав світу. Справляння податку
з доходів фізичних осіб здійснюється незалежно від віку, громадян&
ства, статі, раси, національності, соціального і майнового стану.
Платниками даного податку є резиденти, тобто фізичні особи, які
мають місце проживання в Україні та отримують доходи як на тери&
торії України, так із за кордону, та нерезиденти — фізичні особи, які
отримують доходи за джерелом їх походження з України.
Податок з доходів фізичних осіб є важливим інструментом дер&
жавного регулювання доходів завдяки своїй справедливості та
ефективності податкової системи. При аналізі впливу податків на
розподіл доходів важливе значення мають такі поняття як система
оподаткування, ставки оподаткування, база оподаткування, пільги
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при сплаті податків тощо. Навіть незначні зміни в системі оподатку&
ванні призводять до суттєвих змін у формуванні доходів населення.
При оподаткуванні особистих доходів, згідно Податкового ко&
дексу, застосовується різна кількість ставок. Податковий кодекс
зберіг ставку податку на рівні 15% як основну, але і запровадив низ&
ку додаткових ставок, що роблять цей податок прогресивним. Зок&
рема, підвищена ставка у розмірі 17% застосовується у разі, якщо
загальна сума доходів, отриманих платником у звітному податково&
му місяці, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної
плати. За ставкою 5% нараховуються зобов’язання з наступних
джерел доходу: процентний дохід від депозитів, процентний дохід
за іменним ощадним депозитним сертифікатом, процент на депо&
зит у кредитній спілці, дохід за виплатами компанії, яка керує акти&
вами інституту спільного інвестування. А також сюди належать до&
ходи за іпотечними цінними паперами, відсотки, отримані
власником облігації від їх емітента, доходи за сертифікатом фонду
операцій з нерухомістю, доходи за дивідендами. Ставка у розмірі
10% застосовується до оподаткування зарплати шахтарів і праців&
ників державних воєнізованих аварійно&рятувальних служб.
Податковим кодексом передбачено наступні винятки зменшен&
ня фіскального тиску на доходи населення: доходи, які не включа&
ються до бази оподаткування, податкові знижки, які звужують базу
оподаткування: частина суми процентів, сплачених за іпотечним
кредитом, пожертви неприбутковим організаціям, плата за освіту
і лікування, додаткові страхові і пенсійні внески, витрати на пере&
обладнання транспорту на біоетанол або газ, придбання або зве&
дення доступного житла. Загальна сума податкової знижки не може
перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу
платника податку. Зменшує податковий тиск на доходи населення
і запровадження податкової соціальної пільги. Податкова соціаль&
на пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь плат&
ника податку протягом місяця як зарплата, якщо його розмір не пе&
ревищує місячного прожиткового мінімуму для працездатної
особи, помноженого на 1,4. Податкова соціальна пільга становить
100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи і осо&
би, яка утримує двох і більше дітей до 18 років, 150% — для одино&
ких батьків, які утримують дітей з обмеженими можливостями,
учнів, студентів, аспірантів, учасників бойових дій, чорнобильців.
Крім того, податкова соціальна пільга становить 200% розміру про&
житкового мінімуму для громадян, які отримали звання Героя, для
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учасників бойових дій, інвалідів першої і другої груп, колишніх
в’язнів концтаборів. Отже, податкова соціальна пільга є основним
механізмом зниження податкового тиску на доходи громадян.
Література
1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ
М. О. Задунайська,
IV курс, група МО 41 07, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел.0636482409
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Імідж організації — це думка про дану організацію у групи лю&
дей на основі сформованого у них образу цієї організації, що виник
у наслідок або прямого контакту з цією організацію, або в резуль&
таті інформації, отриманої про цю організацію від інших людей.
Імідж організації — це образ організації, який існує у свідомості
людей. Можна навіть сказати, що в будь&якій організації існує
імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють
над ним взагалі.
Сприятливий образ&імідж повинен бути адекватним, оригі&
нальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним — зна&
чить 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 незмін&
ним. Мати точну адресу — значить бути привабливим для визначе&
ної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників.
Приступаючи до створення іміджу, необхідно з’ясувати, по&
перше, напрямок діяльності фірми в даний час і в перспективі; по&
друге, чим товари (послуги) фірми відрізняються від товарів (пос&
луг) конкурентів.
Штучне створення іміджу краще довірити професіоналам високої
кваліфікації, тому не слід заощаджувати засоби на його створення.
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Імідж тільки частково «належить» фірмі — у вигляді візуальної ат&
рибутики фірмового стилю, інша його частина створюється засоба&
ми PR і живе в масовій свідомості споживача. Якщо фірма не под&
бає про створення потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися
власною уявою і прийти до свого варіанта іміджу, що не завжди бу&
де виграшним для фірми.
Процес формування іміджу організації включає в себе кілька
етапів:
• спочатку слід зафіксувати вже сформований імідж. Для цього
використовують різні методи діагностики, у тому числі опитуван&
ня, анкетування, спостереження, фокус&групи;
• потім виявити позитивні та негативні сторони створеного
іміджу;
• визначити дії з нейтралізації негативних рис і посилення
впливу позитивних. На цьому етапі розробляється відповідна про&
грама, яка й повинна реалізуватися.
Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на діло&
вий успіх організації, оскільки формує атмосферу довіри до неї.
Мабуть тому паблік рілейшнз визначається як мистецтво і наука
досягнення гармонії завдяки взаєморозумінню, що ґрунтується на
правдивості та повній інформованості.
Концепція іміджу — це головні принципи, мотиви і цінності,
характерні для фірми і її товарів, а також значимі для споживача.
Нижче приведені основні засоби формування іміджу.
Фірмовий стиль — основа іміджу, головний засіб його форму&
вання.
Візуальні засоби — дизайнерські прийоми формування іміджу,
які включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів,
виставок, розробку макетів оголошень.
Оригінали&макети можуть бути різними, але один елемент (де&
таль), що постійно є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію
макетів пізнаваними. Важливу роль має також колір.
Вербальні (словесні) засоби — спеціально підібрана стилістика,
орієнтована на потреби споживача.
Рекламні засоби — використані в кожному конкретному випад&
ку рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого
відношення.
PR&заходи — продумані, сплановані, постійні зусилля по вста&
новленню і зміцненню взаєморозуміння між підприємством і гро&
мадськістю. Це виставки, презентації, прес&конференції, спонсор&
154

в умовах економічної кризи

Секція 1

ські заходи. При проведенні PR&заходів необхідно, щоб специфіка
фірми відповідала специфіці проведеного заходу. Немаловажне
відношення цільових груп до проведених PR&акцій, масштаб ауди&
торії спонсоруємої акції.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАПАСІВ
ТА ЇХ ОЦІНКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
Є. Г. Замша,
6 курс, група ОА 52 10, спеціальність «Облік і аудит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 939792222
Н. І. В’юн,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Правильна організація бухгалтерського обліку виробничих за&
пасів є необхідною умовою для діяльності підприємства.
Основним завданням збільшення ефективності промислового
виробництва має стати не орієнтація на обсяги виробництва, а на
ринковий попит. Тобто, на відміну від державно&монополістичної
системи господарювання, яка ґрунтувалась на принципі «продава&
ти те, що виробляється» ринкова система має ґрунтуватись на
принципі «виробляти те, що продається».
Запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючі
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності
і є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» — ак&
тиви, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з ме&
тою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та на&
дання послуг, а також управління підприємством.
Підприємство може вибирати одну із двох систем обліку: по&
стійну або періодичну. Вибір системи має бути зазначений в наказі
про облікову політику.
При застосуванні періодичної системи обліку надходження та
вибуття запасів їх залишки під час складання звітності групуються
на певну дату (місяць, квартал, рік). Постійна система обліку над&
ходження та вибуття запасів характеризується тим, що облік за
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рухом та залишками запасів відображається станом на кінець робо&
чого дня. Ця система обліку є точнішою, оскільки надає оператив&
ну інформацію. Проте її недоліком є велика трудомісткість.
Використання методу FIFO ґрунтується на припущенні, що
одиниці запасів, які були придбані першими, першими і вибува&
ють. Отже, вартість запасів на кінець звітного періоду відобра&
жається фактично за вартістю останніх за часом придбань.
Недоліком цього методу є невиправдане завищення прибутку (при
зростанні цін).
Метод середньозваженої собівартості дуже поширений. Суть
його полягає в тому, що при різних цінах на запаси визначається се&
редня ціна, за якою потім списується вартість запасів.
В основному метод нормативних витрат призначений для
серійного промислового виробництва. Суть його полягає в тому,
що запаси, як правило, оцінюються в балансі за нормативною
собівартістю, яка складається з суми нормативних витрат на оди&
ницю виробу. Ці витрати плануються підприємством, регулярно
перевіряються і змінюються для максимального наближення їх до
фактичних. Точний термін перегляду норм витрат законодавством
не встановлений, він визначається підприємством самостійно.
Відхилення від встановлених нормативів обліковують на окремих
регулюючих рахунках.
Метод ідентифікованої собівартості застосовується щодо тих видів
виробничих запасів, які використовуються для виконання спеціаль&
них замовлень і проектів значної вартості, а також стосовно тих видів
запасів, що вони не замінюють один одного. Застосування цього мето&
ду передбачає ведення індивідуального обліку по кожному виду за&
пасів. В результаті використання цього методу однакові запаси обліко&
вуються за різною вартістю, що не завжди зручно. Залежно від того,
який саме з однакових запасів використає підприємство, прибуток бу&
де змінюватись відповідно до первісної вартості кожного запасу.
Метою статті є дослідження основних теоретичних аспектів
визначення запасів та їхньої класифікації з точки зору різних вче&
них та надання пропозиції щодо узагальнення класифікації запасів.
Надходження виробничих запасів на підприємство та формування
їх собівартості. Вивчення економічного змісту виробничих запасів
та характеристику їх складу, обліку надходження виробничих за&
пасів (матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних і швидкоз&
ношуваних предметів), оцінки виробничих запасів та формування
їх фактичної собівартості.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
О. М. Заноха,
VI курс, група Ф52,
спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0963547658
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник

Проблема існування фінансових ризиків завжди займала досить
значне місце в функціонуванні економіки любої країни, зокрема
країни, що розвивається. Значний вплив фінансових ризиків не
оминув і Україну, та ще більш посилився в період економічної кри&
зи. Саме на сьогодняшній день система управління фінансовими
ризиками знаходиться в «піковому» становищі та є досить популяр&
ною, адже економічна ситуація, що склалася в країні потребує про&
фесійного втручання учасників даної системи. В період кризи як
підприємства, так і країна вцілому намагаються як умога ефектив&
ніше спрогнозувати вплив різного роду ризиків та знайти найопти&
мальніші шляхи для подолання ситуції, що склалася.
Зрозуміло, що ситуацію необхідно виправляти, і саме в цьому
постає проблема. Адже існує досить велика кількість факторів, що
уповільнують ефективну діяльність щодо управління фінансовими
ризиками. На нашу думку перш за все таким фактором є недоско&
налість законодавчої бази України в цій галузі та недостатня під&
тримка з боку держави.
Фінансова криза виникла саме там, де мало місце недостатне
регулювання і вона вдарила по досить таки потужним та складно
структурованим продуктам.Саме ці продукти використовувались
міжнародними фінансовими інститутами, зокрема банками, і через
провадження різного роду операцій потрапили в банківську систе&
му України. В результаті — остання мала проблеми з ліквідністю,
з переповненням своїх балансів надто ризиковими продуктами.
Одночасно з банкрутством багатьох закордонних компаній, які
були постачальниками кредитних ресурсів для України, почався
крах і національних компаній та банків. Виникла досить значна
нестача ліквідності всередині країни, проблеми фінансування
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промислового виробництва та проблема світового перевиробницт&
ва. Все це зумовило зупинку економічного зростання, потребу в за&
лученні додаткових фінансових ресурсів на неприйнятних для
України умовах, та певним чином зменшення оборотів промисло&
вого виробництва.
Всі ті ризики, до яких економіка України впритул наблизилася
в період кризи можна поділити на : ціновий ризик; ризик процент&
ної ставки; валютний ризик; кредитний ризик; системний ризик.
Ведучи мову щодо промисловості України, зокрема металургіч&
ної, слід зауважити що основною проблемою в цій галузі постає ва&
лютний та ціновий ризики. Саме ці ризики мають самі непередба&
чувані наслідки, а також вони є досить складно прогнозованими.
Щодо банків, то значна їх кількість залежать від закордонних
фінансових ресурсів, а також значна їх кількість належать потуж&
ним міжнародним корпораціям, які в умовах кризи не можуть на&
давати потужну фінансову допомогу, яку вони потребують. Саме
в цих умовах постає питання про негативний вплив кредитного чи
банківського ризику. Адже в умовах сучасної економіки та недо&
статнього розвитку національного фондового ринку питома вага
підприємств та фінансових організацій здійснюють свою діяльність
залучаючи кредитні ресурси. Як показує практика, значна кількість
банківських ризиків виникає саме через недостатність мониторин&
гу та прийняття негайних мір для подолання ризику.
Також в існуючих умовах для банків досить ефективним було
б здіснювати купівлю чи продаж ф’ючерсних контрактів, які б доз&
волили уникнути проблем, що виникають в результаті коливань
курсів при роботі з клієнтами. Також для України було б доцільно
перейняти практику закордонних центральних банків в здійсненні
СВОП операцій. В основі данної операції лежить обмін однієї валь&
ти на іншу в певний проміжок часу, іншими словами операції
СВОП не створюють непокритої валютної позиції тому, що обсяги
вимог та зобов’язань банку в іноземній валюті співпадають.
Одним з шляхів в подоланні кризи для України є налагодження
ефективної та системної роботи банківського сектору. Розробка но&
вої системи надання кредитів юридичним та фізичним особама на
прийнятних умовах забезпечить ефективне функціонування
підприємств, а тим самим і поступове економічне зростання Ук&
раїни вцілому.
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ
МАЛОБЮДЖЕТНОЇ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
О. В. Захарова
V курс, группа Е 9 10 М5МР(1.2д), спеціальність «маркетинг»,
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
к. тел. (093)7635723
О. О. Чорний,
кандидат наук, доцент, науковий керівник
У період економічної кризи, проблема малобюджетних реклам&
них компаній є дуже актуальною, як у практичному, так і у теоре&
тичному сенсі. В цей час керівникам підприємств доводиться
вирішувати масу складних питань, кожне з яких може бути як згуб&
ним, так і життєво унікальним. Одним з таких питань залишається
планування та організація маркетингової діяльності компанії. А са&
ме: перехід на малобюджетну рекламу, яка тим не менш має бути
повноцінною, мати свою аудиторію і очікувану віддачу.
Дана проблема висвітлена у таких авторів, як І. Б. Манн,
Є. В. Ромат, Б. А.Обритько, Ф. Котлер та у багатьох інших. Однак
цій темі приділено не достатньо уваги на промисловому ринку, то&
му ми поставили завдання дослідити планування малобюджетної
рекламної компанії саме на цьому ринку.
В Україні, в умовах кризи, здійснюється зменшення витрат на
рекламу практично у всіх сферах бізнесу, але на мою думку, є вкрай
помилковим припинення фінансування рекламних компаній
підприємств. Дослідження показують, що навіть при економії за&
собів на рекламу необхідно продовжувати привертати увагу цільо&
вої аудиторії до послуг або товарів компанії. Вкладені у просування
продукту ресурси, нажаль, не завжди себе окупають. І тут помиля&
ються навіть професіонали даної області. Це часто трапляється че&
рез те, що реклама існує сама по собі, а товар, що просувається, не&
наче окремо. Для багатьох підприємців просування з мінімальним
бюджетом — актуальне завдання. Але треба пам’ятати, що у вико&
ристанні малобюджетної техніки багато прихованих загроз. Завдан&
ня&мінімум — не втратити існуючих клієнтів і не зіпсувати репу&
тацію компанії. На промисловому ринку найпершим завданням
в умовах кризового становища є завоювання прихильності
клієнтів, налагодження з ними довірчих відносин.
159

Секція 1

Економічні перспективи України

Малобюджетна рекламна компанія має бути побудована на та&
ких трьох факторах, як витрати на основний вид реклами, покра&
щення настрою клієнта по відношенню до компанії та символіка
компанії, яка є найдешевшим способом фіксування іміджу компа&
нії у свідомості споживача.
Вважаємо, що на ринку промислових товарів доречним є ство&
рення дружніх альянсів з компаніями&конкурентами. Або навпаки —
вивчення їх продуктів або послуг, рекламної активності, методів
просування продукції в умовах кризи. Виходячи з отриманих да&
них, надати кращу за конкурентів пропозицію у тих галузях, в яких
вони не мають стійкої позиції. Іноді буває достатньо простої зміни
оформлення сайту, банерів, рекламних лозунгів, та інших інстру&
ментів для залучення покупців. В умовах кризового стану, що
склався на даний момент в Україні, маркетологам необхідно більш
творчо підходити до створення рекламних продуктів. Це допомага&
тиме компанії зберегти кошти та не менш ефективно привернути
увагу споживачів.
Але важливо пам’ятати, що малобюджетна реклама не одне й те
саме, що й дешева реклама. Серйозна фірма, яка дорожить своїм
іміджем і своїми клієнтами, завжди повинна проводити якісні рек&
ламні компанії, розміщуватися на гідних рекламних місцях, в хоро&
ший час. Також за для ефективності реклами її необхідно розпов&
сюджувати в усіх місцях, де є ймовірність, що її побачить саме
цільова аудиторія компанії, а саме, галузеві журнали, спеціалізовані
сайти, спеціалізовані виставки.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
І. М. Захарченко,
V курс, група БС 51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (063) 336 94 15,
С. А. Циганов,
д. е. н., професор, науковий керівник
Здійснення банками інвестиційних операцій в сучасній еко&
номіці зумовлено тим, що: по&перше, не завжди всі наявні кошти
можуть бути розміщені у формі кредитів, а дисбаланс активно&па&
сивних операцій призводить до втрати потенційних доходів; по&
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друге, значна частина кредитів найчастіше є неліквідною, істотна їх
частка може бути не повернута позичальником (особливо за умов
нестабільної економіки), наслідком чого є загальна нестабільність
банку; по&третє, діяльність більшості банків (особливо середніх
і малих) стосується певного економічного регіону. Отже, зниження
ділової активності в ньому дестабілізує стан кредитного портфеля
і тому вибір активних операцій банку повинен бути тісно пов’яза&
ний з інвестиційним перерозподілом вільних ресурсів на грошових
ринках і ринках капіталів.
Аналіз сучасного стану банківської інвестиційної діяльності до&
водить, що на відміну від корпоративного інвестування, специфіка
банківської інвестиційної діяльності зумовлюється значною мірою
характером і обсягом сформованої ресурсної бази. Сьогодні ж бан&
кам ще не вдалося залучити значні обсяги дострокових ресурсів,
що, своєю чергою, гальмує інвестиційну активність банків. Нині
більшість банків не має у своєму розпорядженні достатньої власної
бази для великих і надійних інвестиційних вкладень.
Низьку ефективність банківської системи України та її інвести&
ційного бізнесу зумовлюють такі дві головні групи чинників:
1) внутрішньобанківські, до яких належать недостатність ре&
сурсів для проведення інвестиційних операцій, бажання банків
максимізувати власну дохідність шляхом збільшення процентної
ставки за кредитами, високі вимоги банків до забезпеченості інвес&
тиційних кредитів тощо;
2) зовнішні чинники, такі як високий рівень інфляції в еко&
номіці, недовіра до банківської системи з боку клієнтів, недоско&
налість законодавства, низька ліквідність вторинного ринку цінних
паперів, недостатня кількість платоспроможних позичальників.
Одним із пріоритетних завдань розвитку банківської системи
перехідних економік є поглиблення її інтеграції у світовий фінан&
совий простір. Важливою формою такої інтеграції, поряд з участю
українських банків у міжнародних фінансових організаціях, інтер&
націоналізацією діяльності вітчизняних банків, розширенням їх
зовнішньоекономічної діяльності та ін., є присутність іноземного
капіталу у банківській системі України.
Важливим чинником забезпечення стабільного функціонуван&
ня та розвитку банківської інвестиційної діяльності є підвищення
капіталізації банків, оскільки саме достатній обсяг власного капіта&
лу забезпечує активну та прибуткову діяльність банку на ринку
фінансових послуг, у тому числі в сфері інвестування. Традиційно
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в комерційних банках близько 90% усієї потреби в грошових ресур&
сах для активних операцій, у тому числі інвестицій, покривається за
рахунок залучених коштів. Основну частину цих коштів становлять
депозити, тобто гроші, вкладені в банк клієнтами — приватними
особами й компаніями, які зберігаються на їхніх рахунках і вико&
ристовуються відповідно до режиму рахунку і банківського законо&
давства.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО+ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Захарченко,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел 0512 24 11 06
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
доцент кафедри, науковий керівник
Жодне сформоване підприємство не існує без фінансової діяль&
ності. Управління активами, капіталом, інвестиціями та іншими
аспектами фінансово&господарської діяльності підприємства по&
винні бути взаємопов’язаними. Такий взаємозв’язок забезпечуєть&
ся у процесі комплексного управління фінансовим станом під&
приємства, його оптимізації. Під оптимальним фінансовим станом
підприємства розуміється збалансованість окремих структурних
елементів його активів та капіталу, а також його здатність забезпе&
чувати високий рівень ефективності їх використання. Оптимізація
фінансового стану підприємства є одним з основних умов успішного
економічного розвитку у перспективі. Фінансовий стан підпри&
ємства залежить від виробничих або комерційних результатів діяль&
ності, ефективності організації та використання фінансових ре&
зультатів. Чим вищі показники виробництва й реалізації продукції
та нижча собівартість, тим вищі рентабельність і прибуток, тим
кращий фінансовий стан підприємства. Разом з тим надійний
фінансовий стан, своєчасне та правильне регулювання фінансів
у процесі господарської діяльності дозволяє своєчасно і повно ви&
конувати всі господарські операції, зобов’язання щодо оплати
праці, здійснювати капітальні вкладення тощо. У процесі госпо&
дарської діяльності часто використовуються не тільки власні кош&
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ти підприємств, але й позикові кошти у вигляді банківських кредитів та
інших джерел. Потреби у власних фінансових ресурсах для формуван&
ня та ефективності використання всіх господарських засобів, розши&
рення виробництва і покращення роботи підприємства повинні задо&
вольнятись у першу чергу за рахунок грошових надходжень від власної
діяльності та реалізації продукції (робіт, послуг). Фінансовий аналіз —
це істотний елемент фінансового менеджменту та аудиту. Практично
всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи
фінансового аналізу для прийняття оптимальних рішень.
На даному етапі розвитку економіки кожному господарюючому
суб’єкту (підприємству) надані широкі права і можливості у ре&
алізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації ви&
робництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із
власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру
факторів, які впливають на ефективність виробничого потенціалу.
Фінансова діяльність підприємства включає сукупність операцій
щодо надходження й витрачання коштів у вартісній оцінці (вира&
женні), їх використання у процесі виробництва й реалізації про&
дукції, що є невід’ємним для здійснення господарської діяльності.
Фінансовий аналіз є істотним елементом фінансового менедж&
менту та аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів під&
приємств використовують методи фінансового аналізу для прий&
няття оптимальних рішень
При здійсненні управління основними засобами одним
з обов’язків фінансового менеджера є вирішення питання, коли
використовувати наявні фонди, щоб придбати основний капітал
замість збільшення оборотного капіталу, знижуючи пасив або ви&
плачуючи дохід власникам. Приймаючи таке рішення, фінансовий
менеджер повинен порівняти вартість нового капіталу з доходами
або із зниженням майбутніх видатків.
Фінансова стійкість підприємства — найважливіша характерис&
тика його діяльності та фінансово&економічного добробуту, яка ха&
рактеризує результат його поточного, інвестиційного і фінансового
розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також
відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами й
зобов’язаннями і нарощувати економічний потенціал. У першу
чергу фінансовий стан підприємства оцінюється його фінансовою
стійкістю і платоспроможністю.
Основними завданнями формування фінансово&господарської
діяльності підприємства є: оцінка динаміки абсолютних показників
163

Секція 1

Економічні перспективи України

фінансових результатів (прибутку і рентабельності); визначення
напряму і розміру впливу окремих факторів на суму прибутку та
рівень рентабельності; виявлення та оцінка можливих резервів
зростання прибутку й рентабельності; аналіз порогу прибутку.
Практичне значення формування фінансово — господарської
діяльності підприємства допоможе фахівцям здійснювати належ&
ним чином фінансову діяльність на підприємстві та поліпшити її
становище у майбутньому.

ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ
В РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В УКРАЇНІ
І. М. Захарчук
Луцький інститут розвитку людини «Україна», IV курс,
група Мрз 4.1, спеціальність «Маркетинг», тел. 095 245 88 52
О. С. Крутова,
викладач, науковий керівник
Проведені в Україні радикальні економічні реформи створюють
міцне підґрунтя для використання переважно економічних методів
управління промисловим ринком. Успіх економічних реформ не&
розривно пов’язаний із поглибленням та вдосконаленням товарно&
грошових відносин, у тому числі за рахунок переходу від стихійного
маркетингу до розвинутої системи маркетингових взаємовідносин
на промисловому ринку. Удосконалення господарського механізму
націлене, у першу чергу, на зміцнення економіки та підвищення
міжнародного авторитету країни за допомогою виходу на світовий
рівень науки, техніки, технології й організації сучасного виробництва.
У сформованих ринкових умовах особливу увагу доцільно приділя&
ти розвиткові промисловості, яка має для держави стратегічне значен&
ня. Необхідно відзначити той факт, що економічний інтерес до відро&
дження промисловості зумовлений внутрішньою потребою України.
Розв’язанню актуальних виробничо&економічних завдань, пов’язаних
із насиченням внутрішнього промислового ринку, сприяє організація
виробництва і збуту продукції на основі принципів і методів маркетин&
гу із чіткою орієнтацією на вимоги ринку й задоволення платоспро&
можного попиту споживачів. Іншими словами, утілення цих завдань
неможливе без орієнтації на використання промислового маркетингу.
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На макрорівні маркетинг відіграє роль каталізатора еко&
номічного розвитку, оскільки він допомагає: найбільш ефективно
узгодити пропозиції доступних товарів та послуг із існуючими пот&
ребами покупців; забезпечити вихід нових продуктів та послуг на
ринок; долучити споживачів до ринкової економіки.
Остання функція особливо важлива для країн, які перебувають
на етапі формування цивілізованої ринкової економіки. Як на рівні
підприємства, так і на рівні країни промисловий маркетинг дозво&
ляє вирішувати щонайменше триєдине завдання: по&перше, він
може бути використаний як ефективний інструмент визначення
стратегії економічного розвитку й напряму структурної перебудови
при заданих умовах обмеження природних, трудових і фінансових
ресурсів, оскільки дозволяє проаналізувати особливості середови&
ща діяльності та порівняти їх із наявними та потенційними можли&
востями економічного суб’єкта; по&друге, промисловий маркетинг
може сприяти трансформації економічної та соціальної системи,
допомагаючи контролювати зміни у сфері попиту та пропозиції;
по&третє, промисловий маркетинг допомагає просуванню основ&
них ідей трансформації, сприяючи їх розвитку та сприйняттю
різними верствами та соціальними групами суспільства.
Взаємозв’язок між маркетинговою діяльністю й економічним
розвитком має в цілому двосторонню спрямованість, оскільки мар&
кетинг одночасно виступає і як стимул, і як наслідок економічного
розвитку. Він може відігравати провідну роль, прискорюючи еко&
номічний розвиток, чи наслідувати його з невеликим відривом.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
П. Ю. Заєць,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Л. Г. Стожок,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Реформування економіки України, в умовах становлення рин&
кових відносин потребує відповідних змін у системі соціального за&
хисту населення. В трансформаційний період, який і досі триває
в Україні, загострюється питання соціального захисту громадян з бо&
ку держави і в першу чергу — збереження здоров’я нації. У системі
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заходів щодо поліпшення соціальної захищеності громадян важли&
ве місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну,
своєчасну та якісну медичну допомогу.
Добровільне медичне страхування є доповненням до обов’язко&
вого. У його межах передбачається оплата медичних послуг понад
програму обов’язкового медичного страхування. Добровільне ме&
дичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (заст&
рахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком
додаткових витрат, пов’язаних із зверненням до лікувально&профі&
лактичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою
добровільного медичного страхування.
Програми добровільного медичного страхування розрізняються
між собою залежно від: переліку медичних послуг (наприклад,
у разі стаціонарного лікування або виклику лікаря додому); кон&
тингенту застрахованих (послуги дітям або дорослим); переліку лі&
кувальних установ, які пропонує страхова компанія для виконання
програми добровільного медичного страхування.
Добровільна форма медичного страхування передбачає застосу&
вання видів страхування, в яких відповідальність страховика вини&
кає за фактом захворювання або лікування. Добровільне медичне
страхування ґрунтується на залученні вільних коштів підприємств,
організацій і населення до сфери охорони здоров’я.
Послуги з добровільного медичного страхування можна поділи&
ти на види, які передбачають виплати, не пов’язані з вартістю ліку&
вання (страхування на випадок установлення діагнозу захворюван&
ня, страхування на випадок захворювання в зв’язку з травмою,
страхування добових виплат на період тимчасової непрацездатності
тощо) і види, які забезпечують компенсацію витрат на лікування
(страхування витрат на перебування в лікарні; хірургічних; на після&
операційний догляд; на амбулаторне лікування тощо). Для застра&
хованих найбільший інтерес становлять види договорів, які гаранту&
ють не лише оплату, а й можливість отримати медичну допомогу.
Страхові компанії можуть пропонувати страхувальникам спе&
ціалізовані та універсальні страхові поліси медичного страхування.
Універсальний поліс медичного страхування передбачає ті випад&
ки, медична допомога за яких не потребує спеціального лікування
або консультацій лікарів вузьких спеціальностей.
Спеціалізовані страхові поліси дають змогу скористатися ме&
дичними послугами лікарів з вузьких спеціалізацій або брати під
страховий захист лише певний стан здоров’я.
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Будь&який вид добровільного медичного страхування може
проводитися в індивідуальній або колективній формах. Джерелом
сплати страхових внесків за колективної форми страхування
є внески підприємств, в той час як за індивідуальної форми — осо&
бисті доходи громадян.
Страховик може здійснювати повне (витрати на стаціонарне
й амбулаторне лікування) або часткове (стаціонарне або амбула&
торне, або спеціалізоване лікування) страхування медичних витрат,
а також страхування витрат лише за одним ризиком.
У практиці виділяють основні й додаткові види медичного стра&
хування (опціони). До основних видів відносять страхування вит&
рат на амбулаторне й стаціонарне медичне обслуговування. Додат&
кові види медичного страхування покривають витрати на супутні
лікувальні послуги або спеціалізовану медичну допомогу.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Звьоздка,
6 курс, група ФК 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 965771853
І. В. Рубський,
доцент кафедри, науковий керівник
Істотним моментом у діяльності будь&якого підприємства є ін&
вестиції, які впливають на процеси його функціонування та
відповідно безпосереднім чином впливають на загальну роботу
підприємства. Інвестування впливає на розвиток підприємства, до&
помагає подолати економічну кризу, завоювати більший сегмент
ринку, оволодіти інноваційною технологією тощо. Через це вини&
кає необхідність оцінки інвестиційної привабливості підприємства
як зі сторони потенційного інвестора так і зі сторони самого під&
приємства, що дає можливість оцінити пріоритети розвитку, про&
вести заходи по оптимізації діяльності, якщо вони необхідні.
Інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації
інвестиційних процесів. Її роль полягає в тому, що потенційних
інвесторів необхідно переконати в доцільності вкладень за допомо&
гою конкретних показників.
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Результати проведеного дослідження дозволили систематизува&
ти сукупність існуючих факторів за характером впливу. Інвесторам
і кредиторам необхідно оцінювати їх для прийняття рішення сто&
совно виділення коштів на реалізацію інвестиційного проекту.
Фактори відносно підприємства можна умовно розділити на дві
групи — зовнішні (мають визначальний вплив на роботу під&
приємства ззовні) і внутрішні (існують усередині підприємства).
Відповідно ці дві групи факторів формують певні системи зовніш&
ніх і внутрішніх ризиків, що з’являються за інвестиційного креди&
тування підприємницької діяльності.
Сьогодні питання розробки методики та удосконалення методів
оцінки інвестиційної привабливості підприємства набуває актуаль&
ного значення. Інвестиційна привабливість підприємства є багато&
рівневою інтегральною характеристикою. Вітчизняні і зарубіжні
фахівці з даного питання в переважній більшості спрощують сут&
ність даного поняття до набору певних кількісних показників. Але
інвестиційна привабливість підприємства повинна враховувати
і якісні показники, які за певних умов навіть домінують над
кількісними.
Інвестиційна привабливість — це економічна категорія, що ха&
рактеризується комплексом фінансово&економічних, соціальних,
інформаційних, техніко&організаційних та інших показників, на
основі яких можна прийняти об’єктивне рішення про доцільність
вкладання коштів у певне підприємство (інвестиційний об’єкт).
Основними методами оцінки інвестиційної привабливості висту&
пають: факторний, інтегральний, рейтинговий, ризиковий.
Одним з найбільш суттєвих чинників, що сприяють підвищен&
ню інвестиційної привабливості підприємства є розробка кон&
цепцій перспективних проектів. Саме висока потенційна до&
ходність впровадження новітніх розробок у сфері виробництва та
реалізації продукції є свідченням інвестиційної привабливості
підприємства. Серед показників, що застосовуються для оцінки
ефективності інвестиційних проектів добре відомими є чиста те&
перішня вартість (NPV) та індекс доходності (PI) проекту. Визнача&
ючи розглянуті показники, дослідники приділяють основну увагу
розрахунку величини грошового потоку та значення ставки дис&
контування. Слід також розрізняти грошовий потік, що генеруєть&
ся власним капіталом підприємства, та такий, що генерується всім
його капіталом. Слід зауважити, що потенційного інвестора ціка&
вить насамперед ефективність використання власного капіталу, що
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може бути вкладений у проекти підприємств, тому визначаючи по&
казники NPV та PI, доцільно застосовувати відповідну методику
розрахунку величини грошового потоку. Крім того, модель капі&
тальних активів містить — коефіцієнт, визначення якого можливе
лише за умов наявності достовірної інформації про стан фондового
ринку; а також премії, що визначаються експертними методами.
Натомість, розраховуючи показники ефективності проектів під&
приємства, слід враховувати вартість залучення власного капіталу.
Одним з найбільш суттєвих чинників, що сприяють підвищен&
ню інвестиційної привабливості підприємства є розробка кон&
цепцій перспективних проектів. Саме висока потенційна до&
ходність впровадження новітніх розробок у сфері виробництва та
реалізації продукції є свідченням інвестиційної привабливості
підприємства.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Т. Б. Зубко,
V курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. тел. 066 26 82 198
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В.Сидорець,
доцент кафедри менеджменту
В сучасних умовах торгівля є однією з основних галузей народ&
ного господарства України. Вона перша відчула на собі процеси
роздержавлення і приватизації що є невід’ємним елементом ринко&
вої економіки. З переходом до ринкових відносин ускладнюються
проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни
структури ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і все
більшого загострення конкуренції на ринку України.
Перехідний період, в якому перебуває економіка України, ха&
рактеризується рядом негативних явищ, таких як спадом ділової
активності, високим рівнем інфляції, дефіцитом товарів вітчизня&
ного виробництва, низькою покупною здатністю населення. За цих
умов важливо виробити методи, що впливають на організацію збу&
ту, споживання товарів і послуг, та нові підходи до управління
підприємством.
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Щоб успішно орієнтувати виробництво на вимоги ринку,
потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструмен&
тарій комерційної діяльності — це, по суті, його буквар, який пови&
нен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення
ринку — важлива функція комерційної діяльності, в результаті ре&
алізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь
в цьому процесі — сегментація ринку, поділ його, що дозволяє мо&
дифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запита&
ми окремих груп потенційних споживачів, створює основу для ви&
бору стратегії і дає можливість більш&менш точно визначити
сумарний об’єм ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для
реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених
споживчих властивостей.
Після того як проведена сегментація, визначається ємність по&
тенційного ринку Вона визначається, як в натуральному, так
в вартісному виразі. Обліку підлягає щорічна кількість збутового
товару, можливі зміни, динаміка ринкового потенціалу. Щоб вияс&
нити більш конкретно питому вагу підприємства на ринку, потріб&
но добре знати своїх конкурентів, їх стратегію поведінки.
Маркетологи повинні враховувати становище і тенденції розвит&
ку підприємництва і споживання в конкретній країні (регіоні), плато&
спроможність населення, рівень інфляції, склад споживчого кошика
і його вартість, прибутки на душу населення (в тому числі по верствам
і групам), розвиток системи кредитування промислових підприємств
і т. п. Значення юридичного середовища дозволяє володіти інфор&
мацією про рівень правового, державного і суспільного регулювання
підприємництва, конкуренції, системи захисту споживачів.
Особливе місце в інформації повинні займати дані про характе&
ристики народонаселення і тенденцій розвитку. Для ефективної ко&
мерційної діяльності важливі абсолютні розміри населення, його
географічний розподіл, щільність, мобільність, віковий і статевий
розподіл, рівень народжуваності і смертності, кількість шлюбів і
розлучень, расова, релігійна, етнічна структури.
Для більш ефективного здійснення комерційної діяльності
підприємства необхідно рішення наступних загальних задач:
Удосконалення системи управління.
Проведення реконструкції і модернізації виробництва. Рішення
даної задачі припускає проведення широкомасштабної модерніза&
ції основного виробництва, заміну застарілих потужностей, підви&
щення якості й обсягів продукції, що випускається.
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З. Активізація маркетингової політики, вихід на нові ринки збу&
ту продукції. Пріоритетним при формуванні єдиної збутової полі&
тики для підприємства має бути постійне дослідження потреб рин&
ку, цілеспрямована робота з клієнтами, постійне розширення
клієнтської бази на основі якісного і своєчасного виконання замов&
лень, підтримки на високому рівні власної торгової марки. Особли&
ва увага має приділятися впровадженню нових, сучасних методів
збуту продукції (електронна комерція і т. д.)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Г. В. Іванець,
6 курс, група ФК 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 080500330514
І. В. Рубський,
доцент кафедри, науковий керівник
Розвиток молочної галузі, як і інших галузей сільського госпо&
дарства, залежить від основного фактору — ефективності. Саме цей
фактор є імпульсом для інвесторів вкладати кошти у виробництво.
Прибутковість молочного скотарства протягом останніх років не
відрізняється високим рівнем. Виробництво зосереджено у госпо&
дарствах населення, у яких неможливо виробляти молочну сирови&
ну високої якості. Виробництво молока у цих категоріях, як і іншої
продукції тваринництва, розглядається як основний дохід — дже&
рело виживання.
Для розвитку галузі проблемою є як якість молока, так і його
кількість. Україна стала на шлях самоорганізації ринку сировини
в напрямі негативних тенденцій постійного її зменшення. Так,
з 2007 року Україна виробляє молока в обсязі 50% від рівня 1990 ро&
ку. Основним чинником, що сформував тенденцію постійного
зменшення обсягів виробництва молока є зменшення поголів’я ве&
ликої рогатої худоби. В 2010 році поголів’я корів в Україні складало
36,3% рівня 1990 року і лише за 2008 рік зменшилося на 7,5%.
Національними особливостями сировинного забезпечення мо&
лочної галузі є зниження приросту поголів’я молочного стада при
одночасному зростанні чистої виручки галузі. В ситуації, що скла&
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лася має місце еволюційний тип самоорганізації в напрямі зростан&
ня імпорту молока при одночасному зростанні ціни молочної сиро&
вини та готової продукції.
Поступове зниження поголів’я корів стало причиною поступо&
вого зростання закупівельної ціни молока. Негативною ознакою
ринку виробництва молока є низька якість сировини. Забезпечити
необхідну якість виробленого молока сьогодні можуть лише сільсь&
когосподарські підприємства, які поставили молокопереробним
підприємствам в 2010 році 62% молока першого сорту та 29% вищо&
го сорту, що сумарно становило 28,9% обсягу молока, перероблено&
го молочними підприємствами. Господарства населення є поста&
чальниками молока другого сорту, обсяги якого разом з несортовим
молоком становлять 71,1% всієї кількості переробленого молока.
Причинами низької якості сировини є спосіб організації її вироб&
ництва. За період 1999–2010 років Україна перейшла на шлях від ор&
ганізованого до дрібнотоварного виробництва молока. Питома вага
молока, зданого на переробку сільськогосподарськими підприємства&
ми, зменшилася з 71% в 1999 році до 31% в 2010 році при одночасно&
му зростанні за вказаний період частки домогосподарств в структурі
джерел постачання сировини (з 28% в 1999 році до 61% в 2010 році).
Позитивним в динаміці закупівель молока є зростання частки
молока, направленого на переробку (товарності молока). Якщо
в 1999 році коефіцієнт товарності складав 18%, то в 2010 році —
45%. Однак, починаючи з 2005 року темп зростання товарності мо&
лока уповільнився. Якщо за період 1999–2004 років середній темп
зростання товарності складав 10%, то за 2005–2010 роки 5%.
Збереженість означеного напряму еволюційного розвитку мо&
лочного тваринництва по шляху стійкого зменшення поголів’я
дійного стада та незадовільної якості молока штовхатиме молочну
галузь на шлях подальшої самоорганізації в напрямі пошуку альтер&
нативних джерел забезпечення галузі сировиною. Такими джерела&
ми можуть бути: зростання імпорту молочної сировини, консоліда&
ція з постачальниками сировини, інвестування в розвиток власної
сировинної бази, зміни технології виробництва молочних про&
дуктів. Для реалізації кожного із вказаних напрямів необхідна своя
сукупність факторів стимуляторів, які слід розглядати результатами
попереднього етапу розвитку системи або які є управлінськими за&
собами впливу на процес розвитку.
Одним із інструментів захисту як сировинного, так і товарного
ринку є валютний курс, з використанням якого імпортована про&
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дукція змінює рівень своєї конкурентноспроможності у порівнянні
з продукцією національного виробництва. В умовах відсутності по&
тужної державної підтримки галузі та постійних негативних тен&
денцій зменшення поголів’я корів та обсягів заготовленого молока
ревальвація національної валюти стане спонукальним мотивом для
зростання імпорту молочної сировини та готової продукції.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Л. Л. Іваницька,
к. е. н., доцент кафедри МЗЕД
Створення, менеджмент і поширення знань — центральна тема
все більшої кількості досліджень, у тому числі й таких лідерів мене&
джменту, як Портер або Друкер, які підкреслювали, що сучасні
стратегічні ресурси фірм — це знання. Управлінське консультуван&
ня являє собою не лише «носія або розповсюдника знань», але ве&
ликою мірою людиноємний бізнес, який залежить від «виробників
знань»1. Це визначення, очевидно, грунтується на двох основних
припущеннях. У першому випадку знання — це капітал, цінність
якого (також вимірюється грошима) безпосередньо залежить від
його інноваційного впливу і швидкості його застарівання2. Друге
припущення полягає в тому, що знання, вироблені цими організа&
ціями, беруть початок у двох різних джерелах: від співробітників
(індивідуальна величина) і з накопиченого досвіду компанії (колек&
тивна величина). Останні розробки в ІТ (наприклад, інтернет або
інтранет) пропонують потужні та швидкі інструменти для збору і
систематизації організаційних знань в інформаційні сховища або
банки знань. ІТ створює можливість спільно використовувати
інформацію різними співробітниками, таким чином виключаючи її
повтор. І надає перевагу миттєвого доступу до неї — у будь&який
час, в будь&якому місці і в будь&якій формі3. В той же час, подібні
механізми можуть обмежувати, оскільки консультаційні фірми
1

Drucker, P. F. ( 1993), Post&capitalist Society (Oxford: Butterworth&Heinemann). с. 5.
Martignago, E. (1998), 'L'Ossimoro del Knowledge Management' from
www.apogeoonline.com. С. 39.
3
Malhorta, Y. (2000), 'From Information Management to Knowledge
Management: Beyond the «HiTech Hidebound» System', in K. Srikantaiah and
M. E. D. Koenig (eds.), Knowledge Management for the Information
Professional (Medford, NJ: Information Today Inc.), 37–61.
2
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діють в швидкозмінному середовищі, і різні користувачі можуть по&
різному інтерпретувати існуючі знання.
Поділ на «технологію» і «людей» також виник з існуючих дослі&
джень управління знаннями і систем управління знаннями (далі
СУЗ). Хансен, Норія і Тієрні (1999) розділяють дві основні стратегії:
«кодифікацію», яка в значній мірі заснована на ІТ і зосереджена на
систематизації та зберіганні знань, і «персоналізаццію», яка сосе&
реджується на людях і підкреслює важливість передачі знань. Вибір
між ними залежить від стратегії конкуренції; компанії, які надають
перевагу стратегії кодифікування, розраховують «зекономити на
повторному використанні», а ті, хто покладаються на стратегію
персоналізації, віддають перевагу логіці «економії на експертах»4.
Використовуючи іншу термінологію, Сарварі пропонує подібний
підхід до класифікації СУЗ. У його дослідженні «децентралізована»
СУЗ більшою мірою акцентує увагу на людях (як джерелі знань),
а не на інформаційних технологіях (як інфраструктурі для розпов&
сюдження знань). В протилежність цьому «централізовані» СУЗ
засновані на останніх достижениях в ІТ, які об’єднують і поширю&
ють знання фірми.
Систематизовані/централізовані СУЗ спрямовані на інститу&
ціоналізацію «самих кращих методів» (наприклад, процесів, мето&
дик, типових проектів і т. д.), включаючи їх в ІТ, щоб ефективно уп&
равляти сталою практикою, «лінійними» і «передбаченими»
ситуаціями. Таким чином, зусилля організацій спрямовані на
архівацію кращих практик, принаймні, з двох причинах. По&пер&
ше, для того, щоб інші консультанти змогли отримувати довідкову
інформацію, в цьому підході вважають, що застосування цих ме&
тодів полегшить ефективне вирішення проблеми і виключить не&
потрібні процеси пошуку. По&друге, щоб забезпечити узгодженість
з установленными правилами і процедурами, іншими словами,
звести до мінімуму розбіжності між заздалегідь встановленими пра&
вилами та їх реальним виконанням5.

4
Hansen, M. T, Nohris, N., and Tierney, T. (1999), 'What's your Strategy for
Managing Knowledge?', Harvard Business Review, Mar.&Apr., 106&16. С.100.
5
Malhorta, Y. (2000), C. 48.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Г. О. Іскалдович,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0633037966
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Корпоративна культура — це правила і норми поведінки, базо&
вані на матеріальних і духовних цінностях, культурних, етичних та
соціальних потребах працівників для досягнення цілей підприєм&
ства. Це один із ключових інструментів управління персоналом.
Завдяки формуванню корпоративної культури управлінці зможуть
вивести діяльність корпорації на найвищий ступінь розвитку, а са&
ме: підвищити конкурентоспроможність організації, підвищити
ступінь довіри до корпоративних прав, забезпечити захист власни&
ків корпоративних прав, підвищити якість продукції та задоволь&
нити вимоги споживачів.
Ми вважаємо, що, зосереджуючи увагу на корпоративній куль&
турі, а саме: першочергово не на отриманні прибутку, а на макси&
мальному задоволенні потреб та цінностей працівників, менед&
жерів, власників, партнерів та клієнтів підприємства, організація
досягне високої ефективності у її діяльності. Корпоративна культу&
ра також надає перевагу ефективності користування об’єктами
інтелектуальної власності.
Корпоративна культура вітчизняних підприємств — це не&
офіційні правила організації бізнесу. Це правила прийняття рішень,
правила делегування повноважень, правила організації ко&
мунікаційного процесу, вдосконалення якості, створення соціаль&
ного клімату.
За А. Смітом, в економіці існує невидимий механізм, що ефек&
тивно нею керує, а корпоративна культура — це невидима управ&
лінська рука на підприємстві. Культура або окремі її елементи мо&
жуть бути зафіксовані в документах, а можуть і просто існувати без
застосування письмових правил. Така довільна форма існування
культури, тим не менше, не зменшує її значення і впливу на по&
ведінку колективу працівників і в той же час ускладнює процес уп&
равління нею.
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Тому важливо відображати основні елементи та положення кор&
поративної культури в спеціалізованих документах, що стосуються
корпоративного управління. Чим більша увага приділяється корпо&
ративній культурі, чим більший її внесок у роботу підприємства,
тим ефективніше працює підприємство, що врешті сприяє зростан&
ню матеріальних і духовних благ усього суспільства.
Основним покликанням корпоративної культури є зміцнення
зв’язків в колективі, що дозволяє кожному з учасників корпоратив&
них відносин відчувати себе необхідним для підприємства і цим
самим стимулює їх до максимальної віддачі. Завдяки цьому задо&
вольняються такі людські потреби, як: соціальні, безпеки і захище&
ності, самовираження та поваги. Працівники відчувають себе захи&
щеними від психологічної небезпеки, можуть реалізувати свої
можливості.
Враховуючи надзвичайний вплив теперішніх економічних
кланів та ті правила економічних відносин, які вони диктують,
значну увагу слід приділити саме неформальним правилам у вста&
новленні правил гри.
Корпоративна культура є одним із механізмів успішного функ&
ціонування на ринку для підприємства любої форми власності.
Досвід зарубіжних компаній свідчить, що саме ефективний меха&
нізм управління людськими ресурсами є рушійним фактором у роз&
витку передових технологій та освоєнні нових видів продукції,
у вирішенні проблем виробництва та якості праці, становлення та
зміцнення виробничої та трудової дисципліни.
За статистикою, сформовану і нормовану корпоративну культу&
ру мають 10% компаній Великої Британії; 20% — США і 50%
Японії. Українські підприємства усвідомлюють необхідність фор&
мування корпоративної культур, але поки що не знають, як саме
розвивати корпоративну культуру, як економічно оцінити її ефек&
тивність, яким чином корпоративна культура впливає на основні
показники діяльності підприємства.
Вплив корпоративної культури на сьогодні досить важко визна&
чити, оскільки переважна більшість підприємств України тільки
почала проявляти інтерес до її впровадження.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО+МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. Б. Кайдаш,
VI курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 067 306 54 74,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. В. Гуріна,
ст. викладач, науковий керівник
Тенденції економічного розвитку розвинутих країн світу
свідчать про те, що сьогодні необхідною умовою забезпечення кон&
курентоспроможності та ефективної діяльності як національної
економіки в цілому, так і окремих її складових у довготерміновому
періоді є орієнтація на інноваційну діяльність. Специфіка еконо&
міки трансформаційного типу, з одного боку, та орієнтація на інно&
ваційний напрямок розвитку, з іншого, обумовлюють високий сту&
пень невизначеності та динамічності умов господарювання.
Основою забезпечення стабільності функціонування як на макро&,
так і на мікрорівні виступає науково обґрунтована стратегія інно&
ваційного розвитку.
Практичний досвід господарювання вітчизняних промислових
підприємств свідчить про те, що розроблені стратегії розвитку най&
частіше повністю не реалізуються, що обумовлено відсутністю
діючих механізмів контролю за реалізацією стратегічних рішень.
Сьогодні існує об’єктивна необхідність підвищення результатив&
ності стратегічного управління в контексті інноваційного розвитку.
Рішення цього завдання сприятиме перетворенню процесу уп&
равління на гнучку, чутливу та динамічну систему із реалізацією
функції контролю на кожному етапі управління.
Під час дослідження процесів стратегічного управління
підприємством виявлена необхідність уточнення його сутності
в контексті інноваційного розвитку. В результаті дослідження типів
стратегічної поведінки підприємств, запропоновано удосконалене
визначення поняття «стратегія інноваційного розвитку» як довго&
термінової комплексної програми економічного розвитку на основі
інновацій. Розкрито взаємозв’язок стратегії інноваційного розвит&
ку із інвестиційною та інноваційною стратегіями підприємства,
які, відповідно обраної точки зору, є її складовими. Запропоновано
177

Секція 1

Економічні перспективи України

визначення поняття «стратегія інноваційного розвитку», яке за
змістом є принципово ширшим за поняття «інноваційна стратегія
розвитку». Визначено основні вимоги, яким вона задовольняє:
динамічне зростання питомої ваги продукції, пов’язаної із ре&
алізацією інноваційних проектів;
динамічне зростання питомої ваги інвестицій, спрямованих на
реалізацію інноваційних проектів.
Під час дослідження виявлено стрибкоподібний, переважно не&
гативний характер динаміки інноваційної активності підприємств
промисловості. При тенденції зменшення кількості українських
підприємств, що впроваджували інновації, до 2008 р., кількість тих,
що реалізовували інноваційну продукцію, зросла лише у 2005 р. та
2009 р. Наприкінці досліджуваного періоду підприємства витрача&
ють більше коштів на придбання машин та устаткування (68,9% від
загальної суми витрат підприємства), ніж на дослідження, розроб&
ки (9,1%). Це свідчить про зменшення вірогідності появи самостій&
них інноваційних рішень, які мають значний інноваційний потен&
ціал та ґрунтуються на науково&технічних розробках підприємства,
а також зростання залежності інноваційного потенціалу українсь&
ких підприємств від факторів зовнішнього середовища. Власні
кошти залишаються основним джерелом фінансування інновацій&
ної діяльності (питома вага упродовж дослідженого періоду колива&
лася від 70% до 85%).
У розрізі видів економічної діяльності сьогодні найбільш інно&
ваційно активним напрямком залишається машинобудування. При
падінні питомої ваги інноваційної продукції у загальному обсязі
промислової з 7% на початку періоду до 6% наприкінці, у машино&
будуванні цей показник виріс з 10% до 17%, відповідно. У 2010 р.
кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації,
впала на 23% у порівнянні із 2003 р., у той час, як у машинобуду&
ванні зросла на 5%.
В умовах орієнтації на інноваційний розвиток існує не&
обхідність підвищення обґрунтованості прийняття стратегічних
рішень промисловим підприємством, що, у свою чергу, потребує
уточнення вибору методів на стадіях аналізу стратегії, формування,
реалізації та контролю.
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ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
І. В. Кардаш,
IV курс, група ЕП 4, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»;
С. М. Якобчук, науковий керівник
Основною метою державної політики є підвищення економіч&
ної ефективності ринкової системи. Періодичні економічні спади,
а також інші причини, такі як збій у роботі ринків в результаті існу&
вання монополії та існування більш широкого спектру впливають
на зовнішні соціальні вигоди і витрати. Щоб уникнути небезпеки
«недосконалості» ринку потрібно призначити відповідні функції
для корекції ринку: розподільча функція, перерозподільна функція
та функція стабілізації.
Функція розподілу ресурсів здійснює діяльність, яка сприяє оп&
тимальному розподілу економічних ресурсів. Ця функція включає
в себе роботу держави, метою якої є створення умов економічного
розвитку за рахунок розширення інфраструктури, економічних та
соціальних, структурних та профілактичних заходів ( в тому числі
з охорони навколишнього середовища).
Важливим завданням держави, серед інших: визначити сферу
суспільної власності (акції або майно, власник повинен мати чітку
відповідальність за їх використання). Найбільш важливе завдання,
коли справа доходить до ринкового механізму, що сприяє конку&
ренції. Особливо вагомим є поліпшення економічної інформації,
для боротьби з монополістичною практикою та усунення бар’єрів
для виходу на ринок. Ці заходи повинні сприяти більш ефективно&
му розподілу ресурсів і максимізації суспільного добробуту.
Стабілізаційна політика — це сукупність державних заходів,
спрямованих на пом’якшення економічних коливань у коротко&
строковому періоді з метою підтримання повної зайнятості та опти&
мальної інфляції. Ефективність стабілізаційної політики залежить
від її спроможності досягати поставлених цілей. До її основних
цілей належать: наближення обсягів виробництва до потенційного
ВВП; зменшення безробіття до природного рівня; зниження
інфляції до оптимальної величини. Збільшення ВВП і зменшення
безробіття узгоджуються між собою. Але досягнення цих цілей
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входить у суперечність з іншою ціллю — зниженням інфляції. Це
означає, що ключовою проблемою стабілізаційної політики є зна&
ходження раціонального співвідношення між інфляцією і безробіт&
тям. Негативний вплив очікувань на ефективність стабілізаційної
політики полягає в тому, що вони можуть входити у суперечність із
її цілями. Тому ефективність стабілізаційної політики залежить від
того, в якій мірі вона здатна сформувати у домогосподарств і під&
приємств очікування, що відповідають її цілям [1, с. 88].
Перерозподільна функція включає в себе дії в сфері соціально&
го забезпечення і в інших, спрямованих на скорочення нерівності,
пов’язаних з дією ринкових факторів багатства і доходів. Основними
інструментами, через які держава робить перерозподіл національ&
ного доходу є: податкова система, державні витрати, національне
страхування вкладів, вплив на систему цін. Проте, традиційний
спосіб реалізації функції привела до серйозного конфлікту між
принципом соціальної справедливості та економічної ефектив&
ності. Неправильно розроблена система впливає на мотивацію до
роботи системи і викликає проблеми з його подальшого фінансу&
вання [2, с. 43].
Отже, роль держави в системі макроекономічного регулювання
проявляється через функції, які вона виконує в економічному кру&
гообігу. По&перше, вона виконує перерозподільну функцію в еко&
номіці. Змінюючи рівень податків і трансфертів, держава перероз&
поділяє доходи між приватним сектором економіки і державним
сектором, який займається виробництвом суспільних благ. По&друге,
держава виконує стабілізаційну функцію в економіці. Так, в умовах
надмірного безробіття уряд може збільшити свої видатки, що збіль&
шить сукупний попит і зменшить безробіття. Цього він може досяг&
ти і за допомогою зниження рівня оподаткування. В умовах високої
інфляції уряд може вдатися до протилежних заходів.
Література
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО
МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. С. Карпенко
VІ курс, група МЗЕД 41, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»,
Інститут економіки і менеджменту Університету «Україна»
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Важливим аспектом діяльності фірми на зовнішніх ринках
є розроблення оптимальної маркетингової стратегії, тобто такої по&
ведінки компанії, яка б забезпечувала досягнення певної мети при
встановлених можливостях в означений термін часу.
Стратегія міжнародного маркетингу надає спрямованості та
інтенсивності використання необхідних елементів комплексу мар&
кетингу в цілому і на різних ринках, а також відповідних форм уп&
равління, організації, координації та контролю [2.16].
Процес розроблення міжнародної маркетингової стратегії
містить кілька етапів.
Перший етап — розвиток базової концепції маркетингової
діяльності фірми передбачає:
– ситуаційний аналіз;
– дослідження макро& та мікросередовища функціонування
фірми;
– висування цілей та формування і оптимізацію стратегічного
вибору;
– конкретизацію тактичних завдань;
– періодичну ревізію та перегляд маркетингових програм.
Другий етап полягає у використанні різноманітних аналітичних
підходів до розроблення методів експансії та життєдіяльності
фірми на зарубіжному ринку. Експансія у загальному розумінні —
це розширення сфери впливу об’єднань великих держав, що
здійснюється економічними, воєнними та політичними методами.
Експансія торгова — це розширення сфери впливу фірм (компаній)
економічно високорозвинених держав у галузі зовнішньої торгівлі,
спрямоване на підсилення боротьби за ринки збуту.
Третій етап включає формування та оптимізацію особливостей
поведінки (функціонування) фірми у міжнародному середовищі,
що передбачає певний рівень пристосування маркетингових прог&
рам до зарубіжних умов та вимог [2.47].
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Вибір відповідної стратегії — це складний процес, заснований
на поступовому придбанні досвіду міжнародного маркетингу.
Внаслідок цього формується оригінальна інтегрована маркетинго&
ва стратегія, що об’єднує політику фірми щодо продукту, цін, роз&
міщення та просування товарів з урахуванням сильних і слабких
сторін фірми та існуючої конкуренції.
Міжнародна маркетингова стратегія може бути стандартизова&
ною, тобто загальною як для внутрішнього ринку, так і для всіх
зовнішніх ринків, або адаптованою, тобто спеціалізованою щодо
кожного окремого ринку.
Стратегія стандартизованого (глобального) маркетингу перед&
бачає, що фірма пропонує для зовнішнього ринку без будь&яких
змін товари, що продаються на національному ринку, і намагається
привернути до нього найбільшу кількість покупців у різних краї&
нах, використовуючи стандартну програму маркетингу. Ця стра&
тегія застосовується у випадку, коли товари користуються широкою
міжнародною популярністю і кількість можливих зарубіжних по&
купців досить велика, а також коли частка збуту за кордоном неве&
лика і фірма не має можливостей більш масштабного виходу на
зовнішні товарні ринки.
Стандартизований підхід дозволяє знизити витрати на науково&
дослідну роботу та виробництво, за рахунок випуску стандартизо&
ваної продукції, маркетингові заходи; створює зручність для конт&
ролю за здійсненням заходів маркетингової програми, дає
можливості уніфікації ринків тощо [2.47].
Але недоліками цього підходу до вибору маркетингової стратегії
є те, що:
– потреби світового ринку надто різнобічні і їх важко задоволь&
нити стандартною продукцією;
– специфіка маркетингового середовища на конкретному рин&
ку вимагає певного пристосування до нього маркетингової програ&
ми фірми;
– відмінні ринкові позиції фірми на різних ринках створюють
ускладнення для реалізації стандартної продукції і т. ін.[2.14, сі52]
Стратегія адаптованого маркетингу базується на врахуванні
особливостей попиту на товари на різних ринках і готовності фірми
модифікувати товари і програму заходів щодо їх просування з ура&
хуванням специфіки конкретних ринків.
На користь адаптованої маркетингової стратегії свідчать такі
фактори, як:
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– різноманітність ринкових умов;
– специфіка державного втручання та механізмів регулювання
економіки в потенційних країнах&партнерах;
– відмінності у споживацьких мотиваціях тощо.
Але повна адаптація теж має певні вади фінансового та організа&
ційного характеру. Тому в практиці міжнародної діяльності, як прави&
ло, використовується так звана інтегрована маркетингова стратегія.
Це найбільш складний і гнучкий підхід до формування міжнародної
маркетингової стратегії, який забезпечує оптимальну відповідність
загальної маркетингової діяльності фірми умовам конкретного ринку.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
С. П. Карпенко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси», к.тел. 0973541638
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
В сучасних умовах зміст і мета фінансового аналізу інвес&
тиційної діяльності полягає в оцінці інвестиційного потенціалу
суб`єкта господарювання і виявленні ефективних шляхів його ре&
алізації, що відповідає основним напрямам управління інвестицій&
ними процесами на підприємствах.
Відповідно до основних функцій управління інвестиціями на
підприємстві (прогнозування, формування інвестиційного портфе&
ля, реалізація інвестиційної стратегії), процес аналізу інвестиційної
діяльності можна розділити на три етапи:
1) стратегічний,
2) попередній;
3) поточний аналіз.
Комплекс аналітичних досліджень на етапі стратегічного
аналізу дозволить нам висвітлити загальні умови для інвестування,
в цілому оцінити інвестиційні потреби та інвестиційний капітал
підприємства і сформувати ці дані в інвестиційну програму (стра&
тегію) підприємства.
При цьому ми стикаємося, з необхідністю провести аналіз ви&
робничо&господарської та фінансової діяльності підприємства
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і тільки після цього зможемо розробити заходи щодо покращення
стану підприємства шляхом інвестування.
Однією із основним проблем аналізу виробничо&господарської
та фінансової діяльності підприємства в рамках оцінки інвестицій&
ної привабливості підприємств — відсутність нормативів галузевих
фінансових значень показників, що не дає змоги порівняти значен&
ня фінансових коефіцієнтів підприємств відносно певної встанов&
леної норми. Це пояснюється тим, що підприємства не подають
у своїй фінансовій звітності значення порахованих фінансових
індексів, за якими і потенційні інвестори й інші зацікавлені особи
могли б судити про фінансовий стан підприємства. Натомість, вар&
та уваги практика західних фірм, які подають ці розрахунки для
зацікавлених у такій інформації, оскільки не всі можуть читати
і аналізувати фінансові звіти підприємств. Для цього, власне, слу&
жать величини фінансових коефіцієнтів як орієнтири для оцінки
конкретного підприємства у порівнянні з такими ж коефіцієнтами
інших підприємств та нормативами по галузі, що дає можливість
встановити рейтингове місце підприємства і відповідно його інвес&
тиційну привабливість.
У зв’язку з цим необхідним є встановлення нормативних зна&
чень по галузі норми прибутку, грошового потоку, коефіцієнтів, які
характеризують фінансову стабільність, тощо.
У комплексній моделі аналізу інвестиційної діяльності чільне
місце займає попередній аналіз інвестиційної діяльності, що поля&
гає в аналізі ефективності інвестиційних проектів.
Не менш важливим моментом аналізу інвестиційної діяльності
є і моніторинг реалізації інвестиційних проектів, як заключний
етап інвестування, що передбачає контроль, поточний аналіз та
аналіз ефективності використання інвестованого капіталу. Основна
мета аналізу на цьому етапі забезпечення порядку здійснення
інвестицій у відповідності з бізнес&планом.
Проведений аналіз спеціалізованої літератури показав різно&
манітність трактування поняття «інвестиція». Це — або ототожнен&
ня з поняттям капіталовкладення, або ж будь&яке вкладення
коштів. Вважається доцільним трактування інвестицій як вкладен&
ня коштів з метою забезпечення їх збільшення в майбутньому, а по&
няття «інвестиційна діяльність»& як комплекс робіт виконуваних
в інтересах ефективної реалізації інвестицій.
Процес управління інвестиційною діяльністю є однією з скла&
дових процесу управління фінансово&господарською діяльністю
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підприємства. Фінансовий аналіз інвестиційної діяльності, як
інформативна база, має велике значення для прийняття своєчасних
управлінських рішень.
Суть аналізу інвестиційної діяльності підприємства зводиться
до наступного — це наукове обґрунтування всіх господарських про&
цесів, що пов’язані з інвестуванням.
На нашу думку, аналіз інвестиційної діяльності повинен бути
обов’язковим у фінансовій діяльності підприємства, адже саме та&
кий аналіз відкриває для підприємства нові і широкі перспективи
для подальшої його діяльності.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д. М. Катеренчук,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (067) 831 92 75
О. М. Іваницька,
д. н. з держ. управ., науковий керівник
Процеси управління мають місце там, де здійснюється спільна
діяльність людей для досягнення певних результатів. Управління
здійснюється по загальних законах у всіх складних динамічних сис&
темах (соціальних, психологічних, біологічних, технічних, еконо&
мічних, адміністративних і ін.) і засновано на одержані, опрацю&
ванні і передачі інформації. Головною ознакою управління
в соціальних системах являється виробіток рішення на основі
аналізу й оцінки інформації суб’єктом управління (керівником).
Об’єктом соціально&психологічної теорії управління являють фор&
ми взаємодії людей у структурах, групах і колективах, що реалізу&
ють правоохоронні, економічні, політичні, виробничі задачі. Фор&
мування людини як особистості і її діяльності завжди здійснюється
в соціальних структурах, у зв’язку з чим, особливе значення одер&
жують соціальні форми управління: економічні, політичні, педа&
гогічні, правові (юридичні), правоохоронні, морально&ідеологічні
(норми моральності, релігійні заповіді), культурологічні та ін.
Наукова організація управління потребує застосування керів&
ником системного аналізу ситуації, побудови (у виді розумових
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уявлень або матеріалізованих схем, планів) моделі керованого
об’єкта та його можливих змін, моделювання процесів фахової
діяльності (побудова професіограм) і поведінки особистості (пси&
хограм людей), що утворять конкретну соціально&психологічну
структуру. Управління в соціальних структурах містить у собі не
тільки суто психологічні взаємозв’язки між людьми, але також важ&
ливі для реалізації цілей соціальних груп економічні, культурні,
політичні, правові, правоохоронні, виробничі, екологічні та інші від&
ношення, у сфері яких здійснюється конкретна діяльність людей [3].
Складні системи управління, до яких відноситься і соціальна сис&
тема, завжди діляться на дві основні підсистеми: керуючу (керівницт&
во) і керовану (виконавці), кожну з яких можна, у свою чергу, розгля&
дати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. Таким
чином, складні системи мають багаторівневу ієрархічну структуру,
у кожній ланці (підсистемі) якої є свої локальні напрямки прямих
і зворотних зв’язків, що утворюють внутрішні контури саморегуляції.
Отже, оволодіння основами кадрової роботи, її основними
принципами і методами вкрай важливо для організаторів виробни&
цтва, керівників промисловості і будівництва. Навчання керівників
основам кадрової політики, включення в програми їх підготування
і підвищення кваліфікації питань організації управління персона&
лом сприяють формуванню в них уваги, важливості правильної, на&
уково обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кад&
рових служб і в остаточному підсумку — підвищенню ефективності
використання людського фактору на виробництві.
Названі умови обумовлюють появу в сфері управлінської праці
нової професії — менеджера з кадрiв, тобто фахового керуючого,
висококваліфікованого фахівця з роботи з персоналом, фахове
підготування якого і забезпечення його безупинного утворення
піднялося сьогодні з усією гостротою.
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ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЯК РЕЗЕРВУ
ФІНАНСОВОЇ ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. Е. Катруша
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту,
к. тел. 093 651 22 98
А. В. Коротєєва,
к. ек. н., проф., науковий керівник
В умовах кризи, наявності вільних ніш, де саме малий бізнес
є ефективним, доцільним бачиться створення більш лояльних умов
для його розвитку.
Урядовий варіант реформи спрощеної системи оподаткування,
зафіксований у Податковому кодексі, виявився надмірно асимет&
ричним у питанні співвідношення нових обмежень і можливостей
для бізнесу. При формальному збереженні даного податкового ре&
жиму, уряд створив обмеження, які роблять його недоступним і не&
цікавим для підприємців, що займаються середнім бізнесом. З ме&
тою перекриття схем мінімізації оподаткування у Податковому
кодексі запроваджені наступні заходи.
Звужено сферу застосування спрощеної системи оподаткуван&
ня. Окремі категорії осіб, які займаються професійною діяльністю,
втратили право на застосування даного податкового режиму.
Запроваджено «випробувальний» термін для новостворених
суб’єктів підприємницької діяльності, які мають намір перейти на
спрощену систему оподаткування. Таким чином, для того, щоб пе&
рейти на спрощену систему оподаткування, фізичним особам не&
обхідно пропрацювати на загальній системі оподаткування протя&
гом року з доходом не більше 500 тис. грн. і кількістю працівників
не більше 10.
Виключено зі сфери застосування спрощеної системи діяль&
ність, пов’язану з організацією торгівлі, наданням послуг щодо
створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізич&
ними або юридичними особами та орендою торгових місць на рин&
ках та/або у торговельних об’єктах. Крім того, звертають на себе
увагу досить неоднозначні норми статті 10 проекту Податкового
кодексу. Відповідно до неї, платники єдиного податку не є платни&
ками більшості обов’язкових платежів, у тому числі земельного
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податку та збору за спеціальне використання води, але із заува&
женням, що ця норма діє на період з 1 січня 2011 р. до 31 грудня
2015 р. Таким чином, з 2016 р. дані податки будуть виведені зі
складу єдиного податку, що наразі сплачують суб’єкти підприєм&
ницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподатку&
вання.
Для фізичних осіб&підприємців передбачається зберегти
нинішній діапазон ставок, а для юридичних осіб, як було зазначе&
но, знизити ставку до 6% з включенням до неї ПДВ. Крім того,
з 2011 до 2014 рр. пропонується запровадити податкові канікули
для фізичних осіб, річний дохід яких не перевищуватиме 300 тис. грн.
на рік, що займаються діяльністю з надання населенню побутових
послуг, і запроваджено 0% ставку для юридичних осіб, обсяг доходу
яких не перевищує 100 тис. грн.
Практичний досвід застосування спрощеної системи оподатку&
вання, обліку та звітності свідчить про позитивний вплив цього ре&
жиму на сектор малого бізнесу, що дає змогу максимально спрости&
ти облік і контроль за діяльністю суб’єктів підприємництва
і забезпечити стабільні надходження до бюджету.
Враховуючи важливість розвитку малого бізнесу, з’явилася не&
обхідність створення законодавчих нормативно&правових норм для
забезпечення функціонування малого підприємництва шляхом
збереження існуючої спрощеної системи оподаткування, але із вне&
сенням відповідних змін до окремих її положень.
Податковий кодекс відображає новий підхід до спрощеної сис&
теми оподаткування, що унеможливлюватиме використання цієї
системи з метою мінімізації податкових платежів.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Р. О. Качан
V курс, група ОА 51, спеціальність «Облік і аудит»
Л. В. Шинкарук,
д. е. н. проф., науковий керівник
Центральною категорією кожного підприємства, що веде ко&
мерційну чи виробничу діяльність виступає капітал. Відсутність
чіткого і єдиного визначення капіталу викликає проблеми при ве&
денні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності. Це
призводить до перекручення облікової інформації і як висновок
неправильно прийнятих управлінських та інвестиційних рішень,
що приймаються на основі звітності.
Згідно П(С)БО 2 «Баланс», власний капітал — це частка в акти&
вах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’я&
зання. Проте таке визначення наведене в П(С)БО 1 «Загальні вимо&
ги до фінансової звітності» і П(С)БО 2 «Баланс» є досить вузьким,
яке можна розширити до до наступного, власний капітал — це сума
власних коштів підприємства, отримана від власників або учасни&
ків підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо,
а також набутих в результаті його діяльності.
Статутний капітал формується відповідно до вимог Цивільного
та Господарського кодексів України.
Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ) в статті 144 встановле&
но, що до моменту державної реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше ніж 50%
суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несп&
лаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товарист&
ва. При виході учасника з товариства йому виплачується вартість час&
тини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.
Пайовий капітал — це сума пайових внесків членів спілок, коопера&
тивів та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
На рахунку 42 «Додатковий капітал» обліковують суми, на які
вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну
вартість, а також суми дооцінки активів та вартість необоротних ак&
тивів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб.
На рахунку 43 «Резервний капітал» обліковують наявність і рух
резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного
законодавства та установчих документів за рахунок нерозподілено&
го прибутку.
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На рахунку 43 «Резервний капітал» обліковують наявність і рух
резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чин&
ного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподі&
леного прибутку.
Фінансовим результатом підприємства, що здійснює підприєм&
ницьку діяльність, є прибуток чи збиток. Прибуток виступає джерелом,
який може бути використаний, після обов’язкових платежів у бюджет,
на цілі, обумовлені статутними документами чи відповідними рішення&
ми керівництва організації і засновників (акціонерів). При одержанні
збитку виникає необхідність вишукування джерел його покриття.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
після сплати в бюджет податку на прибуток, у бухгалтерському
обліку прийнято називати «нерозподіленим прибутком». Нероз&
поділений прибуток являє собою суму чистого прибутку, що не був
розподілений у вигляді дивідендів між акціонерами організації.
На рахунку 45 «Вилучений капітал» обліковують вилучений
капітал у разі викупу власних акцій (часток) в акціонерів з метою їх
перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
Рахунок 46 «Неоплачений капітал» використовують для уза&
гальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу
підприємства. За дебетом рахунку відображають заборгованість
засновників (учасників) господарського товариства за внесками до
статутного капіталу підприємства, а за кредитом — погашення за&
боргованості за внесками до статутного капіталу.
На мою думку, на підприємствах України до Плану рахунків по&
винен бути уведений новий рахунок для обліку залученого капіталу.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ
З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
К. Ю. Квас,
Інститут економіки і менеджменту «Україна», V курс, група ОА
51, спеціальність «Облік та аудит», к. тел. (063)181 66 32
М. Ф. Базась,
к. е. н., професор, науковий керівник
Підзвітними особами є працівники підприємства, яким в обме&
жених розмірах видаються аванси на здійснення деяких операцій&
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но&господарських витрат, які не можуть бути здійснені шляхом без&
готівкових розрахунків, а також на відрядження і наукові експе&
диції [3].
Синтетичний облік по розрахунках з підзвітними особами ве&
деться на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
Аналітичний облік витрат по розрахунках з підзвітними особами
ведуть окремо по кожній авансовій видачі позиційним способом [1].
Дебіторська заборгованість підзвітних осіб нараховується за
фактом отримання даними особами авансових підзвітних сум і по&
гашається при повному розрахунку за даними сумами.
Порядок видачі коштів під звіт, розміри, а також порядок
відзвітування регламентується Кабінетом Міністрів України [1].
Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами є надзвичайно
важливою ланкою в діяльності підприємства. Витрати понесені
підзвітними особами здатні як збільшувати, так і зменшувати при&
буток підприємства.
Гроші під звіт видають з каси підприємства окремим особам для
виконання різних господарських та інших доручень.
Суми, отримані підзвітною особою, називають авансовими су&
мами, а звіт працівника називають — авансовий звіт.
Після виконання доручення підзвітна особа повинна подати
авансовий звіт про здійснені витрати [3].
До авансового звіту прикладають рахунки, квитанції, товарні
чеки, залізничні квитки та інші документи, які підтверджують про&
ведені витрати.
На підприємствах можливі варіанти залучення для разових до&
ручень як підзвітної особи працівника, з яким на момент залучен&
ня договору про матеріальну відповідальність не було.
Службове відрядження — це поїздка працівника за розпоряд&
женням керівника підприємства на певний строк для виконання
службового доручення поза місцем постійної роботи [3].
Рішення про службові відрядження керівників центральних і
місцевих органів виконавчої влади приймається відповідно до ви&
мог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування
службових відряджень керівників органів державної виконавчої
влади».
Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від
статусу населеного пункту.
Суму авансу на відрядження, що видається в підзвіт, визнача&
ють на підставі попереднього розрахунку.
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При веденні розрахунків через підзвітних осіб, або відряджен&
нях необхідно враховувати всі нюанси законодавства. Це є основ&
ною з проблем в розрахунках з підзвітними особами. Для уникнен&
ня штрафних та інших санкцій з боку контролюючих організацій
необхідно враховувати кожну деталь.
Отже, підсумовуючи вище викладене можна зробити висновок,
що найважливішим в розрахунках з підзвітними особами є дотри&
мання всіх термінів подачі документів, звітів, а також правил веден&
ня бухгалтерського обліку.
Література
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
№996 — XIV від 16.07.99 р.
2. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. «Ор&
ганізація бухгалтерського обліку; 2&ге вид., доп. і перероб. — Житомир:
ЖІТІ, 2008. — 576 с.
3. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту.: Нав&
чальний посібник. — 2&ге вид. — К.: Каравела, 2009 — 560 с.

РОЛЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЇЇ ЕКОНОМІКИ
А. В. Кетова
VI курс, група ОА 51, факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Облік і аудит», Університет «Україна»,
конт. тел. 258 48 86
М. М. Могилова,
к. е. н., доцент, науковий керівник
В умовах ринкової економіки — це підвищення ефективності
управління фінансовими потоками як запоруки не лише виживан&
ня, а й стабільного функціонування підприємств. Стабільне
функціонування зумовлено зростаючими потребами економічних
ресурсів та їх обмеженістю. Досягнення ефективної діяльності
підприємства можливе лише за умови реалізації зваженої фінансо&
вої політики, спрямованої не лише на використання фінансових
ресурсів для задоволення поточних потреб, а й на узгодження в часі
та просторі їх кількості, джерел виникнення та напрямів викорис&
тання з урахуванням стратегічних потреб.
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Грошові потоки підприємства, як визначає Грінченко О. В., це
забезпечення синхронізації надходження та витрачання грошових
коштів, перевищення вхідного грошового потоку над вихідним, що
дозволяє досягти фінансової стійкості та економічного зростання
підприємства, а також формувати відповідну суму чистого прибут&
ку в процесі фінансово&господарської діяльності.
Грошові потоки класифікується на: вхідний грошовий потік та
вихідний грошовий потік.
Вхідний грошовий потік характеризує сукупність надходжень
грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських опе&
рацій. Він визначається як вхідний за умови, коли рух коштів у рам&
ках господарської операції, що генерує такий грошовий потік, веде
до збільшення абсолютної величини грошових коштів, які перебу&
вають у розпорядженні підприємства на певний момент часу.
Вихідні грошові потоки являють собою сукупність напрямків
використання грошових коштів в процесі здійснення операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Грошовий по&
тік визначається як вихідний, якщо рух коштів у рамках такого гро&
шового потоку призводить до зменшення абсолютної величини
грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства
на певний момент часу.
Управління грошовими потоками підприємства спрямоване на
вирішення таких завдань:
• формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприємст&
ва згідно з потребами його господарської діяльності;
• оптимізація розподілу сформованого обсягу грошових ре&
сурсів підприємства за видами господарської діяльності та напря&
мами використання;
• забезпечення
високого рівня фінансової стійкості
підприємства у процесі його розвитку;
• підтримання прийнятного рівня платоспроможності та
ліквідності підприємства;
• забезпечення прискорення обороту грошових коштів у про&
цесі господарювання;
• забезпечувати основний грошовий потік за рахунок здійснен&
ня основної операційної діяльності;
• забезпечення мінімізації втрат вартості грошових коштів
у процесі їх зберігання;
• здійснювати витрачання грошових коштів відповідно до роз&
робленого фінансового плану і платіжного календаря;
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• дотримуватися умов цільового використання грошових
коштів.
Вирішуючи вище вказані проблеми, підприємство може досяг&
нути фінансової стійкості та економічного зростання.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
О. В. Кириченко,
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
м. Київ,
Карпенко С. В.,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Важливим компонентом геоекономічної моделі України є її
участь у субрегіональних інтеграційних проектах. Одним із таких
проектів с Організація Чорноморського економічного співробіт&
ництва (ЧЕС), яка націлена на багатобічну взаємодію в торговій,
інвестиційній та в інших сферах соціально&економічного буття.
До ЧЕС входять 11 країн — Азербайджан, Албанія, Болгарія,
Вірменія. Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Туреччина та Ук&
раїна, а ряд країн мають у цій організації статус спостерігача. Так,
крім основних країн — членів цього блоку із сукупним населенням
більш ніж 320 млн. осіб, у ролі спостерігачів у роботі ЧЕС беруть
участь Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Польща, Словаччина і Туніс,
а також інші країни, що збільшує потенціал співробітництва. Усьо&
го до діяльності ЧЕС у тій або іншій формі виявляють інтерес
близько 30 держав.
Ідея налагодження інтенсивної міжнародної кооперації в ба&
сейні Чорного моря пов’язана з досвідом багатовікової торгівлі між
народами, які його населяють. Отже, можна сказати, що хоча ЧЕС
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і була створена порівняно нещодавно, вона є історичним відобра&
женням об’єктивного та природного взаємного тяжіння країн
регіону до активної економічної взаємодії. Можна також констату&
вати, що проект ЧЕС фактично став своєрідною альтернативою
втраченим або нереалізованим коопераційним механізмам.
На першому етапі становлення механізму ЧЕС безумовним
ініціатором та рушійною силою співробітництва виступила Туреч&
чина. Ця країна, яка претендує на роль своєрідної «регіональної
наддержави» та вимушена змагатися за сфери впливу на «ісламсь&
кому фронті» з Іраном, а на європейському просторі — з Грецією,
намагалася підвищити у такий спосіб свій вплив у прилеглих до се&
бе регіонах. Безумовно, для цієї країни має значення й міркування
реалізації значного потенціалу торгівлі, виробничої кооперації,
інвестиційної взаємодії та інших форм співробітництва з метою ди&
намізації господарського розвитку та створення кращих передумов
інтеграції до Євросоюзу.
Дещо схожі міркування, що і для Туреччини — прагматичне та
геополітичне значення чорноморської регіональної інтеграції, ви&
користання «чорноморської карти», яка може навіть збільшити
своє значення в разі хоча б невеликого зближення ЧЕС та ЄС, —
мають значення і для України.
Роль України в процесі формування ідеології співробітництва
та структури ЧЕС також була помітною. Причин цього було декіль&
ка: передусім Україна прагнула компенсувати колапс геоеко&
номічного простору, до якого спричинився розвал блоку РЕВ та
СРСР та який висував як політичні, так і конкретні економічні зав&
дання налагодження нових механізмів співпраці. Крім того, слід
зважити на те, що наша держава органічно належить до культурно&
історичного, географічного та господарського простору Причорно&
мор’я, відтак вона не тільки має можливість брати участь у
різнобічній кооперації, а й фактично наслідує традиційним алго&
ритмам київськоруської, стародавньоукраїнської геополітики.
Відтак створення режиму вільного руху товарів і послуг, налагод&
ження кредитно&фінансової взаємодії, розвиток інфраструктури
бізнесу, галузевих відтворювальних систем, транспортних ко&
мунікацій органічно відповідають цілям національного самостве&
рдження України.
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. О. Кірніцька,
VI курс, група МО 61, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 0631553321
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
доцент кафедри, науковий керівник
Ринок товарів і послуг усе наполегливіше вимагає залучення
й використання реклами. Реклама доводить до споживачів різні
відомості, необхідні для покупки й використання виробів. Реклама
як один із найпоширеніших засобів маркетингової комунікації,
сфера, де працює безліч талановитих людей, висококваліфікованих
спеціалістів, творців оригінальних стилів, стала частиною культури
суспільства, впливаючи на кіно, літературу, театр. Під впливом рек&
лами змінюються люди, їхні звички, мислення, темп і стиль життя.
Реклама мовить образами, які проникають у свідомість і формують
поведінку споживача, його реакцію на дії виробника.
Ефективна реклама вимагає грамотного, цілеспрямованого
підходу. Реклама ефективна лише в тому випадку, якщо вона включе&
на в загальний процес створення продукції і її просувань до покупця.
Продумана реклама впливає на різні сторони підприємницької діяль&
ності, заохочуючи ініціативу виробництва нових виробів, викорис&
тання досягнень науково&технічного прогресу, фактора моди, поділу
праці, кооперування й спеціалізації виробництва. Сполучення госпо&
дарського підприємництва з рекламою дозволяє підприємствам і
іншим ринковим суб’єктам одержувати високі доходи.
Розробку практичних рекомендацій щодо удосконалення уп&
равління рекламною діяльністю підприємства пропонується роби&
ти за наступним алгоритмом: визначити сутність реклами в рин&
ковій економіці; класифікувати методи раціонального управління
рекламною діяльністю підприємства; обґрунтувати методику та
інформаційну базу дослідження; дати характеристику підприємст&
ва; проаналізувати функціонування відділу реклами й маркетингу;
розглянути здійснення рекламних заходів проведених в організації;
економічно обґрунтувати запропоновані заходи; визначити шляхи
підвищення ефективності управління рекламною діяльністю
підприємства.
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Ефективність рекламної діяльності підприємства багато в чому
визначається менеджментом підприємства, а саме шляхом пра&
вильного планування управління рекламною діяльністю, що
сприяє розширенню ринків збуту товару та, що позитивно позна&
чається на іміджі організації як надійного партнера і є передумовою
подальшого співробітництва.
В умовах загострення конкуренції на світовому ринку надзви&
чайно важливо правильно організувати ЗЕД на підприємстві, що
сприяло б одержанню конкурентних переваг за рахунок розширен&
ня зв’язків підприємства й на цій основі досягненню перемоги
в конкурентній боротьбі.
Тому на сьогоднішній день перед підприємством стоїть завдан&
ня вдосконалювання керування зовнішньоекономічної діяльності
на підприємстві й виділення основних шляхів удосконалювання
й перспектив розвитку рекламної діяльності на зовнішніх ринках.
У роботі зроблено спробу комплексного монографічного дослі&
дження проблем організації рекламної діяльності; сформульовано
та обґрунтовано концептуальні підходи щодо визначення сутності
роботи менеджера реклами; обґрунтовано етапи алгоритму визна&
чення рівня раціонального управління рекламною діяльністю
підприємства на основі суб’єкта ЗЕД; розроблено систему прогно&
зування та можливі перспективи розвитку управління рекламною
діяльністю підприємства на основі суб’єкта ЗЕД.
На сьогоднішній день рекламна діяльність становить один із
найпотужніших напрямків економічної діяльності. Вона об’єднує
сотні тисяч рекламних агенцій, для яких рекламна діяльність є ос&
новною роботою. На сучасному етапі рекламна діяльність торгі&
вельного підприємства здійснюється в умовах жорсткої конкурент&
ної боротьби, спостерігається певна відсутність стратегічної
орієнтації цієї діяльності, нераціональність витрат на її здійснення.
Планування рекламної діяльності пов’язане з усіма розділами
бізнес — плану, що допомагає чітко визначити місце реклами
в комплексі маркетингових комунікацій, виходячи з конкретної
цінової і товарної політики та діяльності з організації продажу то&
варів. Отже, для визначення ефективності рекламної діяльності,
необхідно регулярно здійснювати моніторинг загального рівня ло&
яльності покупців.
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ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
У ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ
В. О. Кітугін,
V курс, група 5МА, спеціальність «Облік та аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (066) 828 73 80
Л. В. Іванова,
старший викладач
Україна знаходиться на етапі удосконалення ринкових умов
господарювання, що вимагає докорінних змін у функціонуванні
господарського механізму та гармонізації інтересів усіх зацікавле&
них сторін. Від того, наскільки ефективно використовуються на&
явні засоби праці, від їх відповідності сучасному етапу розвитку
НТП, залежать і загальні результати роботи підприємства, створен&
ня принципово нових підходів до управління підприємством в ці&
лому та основними засобами зокрема.
Побудова обліку основних засобів ґрунтується на їх визнанні та
економічній класифікації. Методологією обліку основних засобів і
порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначає Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство ут&
римує з метою використовування в процесі виробництва або поста&
чання товарів, надання послуг, здача в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально&культурних функцій,
очікуваний термін корисного використовування (експлуатації)
яких складає понад один рік (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).
До основних засобів належать: земля, будівлі, споруди, транс&
портні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар,
багаторічні насадження та інші основні засоби.
Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» на кожен об’єкт основних
засобів нараховується амортизація. Амортизація — це процес пос&
тупового перенесення вартості основних засобів на продукт, що ви&
готовляється з їх допомогою. Згідно із Законом України «Про опо&
даткування прибутку підприємств» № 334/94&ВР від 28.12.1994 р.
(із змінами та доповненнями) для податкового обліку передбачено
поділ із 01.01.2003 р. основних засобів на 4 групи.
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Відповідно Податковий кодекс України а саме ст. 145.1 передба&
чає 16 груп основних засобів та 6 груп нематеріальних активів в якій
кожен об’єкт амортизується окремо і з певним строком мінімально
корисного використання. ПКУ передбачає 5 методів для аморти&
зації основних засобів та нематеріальних активів: прямолінійний;
зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залиш&
кової вартості; кумулятивний; виробничий.
Ця класифікація має враховуватись платником податку при
застосуванні методів амортизації та розрахунку норм амортизації.
Слід зазначити, що класифікація основних засобів та інших нео&
боротних активів, наведена в цьому пункті, майже повністю пов&
торює класифікацію основних засобів, наведену в п.5 П(С)БО 7
«Основні засоби», та назви субрахунків синтетичних рахунків 10
«Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта&
лу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і ор&
ганізацій, затвердженим наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291
(далі — Інструкція № 291). Таким чином, для цілей оподаткуван&
ня платником податку при класифікації основних засобів та
інших необоротних активів за групами, згідно з вимогами цього
пункту, за основу мають братися дані про розподіл цих активів за
субрахунками в бухгалтерському обліку. Наведена в цій статті кла&
сифікація має певні відмінності, зокрема відсутня окрема група
під назвою «Інші необоротні матеріальні активи», яка б відповіда&
ла даним субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».
Виходячи з логіки цього пункту, ці активи мають відноситися до
групи 9 «Інші основні засоби». Одночасно до класифікації введе&
на група 16 «Довгострокові біологічні активи», яка відповідає да&
ним синтетичного рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи»
в бухгалтерському обліку.
Всі ці нововведення показують, що податковий облік намага&
ються максимально синхронізувати із бухгалтерським та зменшити
розбіжності в них, звільнивши тим самим бухгалтера від ведення
так званої «подвійної бухгалтерії», податкового та бухгалтерського
обліку. На даний момент важко об’єктивно визначити до чого це
призведе, адже закон вступить в силу з 1 квітня 2011р.
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УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
Т. В. Кленцарь,
VІ курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 0508899717
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Р. П. Вдовиченко,
к. пед. н., науковий керівник
Про управлінські команди, командо утворення, групове веден&
ня бізнесу фахівці в області високоефективного менеджменту, ор&
ганізаційного розвитку і соціальної психології заговорили відносно
нещодавно. Перші дослідження командної діяльності були
опубліковані на початку 60&х років. Звернення до групової, кома&
ндної діяльності викликане, передусім, необхідністю вдосконален&
ня управління організацією, підвищенням її ефективності і конку&
рентоспроможності.
Існують певні чинники, що зумовили необхідність пошуку спо&
собів підвищення ефективності і продуктивності управлінської праці:
1. Сучасні організації мають яскраво виражені тенденції до уск&
ладнення і збільшення свого структурного і функціонального скла&
ду. У цих умовах ієрархічна піраміда організації, де невелика група
вищого керівництва здійснювала контроль над іншими службовця&
ми, у багатьох випадках стає неефективною. Виникла необхідність
максимального використання людського потенціалу шляхом деле&
гування відповідальності, що вимагає впровадження ефективніших
організаційних форм і методів колективного управління, які дозво&
лили б мінімізувати час ухвалення управлінського рішення і одно&
часно підвищити його якість, т. і. продуктивність, доцільність і
своєчасність.
2. Швидко змінюються умови зовнішнього середовища (зміна
законодавства, загальна нестабільність економіки, поява нових
конкурентів і загострення конкурентної боротьби) вимагають для
виживання і процвітання підприємства більшої гнучкості і здат&
ності швидко підлаштуватися до таких умов, що змінюються.
3. Ріст потреб працівників. Цей чинник говорить про те, що
грошова винагорода за працю, хоча і залишається головним моти&
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вом роботи, з’являються і зростають нові потреби працівників, такі
як потреба в спілкуванні, причетності, самореалізації.
У цих умовах командний підхід побудови організації стає спосо&
бом рішення підвищення ефективності управлінської праці. Впро&
вадження команд дозволяє підвищити керованість організації адже
ще з давніх часів відомо, що на індивіда легше і ефективніше впли&
вати через групу. Команда підвищує швидкість ухвалення рішень,
що відповідно підвищує гнучкість і швидкодію організації, дозво&
ляє підвищити якість продукції, що випускається, і надання біль&
шої конкурентоспроможності організації. Робота в команді визна&
чає приналежність окремого співробітника до «філософії загальної
справи», таким чином вироблення «командного духу», має величез&
не значення як мотивуючий чинник для підвищення продуктив&
ності організації в цілому. І, нарешті, команда — ефективний спосіб
вироблення раціоналістичних ідей, інновацій і творчості, а це, як
відомо запорука конкурентної переваги.
З вище сказаного видно, що потреба в нових формах ведення
бізнесу, до яких відноситься команда, зростає. Разом з цим зростає
і потреба у вивченні, дослідженні командної форми управління, що
допомагає правильно визначити її функції, способи побудови і
підвищення ефективності. Саме тому вибрана мною тема така ак&
туальна сьогодні.
На часі вивчення потенціалу командної діяльності і принципів
побудови ефективних команд на підприємстві. Теоретичною осно&
вою і методологією нашої роботи є дослідження наукових праць за&
рубіжних вчених та вітчизняних вчених.
Для досягнення мети дослідження нами сформульовані завдання:
– Виявити сутність команди.
– Визначити роль командної діяльності.
– Охарактеризувати види команд і етапи їх розвитку.
– Обгрунтувати шляхи вдосконалення командної роботи на
підприємстві.
Висновки і рекомендації даного дослідження підвищать мож&
ливості максимального використання людського потенціалу й
ефективного впровадження організаційних форм і методів колек&
тивного управління.
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НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
І. В. Ковшун
III курс, група МЗЕД 31,спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Інститут економіки та менеджменту, тел. 0633275332
Р. В. Іщенко,
ст. викладач, науковий керівник
Основний і найбільш цінний капітал будь&якої компанії — пра&
цівники. Саме вони визначають успішність і темп розвитку під&
приємства, 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 яв&
ляються достатніми для стимулювання необхідного рівня моти&
вації, тому працедавцям слід упроваджувати прогресивні та інно&
ваційні засоби заохочення.
Проблемам мотивації праці приділяється значна увага вже три&
валий 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. Забро&
дімим, Б. Ф. Ломовим, Б. Г. Анан’євим, В. П. Зінченком, А. Н. Ле&
онтьєвим та іншими. Разом з тим, трансформація умов життєдіяль&
ності, потреб та менталітету спричиняє необхідність розробки все
нових методів стимулювання.
На сьогоднішній день більшість вітчизняних працедавців вико&
ристовують традиційні, перевірені часом, методи мотивації. Як
правило, це надбавки до заробітної плати, премії, «соціальні паке&
ти». Але, є і такі компанії, в яких HR&менеджери практикують до&
сить ефективні нововведення в методах стимулювання продуктив&
ної діяльності. При цьому такі методи дуже часто стають більш
ефективними, ніж традиційні.
Особливе місце займає проблема мотивації керівників, які яв&
ляються ключовими співробітниками. Ситуація ускладнюється
тим, що якщо на звичайних співробітників традиційні мотиваційні
заходи мають достатньо високий вплив, то топ&менеджери потре&
бують набагато складніших методів стимулювання. Тому не&
обхідність застосування нестандартних методів стає особливо гост&
ро 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’яза&
ні 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 ме&
неджера. Змінна частина заробітної плати стимулює заінтересо&
ваність у результатах праці.
Найпоширеніша форма виплати змінної частини заробітної
плати — бонус. Він виплачується за результатами діяльності менед&
жера раз на квартал, півріччя або на рік і складає від 20 до 150%
річної заробітної плати. Однак, організація виплати бонусів за ре&
зультатами діяльності достатньо складна і має значну кількість не&
гативних наслідків. Одними з яких є відсутність мотивації у підви&
щенні 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 довгостро&
ковий розвиток компанії, збільшення її капіталізації, командну ро&
боту є опційні програми. Опціони дають право купувати акції фір&
ми за певною ціною протягом фіксованого періоду. Зазвичай період
пропозиції опційної програми складає 10 років. Ціна встанов&
люється за поточною ринковою ціною. Але зустрічаються й інші
варіанти: наприклад, дисконтні програми пропонують «ціну вико&
нання» нижче поточної ринкової; преміальні опціони — вище;
індексні програми прив’язують її до галузевого або ринкового
індексу. В Україні опційні програми поки не набули широкого роз&
повсюдження. Причин декілька: по&перше, недостатньо розвине&
ний 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 голов&
не — обрати правильні мотиваційні заходи. На жаль, в мотивації не
існує уніфікованого підходу — потрібно шукати індивідуальний
підхід до кожного.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»
В. О. Кодимська,
VI курс, група Ф–52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0966411380
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Першою спробою пояснити природу прибутку в політичній
економії була теорія меркантилістів, які вважали, що прибуток ви&
никає в сфері обігу, в зовнішній торгівлі в результаті продажу то&
варів за кордоном дорожче, ніж їх купили. «Зовнішня торгівля, —
писав один з представників меркантилізму Томас Мен, — прино&
сить нам користь трьох видів: користь державі, прибуток самого
купця і доходи короля».
Фізіократи, які прийшли на зміну меркантилістам, перенесли
проблему походження прибутку з сфери обігу в сферу виробництва.
Проте вони обмежували сферу виробництва прибутку лише земле&
робством, бо тут досить наглядно видно, як вилив сил природи ве&
де до зростання споживчих вартостей понад витрати виробництва
(посіяно навесні одну кількість зерна, зібрано восени значно біль&
ше). Беручи до уваги лише зовнішню видимість, фізіократи не
змогли розрізнити дію сил природи, які створюють споживчу вар&
тість, і функцію праці, здатної створювати вартість і додаткову
вартість.
Суттєвий доробок у розробку проблеми прибутку внесли класи&
ки політекономії А. Сміт і Д. Рікардо. Вони, по&перше, довели, що
вартість створюється не лише в землеробстві, але й в інших галузях
матеріального виробництва, і по&друге, А. Сміт визначав прибуток
як вирахування з продукту праці робітників на користь підприєм&
ця. Тим самим він зводив прибуток до привласнення чужої, неоп&
лаченої праці. А. Сміт вказував, що нова вартість, яку створюють
наймані робітники, розпадається на дві частини: заробітну плату і
прибуток підприємця. Щоправда, в іншому місці А. Сміт стверджу&
вав, що прибуток — це породження капіталу. Отже, йому характер&
ний певний дуалізм при з’ясуванні природи прибутку.
Цієї роздвоєності позбувся Д. Рікардо, який послідовно розгля&
даючи прибуток як вирахування з продукту праці робітника сфор&
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мулював закон, згідно із яким заробітна плата і прибуток знахо&
дяться у зворотному відношенні одне до одного. Він писав: «При&
буток буде високим або низьким відповідно до того, низька чи ви&
сока буде заробітна плата».
Досить оригінальною теорією прибутку була теорія утримання,
з якою виступив у середині XIX ст. англійський економіст Нассау
Сеніор. Він стверджував, що підприємці заради виробництва й на&
громадження жертвують своїм добробутом, утримуються в повсяк&
денному використанні коштів на особисте споживання, проявля&
ють бережливість. Вклавши свій капітал, вони переживають,
ризикують, очікуючи ефекту від капіталовкладень. Винагородою за
їх утримання й ризик є прибуток.
Н. Сеніор намагається економічні явища пояснити психологіч&
ними мотивами, що аж ніяк не проливає світла на джерело виник&
нення прибутку.
Спираючись на досягнення класичної школи, під впливом те&
орії продуктивності капіталу, а також концепції граничної корис&
ності на рубежі ХІХ&ХХ століть склалася неокласична теорія при&
бутку. Вона мала подвійне тлумачення. З одного боку, Дж.Б. Кларк,
Л. Вальрас вважали, що прибуток — це винагорода, ціна одного ок&
ремого фактору виробництва — капіталу, не враховуючи винагоро&
ди за всі інші фактори — землю, працю. З іншого боку, прибуток
розглядався як комплексний дохід підприємця від усіх факторів ви&
робництва (А. Маршалл).
Двояке трактування прибутку дає С. В. Мочерний, згідно
з яким прибуток — це головна мета діяльності капіталістичного
підприємства, що реалізується у процесі виробництва та реалізації
товарів і послуг з використанням найманої праці, діяльності самих
підприємців, отримуваного синергічного ефекту від взаємодії най&
маних працівників із засобами виробництва, а також виражає пев&
ну сукупність відносин економічної власності при здійсненні наз&
ваних видів діяльності та праці ; або ж прибуток — це перетворена,
похідна форма додаткової вартості, яка з кількісного аспекту
є різницею між ціною продажу товару і витратами капіталу на її ви&
робництво. Прибуток як економічна категорія відображає частину
додаткової вартості, створеної у реальному секторі економіки. Він
є формою прояву вартості додаткового продукту.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
В ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ
Я. В. Колбасюк
V курс, група 5МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (098) 103 63 05
Т. А.Чернявська,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Криза в українському банківському секторі закінчується, але
про повне його відновлення говорити поки зарано. Щоб вижити
в конкурентній боротьбі, банки змушені вводити в практику нові
види обслуговування, боротися за кожного клієнта.
Метою дослідження є вивчення ступеня використання ефек&
тивних маркетингових інструментів у банківській сфері України та
аналіз їх перспективи в умовах виходу із кризи.
Сьогодні банківський маркетинг розуміється переважно як по&
шук і використання банком найбільш вигідних ринків банківських
продуктів із врахуванням потреб клієнтури. Це передбачає чітку
постановку цілей банку, формування шляхів і способів їх досягнен&
ня й розробку конкретних заходів для реалізації планів.
Необхідність маркетингу в банківській сфері України в сучас&
них умовах обумовлена загальносвітовими тенденціями, а саме:
1) розширенням спектра послуг, що надаються банками і розви&
ток небанківських методів запозичення коштів(наприклад, випуск
облігацій);
2)стрімке скорочення фінансово стійких підприємств, що
призводить до загострення конкуренції між банками за їх обслуго&
вування;
3) глобалізацією банківської конкуренції;
4) обмеженнями цінової конкуренції на ринку банківських пос&
луг, пов’язаних з державним регулюванням, а також із існуванням
граничного відсотка, нижче якого банк уже не отримує прибуток.
Необхідно відзначити, що банківська криза спричинила
серйозні труднощі як у самих банків, так і в їхніх клієнтів: затриму&
валися строки платежів за депозитами до 20–30 днів, а то й взагалі
не виплачувались; через зниження доходів населення вчасно не по&
гашало заборгованості по кредитам; значно підвищилися процент&
ні ставки; деякі банки оголосили себе банкрутами. Сьогодні голов&
ним і першочерговим завданням більшості банків є повернення
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довіри своїх клієнтів і приваблення нових, але їм знадобиться дея&
кий час, щоб ретельно проаналізувати недоліки, які стали очевид&
ними під час кризи; розробити програму дій, яка дозволить повер&
нутися на докризовий рівень та спрогнозувати можливі варіанти
подальшого розвитку банківської сфери.
В умовах виходу із кризи банкам доцільно використовувати не&
цінові методи маркетингу для заохочення клієнтів. До таких спо&
собів відносять: поліпшений рівень обслуговування, розширення
спектра пропонованих банком рахунків та послуг, комплексне обс&
луговування, додаткові види безкоштовних послуг, розташування
філій у місцях, максимально наближених до клієнтів, рекламу та
надання додаткових інформаційно&комунікаційних послуг, прове&
дення лотереї серед клієнтів, безкоштовне розсилання виписок
з рахунків, розташування банкоматів у громадських місцях, вико&
нання безготівкових розрахунків за допомогою пластикових кар&
ток, надсилання клієнтам привітань та подарунків до свят від імені
керівництва банку тощо.
В основу нецінових методів управління зазвичай покладено
маркетингові дослідження, які здійснюють з метою вивчення пот&
реб потенційних клієнтів, сектора ринку, який обслуговується бан&
ком, розроблення та запровадження нових банківських продуктів
та операцій, що пропонуватиметься клієнтам.
Необхідно наголосити на те, що комерційні банки недостатню
увагу приділяють неціновим методам управління банківською
діяльністю. Можна вважати його незадіяним потенціалом і одним
із головних методів і підходів до стабілізації фінансового стану
банківських установ.
Світова економічна криза суттєво вплинула на розвиток банків&
ської сфери України. Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки
змушені вводити в практику нові види обслуговування, боротися за
кожного клієнта. Посткризова діяльність банків має ґрунтуватися
на використанні окремих інструментів маркетингу, серед яких
особливе місце займають нецінові методи маркетингу, що дозво&
лить повернути довіру клієнтів до банківської системи України.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Г. В. Колчак,
VI курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. тел. (096) 232 09 18
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
ст. викладач, науковий керівник
Здатність будь&якого підприємства бути конкурентоспромож&
ним на ринку є досить актуальним питанням на сьогодні, оскільки
для того щоб підприємство розвивалося потрібно забезпечити:
ефективність виробництва, потрібний обсяг випуску сучасної про&
дукції, покращення якості, наявність фінансових активів, можли&
вість випуску товару&новинки.
Конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність
фірми&виробника продукції співвідносяться як частина і ціле.
Можливість компанії конкурувати на визначеному товарному рин&
ку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару
і сполуки економічних засобів діяльності фірми, надаючи перевагу
в умовах конкурентної боротьби. На рівень конкурентоспромож&
ності торговельної фірми впливає науково&технічний рівень і сту&
пінь удосконалення технологій продажу, використання новітніх ви&
находів та відкриттів, залучення сучасних засобів автоматизації
збуту та збільшення асортименту продукції. Рівень конкурентосп&
роможності торговельної фірми залежить від того, якими товарами
вони торгують, де і як товари споживаються. Конкурентні позиції
фірми на ринку залежать також від тієї підтримки, яку фірма отри&
мує з боку національних державних органів й інших організацій
шляхом надання гарантій експортних кредитів, їх страхування,
звільнення від податків, надання експортних субсидій, забезпечен&
ня інформацією про кон’юнктуру ринку та ін.
Для підвищення конкурентоспроможності продукції підприєм&
ства і для того, щоб збільшити свою частку на ринку, необхідно до&
сягнути мети за допомогою декількох шляхів: знизити ціни на про&
дукцію; продавати товар через більшу кількість торгових
представників; подати на ринок новий вид продукції; через рекла&
му представити привабливіший образ товару і т. ін.
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В економічній літературі пропонують розрізняти чотири ос&
новні рівні конкурентоспроможності підприємства:
Перший рівень — менеджери дбають лише про випуск продук&
ції, на споживача не звертають особливої уваги.
Другий рівень — менеджери прагнуть, щоб продукція під&
приємства повністю відповідала стандартам, встановленим конку&
рентами.
Третій рівень — менеджери уже не зволікають стандартами кон&
курентів, а самі потроху стають «законодавцями моди» у галузі.
Четвертий рівень — коли успіх у конкурентній боротьбі забез&
печує насамперед не виробництво, а управління і підприємство
повністю стає «законодавцем моди» на певному ринку.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства передба&
чає: аналіз фінансового становища; аналіз привабливості товарів та
послуг на ринку; комплексний аналіз конкурентоспроможності та
конкурентних переваг підприємства.
Підтримка рівня високої конкурентоспроможності означає, що
всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктив&
но, що воно являється більш прибутковим, чим його ринкові кон&
куренти. Це означає, що підприємство займає стабільне місце на
ринку товарів та послуг, та його продукція користується постійним
попитом. Однак в житті немає нічого постійного і незмінного.
Оскільки, керівництво підприємства повинно вміти відслідковува&
ти зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити
різноманітні перетворення в політиці ведення виробництва та ре&
алізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товар&
ної політики, впровадження нових технологій, диверсифікація ви&
робництва, зміна організаційно&правового статусу підприємства,
модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення
спільних виробництв і т. ін.
Для того, щоб задовольнити попит споживачів краще, аніж
конкуренти, підприємства, своєю чергою, повинні покращувати
якість продукції та послуг, використовувати модернізовану техніку,
скорочувати виробничий цикл і витрати, вдосконалювати свої ор&
ганізаційні системи, щоб реакція на зміну споживчих смаків була
якнайшвидшою.
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ЧИННИКИ ТА СТРАТЕГІЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Конарев,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 096 397 51 94,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. М. Гаркуша,
д. е. н., професор, науковий керівник
Побудова механізмів і стратегій підвищення конкурентоспро&
можності вітчизняних підприємств, багато з яких знаходяться
у кризовому стані, набуває сьогодні значної актуальності, і в першу
чергу це стосується підприємств машинобудування — однієї з про&
відних галузей економіки. Відсутність достатнього досвіду роботи
українських підприємств в умовах конкуренції, неоднозначність
концептуальних підходів до трактування самого поняття «конку&
ренто&спроможність» (КСП), недостатнє пророблення методо&
логічних і практичних проблем управління КСП визначають акту&
альність дослідження.
Управління КСП на багатьох вітчизняних підприємствах зво&
диться до технічних питань, а такі важливі аспекти забезпечення
КСП як формування стратегії, організація управління КСП,
соціальні й психологічні його аспекти враховуються мало. Тому
в нових умовах господарювання українським підприємствам необ&
хідно прискорити процес створення систем стратегічного управ&
ління КСП, адаптованих до ринкових відносин.
Специфіка управління КСП на кожному підприємстві
відрізняється внаслідок дії на нього різних чинників КСП, які ви&
значені як «фактори внутрішнього й зовнішнього середовища
підприємства, що впливають на його здатність підтримува&
ти/підвищувати КСП на певному ринку». Ці фактори прокла&
сифіковано за середовищем впливу (внутрішні, зовнішні), рівнем
впливу (мікроекономічні, макроекономічні), характером прояву
(явні, приховані), можливістю передбачення (випадкові, зако&
номірні), характером впливу (негативні, позитивні, нейтральні),
можливістю вимірювання впливу (невимірювальні, слабовимірю&
вальні, вимірювальні), динамічністю дії (статичні, динамічні),
періодом впливу (дискретні, безперервні), ступенем складності
(одиничні, комплексні), масштабом поширення (загальні, спе&
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цифічні), можливістю управління (керовані, слабо керовані, неке&
ровані).
Існуючий на сьогодні стан української економіки суттєво
відрізняється від ринкової економіки в розвинутих країнах і харак&
теризується: несформованим, непередбачуваним економічним
циклом; неефективною конкуренцією; корупцією, бюрократією;
слабким інвестиційним ринком; відсутністю чітких норм, порядку
у ринкових операціях; високим рівнем злочинності; проблемами
корпоративного управління; обмеженістю досвіду, кваліфікації
кадрів тощо. Найбільш негативними факторами, що впливають на
діяльність, як показало опитування керівників українських
підприємств, проведене Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ),
є нестабільність уряду й політики, корупція й податкове регулю&
вання.
Вітчизняний ринок машинобудівної продукції характеризуєть&
ся за різними класифікаційними ознаками як: олігополістичний,
ринок товарів виробничого призначення довгострокового вико&
ристання, «ринок покупця», національний, ринок, що повільно
розвивається, ринок із середнім рівнем впливу держави на конку&
рентні відносини, ринок із міжнародною конкуренцією, ринок із
переважаючою предметною конкуренцією, ринок з технологічни&
ми, інвестиційними перевагами.
Стратегію КСП визначено як механізм підтримання/підвищен&
ня КСП підприємства при оптимальному використанні його
внутрішніх чинників КСП відповідно умовам конкурентного сере&
довища. Стратегія КСП відноситься до загальних, та для її втілення
розробляють і відповідні функціональні стратегії, тобто може існу&
вати ієрархія стратегій КСП. Пропонується використовувати сис&
тему таких функціональних стратегій: операційна, технологічна,
маркетингова, фінансова, стратегія досліджень і розвитку, організа&
ційна, кадрова і логістична.
Основними зовнішніми чинниками, що впливають на форму&
вання стратегій КСП, визнано рівень, особливості конкуренції; не&
визначеність, динаміку й комплексність конкурентного середови&
ща, а внутрішніми — цілі, розмір підприємства, особливості систем
стратегічного управління та управління КСП.
З врахуванням особливостей періоду становлення в Україні
ринкових відносин констатовано, що реальне підвищення КСП
вітчизняного машинобудування може забезпечити лише комплекс
макро& та мікроекономічних заходів.
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
О. С. Кондратенко
МАУП, V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг»,
Л. В. Романова,
д. е. н., професор, науковий керівник
Актуальність теми визначається тим, що в посткризовий період
концепція впровадження маркетингу на підприємстві істотно
змінилась. Адже для відновлення чи покращення свого становища
на ринку компанія має впроваджувати тільки ефективні маркетин&
гові інструменти.
Безліч змін, що відбулися в період кризи, потребують іншої
практики маркетингу й бізнесу в цілому. Компаніям потрібне нове
бачення, щодо здійснення маркетингової діяльності та конкурент&
ної боротьби. В результаті кризи виникла потреба у всеосяжному,
системному підході, не обмеженому традиційним застосуванням
маркетингових інструментів. Необхідно відійти від традиційних
підходів, що передбачали, перш за все, орієнтацію на збутову діяль&
ність не враховуючи при цьому запити та потреби споживачів. То&
му важливого значення набуває впровадження маркетингового ме&
неджменту в загальне управління підприємством зміна концепції
маркетингу на холістичну.
Концепція холістичного (цілісного) маркетингу передбачає
орієнтацію на споживача та ґрунтується на плануванні, розроблені
та впроваджені маркетингових програм, процесів і заходів з ураху&
ванням їх широти й взаємозалежності. Холістичний маркетинг ви&
знає, що в маркетинговій діяльності важливим є розширений,
інтегрований підхід. Холістичний маркетинг містить у собі чотири
компоненти: маркетинг відносин, інтегрований маркетинг, внут&
рішній маркетинг і соціально відповідальний маркетинг.
Лише за умови впровадження усіх цих складових, маркетингова
діяльність стане ефективною. Маркетологи повинні здійснювати
контроль маркетингової діяльності та показників її ефективності,
розвивати знання про ринок, покращувати свої позиції на ринку,
вдосконалювати відносини із покупцями та забезпечувати зво&
ротній зв’язок з ними.
Отже, в посткризовий період маркетинг підприємств України
вийшов на новий етап еволюції. Сьогодні маркетинг потребує
кваліфікованих спеціалістів, які можуть вчасно приймати страте&
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гічно правильні рішення, визначити доцільність і ефективність ін&
вестицій у маркетинг та ступінь досягнення поставлених цілей. Такі
маркетологи зможуть забезпечити довгострокове зростання еко&
номічної ефективності бізнесу.
Проблема розвитку маркетингу була висвітлена в роботах
Ф. Котлера, Дж Траута, М. Портера, Ж.&Ж. Ламбена, однак недос&
татньо висвітлена саме в посткризовий період, тому ми поставили
завдання дослідити розвиток маркетингової діяльності під&
приємств України після кризи.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Короленко
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг»,
МАУП, к. тел. (093) 168 16 99
І. Ю. Кутліна,
к. тех. н., науковий керівник
Проблема підвищення якості продукції є актуальною для будь&
якого підприємства, особливо на сучасному етапі, коли у підви&
щенні ефективності виробництва все більше значення відіграє фак&
тор «якість продукції».
Завдання підвищення якості набуває комплексний характер
і зачіпає всі галузі промисловості. Особливо сьогодні це стосується
продукції м’ясної промисловості. Проблема якості м’ясної про&
дукції стоїть на першому місці, тому шляхи її подолання потрібно
знайти негайно. Виробництво якісних м’ясних продуктів є компле&
ксним завдання, вирішення якого залежить від вдосконалення
комплексної і безвідходної технології переробки сільськогоспо&
дарської сировини, подальшої автоматизації і механізації сільсько&
го господарства і переробних галузей, зниження сировинних, енер&
гетичних і трудових витрат, підвищення трудової і виробничої
дисципліни, професійного зростання кадрів. Одним з найваж&
ливіших завдань, що стоять перед працівниками м’ясної промисло&
вості є більш повне використання сировини і різних білкових доба&
вок для підвищення якості продукції та її харчової цінності. Для
вирішення даної задачі необхідно постійно вдосконалювати всі тех&
нологічні процеси і доводити їх до раціональних і оптимальних
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режимів, постійно контролюючи якість сировини і готової про&
дукції на всіх стадіях технічної обробки.
На сьогоднішній день велику увагу слід приділити створенню
новітніх технологій виробництва м’ясних продуктів, зокрема про&
дуктів з пробіотичними властивостями, а також збільшенню
об’ємів виробництва харчових виробів з підвищеною харчовою
і біологічною цінністю, гарантованою безпекою і тривалим термі&
ном придатності. На сучасному етапі розвитку м’ясної промисло&
вості, зокрема у виробництві ковбас, одним із важливих напрямів
є науково&технічні проблеми, пов’язані із використанням принци&
пово нових виробничих процесів.
Одним з важливих факторів підвищення якості продукції
є впровадження у м’ясопереробній промисловості полімерних па&
кувальних матеріалів, які сприяють єфективному захисту продукції
від впливу шкідливих факторів оточуючого середовища. Висока
якість продукції є найвагомішою складовою, що визначає їх конку&
рентоспроможність, а для цього необхідна постійна, цілеспрямова&
на, копітка робота товаровиробників щодо підвищення якості, сис&
тематичного контролю якості, тобто будь&яке м’ясопереробне
підприємство, що бажає зміцнити свої позиції в жорсткій конку&
ренції та максимізувати свій прибуток, має приділяти більшу увагу
процесу управління і контролю якості.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ:
ЗМІСТ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ
Н. І. Костюк
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту,
к. тел. (093) 542 89 06
А. В. Коротєєва,
к. е. н., проф., наук. керівник
Підприємництво нерозривно пов’язано із ризиками, властиви&
ми всім без виключенням сферам діяльності компанії, виробничій,
маркетинговій, фінансовій тощо. До внутрішніх чинників загост&
рення конкурентної боротьби, в першу чергу, слід віднести актив&
ний перерозподіл прибуткових активів (як законний, так і проти&
правний — рейдерський), монополізацію фінансово&промисловими
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угрупуваннями надрентабельних сфер економіки і незавершену ре&
форму політичної системи, сторони якої не в змозі сформувати та
підтримувати баланс владних повноважень.
Ризик — це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності
в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно
і якісно оцінити вірогідність досягнення передбачуваного результа&
ту, невдачі і відхилення від мети.
За таких умов надзвичайно актуальним для вітчизняних ком&
паній стає оволодіння ефективними методами управління
підприємницькими ризиками. Зарубіжна практика свідчить про те,
що керівництво успішних і динамічно зростаючих компаній дос&
татньо широко застосовує управління ризиками як в окремих
функціональних сферах бізнесу компанії (функціональний ризик&
менеджмент), — виробництво, фінанси, кадри і т. п., — так і в рам&
ках всієї компанії в цілому (стратегічний, комплексний, інтеграль&
ний ризик&менеджмент). Ризик&менеджмент, таким чином, став
для європейських компаній важливою ключовою компетенцією,
яка дозволяє їм істотно зміцнити їх конкурентні позиції. Українські
компанії знаходяться тільки на самому початку шляху упроваджен&
ня ризик&менеджменту в практику своєї діяльності. Одна з основ&
них причин, що заважають упровадженню ризик&менеджменту на
українських підприємствах, полягає в тому, що у керівництва ком&
паній немає ясного уявлення про документарне забезпечення уп&
равління ризиками. Перш за все, йдеться про те, що собою предс&
тавляє і як повинен розроблятися один з основних документів —
програма управління ризиками, яка містить детальний виклад ри&
зиків, з якими стикається компанія, і методів управління ними.
Керівництво компанії може провести якісний і кількісний
аналіз підприємницьких ризиків. Він має виявити певну подію
(фактор ризику), визначити її імовірність і серйозність її наслідків
для бізнесу компанії.
Вибір методів управління ризиками визначається загальною
стратегією фірми щодо ризиків, що, у свою чергу, залежить від су&
марного розміру потенційних збитків, з одного боку, і фінансових
можливостей фірми, з іншого. Вибрані методи управління ризика&
ми заносяться в спеціальну таблицю. Для розрахунку ефективності
методів управління ризиками, що використовуються, необхідно
розрахувати інтегральний і часткові коефіцієнти ефективності ри&
зик&менеджменту. Для розрахунку часткових коефіцієнтів ефектив&
ності ризик&менеджменту величина можливих збитків ділиться на
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обсяг коштів, які потрібні для застосування конкретного методу
управління ризиками.
Отже, подальше вивчення питань розробки програми управління
підприємницькими ризиками вимагає вирішення ряду теоретичних
і практичних проблем. Основні з них наступні: апробація запропоно&
ваної методики управління ризиками на підприємствах різних
розмірів і сфер бізнесу і підготовка українського стандарту управління
підприємницькими ризиками. Це дозволить підвищити ефективність
бізнесу українських компаній і посилить їх конкурентні позиції.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
М. Д. Костюченко
VI курс, група МЗЕД 51, Інститут економіки і менеджменту
Мунтіян В. І.,
член кор. НАН України, д.е.н., проф., науковий керівник:
Зовнішньоекономічна політика є складовою загальної еконо&
мічної політики держава. На сучасному етапі розвитку України ос&
новними проблемами формування і реалізації зовнішньоекономіч&
ної політики є :
1. Відсутній системний підхід до міжнародної інтеграції та спів&
праці.
Причини: відсутня цілісність зовнішньоекономічної політики
України;, невизначеність стратегічних пріоритетів розвитку еконо&
міки; недосконалість механізмів координації зовнішньоеконо&
мічного співробітництва; неузгодженість позицій рівних відомств
під час діалогу с торгівельними партнерами; невідповідність
внутрішніх реформ та пріоритетів зовнішньоекономічної політики;
неповне використання інструментів торгівельного захисту.
Шляхи вирішення: удосконалення механізмів взаємодії між
відомствами, чітка позиція уряду щодо міжнародної інтеграції, ре&
формування митно&тарифної політики, поглиблення співпраці.
2. Обмежений доступ українських товарів та послуг до зовніш&
ніх ринків.
Причини: тарифні та нетарифні бар’єри у зовнішній торгівлі,
внутрішні обмеження, що викликані недосконалістю технічного
регулювання, недосконалість митних процедур.
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Шляхи вирішення: скасування вилучень та обмежень з режиму
вільної торгівлі з країнами СНД,
3. Недостатнє використання потенціалу у сфері торгово&еко&
номічного співробітництва з перспективними торгівельними парт&
нерами (СНД, ЄС).
Причини: невідповідність двосторонніх та багатосторонніх угод
у рамках СНД, поглиблення економічного співробітництва у СОТ.
Шляхи вирішення: перегляд чинних стратегій у сторону удоско&
налення та розвитку шляхів співпраці, посилення уваги щодо
ринків що розвиваються.
4. Низька ефективність залучення та використання зовнішньої
допомоги.
Причини: корумпованість чиновників, недостатнє вивчення та
низька ефективність співпраці влади та бізнесу у прийняті
зовнішньоекономічних рішень.
Шляхи вирішення: запровадження оновленої стратегії залучення
капіталу з урахуванням доцільності та постійним моніторингом ви&
користання кредитів, створення діючих відділів по боротьбі з ко&
рупцією, поліпшення шляхів співпраці та розширення діалогу
з бізнес середовищем.
5. Відсутність належного бюджетування та розвитку інновацій&
ної сфери діяльності, недостатнє використання потенціалу техніч&
но&наукового комплексу.
Причини: скорочення фінансування науково&дослідницької сфе&
ри, відсутність достатньої уваги до нових відкриттів та досліджень
що мають потенціал. Відсутність контролю за розпорядними кошта&
ми, що виділяються на розвиток української науки, відсутність еко&
номічних стимулів у суб’єктів господарювання здійснювати техно&
логічну модернізацію, запровадження науково&технічних розробок.
Шляхи вирішення: нарощування частки бюджетних коштів та
збільшення фінансування науково&технічної сфери, економічна
підтримка та заохочення підприємців у впровадженні нових техно&
логій у виробництво, проведення переговорів з ЄС щодо приєднан&
ня до Європейського дослідницького простору.
6. Неузгодженість та неоднорідність зовнішньоекономічної та
внутрішньої економічної політики.
Причини: невизначеність України щодо реформ та адаптації до
міжнародної спільноти, зокрема до норм ЄС, що перешкоджає
інтеграції у внутрішній ринок ЄС, та ускладнює діалог щодо
безвізового режиму з Україною.
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Шляхи вирішення: укладання економічно обґрунтованих угод з
важливими партнерами ЗВТ, адаптація законодавства до євро&
пейських стандартів, запровадження механізмів державної
підтримки малого та середнього бізнесу.

ТЕОРЕТИКО+МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Н. А. Котула,
6 курс, група ФК 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини«Україна»,
т. 0972987635
І. В. Рубський,
доцент кафедри, науковий керівник
Діяльність підприємств сьогодні підлягає впливу з боку багатьох
факторів і охоплює широкий спектр питань організаційно&техно&
логічного, економічного та фінансового характеру, які потребують пов&
сякденного вирішення. Важливе місце серед таких питань займає забез&
печення фінансовими ресурсами і ефективності його використання.
У вітчизняній економічній думці на сьогодні існує дуже багато
визначень фінансових ресурсів підприємства. Така неодноз&
начність відображає, по&перше, відірваність вітчизняної еко&
номічної думки від тих процесів, перетворень і явищ, які нині
відбуваються в українській економіці. По&друге, це свідчить про
певне нерозуміння функціонування ринкової економіки та її за&
конів, які поступово, але неухильно приходять на зміну командно&
адміністративної системі, або принаймні про невдалу спробу
поєднати закономірності цих двох систем у єдиному симбіозі.
Фінансові ресурси підприємства — це кошти, за рахунок яких
формуються власний і позиковий капітал, що використовується
для придбання активів і здійснення звичайної діяльності з метою
забезпечення економічної вигоди, а також застосовується у разі ви&
никнення надзвичайних подій. Без наявності фінансових ресурсів
неможливо провести жодного з напрямків діяльності підприємст&
ва, вони дійсно пронизують усі сфери життя економічного суб’єкту.
За характером використання розрізняють уречевлені фінансові
ресурси, вкладені у засоби виробництва, і ті, що перебувають в
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обігу, тобто обігові кошти. За відношенням до джерел формування
фінансових ресурсів вони можуть бути зовнішніми, які надійшли
внаслідок залучення акціонерного капіталу, отримання кредитів,
фінансової допомоги, та внутрішніми, до складу яких відносять
реінвестований прибуток, інкасовану дебіторську заборгованість,
реалізоване зайве майно та ін.
Здійснюючи свою діяльність, господарюючі суб’єкти щоденно
приймають управлінські рішення стосовно формування і викорис&
тання фінансових ресурсів, оскільки постійно постає питання: як
координувати роботу підприємства, чи в достатній мірі коштів для
проведення операційної діяльності, чи генеруватиметься прибуток
при такому розміщенні фінансових ресурсів, чи можливим є під&
тримування високих темпів економічного розвитку як у поточному,
так і довгостроковому періоді, чи є можливість займатись інвес&
тиційною діяльністю і багато&багато інших.
Отже, без наявності фінансових ресурсів неможливо провести
жодного з напрямків діяльності підприємства, вони дійсно прони&
зують усі сфери життя економічного суб’єкту.
Прийняття будь&якого управлінського рішення, як відомо, не
може бути безпідставним. Йому передує низка дій, зокрема: збір
необхідної інформації і її обробка, аналіз ситуації, що склалась.
Далі — підбір альтернативних рішень та їх оцінка (аналіз) при напе&
ред обмежених можливостях. І лише після цього приймається те чи
інше управлінське рішення. Таким чином, одним із відповідальних
етапів для прийняття управлінського рішення є аналіз. За допомо&
гою останнього з’ясовуються взаємозв’язки між різними процеса&
ми, факторами та показниками; встановлюється їх динаміка; про&
водиться кількісна і якісна оцінка змін, а також виявляються
можливі резерви. І нарешті формуються висновки про конкретну
ситуацію чи подію.
Фінансові ресурси властиві всім суб’єктам фінансових відно&
син. До фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів
економіки: державного сектору, підприємств, громадських ор&
ганізацій, приватного сектору. У кожному секторі економіки
фінансові ресурси визначаються за рівнями управління.
Всі фінансові ресурси знаходять своє розміщення в активах, ос&
танні мають свої джерела покриття в пасиві. Ефективність вико&
ристання фінансових ресурсів залежить від оптимальної структури
активів, яка б забезпечувала прибутковість та рентабельність робо&
ти підприємства та реалізацію його інших цілей.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «ІНДЕКС–БАНК» НА ОСНОВІ
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
В. В. Коцюба
V курс, група 5МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел.(066) 918 11 65
В. В. Ляшенко,
доцент, науковий керівник
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансфор&
мації національної економіки, серед проблем, пов’язаних з вихо&
дом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання
формування ефективної банківської системи.
Як найважливіший елемент відтворювальної структури еко&
номіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів
суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему прохо&
дять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та на&
селення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу
функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перет&
ворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні,
інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потре&
би економіки в додаткових ресурсах.
Серед суб’єктів фінансово&господарської діяльності комерційні
банки це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно
прогнозувати динаміку економічної кон’юнктури, а також якнайш&
видше та досить гнучко реагувати на будь&які зміни, що відбува&
ються на фінансовому ринку.
ПАТ «ІНДЕКС&БАНК» — універсальний банк з розгалуженою
мережею, яка охоплює всі обласні та більшість адміністративних
центрів України, з високоефективною системою управління, що
забезпечує збалансоване зростання Банку, стабільну капіталізацію,
максимальну ефективність використання активів, збільшення
частки ринку, зміцнення стабільних переваг Банку.
Зарубіжний досвід організації банківської діяльності має важ&
ливе значення для підвищення ефективності діяльності вітчизня&
них банків. На підставі зарубіжного досвіду та із врахуванням спе&
цифіки діяльності ПАТ «ІНДЕКС&БАНК» визначаємо основні
напрямки вдосконалення діяльності банку, а саме:
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Система пільгового кредитування населення на купівлю
(будівництво) житла характеризується цілим рядом негативних мо&
ментів. Це — мізерність обсягів надання кредитів, відсутність глас&
ності про діяльність та результати роботи органів, які займаються
розподілом кредитів. Допомогти у вирішенні вказаних проблем мо&
же впровадження пільгового кредиту малозабезпеченим і молодим
сім’ям та молодим одиноким громадянам на купівлю (будівництво)
житла на основі відшкодування державою ПАТ «ІНДЕКС&БАНК»
частини виплачуваних позичальником процентів. В результаті про&
веденого аналізу з точки зору реального прибутку банку була під&
тверджена його висока ефективність.
Побудова системи трансфертного ціноутворення у банку — ме&
ханізм ціноутворення, за якою всі, хто використовує ресурси, ма&
ють платити за право їх використання тим, хто залучає ці ресурси.
Такий механізм ціноутворення визначає рівень ставки, за якою
один підрозділ фінансової установи платить за кошти, залучені
іншим її підрозділом. Система трансфертного ціноутворення дає
змогу об’єктивно проаналізувати внутрішню дохідність банку,
оцінити дохідність кожної операції та прийняти рішення щодо оп&
тимального використання ресурсів.
Переваги цієї системи: вона дає змогу акумулювати розриви за
строками і ставками на рівні казначейства, а профіт&центрам — зо&
середитися лише на проблемах обсягів продаж та підвищення
якості своїх продуктів, підтримувати процентну маржу банку на
запланованому
Створення системи банківських електронних інформаційних
ресурсів із підключенням до неї регіональних державних
адміністрацій полягає у створенні інтегрованої інформаційно —
аналітичної системи, яка б була у змозі сформувати інформаційне
середовище, що пронизує усі рівні клієнтської бази банку, дати уя&
ву про достовірну картину фінансового стану позичальника та
підставу для прийняття обґрунтованих рішень.
Висловлені нами висновки та пропозиції можуть бути викорис&
тані як напрями удосконалення практики роботи ПАТ «ІНДЕКС&
БАНК» та для фінансового сектору України взагалі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. І. Кошель
V курс, группа Е 9 10 М5МР(1.2д), спеціальність «Маркетинг»
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
к. тел. (095)7273041
М. П. Орлов,
д. т. наук, професор
Одним з найважливіших нематеріальних активів підприємства
є маркетинг, його як філософію управління можуть запроваджува&
ти далеко не всі компанії. Маркетинг вітчизняної промисловості
значно відстає від маркетингу споживчих товарів і послуг. Сучас&
ний розвиток ринкових відносин, з його тенденцією до інтеграції
у світову спільноту, призводить до появи на вітчизняному просторі
висококонкурентних європейських товарів, новітніх технологій то&
що. Щоб вистояти в боротьбі, вітчизняним виробникам необхідно
вдосконалювати управлінські процеси на своїх підприємствах,
приводити їх у відповідність до світових вимог. Запорукою успіху
будь&якої організації є комплексне управління, ефективна органі&
зація маркетингової стратегічної та тактичної діяльності.
Проблема формування маркетингового комплексу виробничо&
го підприємства є надзвичайно важливою, оскільки належить до
маркетингової тактичної діяльності, тобто повсякденного реально&
го управління підприємством. Окремі аспекти цієї тематики
висвітлені в роботах вітчизняних дослідників В. Герасимчука,
С. Гаркавенко, В. Кардаша, Л. Балабанової О. Бриндіної та інших.
Серед зарубіжних вчених заслуговують на увагу роботи Е. Голубкова,
І. Єгорова, І. Рибальченка, А. Варламова, А. Комахи, В. Божкова,
А. Томпсон та інших. Водночас, в науковій літературі поки немає
чіткого єдиного уявлення про склад та структуру маркетингового
комплексу як економічної концепції. В світовій практиці більшість
теоретичних положень щодо планування та управління маркетин&
говим комплексом залишаються дискусійними.
Для досягнення поставленої мети можна запропонувати вирі&
шити такі завдання: узагальненення теоретичних наукових здобут&
ків щодо становлення та еволюції концепції маркетингового комп&
лексу, здійсненення напрямків подальшого розвитку; здійснення
аналітичної оцінки стану, динаміки і перспектив розвитку промис&
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лового ринку України, проведення аналізу особливості промисло&
вої продукції, а також вивчення факторів поведінки покупців при її
купівлі; визначення факторів ефективності за елементами марке&
тингового комплексу для промислового підприємства; створення
моделі оптимізації маркетингового комплексу виробничого
підприємства, яка дозволить мінімізувати витрати, максимізувати
економічний ефект, досягти запланованих показників діяльності;
визначення пріоритетний для промислової галузі елемент марке&
тингового комплексу та запропоновано шляхи його оптимізації;
обгрунтовання напрямів і шляхів оптимізації маркетингової діяль&
ності промислових підприємств.
Найбільшу практичну значущість мають такі методи: діалектич&
ний, аналітичний, порівняльно&аналітичний, системний та методи
систематизації, класифікації та оцінки, які дозволяють системно
вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження.
А також у практичній діяльності наукових досліджень використову&
ють такі засоби: телефонне та особисте інтерв’ю, анкетування; ау&
дит статистичних, фінансових і техніко&економічних даних під&
приємств, аналіз цін; експертні оцінки; систематизація наукової
літератури, тематичних статей, законодавчих та нормативних актів,
їх теоретичний та критичний аналіз; економіко&математичний ме&
тод лінійного моделювання.
Сьогодні багато компаній реагують на економічну кризу зни&
женням якості продукції, підвищенням цін і скороченням витрат.
З точки зору стратегічного та операційного маркетингу, ці заходи
не завжди виправдані і в багатьох випадках знижують конкуренто&
спроможність компанії. У кожному конкретному випадку
доцільність будь&якого кроку треба прораховувати за законами
стратегічного та операційного маркетингу. Комплекс маркетингу
повинен розроблятися для кожної компанії індивідуально з ураху&
ванням результатів маркетингового дослідження та конкурентного
аналізу. Основним критерієм ефективної діяльності промислових
підприємств є вибір оптимальної товарної структури та, відповідно,
формування стратегії маркетингової діяльності, яка б максимально
задовольняла попит покупців в умовах кризових явищ.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Д. С. Кощавко,
IV курс, спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут менеджменту та фінансів при КНУ ім. Т. Г. Шевченка,
к. тел. 0988881330
Л. М. Названова,
асистент, науковий керівник
Центральне питання технології розроблення інноваційної
політики — прийняття стратегічних рішень на альтернативній ос&
нові. До об’єктивно необхідних компонентів такого підходу нале&
жать: параметри рішення, альтернативи рішення, цільова настанова.
Якщо керівництво підприємства не візьме до уваги ці компоненти,
розроблення інноваційної політики підприємства втратить увесь сенс.
Крім того, слід зазначити, що серед стратегічних процедур існу&
ють такі, що заздалегідь приречені на невдачу. Це нереальні планові
завдання, неправильна оцінка ресурсів, відсутність зобов’язань
керівного складу щодо реалізації стратегії.
Стратегію будь&якої організації можна охарактеризувати як
стратегію наступу, стабільного розвитку, захисну.
Наступально&ризиковий тип інноваційної політики спрямова&
ний на піонерне впровадження радикальних інновацій, створених
фірмою. Як правило, до такого типу стратегій вдаються венчурні
(ризикові) фірми, які спеціалізуються на створенні нового продук&
ту. Їх інноваційна політика відрізняється ризикованістю, великою
наукомісткістю створених продуктів, оперативністю впровадження
інновацій. Реалізація такої політики можлива за умов значного на&
уково&технічного потенціалу фірми.
Стратегія стабільності полягає у підтриманні існуючих розмірів
підприємства і напрямів його ділової активності. Як правило, її
дотримуються фірми, що виробляють продукцію із тривалим ста&
більним попитом. У цьому разі інноваційна політика має забезпе&
чувати умови для підвищення конкурентоспроможності даної про&
дукції з метою утримання позицій і частки на ринку.
Захисна стратегія спрямована на утримання позицій фірми на
ринку і попередження банкрутства. Опирається, як правило, на
інноваційну політику еволюційного типу, однак інноваційний по&
шук, через обмежені фінансові ресурси, зосереджується на заходах,
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що дають змогу скорочувати витати на випуск продукції з метою
зниження її ціни і збереження конкурентоспроможності.
Згідно ст.3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від
18 вересня 1991 року №1560&XII (остання редакція від 01.01.2008),
інноваційна діяльність як одна із форм інвестиційної діяльності
здійснюється з метою впровадження досягнень науково&технічного
прогресу у виробництво і соціальну сферу. Закон також зазначає,
що державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється
шляхом визначення і підтримки пріоритетних напрямків іннова&
ційної діяльності державного, галузевого, регіонального та місце&
вого рівнів; формування і реалізації державних, галузевих, регіо&
нальних та місцевих програм; створення нормативно&правової бази
та економічних механізмів для підтримки виконання інноваційних
проектів; встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інно&
ваційної діяльності; підтримка функціонування і розвитку сучасної
інноваційної інфраструктури.
Інноваційна політика ґрунтується передусім на пріоритетах за&
гальної економічної політики і має динамічний характер. Кінцевою
метою ринкових перетворень, як відомо, є створення в Україні
соціально орієнтованої та внутрішньо збалансованої національної
економіки, що може органічно інтегруватися в систему міжнарод&
ного поділу праці та посісти відповідне місце серед розвинених
країн світу. Реалізація цієї стратегії, виходячи з реалій сучасного
становища України, можлива лише за умов упровадження науково
обґрунтованої державної політики структурної переорієнтації еко&
номіки, що має інноваційно&інвестиційну спрямованість.

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Д. С. Кощавко,
IV курс, спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут менеджменту та фінансів при КНУ ім. Т. Г. Шевченка,
к. тел. 0988881330
Л. М. Названова,
асистент, науковий керівник
Управління маркетингом припускає побудову організаційної
структури служби маркетингу, яка являє собою підрозділ, що діє на
основі принципів і методів маркетингу. Основні завдання марке&
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тингової служби — комплексне вивчення ринку, аналіз ситуації,
виробничо&сировинних і товарних ресурсів підприємства, вибір
ринку, розробка й здійснення стратегії й тактики маркетингу, роз&
робка маркетингових програм і забезпечення їх виконання, обґрун&
тування рекомендацій з керування якістю товару, розробка комп&
лексу маркетингу (товарної, цінової, збутової політики й політики
формування попиту й стимулювання збуту) і забезпечення його
раціонального функціонування.
Існує кілька орієнтацій організаційних структур маркетингових
служб на підприємстві: функціональна, товарна, регіональна й сегме&
нтна. Функціональна орієнтація організаційних структур маркетинго&
вої служби застосовується, якщо кількість реалізованих підприємством
товарів невелика, а число ринків не перевищує чотирьох&п’яти.
Однак з розширенням номенклатури товарів виникають уск&
ладнення при визначенні відповідальних за успіх і провали в ко&
мерційній роботі, при оцінці ефективності різних рекламних захо&
дів щодо кожного товару. Коли кількість товарів і ринків перевищує
сім — дев’ять на одну людину, виникає реальна небезпека їх неке&
рованості. У такій ситуації структуру з функціональною орієнта&
цією бажано перетворити в товарну.
Товарна орієнтація організаційної структури маркетингової
служби полягає в тому, що по кожному товару або групі подібних
товарів призначається спеціальний маркетинг&керуючий, якому
підкоряються керуючі по формуванню попиту й стимулюванню
збуту, по рухові товарів і продажам, по сервісному забезпеченню.
Ця орієнтація найбільш яскраво проявляє свої позитивні власти&
вості, коли вимоги до реклами, організації збуту й обслуговування
суттєво різняться для кожного товару.
Регіональна орієнтація організаційної структури маркетингової
служби по своїй структурі аналогічна товарної, однак тут за основу
береться поділ не по товарах, а по ринках. Цей принцип покладе&
ний в основу маркетингу у випадку, якщо підприємство виступає на
великій кількості ринків, а номенклатура товарів при цьому не за&
надто велика або досить однотипна.
Прагнучи звести до мінімуму недоліки й скористатися плюсами
товарної й регіональної орієнтації, деякі підприємства прибігають
до сегментної орієнтації служби маркетингу, яка полягає в тому, що
з кожним певним сегментом потенційних покупців (незалежно від
того, на якому географічному ринку цей сегмент перебуває) пра&
цює окремий фахівець.
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Для здійснення маркетингової діяльності можуть створюватися
тимчасові організаційні підрозділи у формі цільових робочих ко&
лективів або ризикових груп, що дають можливість гнучко й опера&
тивно вирішувати неординарні комплексні завдання й завдання
підвищення новизни.
При обґрунтуванні орієнтації маркетингових служб я враховую
вимоги до їхнього функціонування. Створювані структури повинні
забезпечувати гнучкість, адаптивність і мобільність системи, пря&
мий і зворотний зв’язок між маркетинговими функціональними
службами загального керування підприємством, відносну простоту
структури, відповідність структури маркетингової служби ступеню
її ефективності й обсягу продажів підприємства, специфіці асорти&
ментів виробленої продукції і послуг, числу й обсягу ринків збуту і
їх характеристикам.
Проблеми торгівельного підприємства можна узагальнити наступ&
ним чином: зниження продаж у зв’язку з економічною кризою в країні.
На мою думку, для ефективного вирішення питань з маркетингу
необхідні: наявність широкого асортименту продукції, орієнтованого
на попит клієнта і сучасні тенденції ринку, багатого відомими бренда&
ми та який би включав всі ходові новинки, грамотний мерчандайзинг
магазинів, аналіз місця розташування торгової точки, орієнтація на
людський фактор, продумана цінова політика, реклама.

ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Р. В. Кравченко,
V курс, група М 51, спеціальність «Маркетинг», тел. 0978738433
Миколаївський міжрегіональний інститут, розвитку людини «Україна»
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
Реклама сьогодні міцно ввійшла в наше життя. Висловлювання
про неї дуже суперечливі. Багатьох вона дратує, з’являючись посе&
ред улюбленої теле–або радіопередачі, кидаючись у вічі скрізь — на
вулиці, в транспорті, в різних закладах. Почути що&небудь приємне
про рекламу — велика рідкість, навіть від тих, хто в ній працює.
В основному негативні відгуки відносяться навіть не до самого
факту існування реклами, а до «засиллю» цією рекламою нашого
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життя. Але як би ми не ставилися до цього явища, без нього наше
суспільство вже не може існувати.
Прийнято вважати, що саме слово реклама походить від ла&
тинських глаголів «reclamo» (викрикувати) і «reclamare» (відгукува&
тися, вимагати). Тому що реклама є дуже широким і багатогранним
поняттям, у світовій практиці існує безліч визначень, що по&різно&
му характеризують її.
Історія реклами налічує тисячоліття, але її розвиток сьогодні
триває ще більш швидкими темпами, ніж будь&коли. Не викликає
сумніву той факт, що вона грає ключову роль в ринковій економіці
і є її важливим компонентом. Ще В. В. Маяковський у статті
«Агітація і реклама» писав: «Реклама — це ім’я речі... Реклама по&
винна нагадувати нескінченно про кожну, навіть чудову річ... Ду&
майте про рекламу!». Якщо виробника позбавити такого ефектив&
ного зв’язку зі споживачем, то він перестане вкладати гроші
в удосконалення старих і створення нових товарів. Прагнення до
розвитку, конкуренція в підприємництві будуть в’янути. При пра&
вильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та
безперебійній реалізації виробленої продукції. Значний внесок
у розробку концепції організації рекламної діяльності внесли такі
зарубіжні вчені, як Ф. Тейлор, Г. Гантта, Л. і Ф. Гілберт, М. Вебер,
Г. Форд, А. Файоль, Г. Емерсон, М. Паркер Фоллет, Е. Мейо та ін. се&
ред вітчизняних науковців, як Завадський Й. С., Гудзинський О. Д.
та інші.
План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто
плану маркетингу, до якого крім планування реклами належить
планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадсь&
кістю (паблік рилейшнз) і персонального продажу.
Процес планування рекламної кампанії підприємства почи&
нається:
Постановки задач:
– визначення мети рекламної кампанії;
– вивчення об’єкта реклами;
– планування кінцевого результату;
Виділення цільової групи
Рішення про розробку бюджету
Рішення про засоби поширення:
– місце розміщення реклами;
– час і частота розміщення реклами;
– вибір носіїв реклами.
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Протягом усієї рекламної кампанії варто постійно стежити за
ефективністю реклами, щоб вчасно відкоригувати стратегічний хід
кампанії, якщо потрібно, щоб вона (реклама) у кінцевому рахунку
досягла мети.
Поняття ефективності реклами містить у собі одночасно такі
неоднорідні по змісту поняття, як економічний ефект, психологіч&
ний ефект (психологічний вплив на представників цільових груп)
і соціальний ефект, що виражається у визначеному впливі на все
суспільство в цілому (зокрема, вплив на формування смакових пе&
реваг людей, їхніх поглядів і понять про різні моральні і матеріальні
цінності.). Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя рекла&
ма залучає до себе пильну увага громадськості. Постійно підси&
люється регулювання покликане гарантувати відповідальний підхід
до здійснення рекламної діяльності.
Останнім часом реклама міцно обґрунтувалася в нашому житті.
Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкри&
ваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Зали&
шається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде
підніматися усе вище і вище, і вона стане дійсно надійним
провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різних
послуг.

ПРОБЛЕМНІ КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВІВ
ДЛЯ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ
Н. О. Крамаренко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси», к. тел. 0938275118
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Для здійснення максимально достовірної оцінки ліквідності ба&
лансу необхідно дотримуватися єдиних методів класифікації ак&
тивів. На сьогоднішній день на теоретичному рівні існує багато
підходів до класифікації активів для оцінки ліквідності балансу. На
нашу думку таке розмаїття підходів, на практиці викликає
розбіжності при розрахунку ліквідності балансу. Саме тому ми вва&
жаємо, що необхідно розробити і затвердити єдину класифікацію
активів підприємства для цілей оцінки ліквідності балансу. Слід
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зазначити, що останні зміни в структурі статей балансу призвели до
того, що нові статті також викликають суперечки відносно своєї
приналежності до певної групи активів, що виділяються для оцінки
ліквідності балансу.
Розглянемо підходи до класифікації активів з метою аналізу
ліквідності балансу.
До першої групи активів за ступенем ліквідності більшість вче&
них відносить грошові кошти і поточні фінансові інвестиції. Слід
відзначити, що Ю.С. Цал&Цалко, окрім вищезазначеного, виділяє
у першій групі «окремі об’єкти дебіторської заборгованості і товар&
них запасів, які здатні безперешкодно протягом місяця перетвори&
тися на гроші або бути безпосередньо використаними як платіжні
засоби».
До другої групи активів за ступенем ліквідності Ізмайлова К. В.,
Салига С. Я., Дацій Н. В. відносять дебіторську заборгованість та
інші оборотні активи; Сухарев П. М., Косова Т. Д. — готову про&
дукцію, товари і дебіторську заборгованість; Цал&Цалко Ю. С. на&
зиває дану групу — «Швидколіквідні активи, для перетворення
яких на гроші потрібний час більше одного місяця» і включає до
неї: дебіторську заборгованість, якщо передбачається, що дебітори
оплатять борг у найближчому майбутньому, товарні запаси, які мо&
жуть трансформуватися в гроші протягом року. Таким чином, до
другої групи активів за ступенем ліквідності безумовно слід відно&
сити оборотні активи (готову продукцію, товари і дебіторську за&
боргованість), але на нашу думку лише такі об’єкти, які можуть
трансформуватися у грошові кошти протягом місяця або самостій&
но виступити у якості платіжних засобів.
Третю групу активів, на думку більшості вчених, складають за&
паси, але окрім цього, Салига С. Я., Дацій Н. В. відносять до цієї
групи витрати за винятком витрат майбутніх періодів, а Ю. С. Цал&
Цалко — «найменш ліквідні поточні активи, що формують товарні
запаси, які для перетворення їх на гроші необхідно продати і одер&
жати борг від покупців. Для трансформації таких активів у грошові
кошти потрібен час на пошук покупців, передачу їм товарів та
здійснення розрахунків. До цієї групи можуть входити необоротні
об’єкти, що не беруть участі у формуванні обсягів господарської
діяльності, та надлишки виробничих запасів». Проаналізувавши
вищенаведену інформацію, бачимо, що думки вчених сходяться
відносно включення запасів до третьої групи активів, але є різними
стосовно інших складових цієї групи. В свою чергу, ми вважаємо,
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що Сухарев П. М., Косова Т. Д., Сіменко І. В. цілком обґрунтовано
відносять до даної групи активів незавершене будівництво,
а Ю. С. Цал&Цалко — необоротні об’єкти, що не беруть участі
у формуванні обсягів господарської діяльності.
До четвертої групи більшість вчених відносять основні засоби,
нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавер&
шене будівництво, довгострокову дебіторську заборгованість та
інші необоротні активи. В свою чергу Ю. С. Цал&Цалко не виок&
ремлює четвертої групи. На нашу думку, слід погодитися з більшіс&
тю вчених, відносно виділення четвертої групи активів за ступенем
ліквідності, адже якщо звернутися до класифікації Ю. С. Цал&Цал&
ко, бачимо, що суттєвим недоліком є те, що він не включає необо&
ротні активи, які приймають участь у господарській діяльності
в жодну групу активів.
Проаналізувавши підходи до класифікації активів для оцінки
ліквідності балансу слід погодитися з більшістю вчених, які виділя&
ють чотири групи ліквідності активів, але підхід Ю. С. Цал&Цалко
у деяких аспектах більш точно окреслює межі віднесення активів
до тієї чи іншої групи.
Таким чином, нами проаналізовано існуючі класифікації ак&
тивів для аналізу ліквідності балансу і запропонована власна кла&
сифікація, з урахуванням останніх змін структури Балансу.

ЧИМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙ?
Т. П. Красіля
ІІІ курс, група МЗЕД 31, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
м. Київ
Карпенко С. В.,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Якщо керуватися канонами теорії ринкової економіки, то на&
прошується висновок про необхідність виділення, принаймні, двох
критеріїв ефективності. По&перше, це локальні критерії ефектив&
ності діяльності первинних суб’єктів, що господарюють, які у рам&
ках заданих зовнішніх обмежень прагнуть до одержання найбіль&
ших вигод (прибутковості, прибутку) у довгостроковій перспективі.
По&друге, це глобальні критерії ефективності діяльності всієї еко&
номічної системи, що повинен лежати в основі державної політики,
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спрямованої на забезпечення динамічного розвитку всього
суспільства. [5, с. 157]
Не менш важлива значимість визначення економічного ефекту
і для перехідної економіки. В залежності від результатів, що врахо&
вуються, і витрат розрізняють наступні види ефекту (табл. 1):
Таблиця 1 — Види ефекту від реалізації інновацій
Види ефекту

Фактори показники

Економічні

Показники враховують у вартісному вираженні усі види
результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій

Науково&
технічний

Новизна, простота, корисність, естетичність, компакт&
ність

Фінансовий

Розрахунок показників базується на фінансових показ&
никах

Ресурсний

Показники відображають вилив інновацій на обсяг ви&
робництва і споживання того чи іншого виду ресурсу

Соціальний

Показники враховують соціальні результати реалізації
інновацій

Шум, електромагнітне поле, освітлення (зоровий ком&
Екологічний форт), вібрація. Показники враховують інновацій на нав&
колишнє середовище.

В залежності від тимчасового періоду обліку результатів і витрат
розрізняють показники ефекту за розрахунковий період і показни&
ки річного ефекту.
Тривалість прийнятого тимчасового періоду залежить від нас&
тупних факторів:
• тривалості інноваційного періоду;
• терміну служби об’єкта інновацій;
• ступеня вірогідності інформації;
• вимог інвесторів.
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ
НОВОЇ ПОСЛУГИ НА РИНОК
А. Ф. Красовська,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг», МАУП,
тел. 063263 75 71
Л. В. Романова,
д. е. н., професор, науковий керівник
Актуальність теми визначається тим, що в умовах насиченого
ринку недостатньо розробити нову якісну послугу і встановити на
неї оптимальну ціну. Важливого значення набуває проблема просу&
вання послуг і усе більше компаній розуміють, що стратегія просу&
вання має бути комплексною і системною.
На ринку представлено десятки послуг одного виду, що майже
нічим не відрізняються між собою. В цих умовах довгострокового
успіху не зможе досягти жодна компанія, якщо не буде диферен&
ціювати свої послуги на фоні конкурентів, додавати їм такі власти&
вості, які будуть вигідно виділяти їх в думках споживачів.
За кожною ринковою пропозицією повинна стояти певна дове&
дена до свідомості цільового ринку особлива ідея, щодо нових влас&
тивостей, гарантій, заохочення для відданих споживачів, нових
зручностей і задоволень.
Саме тому виникає необхідність у розробці комплексної стра&
тегії просування нової послуги на ринок, основним завданням якої
є розробка планів і програм виходу з послугою новинкою на ринок
і органічне включення новинки в існуючий асортимент послуг
компанії.
Дана проблема досліджувалася в роботах таких відомих авторів як
Ф. Котлера, Дж. Траута, Ж.&Ж. Лабена, О’Шонессі, І. Манна та інших.
Однак недостатньо висвітлені проблеми просування послуг на
ринку телекомунікацій. Тому ми поставили завдання дослідити
особливості розробки стратегії просування нових телекомунікацій&
них послуг на ринок.
Існує п’ять етапів стратегії просування послуги на ринок. На
першому етапі відбувається визначення цілей просування. Серед
можливих цілей просування можна визначити такі як інформуван&
ня споживачів (про фірму, її послуги, зниження цін, про новий то&
вар), стимулювання збуту, формування сприятливого іміджу торго&
вої марки компанії, формування та підтримування прихильності
споживачів, мотивування до певних дій.
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На другому етапі оцінюються фактори, що впливають на комп&
лекс просування. На цьому етапі аналізується зовнішнє середови&
ще, визначається стратегія фірми, цільова аудиторія, етап життєво&
го циклу послуги; обсяг ринку та його концентрація, наявність
ресурсів і вартість засобів просування.
На третьому етапі формується комплекс просування, до якого
належать такі інструменти як реклама, стимулювання збуту, персо&
нальний продаж, зв’язки з громадськістю (PR) з метою створення
позитивного іміджу компанії та її послуги, прямий маркетинг, син&
тетичні засоби маркетингових комунікацій, зокрема виставки,
брендинг, спонсорство, інтегровані маркетингові комунікації на
місці продажу.
Таким чином, комплексне використання перелічених інстру&
ментів просування є основою стратегії ефективного просування
нової послуги на ринок.
До четвертого етапу відносяться формування бюджету просу&
вання. Він складається на основі вибраних інструментів комплексу
просування і поставлених цілей.
На останньому етапі відбувається контроль та оцінка ефектив&
ності комплексу просування.
Дотримуючись всіх зазначених етапів розробки стратегії просу&
вання нової послуги на ринок можна досягти довготривалого еко&
номічного зростання бізнесу.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
А. О. Кузьменко,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту, (063) 147 30 94,
Л. Г. Стожок,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Результати аналізу сучасного незадовільного стану об’єктів
життєзабезпечення населених пунктів свідчать, що проблеми
у сфері житлово&комунального господарства не тільки залишають&
ся нерозв’язаними, а значно загострилися, особливо в останні ро&
ки. Якщо говорити про особливості оцінок впливу кризових явищ
на діяльність ЖКГ різними категоріями експертів, то варто заува&
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жити, що найменше вплив обох криз відчули виробники послуг, хо&
ча саме щодо них цей вплив очікувався найбільшим. Це зумовлює
необхідність проведення структурних реформ, які дадуть змогу
створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житло&
вого фонду, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговуван&
ня з урахуванням інтересів споживачів.
Розвиток в Україні інноваційної інфраструктури може здійсню&
ватися шляхом збереження існуючого підходу до розвитку інно&
ваційної інфраструктури; розвитку фінансово&економічної підсис&
теми інноваційної інфраструктури як недостатньо розвинутої;
розвитку виробничо&технологічної підсистеми інноваційної інфра&
структури з поступовим впровадженням окремих елементів фінан&
сово&економічної підсистеми. Шляхом створення конкурентосп&
роможного сектору досліджень і розробок та забезпечення умов для
його розширеного відтворення, розвитку інфраструктури інно&
ваційної діяльності, створення системи економічних стимулів мо&
дернізації економіки на основі технологічних інновацій, підвищен&
ня інноваційної культури суспільства.
Метою реформування житлово&комунального господарства
є створення ефективної моделі забезпечення населення доступ&
ним, високоякісним і комфортним житлом та здійснення його обс&
луговування з урахуванням потреб і можливостей людини, що га&
рантуватиме надійність та високу якість послуг з тепло&,
водопостачання, водовідведення і обслуговування житла за умови
економічно обґрунтованої вартості таких послуг.
Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кож&
ної конкретної людини та передбачає широке роз’яснення процесу
і результатів реформ. Шляхом формування, відповідно до вимог
світових стандартів, ринку житла, запровадження недискриміна&
ційних економічних відносин між суб’єктами ринку та державою
з поступовим обмеженням функцій держави як суб’єкта господа&
рювання та посиленням її впливу на формування ринкової інфра&
структури, що передбачає: проведення взаємо&узгодженої тарифної,
інвестиційної політики і політики у сфері розвитку внутрішнього
ринку; реалізацію ефективної антимонопольної політики та прове&
дення інституційних перетворень на ринку житла і житлово&кому&
нальних послуг, спрямованих на розвиток ринкових відносин та
конкуренції; стимулювання інноваційної, інвестиційної і енергоз&
берігаючої активності суб’єктів господарювання; підвищення
енерго&ефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат
235

Секція 1

Економічні перспективи України

паливно&енергетичних ресурсів, зниження енергоємності як окре&
мих галузей, так і виробництва окремих видів продукції (послуг)
в цілому; розроблення прозорого механізму формування цін і та&
рифів на продукцію та послуги підприємств, що провадять
діяльність у житлово&комунальній сфері.
За своїм змістом економічна модель розвитку житлово&кому&
нального господарства полягає у формуванні оптимальних для
суспільства і держави економічних відносин шляхом запроваджен&
ня ринкових методів господарювання, стимулювання енергоефек&
тивності тарифної, інвестиційної, науково&технічної, зовнішньое&
кономічної та екологічної політики, інституційних і структурних
змін у сфері обслуговування житла.

ЩОДО АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. І. Кулініч,
V курс, группа Е 9 10 М5МР(1.2д), спеціальність «Маркетинг»
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
к. тел. (095)3390679
О. О. Чорний,
кандидат наук, доцент, науковий керівник
У сучасних умовах трансформації економіки України виникає
об’єктивна необхідність використання якісно нових підходів до уп&
равління діяльністю підприємства. Ефективність його функціону&
вання значною мірою залежить від реклами, яка сприяє розвитку
підприємства, оскільки активізує його управлінську діяльність,
спрямовану на врахування потреб різних суб’єктів ринку. Проте
рекламна діяльність пов’язана з певними витратами з боку рекла&
модавця, тому проблема управління ефективністю рекламної діяль&
ності є актуальною для багатьох підприємств, що широко застосо&
вують рекламу у своїй діяльності. У першу чергу, це обумовлено
досить високими витратами на рекламу в умовах конкуренції і, як
наслідок, бажанням керівників знати, наскільки виправдані витра&
ти на реалізацію тієї або іншої рекламної стратегії.
Питання застосування реклами як елемента комплексу марке&
тингу для досягнення цілей підприємства відображено в роботах
Л. В. Балабанової, Л. Ю. Гермогенової, Є. П. Голубкова, Ф. Котле&
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ра, О. М. Азарян, В. А. Павлової, О. П.Панкрухіна та інших. Осно&
ви рекламної діяльності, взаємодія рекламних суб’єктів, принципи
і правила проведення рекламних кампаній розглядаються в працях
таких дослідників, як: В. Л. Музикант, Ф. Г. Панкратов, І. Я. Рож&
ков, Т .К. Сєрьогіна, О. А. Феофанов, Є. А. Уткін, А. Дейян,
Л. Персі, Дж. Р. Росситер, У. Уеллс та інших. Проте розробці комп&
лексного підходу до управління ефективністю рекламної діяльності
належної уваги дотепер не приділяється. Потребують більш глибо&
кого вивчення питання визначення критеріїв, принципів, методів
та показників оцінки ефективності рекламної діяльності під&
приємства, оцінки впливу ефективності реклами на результати
діяльності підприємства, розробки стратегії управління ефек&
тивністю рекламної діяльності та обґрунтування оптимального
рекламного бюджету підприємства.
Для досягнення поставленої мети можна запропонувати
вирішити такі завдання: визначення понятійно&категоріального
апарату з управління ефективністю рекламної діяльності підприєм&
ства та проблем розвитку рекламного ринку України; обґрунтуван&
ня теоретичних основ управління ефективністю рекламної діяль&
ності підприємства на засадах системного підходу; удосконалення
методичного підходу до управління ефективністю рекламної діяль&
ності підприємства; удосконалення комплексної оцінки ефектив&
ності рекламної діяльності підприємства, діагностика рекламної
активності підприємства; розробка стратегічних програм управ&
ління ефективністю рекламної діяльності підприємства; удоскона&
лення науково&методичного підходу до розробки оптимального
рекламного бюджету підприємства; удосконалення науково&мето&
дичного підходу до мінімізації ризиків рекламної діяльності
підприємства.
Найбільшу практичну значущість мають такі розробки: алго&
ритм оцінки ефективності рекламної діяльності, який сприяє вибо&
ру методу і показників оцінки ефективності рекламної діяльності
підприємства; типовий графік планування рекламної кампанії,
який дозволяє оптимізувати завдання процесу планування реклам&
ної кампанії підприємства; схема мінімізації ризиків рекламної
діяльності, яка дає можливість мінімізувати саме ризики управ&
ління ефективністю рекламної діяльності підприємства.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Д. Г. Куслій,
VI курс, група БС52, спеціальність «Банківська справа»,
тел. (097)09777788
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. С. Пипкіна,
викладач кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Сьогодні в Україні існує велика потреба в оновленні матеріаль&
ної бази та модернізації, розширенні основних фондів вітчизняних
підприємств. У зв’язку з цим набуває особливого значення пошук
методів, що сприяли б цьому процесові. Одним з таких, найбільш
ефективних методів, в Україні може стати лізинг, зокрема банківський.
При активному втіленні в практику лізинг внаслідок властивих
йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного пе&
реозброєння виробництва та структурної перебудови української
економіки.
Ефективність лізингових угод полягає в інтенсифікації інвести&
ційного процесу, покращенні фінансового стану підприємств&лізин&
гоодержувачів, прискоренні розвитку малого та середнього бізнесу.
Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатко&
вим джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для
розширення цих операцій та формуючи позитивну практику
співробітництва фінансово&кредитних установ і підприємств. Крім
того, операції лізингу могли б стати важливим джерелом надход&
ження коштів на підприємства&виробники об’єктів лізингу, що теж
мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування до&
ходів бюджету, покращення важкої загальної соціально&еко&
номічної ситуації в країні.
Для України лізинг є інноваційним інструментом залучення
капіталу, але він має чимале значення в період економічної кризи.
Під час економічних потрясінь, обмеженій купівельній спромож&
ності, значному безробітті цей вид діяльності, завдяки своїй винят&
ковій економічній природі спроможний зробити великий вклад у
піднесення і розвиток національної економіки.
Розвитку ринку лізингових операції в Україні на даному еко&
номічному етапі сприяють такі фактори:
1) зменшений обсяг ліквідних засобів у зв’язку із труднощами,
що постійно виникають на грошовому ринку;
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2) підвищення конкуренції, що потребує оптимізації інвес&
тицій, які надають можливість суттєво розширити ринок збуту за
рахунок залучення до господарського обігу малих і середніх фірм;
3) підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних
органів влади і фінансових ділових осередків у цілому, що стимулює
зростання інвестиційної діяльності;
4) загальне збереження ліквідності підприємств;
5) створення міцної основи для здійснення розрахунків, що на&
дає балансові переваги та страхові вигоди.
Усі вищевикладені аргументи свідчать про те, що лізингова
діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності.
Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору.
Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що
в умовах економічної кризи, коли практично припинилося фінансу&
вання оновлення основних засобів у зв’язку із недостатністю при&
бутку підприємств і значним зменшенням виробництва, цей метод
фінансування є найбільш доцільним і мобільним, а отже, може
сприяти збереженню ліквідності більшості підприємств України.
Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду
на такі обставини. По&перше, українська економіка характери&
зується високим ступенем зношеності основних фондів. При цьому
підприємства змушені фінансувати інвестиції переважно із власних
коштів, оскільки кредити банків, кошти інститутів спільного інвес&
тування та інші джерела зовнішнього фінансування складають
порівняно невеликий відсоток від загального обсягу капітальних
вкладень в економіці. По&друге, в країні недостатньо розвинутий
сектор малих та середніх підприємств, насамперед, через ускладне&
ний доступ до фінансування.
Активне впровадження лізингових операцій сприятиме онов&
ленню основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств
до зовнішніх джерел фінансування інвестицій, і розвитку малого та
середнього бізнесу завдяки більшій доступності лізингових опе&
рацій порівняно з іншими інструментами запозичень.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦIЇ
УПРАВЛIННЯ ЯКIСТЮ ПРОДУКЦIЇ НА ПIДПРИЄМСТВI
М. М. Лагойда,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг», МАУП,
тел. 06329803 90
Н. Г. Салухiна,
к. е. н., доцент, науковий керівник
У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чин&
ником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й еко&
логічної безпеки. Якість — комплексне поняття, що характеризує
ефективність усіх сторін діяльності таких як: розробка стратегії, ор&
ганізація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою
всієї системи якості є якість продукції.
Метою роботи є дослідження проблеми підвищення якості послуг
банку на всіх етапах їх надання. Визначення ефективності основних
заходів та необхідніості їх застосовування для досягнення успіху у ро&
боті з клієнтами банків. Розгляд проблем, пов’язаних із управлінням
якістю банківських послуг, в діяльності комерційних банків України,
а також у доведенні необхідності застосування тотального управління
якістю банківських послуг та дослідженні основних принципів ста&
новлення TQM в діяльності українських банків.
В процесі глобалізації та зростання обсягів національної еко&
номіки все більш жорсткою стає конкуренція, причому мова йде не
лише про цінову конкуренцію, а насамперед про конкуренцію
якості товарів та послуг. Безперечним є факт, що внесок сфери пос&
луг стає дедалі вагомішим у розвиток національної економіки. Су&
часні провідні банки організовують роботу як установи сервісного
типу. Критерій якості продажу банківських продуктів та надання
послуг клієнтам стає пріоритетним. Тому значущою складовою ус&
піху діяльності банківських установ є управління якістю банківсь&
ких продуктів та послуг.
Концепція тотального управління якістю (Total Quality Manage&
ment, TQM) зародилася у США. В повному обсязі вперше вона бу&
ла використана в Японії. Саме американські вчені Едвард Демінг та
Джозеф Джуран вперше визначили ті загальновизнані сьогоденням
принципи, які й склали концептуальне підґрунтя TQM. Цю проб&
лему також вивчав Френк Льюіс у своїй праці «Психологічний тип
та тотальне управління якістю» (1993 р.), у якій він розкривав ви&
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значення TQM, а також акцентував увагу на його необхідності
у контексті підвищення конкурентоспроможності.
Актуальною проблемою для вітчизняної економіки є необхід&
ність застосування такого підходу для підвищення конкурентосп&
роможності банку, як комплексне управління якістю банківських
продуктів та послуг. Усвідомлення переходу конкурентних відносин
на новий якісний, а не ціновий рівень, та готовність залучення но&
вих, раніше невідомих, методів підвищення якості банківських
послуг має всі підстави для більш поглибленого дослідження у кон&
тексті визначеної проблеми.

ТРАНСФЕРТИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
О. Д. Ладюк,
к. е. н., доцент, член кореспондент Академії економічних наук
України, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Рівненський інститут,
к. тел. (067) 793 36 07
Можливості економічного розвитку регіонів обумовлюються
виявленням та використанням бюджетних і позабюджетних фінан&
сових ресурсів, активізацією діяльності кредитно&інвестиційних
інститутів фінансового ринку та іншими чинниками, які в сукуп&
ності потребують адекватного інструментарію формування та
оцінки фінансового потенціалу регіону.
Наявний фінансовий механізм стимулювання економічних про&
цесів на регіональному рівні не повною мірою відповідає сучасним
потребам розвитку економіки. Мають місце значні диспропорції у
формуванні фінансових ресурсів в регіонах України, недостатньо
розвиненими залишаються сегменти кредитно&інвестиційної сис&
теми. Зазначене обумовлює підвищену увагу до раціонального фор&
мування фінансових ресурсів регіону та визначення потенційних
можливостей їх нарощування.[2]
Фінансова політика держави, що передбачає розширення прав
місцевих і регіональних органів влади стосовно використання ни&
ми фінансових ресурсів території, що входить до їх складу, не зна&
ходить реального втілення в практиці господарювання. Більшість
регіонів залишаються дотаційними.[3]
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Успіх реформування в напрямі фіскальної децентралізації тісно
пов’язаний з розподілом відповідальності в державному секторі за
територіальними органами влади. Скрізь у світі відомі загальні за&
сади побудови децентралізованої системи міжбюджетних відносин,
а саме розподіл повноважень для здійснення урядових функцій та
надання бюджетних послуг, а також повноважень з отримання до&
ходів, побудова системи міжбюджетних трансфертів та здатність
місцевих урядів брати позики.
Узагальнюючи систему формування місцевих фінансів, можна
виділити ряд проблем, вирішення яких стримує загальний процес
реформування системи міжбюджетних відносин, а саме:
– формування місцевих бюджетів відбувається на недосконалій
податковій базі;
– трансферти та передані доходи залишаються вагомим джере&
лом формування доходів місцевих бюджетів;
– місцеві податки і збори є занадто малими, щоб відігравати
певну роль у доходах, що не враховуються при визначенні міжбюд&
жетних трансфертів.[1]
Якщо в 2002 р. частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів
становила 31,2%, у 2003 р. — 34,2%, у 2004 р. — 42,5%, у 2005 р. —
43,5%, у 2006 р. — 46,1%, у 2007 р. — 48,2%, у 2008 р. — 49,7%, то в
проекті Закону «Про державний бюджет на 2010 рік» цей показник
становить 57,5%. Також зменшилася частка доходів у структурі зве&
деного бюджету від 31,4% у 2002 р. до 22,5 у 2009 р. За результатами
дев’яти місяців 2009 р. найвагомішим серед трансфертів тра&
диційно залишилася дотація вирівнювання 43,7% і субвенції із
соціального захисту населення — 30,3%, інші надходження і додат&
кові дотації — 8,9%, трансферти до спеціального фонду (субвен&
ції) — 4,7%, інші трансферти — 12,4%. [4]
Отже, в Україні й досі не знайдено механізму подолання до&
таційності вітчизняних регіонів. Одним із напрямків розв’язання
питання дотаційності слід вважати визначення нових критеріїв в
оцінюванні фінансових можливостей регіонів, які враховують не
тільки ресурси регіонів, а й ефективність їх використання на визна&
чений період та здатність збільшувати їх обсяг у перспективі.
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ДЕРЖАВА ТА МАЛИЙ БІЗНЕС
А. В. Латайчук,
IV курс, група ЕП 4, спеціальність Економіка підприємства,
Рівненський інститут Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»;
Ю. П. Беднарчук, науковий керівник
Малий бізнес — найпотужніший виробничий сектор більшості
сучасних ринкових економік. Світ давно гідно оцінив позитивні
риси малого та середнього приватного підприємництва. Адже цей
вид суспільної активності найкраще розкриває творчий потенціал
особистості, оптимально поєднуючи довгострокові інтереси роз&
витку держави з прагненнями пересічних громадян.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про
те, що існування і взаємодія багатьох різноманітних підприємств,
як великих і середніх, так і малих, їх оптимальне співвідношення
є найважливішою характеристикою ринкової економіки. Малі
підприємства сприяють пропорційному розвитку народного госпо&
дарства шляхом розвитку конкуренції, створення додаткових робо&
чих місць, швидкого насичення ринку товарами і послугами.
Успішна взаємодія держави і малого бізнесу є запорукою зрос&
тання економічного добробуту населення будь&якої країни. У всіх
розвинених країнах малий бізнес відіграє величезну роль, саме на
його частку припадає більша частина ВВП. Уряд України одним
з найважливіших завдань розвитку економіки країни вважає допо&
могу в розвитку малого бізнесу [2, с. 17]. На думку підприємців,
однією із значних проблем у взаємодії держави і малого бізнесу
є велике число перевірок з боку контролюючих органів, які заважа&
ють розвиватися приватному підприємництву. Відповідно з остан&
німи нововведеннями в законодавстві країни, кількість перевірок
на малих підприємствах має бути значно знижене.
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Ще однією проблемою при взаємодії держави і малого бізнесу
є юридичні складності при відкритті приватного підприємства,
в даний час організовані служби «одного вікна», які дозволяють
швидко оформити всі необхідні документи. Найбільш складною
проблемою малого бізнесу в нашій країні є пошук кредиту для
відкриття власної справи. Банківські кредитні ставки для малого
бізнесу досить високі, до того ж більшість банків вважають за кра&
ще видавати великі кредити великим підприємствам, отримати
мікрокредит приватному підприємцю буває дуже складно [3, с. 12].
Для вирішення даної проблеми організуються фонди підтримки
малого бізнесу, за допомогою яких представники малого бізнесу
можуть отримати кредит.
Також державні органи проводять курси для підприємців&по&
чатківців, переможці яких можуть отримувати право на розвиток
власного бізнесу. Незважаючи на всі зусилля, які докладають дер&
жавні органи, малий бізнес у нашій країні розвивається не надто
активно. Багато хто з тих, хто намагався відкрити приватні
підприємства, стикалися зі свавіллям державної влади, що змусило
їх відмовитися від власного бізнесу. Також потрібно відзначити, що
ділова активність в нашій країні знаходиться поки що на низькому
рівні, багато людей вважають за краще працювати на великих
підприємствах, а не відкривати власну справу. У нашій країні дер&
жава і малий бізнес довгий час були ворогами, в даний час державні
органи та приватні підприємці намагаються знайти точки дотику,
які дозволять привести взаємовідносини в більш цивілізованого
вигляду. Очевидно, що малі підприємства зможуть не тільки підви&
щити суми податків, які потрапляє до державного бюджету, а й за&
безпечити роботою безліч людей, а також зняти соціальну напру&
женість у суспільстві.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ
Н. А. Ледзевірова,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. В. Ляшенко,
к. т. н., доцент, науковий керівник
Вирішення актуального завдання сьогодення щодо переведен&
ня економіки держави на шлях стабільного і динамічного розвитку
зумовлює внесення певних змін у механізм формування та реалізації
програми комплексного документаційного забезпечення менедж&
менту. В сучасній економічній науці розрізняють різні види мене&
джменту: інноваційний, стратегічний, інвестиційний, фінансовий,
виробничий тощо. Аналізуючи зміст кожного з них, слід звернути
увагу на те, що загальною рисою для них є необхідність постійного
забезпечення інформацією.
Менеджмент, як відомо, є безперервним соціально&економіч&
ним та організаційно&технологічним процесом, що здійснюється за
допомогою різноманітних методів, підходів і засобів для досягнен&
ня визначених економічних, наукових, соціальних або інших ре&
зультатів. Реалізація цього процесу може мати позитивний резуль&
тат лише за наявності певних відомостей про стан та поведінку
системи управління. Однак, у своєму розвитку, сучасний менедж&
мент наштовхується на жорсткі інформаційні бар’єри. Виникає па&
радоксальна ситуація, коли поряд з «надмірністю» знань відчу&
вається дефіцит необхідної і доступної інформації.
Інформація в менеджменті є важливим ресурсом, що вона доз&
воляє правильно орієнтуватись у конкурентному середовищі, яке
постійно змінюється, прогнозувати і аналізувати його, планувати
найбільш доцільні управлінські дії, організовувати і контролювати
їх виконання обліковувати, розраховувати тощо. Менеджмент стає
ефективним тоді, коли за наявності мінімальних за обсягом, але
важливих за змістом первинних джерел інформації, можуть бути
прийняті рішення відповідно до визначених цілей. Ось чому одним
з головних чинників організації високоефективного менеджменту
стає інформація, що надана своєчасно, у достатньому обсязі та
в доступній формі.
Найпоширенішою формою представлення інформації у сфері
менеджменту є документ. Першочергові заходи, що забезпечують
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інформаційні потреби менеджменту, полягають у відборі й аналізі
різних джерел інформації, їх систематизації, надання їм загально&
прийнятих форм сприйняття, доведення до користувачів, підготов&
ка для подальшого зберігання. Завдання щодо проведення таких
видів робіт у більшості установ державного сектору економіки тра&
диційно вирішують у межах організації діловодства. Водночас,
існує проблема інформаційного забезпечення процесів управління
якісною документацією, тобто йдеться про створення змістовно&
концептуальної моделі сучасного управлінського документа. Клю&
чового значення при цьому набуває необхідність уточнення сут&
ності понять «діловодство» та «документаційне забезпечення
менеджменту».
Поняття «діловодство» розуміють як певну організацію роботи
з документами в традиційних управлінських структурах. Тобто,
діловодство — це суто визначений процес організації роботи з вже
створеними документами, основною метою якого є регулювання їх
руху, з точки зору доцільності і раціональності, а також здійснення
контролю за ними у межах конкретної управлінської системи. Ок&
ремою ланкою при цьому є процес створення самого документа,
тому що в менеджменті головною метою створення документа є не
укладання певної уніфікованої форми, а професійне (творче) укла&
дання тексту, як основного елементу, що має важливе значення для
процесу прийняття управлінських рішень. Внесення укладених
фахівцями текстів у відповідні уніфіковані форми — прерогатива
технічного персоналу діловодних служб і нічого спільного зі ство&
ренням документа (в проблемно&логічному розумінні цього понят&
тя) не має. На жаль, жорсткі регламенти, притаманні діловодним
процесам, не можуть задовольнити сучасне різноманіття інфор&
маційних потреб менеджменту.
Кінцевим результатом будь&якого менеджменту є досягнення
конкретної мети, яка може бути представлена певними якісно&
кількісними характеристиками. Цей процес потребує використан&
ня різноманітних видів ресурсів, в тому числі й інформації, яка
міститься в документах. Така сутність документа, і в першу чергу,
управлінського документа, наділяє його якостями, що притаманні
матеріальним об’єктам, що за певних умов можуть створювати до&
даткову вартість або сприяти появі нових товарів і послуг.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Л. Б. Летняк,
ІІ курс, група Д 21, спеціальність «Діловодство»
Тернопільська філія, к. тел. (067) 829 63 80
І. В. Богачук,
викладач, науковий керівник
Явище, що істотно впливає на макроекономічні зрушення та
реформи, що проводяться в країнах з перехідною економікою, —
глобалізація. Передумовами процесів глобалізації стали інфор&
маційна революція, яка забезпечила технічну базу для створення
глобальних інформаційних сіток, інтернаціоналізація капіталу
і жорсткіша конкурентна боротьба на світових ринках, дефіцит
природних ресурсів і загострення боротьби за контроль над ними,
демографічний вибух, а також посилення техногенного наванта&
ження на природу та розповсюдження зброї масового знищення,
яке збільшує ризик всезагальної катастрофи. Вказані фактори тісно
зв’язані між собою, і їх взаємодія визначає складний і суперечли&
вий характер глобалізаційних процесів. Інформаційні технології
створюють реальну можливість для різкого прискорення еко&
номічного, наукового, культурного розвитку народів планети, для
об’єднання людства в співтовариство, яке усвідомлює свої інтереси
і відповідальність за долі світу. Вони ж можуть служити засобами
поділу світу і посилення конфронтації. Всі ці фактори породжують
як загальні, так і специфічні тенденції сучасного розвитку країн
з перехідною економікою, в т. ч. і України. Отримуючи підтримку
в проведенні реформ від Міжнародного валютного фонду, Світово&
го банку, США та інших західних країн, Україна йдучи шляхом пос&
тупу змушена рахуватися з їхніми вимогами. У такій ситуації буває
важко зважати на реальний стан справ в країні, менталітет народу,
шукати власну економічну модель. Наша держава стала об’єктом
глобальної експансії Заходу і, на жаль, не змогла скористатися
можливостями третьої ядерної країни світу і одержати економічну
компенсацію за свою унікальну ініціативу добровільного ядерного
роззброєння.
Розвиток економіки і соціальний устрій та цивілізаційні особ&
ливості держав є різними категоріальними структурами. У суто еко&
номічному плані залежність України від Заходу, від світової
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капіталістичної системи в найближчій перспективі буде тільки по&
силюватися. Ніякої економічної альтернативи Заходу Україна поки
що запропонувати не може. Але з цього не випливає, що всі інші
сфери суспільного життя повинні бути принесені в жертву еко&
номічної необхідності. Ігнорувати закони ринку неможливо, але
й абсолютизувати їх небезпечно, підводячи під них культурні й ду&
ховні аспекти існування людей у суспільстві. Теоретично зрозуміло,
що в теперішньому світі відбулися і відбуваються настільки важливі
зміни, що жодна з класичних доктрин недалекого минулого вже не
придатна для того, щоб представляти функціонування, а тим біль&
ше розвиток сучасного суспільства. Сьогодні виникають труднощі
в поясненні будь&якої лінії розвитку. Але все ж таки з’являються
спроби знайти такі посередні обов’язкові параметри, хай не кон&
цептуальні, емпіричні, але при яких суспільство буде стійким,
справедливим.
Вважаємо, що при всій різноманітності акцентів та при різних
означеннях суспільства після капіталізму, важливішим є не конку&
ренція концепцій, а їхня здатність до накопичення інформації про
поточні і майбутні трансформації. В основі проблематики україн&
ських реформ лежить пошук необхідних для прогресу країни прин&
ципів і форм організації суспільного життя в економіці, політиці,
соціальній сфері, культурі. Для цього існує великий світовий
досвід, здобутий в результаті теоретичних пошуків та зумовлений
потребами суспільної практики.
Україна, намагаючись стати капіталістичною країною (таке зав&
дання ніким відкрито не проголошується, але й відкрито не відки&
дається) та ввійти складовою частиною у світову економіку, тобто
розділити долю більшості країн світу, не повинна на рівні культури
і суспільної думки відмовитися від критичного настрою щодо базо&
вих цінностей капіталістичної системи, від історично властивого їй
пошуку більш людяних і морально виправданих форм життя. Еко&
номічна мета, поставлена перед країною з певним запізненням, не
обов’язково повинна бути перетворена на культурний ідеал і кінце&
ву парадигму суспільної історії. Можливо, нам не потрібно приду&
мувати якісь особливі національні моделі, які можуть бути далеки&
ми від об’єктивної реальності. Слід обережніше підходити до
питання реанімації національних, культурних і релігійних ціннос&
тей, які є цінностями доіндустріального періоду.
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ЗНАЧЕННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ
ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Липко,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (096) 2155245
О. В. Захарчук,
д. е. н., професор, науковий керівник
Ефективне функціонування сучасних підприємств в умовах
ринкової економіки зумовлює необхідність удосконалення уп&
равління ресурсами підприємства. За таких умов особливого зна&
чення набуває об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства,
так як кожний власник не повинен нехтувати своїми потенційними
можливостями збільшення прибутку підприємства, які можна вия&
вити тільки на підставі своєчасного аналізу фінансового стану
підприємств.
Значний внесок у розробку теоретичних та методичних засад
оцінки фінансового стану підприємства внесли такі вітчизняні і за&
рубіжні вчені&економісти: Л. Д. Буряк, Ф. Ф. Бутинець, Т. М. Ко&
вальчук, О. В. Павловська, А. М. Поддєрьогін, В. М. Суторміна,
О. О. Терещенко, І. Т. Балабанова, М. О. Федотова та ін.
Проведення систематичного аналізу фінансового стану під&
приємства, визначення його показників платоспроможності,
ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності необхідні
у зв’язку з тим, що дохідність підприємства, величина його прибут&
ку багато в чому залежать від його платоспроможності та фінансової
стійкості. При залученні капіталу, наприклад, шляхом банківського
кредитування, також враховується фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства — комплексне поняття, що яв&
ляє собою результат взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо&гос&
подарських факторів. Для оцінки фінансового стану використову&
ють систему показників, які відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів підприємства [1]. Стійкий
фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї виробни&
чо&господарської діяльності. Саме тому для того, щоб провести
об’єктивний аналіз, необхідно використовувати комплекс показ&
ників, а не окремо взятий фінансовий показник.
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Стан підприємства залежить від результатів його операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності. Передовсім на фінансовому
стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск
і реалізація високоякісної продукції. Зазвичай, чим вищими є по&
казники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг
і нижча їх собівартість, тим вищою є прибутковість підприємства,
що позитивно впливає на його фінансовий стан.
Для проведення аналізу фінансового стану підприємства здійс&
нюється фінансовий моніторинг, що є спеціально організованим
систематичним і безупинним спостереженням за фінансовою
діяльністю і фінансовим станом об’єкта й оперативною їх оцінкою.
Фінансовий моніторинг включає в собі 2 складові: моніторинг
фінансової діяльності підприємства (як процесу) і моніторинг фі&
нансового стану (як характеристики на певний момент часу).
Під час діагностики фінансового стану зазвичай використову&
ють аналітичні методи діагностики, лінійне програмування, методи
експертної оцінки та динамічне програмування. Діагностика вклю&
чає в себе 2 основні етапи (експрес&діагностика та фундаментальна
діагностика). Саме на її основі можна визначити рівень схильності
підприємства до банкрутства [2].
Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі ан&
тикризового управління є розробка і реалізація заходів, спрямова&
них на швидке відновлення платоспроможності та достатнього рів&
ня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості
підприємства продовжувати свою господарську діяльність, подаль&
шого розвитку, забезпечення прибутковості та зростання виробни&
чого потенціалу, шляхом ухвалення відповідних управлінських
рішень.
Аналіз фінансового стану підприємства використовується і для
розробки планів та прогнозів фінансової санації підприємств.
Література
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ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ НА ІПОТЕЧНОМУ РИНКУ
ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Лисюк В. В.
Іпотечний ринок житла є економічним, правовим та соціаль&
ним інститутом, який пройшов кілька етапів свого розвитку від ло&
кальних ринків до загальнонаціональних, а на нинішньому етапі —
до міжнародного іпотечного ринку житла.
Країни з перехідною економікою перебувають на етапі форму&
вання національних іпотечних ринків житла.
Іпотечний ринок житла виконує найбільш важливі функції ре&
гулювання соціально&економічного розвитку держави.
Суттєва відмінність іпотечного ринку в тому, що він має свою
інфраструктуру, свої інститути та інструменти, своє правове забез&
печення, власні стандарти, систему безпеки.
Існуючі в зарубіжних країнах моделі іпотечних ринків житла ба&
зуються на основі двох основних правових та економічних систем —
європейській континентальній та англо&американській.
Дві основні системи іпотечного фінансування — система, яка
функціонує на основі первинного іпотечного ринку житла, та сис&
тема, яка функціонує на базі первинного та вторинного іпотечних
ринків житла (або однорівнева та дворівнева системи іпотечного
фінансування).
Запровадження в Україні іпотечного ринку пов’язано з подо&
ланням значних труднощів як політичного, соціально&економічно&
го так і теоретичного характеру.
Повільне становлення іпотечного кредитування в Україні за ра&
хунок таких факторів: стримування процесу введення в товарний
обіг землі, не розмежованість державного і комунального майна;
запізнення формування нових фінансово&кредитних механізмів у
житловому будівництві.
Функціонування Міжнародної асоціації іпотечних банків
Формування та налагодження функціонування іпотечного кре&
дитування в Україні відкриває нові фінансові можливості і стимули
для розвитку національної економіки.
Нормативно&правове регулювання іпотечного кредитування.
Місце іпотечного кредиту в кредитному портфелі банку.
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З метою мінімізації впливу світової фінансової кризи банки
розпочали розробку політики стосовно реструктуризації кредитів.
В Україні на сьогодні реальними покупцями житла на ринку не&
рухомості виступає досить незначна кількість громадян.
Україна відстає від країн Східної і Центральної Європи в сфері
іпотечного кредитування, що негативно позначається на темпах її
розвитку, розв’язанні соціально&економічних проблем.
Відродження інституту іпотеки, створення іпотечного ринку
житла в країні є об’єктивною необхідністю, що пов’язано з потре&
бами запровадження механізмів кредитування будівництва житла
замість його бюджетного фінансування.
У контексті розвитку української національної іпотечної систе&
ми досить помітним є її вагомий вплив на інші сегменти макроеко&
номічного середовища, а саме на фінансовий сектор.
Наступні кілька років розвитку масового житлового іпотечного
кредитування сприятимуть виведенню фінансово&банківського сек&
тору України на новий, якісно вищий рівень інституційного розвитку.
Іпотека це один із визначальних факторів підвищення якості
життя громадян, що розширює їх право та можливості підприєм&
ницького самовизначення, дозволяє вирішувати житлову проблему
у державі, зменшує соціальну напруженість у суспільстві.
Розвинута масова іпотека є одним з ключових факторів у зрос&
танні ВВП, створенні нових робочих місць, нових виробництв, роз&
витку інфраструктури.
Іпотечне кредитування сприяє капіталізації надлишків ресурсів
для довгострокових інвестицій, стабілізації і розширенню дохідної
бази бюджету, подоланню інфляції.

УМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. М. Литвиненко,
VI курс, група М 52 10, спеціальність «Маркетинг»,
Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини «Україна»,
к.тел.(066) 723 50 21
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
Досвід розвинених країн переконливо свідчить про те, що ос&
новною формою, що забезпечує ефективну економічну життє&
діяльність в умовах ринкової економіки, є маркетинг.
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На принципах маркетингу на сьогоднішній день здійснюють
підприємницьку діяльність практично всі фірми США, Західної
Європи, Японії і багатьох інших країн.
В Україні процес становлення маркетингу пройшов ряд фаз.
Перший етап — середина 60 — х років — це період, коли основні
теоретичні дослідження прикладного характеру розвивалися в ка&
піталістичних станах під впливом науково&технічної революції.
У цей період економіка України була побудована на принципі
державного (директивного) планування. Постачальники, ринки
збуту, ціни, обсяги виробництва, заробітна плата і багато інших по&
казників «спускалися зверху».
Необхідності вживання маркетингу не виникало і, як наслідок,
в цей період переважаюче число вітчизняних економістів розгляда&
ли маркетинг, як «один з інструментів капіталістичних під&
приємств, направлений на досягнення основної мети — збагачення
за рахунок пограбування і обману трудящих».
При цьому, як антипод і як доказ проти використання його ме&
ханізму в нашій країні, в більшості наукових робіт пропагувалися
«переваги» централізованої системи господарювання. Такий підхід
практично повністю відкидав позитивні елементи маркетингу.
На другому етапі (70–ті — початок 80–х років) відбувається
послідовна переоцінка ролі маркетингу як основній концепції рин&
кової економіки. Саме у цей період в роботах деяких економістів
стали з’являтися об’єктивні оцінки маркетингу, визначалися його
елементи, які потенційно личать для використання в наших
умовах.
З переходом України до ринкової економіки багато що змінило&
ся. Останній етап (з середини 80–х років до справжнього моменту)
характеризується переважно новим сприйняттям вітчизняними
економістами маркетингу у всіх його проявах. В умовах ринкової
економіки недостатньо просто виробити продукцію.
Основне завдання — правильно визначити потребу покупця.
Несприятлива економічна ситуація, яка склалася в Україні на сьо&
годнішній день, багато в чому пояснюється тим, що багато
підприємців до цих пір не усвідомили необхідності маркетингу.
Вони діють за принципом: «реалізуємо те, що виробляємо», а не
навпаки, як того вимагають закони ринкової економіки. Як
наслідок цього, продукція вітчизняних виробників частенько не&
конкурентоздатна, не має попиту у споживачів і, як результат —
тривалий час спостерігалося перевищення імпорту над експортом.
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Таким чином, ми прийшли до того, що зневага маркетингом на
рівні окремих підприємців завдає збитку не лише їх бізнесу, але
і економіці України в цілому (на макроекономічному рівні).
Найважливішими завданнями програми маркетингу є: вибір
цільового ринку або споживача продукції; визначення обсягу ви&
пуску продукції; порівняльний аналіз ціни, прибутку і витрат ви&
робництва з кожного виду продукції.
Аналіз маркетингового середовища фірми є важливою умовою
контролю внутрішніх і зовнішніх факторів, передбачення по&
тенційних загроз (ризиків) і нових можливостей розвитку фірми,
опрацювання ефективної маркетингової стратегії.
Управляти маркетингом означає створити служби збирання
інформації, проведення досліджень ринку, організації реклами,
збутових операцій і обслуговування так, щоб забезпечити макси&
мум ефекту (прибутковості, обсягу продажу і т.ін.) при оптималь&
них витратах на маркетинг.

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Є. В. Логан,
VI курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 095 871 60 23
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
ст.викладач, науковий керівник
Новий етап розвитку суспільних відносин потребує підвищення
активності та відповідальності робітників усіх рівнів управління,
створення умов для стійкого їх прояву. Від чітко розробленої систе&
ми мотивації залежить не тільки соціальна та творча активність
робітників, але й кінцеві результати підприємств в соціально&еко&
номічній діяльності (доход, прибуток підприємства).
Ринковий характер умов господарювання суттєво вплинув на
побудову систем мотивації праці. Сучасні системи мотивації праці
торговельного підприємства, що певною мірою визначають ефек&
тивність господарської діяльності та його стійку конкурентну по&
зицію, зорієнтовані на підвищення трудової активності персоналу,
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яка визначається рівнем задоволеності від праці та її оцінки. Ди&
намізм ринкового середовища, що викликає необхідність гнучкого
та адаптивного управління, зумовлює застосування диференційо&
ваного підходу до створення систем мотивацій персоналу. У зв’язку
з цим розв’язання науково&практичної проблеми щодо створення
дієвих систем мотивації персоналу торговельних підприємств набу&
вають особливої актуальності та значущості.
Найбільше на розвиток потреб і мотивів впливають політико&
правові, економічні та соціально&демографічні фактори. Частковий
вплив мають культурні, природні та науково&технічні фактори.
В межах категорій персоналу на робітників практично однаково
діють фактори мікросередовища, не залежно від підприємства,
в якому він працює. В цьому проявляється закон підвищення потреб:
люди, які досягли вже певних результатів в житті та мають необ&
хідний рівень достатку, прагнуть підвищити свій соціальний статус
та соціальну роль в суспільстві і ті, хто ще не досяг цього, апелюють
у своїй діяльності функціональними та економічними цінностями.
Стратегічне управління мотивацією персоналу — це комплекс
процесів і способів розробки і реалізації портфеля стратегій в об&
ласті мотивації персоналу з метою здійснення гнучкого реагування
і своєчасних змін щодо потреб, мотивів, цінностей і стимулів пер&
соналу в підприємстві, що відповідають можливостям підприємст&
ва і дозволяють досягти встановлених цілей підприємства, високої
ефективності роботи персоналу та підвищення рівня лояльності
робітників до підприємства.
Процес стратегічного управління мотивацією персоналу вклю&
чає: стратегічний аналіз та планування, стратегічну організацію та
стратегічний контроль.
Дослідження сучасних теорій мотивації персоналу показало, що
у сучасній науці розрізняють змістові, процесуальні та теорії
підтримки бажаної поведінки (групової мотивації). Змістовні теорії
трактують мотивацію як сукупність доказів i мотивів для обрання
певної поведінки чи дій. Вона зумовлена потребами і цілями
індивіда, діяльністю, світоглядом, переконаннями, рівнем праг&
нення та ідеалами. Згідно процесуальним мотиваційним теоріям,
мотивація це процес спонукання себе або інших до дiяльностi,
спрямованої на досягнення поставлених цілей особистих чи загаль&
но організаційних. Теорії підтримки бажаної поведінки (групової
мотивації) визначають мотивацію через відношення людини (пер&
соналу) до праці під впливом різних факторів та стимулів.
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Cтратегічний набір рекомендацій щодо мотивації персоналу
включає: стратегії управління мотиваційною поведінкою персона&
лу, стратегії управління мотиваційним впливом підприємства, стра&
тегії управління ефективністю мотивації персоналу підприємства,
«показник стану можливостей підприємства щодо мотивації /ресу&
рсний, управлінський блоки», «ступінь застосування методів впли&
ву/методи впливу», «ступінь застосування способів стимулювання
персоналу /стимули», «ступінь задоволеності персоналу робо&
тою/показник можливостей», «рівень трудової активності /загаль&
ний показник впливу», «управління мотиваційним потенціалом».
Отже, на основі аналізу наукових підходів до формування сис&
теми мотивації персоналу торговельного підприємства визначено,
що система мотивації — це сукупність основних елементів моти&
вації (потреба, мотив, цінності), які формуються у робітника під
впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, а також певних сти&
мулів та впливів підприємства, задоволення яких формує бажання,
інтерес до роботи і ступінь трудової активності та характеризують
мотиваційний потенціал підприємства.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
В. В. Ломазей,
IV курс, група 4 Ф 2, спеціальності «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (067) 253 94 42
М. А. Панчук,
доцент, науковий керівник
З кожним роком дедалі інтенсивніше спостерігається вплив
процесів глобалізації у світі. Наслідками дії глобалізаційних чин&
ників стає уніфікація економіко&культурних укладів життя, проб&
лем та викликів, які постають перед різними країнами під час інтег&
рації у нове транснаціональне, економічне і культурне середовище.
Вступ України до СОТ є надзвичайно важливим і водночас
відповідальним кроком у напрямі інтеграції до світового еко&
номічного простору.
Світова організація торгівлі (СОТ) за трактуванням Тамаша
Беркі, керівника відділу з питань економіки Посольства Угорщини —
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«це правила ведення гри, які є обов’язковими для всіх і кожна
країна прийме ці правила, і щодо неї прийматимуть відповідні пра&
вила». Отже, СОТ є міжнародною міжурядовою організацією, зас&
нованою в 1994 р. згідно з угодою, укладеною в м. Марракеш (Ма&
рокко) під час Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних
переговорів під егідою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ), i налічує у своєму складі 150 країн, на долю яких припадає
більше 95 % світової торгівлі товарами та послугами.
Шлях України до СОТ тривав майже 15 років. Він розпочався
з подачі заяви про приєднання до Генеральної угоди про тарифи
і торгівлю у 1993 р. Упродовж 2004–2005 рр. Указами Президента,
постановами Верховної Ради, розпорядженнями Уряду України бу&
ло створено належну законодавчу базу інтеграції до організації. Го&
лосуванням на засіданні Генеральної Ради СОТ було постановлено
про приєднання України до спільноти 5 лютого 2008 р.
Міжнародний досвід свідчить, що країни — члени СОТ отриму&
ють значні переваги. Найсуттєвішими перевагами вступу України
до СОТ є такі:
– посилення національних політик, інституцій та їх можливос&
тей у міжнародній торгівлі товарами і послугами, що є необхідною
умовою для вступу до СОТ;
– полегшення ринкового доступу до головних експортних
ринків та посилення його безпеки;
– доступ до механізмів розв’язання суперечок у торговельних
питаннях;
– місце за столом: члени СОТ встановлюють правила, за якими
здійснюється більша частина світової торгівлі;
– створення сприятливіших умов доступу на світові ринки то&
варів і послуг на засадах передбачуваності й стабільності розвитку
торговельних відносин із країнами — членами СОТ;
– доступ до механізму СОТ стосовно врегулювання, що забез&
печує захист національних інтересів і подолання дискримінації;
– можливість реалізації своїх поточних і стратегічних торго&
вельно&економічних інтересів шляхом ефективної участі у вироб&
ленні нових правил міжнародної торгівлі.
Зі вступом України до СОТ пов’язані також негативні наслідки.
Так, вступивши до СОТ, Україна зменшила тарифні й нетарифні
обмеження, які застосовувалися для захисту внутрішнього ринку,
з одночасним скороченням державної підтримки для окремих галу&
зей національної економіки (сільське господарство, автомобілебу&
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дування). Внаслідок цього вітчизняні підприємства в багатьох ви&
падках вимушені діяти в умовах жорсткої конкуренції. Крім того,
лібералізація торговельного режиму України збільшила залежність
національної економіки від стану світової економіки.
Підсумовуючи, слід зазначити, що Україна в глобальному тор&
говельному середовищі належить до країн з великим розміром і по&
тенціалом внутрішнього ринку, проте віднесена до країн з рівнем
доходу на душу населення, нижчим за середній, класифікується як
країна, перехідна до ефективного розвитку. Також за оцінками
МВФ, Україна надає багато малоефективних субсидій підприємст&
вам, при цьому рівень державних інвестицій в основний капітал ду&
же низький, а щоб максимально використати переваги та мінімізу&
вати негативні наслідки українському суспільству, необхідно
повторно провести відповідну підготовку як усієї держави в цілому,
державних інституцій, так і окремих галузей економіки, а також ок&
ремих підприємств.

РИНОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
О. В. Луценко,
ІІ курс, група ФН 21, спеціальність «Фінанси та кредит»,
тел. 095 8968976
Хмельницький інститут соціальних технологій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна»,
В. С. Бастричев,
к. військ. н., професор, науковий керівник
Соціально&політична криза в Україні призвела і до кризи в системі
охорони здоров’я та погіршення якості медичного обслуговування на&
селення. Так, у складеному вперше за історію Всесвітньої організації
охорони здоров’я рейтингу національних систем охорони здоров’я Ук&
раїна посіла 79 місце з 191 країни світу. Слабою втіхою може бути те,
що США займають 37 сходинку, а Росії відведено 130 місце.
Отже, охорона здоров’я на Україні знаходиться в критичному
стані. Для виходу із такого становища потрібні гроші. Світовий досвід
свідчить, що одним із основних джерел фінансування може бути
страхування, але на шляху процесу динамічного розвитку ринку ме&
дичного страхування в Україні існують ряд невирішених проблеми.
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На початку 90&х років XX століття в Україні почали виникати певні
форми добровільного медичного страхування. Всі загальнострахові
компанії почали займатися медичним страхуванням в різних обсягах.
Протягом останніх років почало стихійно виникати добровільне стра&
хування в некомерційній формі — так звані лікарняні каси.
У США існує система медичного страхування, що базується на
сполученні центрального страхового фонду із сіткою місцевих не&
залежних страхових організацій. Кошти акумулюються в централь&
ному фонді, що не несе адміністративних функцій, а потім розді&
ляється страховим організаціям на основі законодавчо
затвердженої форми розрахунків. Ця система діє в США в частині
програм «Медікер» та «Медікейт».
Наявність роботи не гарантує отримання медичної страховки.
Найбільш широко медичним страхуванням охоплені робітники
промисловості. Таким чином, у США медичне страхування тісно
пов’язане із трудовою діяльністю. Економіка медичного обслугову&
вання в США — парадоксальне об’єднання недоліків та надмірнос&
тей. США витрачують на охорону здоров’я 11,5% валового прибут&
ку — більш ніж будь&яка інша країна в світі.
Хочеться мати надію, що Україна, при запровадженні страхової
медицини, нової системи надання медичної допомоги, введення
платної медицини та системи оплати за надані послуги перейме са&
ме позитивний світовий досвід та врахує ті помилки, через які
пройшли інші країни.
Слід зазначити, що медичне страхування, яке провадиться
в обов’язковій формі, набуває рис соціального страхування, оскіль&
ки порядок його проведення визначається державним законодав&
ством. Обов’язкова форма страхування координується державними
структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та юри&
дичними особами, мають форму податку. Обов’язкове медичне
страхування перебуває під жорстким контролем держави і характе&
ризується безприбутковістю.
Головне призначення страхової медичної організації в системі
обов’язкового медичного страхування полягає в тому, щоб при оп&
латі рахунків медичних установ контролювати якість наданих ме&
дичних послуг і їх відповідність медико&економічним стандартам.
Медичні установи здійснюють свою діяльність на підставі дого&
вору зі страховими медичними організаціями, який передбачає
обов’язок медичної установи надавати застрахованому контингенту
медичну допомогу певного обсягу та якості в конкретні строки.
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Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного
страхування свідчить про високу ефективність окремих систем медич&
ного страхування. Медичне страхування — це єдиний шлях виходу
охорони здоров’я України з глибокої економічної й соціальної кризи.
Таким чином, державна політика повинна базуватися на новій
парадигмі системи охорони здоров’я, в центрі якої перебуває не
лікарня, а людина з її потребами з охорони здоров’я та медичної до&
помоги. Потрібна перебудова економіки охорони здоров’я і вона
повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із
зміни загальної схеми фінансування, що передбачає обов’язковий
перехід від бюджетної системи фінансування до змішаної бюджет&
но&страхової системи, що фінансується при активній участі
підприємств, установ, організацій різних форм власності з елемен&
тами добровільного медичного страхування населення.

ПОШУК ШЛЯХIВ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
ДО СВIТОВОЇ СПIЛЬНОТИ ШЛЯХОМ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДIВ
Ю. С. Макаренко,
VI курс, группа ОА–51, спецiальнiсть «Облiк i аудит»
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (096)971 93 86
М. Ф. Базась ,
к.е.н., професор, академiк, науковий керiвник
Україна здійснює заходи входження у світову спiльноту, але
існує ряд об’єктивних причин, які перешкоджають нині входжен&
ню України як повноправного партнера у світове господарство.
Проблеми, які існують в даному напрямку розвитку економіки
є актуальними і важливими для вивчення та дослідження. Однiєю
з таких проблем можна вважати пошук шляхiв рацiонального вико&
ристання основних фондiв.
Функціонуючи в умовах ринкових відносин, підприємства, які
отримали економічну та юридичну самостійність, все більшу увагу
приділяють вибору ринкової стратегії, яка забезпечує конкурентні
переваги на ринку i цим самим виводять Україну на свiтовий
рiвень.
Так, низька ефективність коштів, вкладених у основні фонди не
сприяє їх своєчасному оновленню та ефективному використанню.
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На даному етапi входження України до свiтової спiльноти є під&
вищення ефективності використання основних фондів, їх заміни та
модернізація фізично спрацьованого і технічно застарілого устатку&
вання з метою зростання обсягу виробництва продукції або обсягу
наданих послуг.
Для підтримання порівняно високого технічного рівня вироб&
ництва на підприємствах необхiдно щорічно замінювати 4–6%
і модернізувати 6–8% діючого парку машин, устаткування та інших
видів знарядь праці.
Аналіз останніх досліджень вітчизняних науковців, як: Мель&
ник А., Ландаря О., Денисенка М. та ін. показують, що Європейсь&
кий Союз є найбільшим торговим блоком світу, на який припадає
п’ята частина світової торгівлі товарами, а для України — другим за
значенням торговельним партнером, на частку якого припадає
близько 30% українського зовнішньоторговельного обороту. Част&
ка держав&членів ЄС у зовнішній торгівлі послугами України ста&
новила 33,9%, у т.ч. у експорті — 27,7%, у імпорті — 48,8%.
В умовах ринкової економіки діюча система господарювання
в цілому повинна містити в собі достатні економічні стимули ефек&
тивного використання основних фондів, виробничих потужностей,
усього наявного майна функціонуючих підприємств та створювати
продукцiю, яка могла конкурувати на свiтовому ринку. Та дійова
система таких колективних та індивідуальних економічних сти&
мулів на підприємствах різних галузей народного господарства Ук&
раїни поки що знаходиться на стадії свого становлення і розвитку.
Підвищення рівня ефективності використання основних
фондів як інтенсивним шляхом, так і екстенсивним, позитивно
вплине на розвиток галузей народного господарства України i зро&
бить нашу державу сильною та конкурентноспроможною на свiто&
вих ринках.
Дане питання дослiджується тривалий час i на сьогоднi не
повнiстю вивчено i розглянуто. Кожен дослiдник має свою точку
зору з цього приводу, саме тому дана тема дуже актуальна.
Література
1. Тихонова Л.А. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави.
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КРОС+КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
М. П. Макарчук,
здобувач інституту економіки і менеджменту
Університету «Україна»
Крос&культурний менеджмент як дослідницька дисципліна,
склався лише в кінці 60&х — початку 70&х років. Виникнення інте&
ресу до проблеми крос&культурного менеджменту було обумовлено
прискоренням процесів інтернаціоналізації і глобалізації госпо&
дарського життя. Перші статті з крос&культурного менеджменту бу&
ли написані, як правило, професійними консультантами у сфері
управління і були результатом їх особистого досвіду і фрагментар&
них спостережень.
З другої половини 70&х років науковий пошук в галузі крос&
культурного менеджменту набуває більш регулярного характеру.
Був здійснений збір та систематизація солідних обсягів емпіричної
інформації. У дослідженні використовувались два основні методи:
збір фактів за допомогою спостереження за поведінкою співробіт&
ників багатонаціональних корпорацій з подальшим їх узагальнен&
ням; анкетування співробітників і менеджерів зазначених корпо&
рацій в їх національних філіях з подальшим порівнянням
результатів.
На основі зібраної та систематизованої інформації на початку
80&х років робляться спроби класифікації типів бізнес&культур.
Виділяються класифікаційні параметри та характеристики.
Значний внесок у дослідження проблем крос&культурного ме&
неджменту внесла Ненсі Адлер. Її книга International Dimensions of
Organizational Behaviour вийшла вже третім виданням. Вона була
перекладена на китайську, японську і французьку мови, а в даний
час готується її випуск в Малайзії та Кореї. Одна з основних ідей ав&
тора полягає в необхідності руйнування традиційних концептуаль&
них, теоретичних і практичних меж розуміння людей і управління
ними в різних країнах світу. Автор приділяє основну увагу впливу
різних типів культури на діяльність організацій і на поведінку їх
членів, аналізує шляхи подолання труднощів, пов’язаних з культур&
ним різноманіттям. Розглядає можливості використання інтер&
національного підходу для ведення переговорів і здійснення мене&
джменту в конфліктних умовах.
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Найбільшого поширення набули на сьогоднішній день кла&
сифікаційні параметри, сформульовані голландськими ученими
Гертом Хофстеде (Hofstede G. Cultures and Organizations. London:
McGraw Hill Book Company, 1991) та Фонса Тромпенаарс
(Trompenaars F. Riding the Waves of Culture. London: Brearly, 1994) і
американським вченим Едвардом Холом (Edward H. Beyond
Culture. New York: Anchor вооще Doubleday, 1976).
Ці класифікаційні параметри та характеристики формують ос&
нову для вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на
запобігання крос&культурних конфліктів.
Одним із підходів до класифікації параметрів і характеристик
ділової культури є їх виділення в три великі групи:
1) параметри культури, що впливають на управління організа&
цією (або параметри впливу загальної культури на корпоративну
культуру);
2) параметри, що впливають на поведінку людей;
3) ставлення до часу.
Завдання крос&культурного менеджменту — навчити, прокон&
сультувати, пояснити і передати діловим людям шаблони по&
ведінки, які допоможуть їм краще розуміти іншу культуру.
Крос&культурний менеджмент допомагає тим, хто:
– планує вести бізнес з представниками інших країн і культур;
– менеджерам міжнародних компаній;
– менеджерам, які працюють в українських компаніях, які ви&
ходять на зарубіжний ринок;
– представникам компаній, які об’єднуються з зарубіжними
компаніями;
– фахівцям, які беруть участь у міжнародних проектах;
– співробітникам, які влаштовуються на роботу в іноземні ком&
панії;
– HR&менеджерам, які наймають на роботу іноземців;
– особам, які виїжджають за кордон на роботу, навчання,
постійне місце проживання або туристичну поїздку.
Отже, вивчення крос&культурного менеджменту є необхідністю
сьогодення для ведення ефективного бізнесу.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ
О. М. Мамуняк,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 067 267 98 44,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Н. І. Новосад,
к. т. н., доцент, науковий керівник
Нестабільність ринкового середовища та посилення кризових
явищ у сучасній вітчизняній економіці обумовлюють необхідність
пошуку нових перспектив підприємницької діяльності. Розвиток
підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі та підтримка на
необхідному рівні конкурентоспроможності її суб’єктів у ди&
намічному зовнішньому середовищі можливі за наявності ефектив&
них регулюючих технологій.
Визначення сутності й особливостей підприємницької діяль&
ності в торгівлі та детальне опрацювання теорії економічного ме&
ханізму дозволило трактувати економічний механізм регулювання
підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі як систему еко&
номічних, законодавчих та адміністративних методів, важелів, за&
ходів та організаційних форм ринкового і державного регулювання
підприємницької діяльності у сфері роздрібної торгівлі, яка забез&
печує її оптимальний розвиток у сучасних економічних умовах. Із
цієї позиції метою формування економічного механізму регулю&
вання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі визначено
на макрорівні забезпечення стабільності функціонування еко&
номіки країни, економічної та соціальної стабільності споживчого
ринку, на мікрорівні — забезпечення економічної безпеки, стійко&
го розвитку та створення конкурентних переваг суб’єктів
підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі; а до основних
принципів віднесено динамічність, системність, стабільність,
ефективність, адаптивність, гнучкість, оптимальність, оператив&
ність, відповідальність, достовірність тощо.
Бачення економічного механізму регулювання підприємниць&
кої діяльності в роздрібній торгівлі як системи та процесу, спрямо&
ваних на досягнення визначених цільових орієнтирів, дозволяє за&
стосувати для його формування комплексний підхід, який
обумовлює врахування психологічних, організаційних, соціальних,
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економічних, та інших аспектів підприємницької діяльності
в роздрібній торгівлі в їхньому взаємозв’язку. Результати
дослідження методів, форм, важелів та заходів економічного ме&
ханізму регулювання підприємництва на ринковому та державному
рівнях сприяли визначенню сутності економічного механізму регу&
лювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, яка по&
лягає в тому, що суб’єкти господарювання здійснюють торговельну
діяльність в межах державного регулювання, орієнтуючись на тен&
денції ринкового попиту.
Для визначення ефективності підприємницької діяльності
в роздрібній торгівлі обґрунтовано систему оцінки, яка відображає
сутність поняття «ефективність»; має чітку мету; базується на
обґрунтованих принципах (цілісність, інтегративність, ієрархіч&
ність тощо), що дозволяють оцінити ефективність суб’єктів торгівлі
як системи; відповідає певним вимогам; ураховує всі аспекти діяль&
ності у взаємозв’язку та взаємозалежності, а також галузеві особли&
вості в умовах діючого економічного механізму регулювання
підприємницької діяльності.
Доцільно ефективність підприємницької діяльності в роздрібній
торгівлі визначати за комплексною системою оцінки, яка базується
на обґрунтованих принципах та являє собою ієрархічну сукупність
різноспрямованих критеріїв: ділова активність, прибутковість, кон&
курентоспроможність, для кількісного визначення яких системати&
зовано відповідні галузевій специфіці показники, що дозволяє про&
вести комплексну оцінку в статиці та в динаміці.
У результаті критичного аналізу існуючих підходів до форму&
вання економічного механізму регулювання підприємницької
діяльності з позиції можливості їх упровадження виокремлено такі
напрямки, які доцільно застосувати у роздрібній торгівлі: створен&
ня «консультаційних центрів»; надання державних гарантій забез&
печення кредитів у рамках державних (регіональних) програм дос&
тупу суб’єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів;
створення мережі приватних інвестиційних компаній, які інвесту&
ють мале підприємництво під гарантії державних агенцій з малого
бізнесу; формування національної системи інформаційного обслу&
говування малого підприємництва; товарне забезпечення госпо&
дарської діяльності; розвиток підприємницької активності; дивер&
сифікація ризику господарської діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ
К. В. Маринич,
VI курс, група МК–51, спеціальність «Маркетинг»,
І. Л. Решентнікова,
д. е. н., професор, науковий керівник
В даний час, економіка України перебуває в умовах виходу з
кризового стану, що проявляється у поступовому зростанні вироб&
ництва, торгівлі та інших сфер. Така позитивна тенденція дає змогу
організаціям і підприємствам розпочинати прогнозування своєї
діяльності і, відповідно, будувати плани на майбутнє.
Але за час економічної кризи та нестабільного фінансового ста&
ну країни, підприємницька діяльність суб’єктів ринку виявилась
вкрай розбалансованою. Такий стан справ, нерідко спонукав
керівництво підприємств зменшувати витрати на маркетинг, а не
збільшувати їх як це прийнято у зарубіжних фірмах. В результаті та&
ких дій чимала кількість вітчизняних підприємств втратили значну
кількість споживачів, а інколи й цілі ринки. Тому, зараз для віднов&
лення до&кризових позицій, з метою активізації власного розвитку
та росту, підприємствам доводиться шукати методи активного
впливу на ринок, які здатні забезпечити відновлювальні процеси та
активізувати економічне зростання на мікрорівні.
Як доводить світова практика маркетингу, одним з найбільш
дієвих засобів активізації купівель та подальшого економічного
зростання підприємства — є політика стимулювання в комплексі
маркетингових комунікацій. При цьому в даній економічній ситу&
ації важливо стимулювати не лише кінцевих покупців, але й забез&
печувати стабільність розподільчих структур, що вимагає від фірм
стимулювання партнерів у каналах розподілу. Виявлена обставина
доводить актуальність нашого дослідження, оскільки саме стиму&
лювання збуту — це той елемент маркетингової політики ко&
мунікації, який дає можливість фірмі отримати прибутки навіть
у кризових ситуаціях.
Нами з’ясовано, що сформовані належним чином програми
стимулювання можуть надати фірмі значний позитивний ефект,
а саме:
1) стимулювання власного персоналу — підвищення продук&
тивності праці персоналу, що формує передумови зростання про&
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дажів; 2)стимулювання посередників — забезпечує зростання
довіри, пожвавлює взаємини та надає більше гарантій того, що по&
середник не відмовиться від послуг фірми або навіть збільшить об&
сяги замовлень; 3)стимулювання клієнтів — пожвавлює їхню
зацікавленість у товарі або послузі фірми, тобто спонукатиме прид&
бати більше, а також може зацікавити потенційного клієнта, який
не мав наміру використовувати товари або послуги даної фірми,
формується лояльність до торгової марки.
Проте, маркетологу та керівництву підприємства треба не забу&
вати, що стимулювання збуту, як елемент комунікаційної політики
маркетингу, є явищем короткостроковим та непостійним. Вико&
ристання даного елемента протягом тривалого часу може призвес&
ти до зворотної дії. Тобто як споживачів, так і посередників з пер&
соналом не слід постійно стимулювати, це може призвести до
негативних наслідків таких як:
негативні наслідки з боку клієнтів: — зменшення довіри до то&
вару або послуги фірми; — постійне очікування клієнтами, вико&
ристання фірмою методів стимулювання збуду, що призводить до
зменшення купівель клієнтами в іншій час; 2) негативні наслідки
з боку персоналу:& спад продуктивності праці, за рахунок постійно&
го заохочення до роботи та до збільшення продажів; — негативний
ефект може проявитися також у розшаруванні колективу, тобто
розбіжність поглядів керівництва та персоналу у виборі найкращих
працівників для нагородження, може призвести до розчаруванню
персоналу у чесності вибору переможців, що приведе до зниження
продуктивності праці. 3) негативний ефект з боку посередників:
тут може проявитися негативний чинник через надмірне на&
магання посередника продати фірмовий товар, таким чином посе&
редник може як допомогти підприємству, так і завдати шкоди її
іміджу.
Підсумовуючи все вище згадане, можна дійти висновку, що
фірми мають чітко формувати та використовувати програми стиму&
лювання збуту, навіть в умовах кризи. Тому, що правильно сформо&
вана програма стимулювання збуту може принести підприємству
не тільки позитивний ефект впродовж невеликого проміжку часу,
але й забезпечити формування та утримання лояльності з боку як
споживачів, так і персоналу та посередників.
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ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
В. О. Маскевич,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (0512) 24 11 06
О. С.Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Внаслідок глобалізації процесів інвестування сьогодні реалізу&
ються фінансово&інвестиційні схеми, в яких задіяні практично всі
учасники ринку — фізичні особи, корпорації, уряди, міжнародні
організації.
Посилення глобалізаційних процесів, тенденції інтернаціоналі&
зації виробництва, лібералізації зовнішньої торгівлі роблять інвес&
тиційне забезпечення головною рушійною силою світового еконо&
мічного розвитку.
Особливої уваги заслуговує дослідження пріоритетних напря&
мів і способів інвестиційного забезпечення розвитку регіонів в умо&
вах глобалізації, розробка системи підтримки процесу управління
інвестуванням, що включає оцінку інвестиційного середовища,
інвестиційного потенціалу регіону з позицій інвестора, організацію
прийняття та реалізації інвестиційних проектів.
Актуальним питанням формування ефективної стратегії залу&
чення інвестицій в економіку України і поліпшенню інвестиційно&
го клімату присвячені праці таких вчених, як В. Комаров, В. Лано&
вий, С. Науменков. Проблемам глобалізації світового господарства
присвячено праці таких вітчизняних вчених, як Г. Аніловська,
О. Білоус, М. Гончаренко, В. Журавський, О. Зайчук, Е. Заграва,
О. Копиленко, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, а також зарубіжних:
Д. Пізано, І. Валерштейна, Р. Котхарі, В. Ваді, Т. Левітта.
Водночас проблеми формування привабливого інвестиційного
іміджу в процесі реалізації інвестиційної політики регіону є надзви&
чайно різноманітними та багатоплановими та потребують додатко&
вого дослідження та пошуку їх розв’язання.
Аналіз ступеня розробленості проблеми економічного механіз&
му формування привабливого інвестиційного іміджу в сучасних
умовах показує, що, незважаючи на поглиблену увагу до неї вітчиз&
няних і зарубіжних вчених, багато аспектів досліджені недостатньо.
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В останні роки однією з найбільш важливих проблем, що стоять
перед українською економкою, є підвищення інвестиційної актив&
ності. Економічний розвиток, нарощування внутрішнього націо&
нального продукту, зниження рівня бідності, підвищення рівня
життя населення і розв’язання інших соціальних проблем у значній
мірі залежать від активізації інвестиційної діяльності в країні. Якщо
в початковий період реформ основна увага приділялася залученню
іноземного капіталу, то на даний момент стало очевидно, що зов&
нішні інвестиції не зможуть замінити внутрішнього інвестиційного
процесу, тому, доцільно паралельне стимулювання внутрішнього
й зовнішнього інвестування. Необхідно підвищувати зацікавле&
ність вітчизняних й іноземних інвесторів у вкладенні капіталу у ви&
робництво продукції й послуг базових галузей економіки, щонай&
перше в промислове виробництво, розвиток якого є критерієм
стабільної економіки.
Нажаль на інвестиційному ринку України в останні роки багато
принципово важливих для бізнесу і суспільства питань залишають&
ся не вирішеними. У зв’язку з цим проблема формування приваб&
ливого інвестиційного іміджу України викликає значну зацікавле&
ність як науковців, так і економістів практиків.
Слід звернути увагу, що в Україні настав час, коли регіонам до&
водиться конкурувати за інвестиції, інформаційні, транспортні й
туристичні потоки, екологічні, економічні, соціальні й культурні
проекти, креативні ідеї й, звичайно ж, за фахівців, здатних всім цим
управляти. Причому надалі міжрегіональна конкуренція стає все
жорсткішою. У виграшному положенні виявляться ті регіони, які
не тільки мають затребувані регіональні ресурси, але й зуміють з ви&
годою для свого розвитку скористатися ними.
Метою регіонального позиціювання є виділення ключових ха&
рактеристик регіону, виявлення, а й у деяких випадках, і створення,
чітких орієнтирів що вказують на територіальну особливість
регіону. Іншими словами, необхідно виявити головні цінності
й пріоритети, які відрізняють регіон від інших територій, визначи&
тися з його перспективними брендами. Позиціювати регіон, зроби&
ти його пізнаваним можна тільки шляхом просування його локаль&
них ексклюзивних відмінностей.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ
ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
О. М. Матвійчук
Інститут економіки та менеджменту
І курс, ЗМК 11, спеціальність «Маркетинг»
І. В. Пономаренко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Однією з найгостріших соціально&економічних проблем, зумовле&
них трансформаційними процесами в економіці України, є низький
рівень життя населення. Його підвищення є головним завданням не
тільки нашої країни, а будь&якого прогресивного суспільства в цілому.
Для покращення життєвого рівня громадян необхідні чіткі та виважені
кроки всіх гілок влади, які ґрунтувалися б на детальному і глибокому
аналізі широкого спектру показників, що характеризують різні аспекти
рівня життя населення. Комплексне статистичне оцінювання життєво&
го рівня населення надасть можливість об’єктивно охарактеризувати та
проаналізувати фактори, що впливають на рівень життя, виявити тен&
денції на майбутнє з метою реалізації програм щодо підвищення та
вирівнювання життєвого рівня населення різних регіонів країни.
Витрати — це сума платежів домогосподарств за товари та послуги,
отримані у звітному періоді, сума коштів, направлених ними на купівлю
акцій, сертифікатів, валюти, нерухомості, на будівництво, капітальний
та поточний ремонт, допомогу родичам та знайомим, на вклади до
банківських установ, на податки (крім прибуткового) та інші внески.
Для всебічного аналізу використання ресурсів домогосподарств
вивчаються грошові витрати, які відповідають вищенаведеному
визначенню, їх основні складові — споживчі та неспоживчі грошові
витрати, а також обраховуються споживчі та неспоживчі сукупні
витрати та зведений показник сукупних витрат.
Для сучасного українського суспільства нині характерною є знач&
на нерівність у рівні доходів та витрат за різними майновими групами.
Процеси економічного зростання чи занепаду в країні вплива&
ють на рівень життя населення та відбиваються на його споживчих
можливостях, про що свідчать зміни в доходах та витратах населен&
ня. Упродовж останніх років, з початком періоду економічного
зростання та підвищення доходів громадян, у споживанні домогос&
подарств України спостерігаються позитивні зрушення. Про це, пе&
редусім, свідчить зростання показників витрат на непродовольчі
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товари й послуги, поліпшення кількісних та якісних показників
харчування. Загалом, у 2010 р. порівняно з 2004 р. відбулися пози&
тивні зміни у структурі споживання продуктів харчування населен&
ням України: майже всі її складові збільшилися протягом зазначе&
ного періоду, скоротилася лише кількість спожитих картоплі, хліба,
овочів та рослинних жирів всіма без винятку типами домогоспо&
дарств, не залежно від місця їх проживання.
Частка витрат домогосподарств на продукти харчування в су&
купних витратах за 2004–2010 рр. зменшилась з 59,1% до 48,9%, але
все ще залишається доволі високою. Динаміка споживання окре&
мих продуктів харчування свідчить, що за останні роки спос&
терігається певне зниження споживання хліба для всіх домогоспо&
дарств в цілому і, в першу чергу для міського населення — з 10,5 до
9,6 кг. Споживання хліба на селі навіть дещо зросло — з 11,2 до 11,8
кг. Відносно стабільним залишається рівень споживання м’яса і
м’ясопродуктів, проте звертає на себе увагу те, що за всі роки
сільський рівень споживання є нижчім за міський.
Загалом протягом 2004&2010 рр. в Україні спостерігаються тен&
денції поліпшення структури витрат. При чому структура витрат
домогосподарств України в останні роки починає набувати ознак,
що характерні для суспільств з ринковою економікою, а саме: має
місце зменшення питомої ваги витрат на харчування та зростання
питомої ваги витрат на послуги, а також відбувається збільшення
витрат, що спрямовуються населенням на заощадження. Такі про&
цеси свідчать про якісні зміни не тільки в сфері споживання, а й
матеріальному добробуті населення в цілому.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
А. Ю. Матвійчук,
V курс, група 5МА, спеціальність «Облік та аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 035 49 85
Л. В. Іванова,
старший викладач, науковий керівник
Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є своє&
часне і повне забезпечення підприємства матеріальними ресурса&
ми, чим, як правило, займаються спеціальні підрозділи — відділ ма&
теріально&технічного постачання, складські й транспортні служби.
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Значну увагу приділяють цьому плановий і технічний відділи,
головні адміністратори підприємства. Запаси є однією з найбіль&
ших складових собівартості продукції, робіт, послуг.
Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність
про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів.
Раціональне й ощадливе використання матеріальних ресурсів
підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять
перед підприємством. Практика господарської діяльності виявили не&
однозначність характеристики завдань, пов’язаних з рухом виробни&
чих запасів. Запаси розглядаються з точки зору предметно — речовин&
ного складу або з позиції іммобілізованих коштів, проте з точки зору
економічної сутності запаси розглянуто не в повному обсязі.
Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо і т. д.) є предме&
тами, на які спрямована праця людини з метою одержання готової
продукції. На відміну від засобів праці, що зберігають у виробничому
процесі свою форму і що переносять вартість на продукт поступово,
предмети праці споживаються повністю і повністю переносять свою вар&
тість на цей продукт і заміняються після кожного виробничого циклу.
У промисловості поступово збільшується споживання товарно&
матеріальних цінностей у виробництві. Це обумовлюється розши&
ренням виробництва, значною питомою вагою матеріальних вит&
рат у собівартості продукції і ростом цін на ресурси.
В економічній літературі поняття «виробничі запаси» трактується
як предмети праці, на що спрямована праця людини і що становлять
матеріальну основу створюваного продукту. В бухгалтерському обліку
поняття «виробничі запаси» розглядається як придбані або самостійно
виготовлені вироби, які підлягають переробці на підприємстві.
У зв’язку з прийнятими в Україні національними стандартами
бухгалтерського обліку, які узгоджені з міжнародними, доцільним є
використання термінів, які прийняті Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : запасами називають активи, які
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госпо&
дарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою
подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для спо&
живання під час виробництва продукції, виконання робіт та надан&
ня послуг, а також управління підприємством.
В процесі дослідження, на базі критичної оцінки змісту науко&
вої літератури пропонується наступне визначення терміну «вироб&
ничі запаси»: виробничі запаси — предмети праці, що використову&
ються у процесі виробничої діяльності і споживаються цим
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виробництвом протягом одного господарського (виробничого)
циклу, після завершення якого цілком переносять свою вартість на
вартість кінцевого продукту.
Враховуючи те, що основою виробництва є запаси сировини,
матеріалів, енергії то для забезпечення ефективного виробництва
необхідно вживати комплекс заходів щодо виявлення, кількісного
вимірювання та реалізації резервів забезпеченості виробничими за&
пасами та ефективного їх використання.

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
С. С. Машкін,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0630670809
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Підприємства, здійснюючи свою діяльність, несуть повну
відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансо&
во&кредитної системи, постачальниками, власними працівниками,
а також за результатами виробничо&фінансової діяльності. Це зу&
мовлює необхідність ефективного управління підприємством та
підтримки його фінансового стану.
Існують різні наукові визначення поняття фінансового стану
підприємства. «Фінансовий стан підприємства — це комплексне
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінан&
сових відносин підприємства, визначається сукупністю виробни&
чо&господарських факторів і характеризується системою показ&
ників, що відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів»( Поддєрьогін А. М.).
За визначенням Філімоненкова О. С.:«Під фінансовим станом
підприємства розуміють рівень його забезпеченості відповідним
обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефектив&
ної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків
за своїми зобов’язаннями».
Онисько С. М. та Марич П. М. сформулювали таке визначення:
«Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю
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його фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функ&
ціонування, доцільністю їх розміщення та ефективністю вико&
ристання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними
і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стій&
кістю».
«Однією із складових економічного потенціалу є його фінансо&
вий стан (потенціал). Щодо фінансової сторони діяльності суб’єкта
господарювання необхідно вирішувати два основних завдання:
– підтримання здатності відповідати за поточними фінансови&
ми зобов’язаннями характеристика фінансового стану підприємст&
ва з позиції короткострокової перспективи;
– забезпечення довгострокового фінансування в бажаних обсягах
і здатності підтримувати існуючу або бажану структуру капіталу —
оцінка фінансового стану підприємства з позиції довгострокової
перспективи», — визначили Мошенський С. З. та Олійник О. В.
Таким чином, фінансовий стан є результатом взаємодії усіх еле&
ментів фінансових відносин, що виникають у підприємства в про&
цесі його господарської діяльності, і характеризується як розмі&
щенням і використанням активів, так і джерелами їх формування.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємств, оскільки жодний власник не пови&
нен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку
(доходу) підприємства, які можна виявити тільки на підставі
аналізу фінансового стану підприємств. Тому виникає необхідність
в систематичному аналізі фінансового стану підприємства, його
платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості.
Кожне підприємство намагається досягти стійкого фінансового
стану, тобто забезпечити ефективне використання фінансових ре&
сурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками,
бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого
економічного та соціального розвитку підприємства. Тому фінан&
сова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпе&
чення систематичного надходження та ефективного використання
фінансових ресурсів, досягнення оптимального співвідношення
власних, позичених і залучених фінансових ресурсів.
Таким чином виникає об’єктивна необхідність оцінки фінансо&
вого стану суб’єктів господарювання з метою раціонального вико&
ристання їх фінансових ресурсів.
Отже, фінансовий стан — найважливіша характеристика еконо&
мічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспро&
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можність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві,
оцінює в які мірі гарантовані економічні інтереси самого підприєм&
ства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ТА ОБЛІКУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
О. В. Медведєв,
V курс, група ОА 52, спеціальність «Облік та аудит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (093) 699 57 48
Л. А. Козаченко,
к. е. н., доцент кафедри, науковий керівник
Актуальність досліджень зумовлюється складністю та багато&
гранністю самої економічної категорії загальновиробничих витрат,
а також існуванням чинників, які прямо чи опосередковано впли&
вають на їх розмір. До таких чинників належать: галузеві структура
та порядок формування собівартості на підприємствах, особливості
сучасного економічного стану, в якому функціонують вітчизняні
підприємства галузі тощо. З огляду на це, є потреба у раціональних
методиках обліку й контролю, які б відповідали вимогам часу та за&
безпечували інформацією для своєчасних управлінських рішень.
Отже, метою дослідження є проблеми розподілу загальновиробни&
чих витрат, що впливають на достовірність собівартості виготовле&
ної продукції. Загальновиробничі витрати виробництва (ЗВВ) від&
носяться на 91 рахунок «Загальновиробничі витрати», який
закривається щомісяця та не має сальдо. Звісно, що цей рахунок
відкривають здебільшого виробничі підприємства, а торгові органі&
зації можуть зовсім не мати потреби в використанні рахунків 9 кла&
су. Часто вони працюють по спрощенній системі і для відображеня
витрат користуються лише рахунками 8 класу. Деякі вчені вважають
за потрібне розподілити ЗВВ на загальнозаводські і загальноцехові.
Перші відповідають витратам на все виробництво на підприємстві,
останні відповідяють витратам одного певного цеху. Прикладом
першого виду витрат може бути заробітна платня прибиральниці,
яка обслуговує усі підрозділи підприємства, а другого виду — за&
робітна платня начальника одного певного цеху. ЗВВ розподіля&
ються в залежності від заробітної плати, займаємої території,
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прямих витрат, об’єму діяльності, за витратою матеріалів та інше. Роз&
подільчою базою для загальновиробничих витрат мають виступати ті
показники, які виходять з причинно&наслідкових зв‘язків, або ті прямі
витрати які займають найбільшу долю в витратах на виробництво.
У світовій же практиці для відображення недорозподілених
і зайво розподілених постійних загальновиробничих витрат перед&
бачені спеціальні субрахунки, на яких ці витрати враховуються
протягом року. Наприкінці року, якщо сума цих витрат невелика, то
вона списується на собівартість реалізованої продукції, в проти&
лежному випадку — розподіляється між незавершеним виробницт&
вом, готовою і реалізованою продукцією (пропорційно сальдо цих
рахунків). В даний час можна лише порекомендувати розглянути
питання про додавання таких субрахунків до плану рахунків.
Хотілось би зауважити, що у випадку, коли підприємство в звітному
періоді виготовило продукцію, а реалізації не було, виникає пробле&
ма з щомісячним закриттям рахунку 91 «Загальновиробничі витра&
ти». Оскільки сума нерозподілених постійних загальновиробничих
витрат є складовою частиною собівартості реалізованої продукції та,
враховуючи принцип бухгалтерського обліку «повне висвітлення»,
дані витрати можна включити до складу витрат майбутніх періодів,
відобразивши цю операцію в бухгалтерському обліку наступним чи&
ном: Дт 39 «Витрати майбутніх періодів» — Кт 91 «Загальновироб&
ничі витрати». В періоді реалізації такої виготовленої продукції вка&
зані витрати списуються на собівартість реалізованої продукції
даного звітного періоду кореспонденцією рахунків: Дт 90
«Собівартість реалізації» — Кт 39 «Витрати майбутніх періодів». На&
ведена кореспонденція рахунків непередбачена Планом рахунків,
але вона досить чітко відображає зміст операції. На більшості
підприємствах, як базу розподілу загальновиробничих витрат вико&
ристовують основну заробітну плату виробничих виробників. Проте
в умовах впровадження автоматизації та механізації виробничого
процесу ця база розподілу не виправдовує себе, оскільки вона не
відповідає технологічним характеристикам того чи іншого виробни&
цтва та призводить до штучного завищення собівартості продукції. З
огляду на це, існує необхідність використовувати за базу розподілу
коефіцієнто–верстато–години роботи обладнання та устаткування.
Кожне підприємство повинне постійно відслідковувати хід та
результати розподілу загальновиробничих витрат, пам’ятаючи, що
вони включаються у собівартість та впливають на результат діяль&
ності підприємства.
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ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
О. І. Мельниченко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0679391816
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Планування як важлива функція управління підприємством —
об’єктивно необхідний процес визначення цілей діяльності на пев&
ний період і засіб досягнення поставленої мети.
Головним завданням фінансового планування є забезпечення
стійкості орієнтації в отриманні оптимальних прибутків та самофі&
нансування виробничо&технологічної діяльності, контроль кредит&
них, бюджетно&кошторисних, інвестиційних показників і витрат,
стандартизації обліку в системі виробничого (операційного) та фі&
нансового управління для досягнення внутрішньої збалансованості
та динамічної рівноваги, спрямованої на забезпечення рентабель&
ності виробничої діяльності.
Фінансове планування — це процес розробки системи фінансо&
вих планів, який полягає у визначенні фінансових цілей, встанов&
ленні ступеня їх відповідності поточному фінансовому стану
підприємства та формулюванні послідовності дій, спрямованих на
досягнення поставлених цілей. Процес фінансового планування
обов’язково включає такі етапи: аналіз поточного фінансового ста&
ну підприємства, прогнозування майбутніх значень планових по&
казників, безпосереднє складання планів і розробка процедури
внесення коректив у процес реалізації планів.
Проблеми, пов’язані з організацією системи фінансового пла&
нування на сучасних українських підприємствах є такі:
1. Нереальність фінансових планів, що викликано, як правило,
необґрунтованими даними щодо збуту, питомої ваги коштів у роз&
рахунках, заниженими термінами погашення дебіторської заборго&
ваності, надмірними потребами у фінансуванні.
2. Оперативність складання планів, це спричинено відсутністю
чіткої системи підготовки і передачі планової інформації з відділу
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до відділу, необхідністю тривалих процедур їх ітераційного узго&
дження, недостовірністю інформації.
3. Внаслідок відсутності чітких внутрішніх стандартів форму&
вання фінансових планів виникає третя проблема — «непрозорість»
планів для керівництва.
4. Відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових.
5. Реалізація планів та їхня комплексність. Під реалізацією пла&
нів маємо на увазі ступінь їх виконання з точки зору забезпечення
необхідними фінансовими і матеріальними ресурсами, відсутність
дефіцитів. Комплексність планів означає, що, крім фінансових
розділів плану за доходами і витратами, необхідні також реальні
плани за прибутками і збитками, рухом заборгованості, плановим
балансом.
Значення планування фінансових результатів у процесі розвит&
ку підприємств і територій важко переоцінити. За рахунок цієї
складової економічної роботи оцінюється ефективність майбутнь&
ого проекту, визначається його доцільність. Проте на сьогодні
якість планування в Україні у цілому перебуває на дуже низькому
рівні, що призводить до прийняття неналежного обґрунтування уп&
равлінських рішень, а отже, до неочікуваних і нерідко небажаних
результатів. Виправити таке становище у фінансовому плануванні
можна лише у разі чіткого дотримання принципів.
До таких принципів належать:
– цільова спрямованість;
– системність;.
– безперервність;
– оптимальність використання наявних ресурсів;
– збалансованість;
– адекватність.
Фінансове планування діяльності підприємств дає змогу забез&
печити повну мобілізацію внутрішніх резервів підприємства не&
обхідних для досягнення запланованих виробничих показників,
аналізувати і планувати динаміку структури фінансових ресурсів за
джерелами формування та матеріалізованою формою. Сучасний
ринок ставить особливі вимоги до підприємств. Наявні складність
і динамізм процесів створюють нові передумови для більш серйоз&
ного застосування фінансового планування їхньої діяльності.

278

в умовах економічної кризи

Секція 1

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. А. Мирончук,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (096) 903 40 13
О. М. Іваницька,
д. н. з держ. управ., науковий керівник
Поняття мотивації тісно пов’язано з проблемою керування пер&
соналом. Нові економічні відносини, породжені перехідним періо&
дом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, на&
вчання і влаштування кадрів, але і формування нової свідомості,
менталітету, а отже, і методів мотивації.
Методи мотивації персоналу — це сукупність прийомів і спо&
собів спонукання працівників для досягнення цілей організації на
основі узгодження їх цілей і цілей організації шляхом постійного
дослідження та активізації структури мотивів праці. Ці методи за&
сновані на дії законів та закономірностей управління, вони перед&
бачають використання різноманітних прийомів впливу на персо&
нал для активізації його діяльності.
Мотивація персоналу здійснюється за допомогою різних ме&
тодів управління, бо мотивація як і методи управління передбачає
досягнення цілей організації [1, с. 82].
Спрямованість методів мотивації полягає в тому, що вони
орієнтована об’єкт мотивації — людину або групу людей. їх зміст
складають конкретні прийоми та способи впливу, а організаційна
форма методів мотивації визначається формальним порядком
здійснення впливу на об’єкт управління.
Виділяють три види методів мотивації — соціально&психо&
логічні, економічні, організаційно&адміністративні методи [2, с.80].
Але, недолік цих методів в тому, що вони не передбачають цілесп&
рямованої зміни потреб працівника, зміни його мотиваційної нап&
равленості. Всі ці методи мотивації взаємопов’язані між собою.
Для ефективного управління персоналом важливо визначити
оптимальне поєднання, раціональне співвідношення організацій&
но&адміністративних, економічних, соціальних, психологічних та
ідейно&виховних методів мотивації [3, с. 63].
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Сучасні українські підприємства застосовують різні методи мо&
тивації: економічні соціально&психологічні, організаційно&адміні&
стративні в залежності від ситуації та рівня економічного розвитку.
Але перевагу надають економічним методам, тому що, економіка
України знаходиться на тому рівні, де поки що переважають ма&
теріальні стимули. А для того щоб перейти до нематеріального сти&
мулювання необхідно організувати на належному рівні матеріальне
стимулювання. Та для того щоб економічні методи могли існувати
обов’язково застосовуються організаційно&адміністративні метода,
що забезпечують чіткість, дисциплінованість і порядок роботи.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ПРОБЛЕМИ
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
А. О. Мордоус,
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
м. Київ,
О. А. Карпенко ,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Частка американських ТНК у фонді міжнародних прямих
інвестицій знизилася з 50,4% у 1967 р. до 25,9% в 1990 р. У той же
час сумарна частка Японії і Німеччини збільшилася за той же
період із 4,0% до 21,6%. Накопичення іноземних прямих Інвес&
тицій німецьких ТНК у 1990 р. досягли 155 млрд. дол.
Японія вийшла нині на перше місце по інтенсивності щорічно&
го вивозу капіталу у формі прямих інвестицій, відкинувши на друге
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і третє місця відповідно Великобританію і США. За період
1988–1990 рр. Японія експортувала у формі прямих інвестицій ка&
пітал вартістю 126 млрд. дол., не рахуючи реінвестицій іноземних
відділень. У ті ж роки іноземні прямі інвестиції Великобританії
з урахуванням реінвестицій склали 94 млрд. дол. США (також
з урахуванням реінвестицій) — 72 млрд. Різко зріс річний експорт
прямих інвестицій країн, що розвиваються, за рахунок головним чи&
ном нових індустріальних країн. Ще на початку 80&х на країни, що
розвиваються, припадав усього 1% щорічного вивозу прямих
інвестицій, а до 1990 р. ця частка збільшилася до 5%. Починаючи із
середини 20 ст. основна частина міжнародних прямих інвестицій
направлялася в ровинуті країни. Особливо привабливими в цьому
відношенні були США і Західна Європа. За останні роки значення
регіонів як імпортерів капіталу у формі прямих інвестицій ще
більш зросло.
За станом на 31 березня 1991р. на частку США і ЄС прийшлося
60% кумулятивної суми прямих інвестицій за рубежем японських
ТНК, проти 35% десятьма роками раніше. В цілому для всіх ТНК
в останні роки є типовим витрата 80% міжнародних прямих інвес&
тицій для купівлі чинних підприємств або для злиття з ними. Від&
повідно тільки 20% міжнародних прямих інвестицій йде на ство&
рення нових підприємств.
Характерною рисою ситуації в області міжнародних інвестицій
в останні роки для Західної Європи і США є вирівнювання їхніх по&
зицій як експортерів та імпортерів прямих інвестицій. У 1990 р. на&
копичення країн Західної Європи як експортерів приблизно на 13%
перевищували кумулятивну суму міжнародних прямих інвестицій
у цьому регіоні, тоді як у 1967 р. Експортні накопичення перевищу&
вали імпортні в 1,5 раза. Експортні накопичення прямих інвестицій
США в 1990 р. усього на 7% перевищували суму завезенного капіта&
лу, тоді як у 1967 р. перевищення було майже десятикратним,
Японія на декілька десятиліть відстає від США за співвідношенням
експорту й імпорту прямих інвестицій. її експортні накопичення
в 1990 р. у 20 разів перевищували імпортні.
Щодо розширення діяльності ТНК у сфері послуг спостерігає&
ться зниження частки інвестицій у видобувній і обробній промис&
ловості базові галузі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Москаленко,
6 курс, група Ф 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини«Україна»,
к. т. 0674956687
І. В. Рубський,
доцент кафедри, науковий керівник
В умовах ринку успішне функціонування підприємства в біль&
шій мірі залежить від рівня стійкості його фінансового стану. Якщо
підприємство фінансово стійке, то воно має ряд переваг перед
іншими підприємствами того ж профілю для здобуття кредитів, за&
лучення інвестицій, у виборі контрагентів і в підборі кваліфікова&
ного персоналу. Чим вище фінансова стійкість підприємства, тим
більше воно незалежне від зміни ринкової кон’юнктури і, отже,
тим менше ризик виявитися на межі банкрутства. У зв’язку з цим
стратегічною метою діяльності будь&якого підприємства є забезпе&
чення фінансової стійкості.
Фінансова стійкість — це ступінь здатності підприємства
зберігати платоспроможність, ліквідність та прибутковість за не&
сприятливих впливів внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансові
потоки підприємства у майбутніх періодах. Вона припускає сполу&
чення чотирьох сприятливих характеристик фінансово&госпо&
дарського положення підприємства: високої платоспроможності,
тобто здатності справно розплачуватися за своїми обов’язками; ви&
сокої ліквідності балансу, тобто достатнього ступеня покриття по&
зикових пасивів підприємства відповідними по термінах оборот&
ності активами; високої кредитоспроможності, тобто відповідної
здатності відшкодування кредитів з відсотками й іншими фінансо&
вими витратами; високої рентабельності, тобто значної прибутко&
вості, що забезпечує необхідний розвиток підприємства, гарний
рівень дивідендів і підтримка курсу акцій.
Досліджено фактори, які прямо або опосередковано впливають
на фінансову стійкість підприємства. Серед усієї множини групу&
вання цих факторів, за основу можна взяти їх класифікацію
відповідно до таких ознак: за місцем виникнення можливе виділен&
ня зовнішніх і внутрішніх факторів; за важливістю результату — ос&
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новних і другорядних; за структурою — простих і складних; за ча&
сом дії — постійних і тимчасових.
Для підтримки фінансової стійкості кругообігу капіталу на під&
приємстві необхідно дотримуватися чотирьох принципів:
– принцип раціональної політики залучення позикового капі&
талу (незалежності) базується на ефекті фінансового важеля і необ&
хідності забезпечення незалежності господарюючого суб’єкта від
зовнішніх кредиторів з метою запобігання його банкрутству;
– принцип необхідної і достатньої прибутковості функціону&
вання капіталу (прибутковості) передбачає, що рівень економічної
рентабельності повинен забезпечувати збільшення власного капіта&
лу підприємства в розмірі, необхідному для його стійкого функціо&
нування. У свою чергу, умовами стійкого функціонування під&
приємства є: 1) оновлення основних фондів і довгострокові
фінансові вкладення; 2) поповнення власних оборотних коштів,
достатніх для підтримки поточної ліквідності і забезпечення неза&
лежності підприємства; 3) виплата дивідендів на рівні, що задо&
вольняє інтереси акціонерів (власників); 4) матеріальне стимулю&
вання найнятих робітників підприємства;
– принцип підтримки ліквідності функціонуючого капіталу на
оптимально необхідному рівні (ліквідності) передбачає підтримку
певного співвідношення між групами залучених і власних оборот&
них коштів і їх розміщення;
– принцип необхідного рівня динамізму функціонування капі&
талу (оборотності) передбачає достатню швидкість обігу функціо&
нуючого капіталу у всіх його фазах. Інакше підприємство починає
втрачати ліквідність, а значить — незалежність і стійкість
Слід вказати, що на фінансову стійкість істотний вплив справ&
ляє фаза економічного циклу, в якій перебуває економіка країни.
У період кризи має місце відставання темпів реалізації продукції
від темпів її виробництва, що спостерігається останніми роками
в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше
скорочує збут. Зменшуються в цілому доходи суб’єктів господарсь&
кої діяльності, падають відносно і навіть абсолютно обсяги прибут&
ку. Все це веде до зниження ліквідності підприємств, їх платоспро&
можності, що формує передумови для масових банкрутств.
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
К. С. Мотозюк,
VI курс, группа КД 52 спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. тел. 0978437999
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
Н. І. Новосад,
к. т. н, доцент кафедри, науковий керівник
Актуальність теми пов’язана з зростанням уваги до проблеми
формування позитивного іміджу організації. Позитивний корпора&
тивний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійко&
го і тривалого ділового успіху.
На даному етапі розвитку економіки формування позитивного
іміджу вітчизняних підприємств є важливим та актуальним питанням.
На сьогодні в Україні оцінкою свого іміджу займається надзви&
чайно мало підприємств, і здебільшого ті, що здійснюють зовніш&
ньоекономічну діяльність.
На сьогодні, на жаль, немає єдиної методики, спроможної у комп&
лексі оцінити імідж організації.
Імідж фірми, компанії є одним із найбільш важливих напрямків
маркетингових досліджень, але таким, що практично не привертає
сьогодні до себе уваги. Але саме імідж нерідко є найважливішим
чинником успіху комерційної діяльності фірми на ринку.
Виділяють такі базові іміджі організації. Реальний (поточний)
імідж — той, що організація дійсно на даний період часу має «в очах»
різноманітних груп громадськості. Дзеркальний імідж — «відбитий»
образ, те, як організація подає свій образ, свій відбиток серед різно&
манітних груп громадськості. Бажаний імідж — той, що компанія
хотіла б мати. Нарешті, корпоративний імідж являє собою цілісний
імідж організації (він включає імідж товару або послуги, управлінсь&
кий і фінансовий імідж, громадський імідж та імідж роботодавця).
Зрозуміло, що імідж будь&якої фірми, організації не залишається
незмінним. У зв’язку з цим необхідно постійно стежити за вже наяв&
ним, сформованим іміджем: позиціонувати його, рекламувати, відсто&
роняти від конкурентів, контр рекламувати. Проте основне завдання
роботи з іміджем фірми, компанії — це створення, конструювання
максимально сприятливого образу організації в очах громадськості
(клієнтів, партнерів, конкурентів, засобів масової інформації).
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При вивченні і конструюванні іміджу застосовуються різно&
манітні методи маркетингових досліджень. У першу чергу це, безу&
мовно, різноманітні методики опитувань, за допомогою яких
аналізуються профілі реального і бажаного іміджу. Для цих же цілей
активно застосовуються тестування, експерименти, фокус&групи.
Отже, провідна роль маркетингових досліджень щодо констру&
ювання іміджу полягає у вивченні й аналізі специфіки реального
й бажаного іміджу. Виділяють такі три етапи побудови, конструю&
вання іміджу фірми:
– оцінка реального іміджу організації й визначення вимог гро&
мадськості до її бажаного іміджу;
– формування показників, характеристик, що в сумі складуть
цілісний імідж організації.
– «переклад» відібраних модельованих характеристик іміджу на
різноманітні контексти (візуальний, вербальний, подієвий, сімейний).
Проблемя ця непроста,тому що:
По перше, проблема ця не проста, тому що «сполучити» реаль&
ний і бажаний іміджі організації легко тільки в тих ситуаціях, коли
вони за основними рисами збігаються
По&друге, приступити до «ліквідації» тих істотних розбіжнос&
тей, що були виявлені при подібному «накладанні».
Комплексний підхід — створення якомога більш позитивного
образу підприємства в рамках маркетингових програм — відповідає
вимогам та певному рівню цільової аудиторії того чи того товару, тої
чи іншої послуги конкретного підприємства. Правильно вибраний
та підібраний образ підприємства сприяє просуванню його товарів
та послуг завдяки формуванню сприятливої атмосфери, створеної
корпоративним іміджем, для подальшого успішного розвитку та
становища на ринках, на яких діє дане підприємство.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В УМОВАХ КРИЗИ
Д. В. Наконечна,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг»,
МАУП, к.тел. (066) 799 01 85
Л. В. Романова,
д. е. н., професор, науковий керівник
На сучасному етапі розвитку економіки України відповідність
товарної пропозиції потребам споживачів є фактором конкуренто&
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спроможності підприємств. Саме маркетингові дослідження віді&
грають ключову роль при їх формуванні. Отримана внаслідок мар&
кетингових досліджень інформація дозволяє зменшити ризик
і прийняти найкраще рішення.
Сьогодні маркетологи розуміють, що змінилися самі покупці,
зокрема, вони впевненіше орієнтуються в безкрайньому потоці
рекламної інформації, почали прискіпливіше обирати товари, ви&
магають дедалі більше уваги до своїх індивідуальних уподобань. От&
же, споживачі намагаються зробити власний вибір, не нав’язаний
виробниками. В свою чергу, це спонукає самих виробників
здійснювати маркетингові дослідження, які своєчасно задовольня&
ють потреби у необхідній інформації для прийняття швидких і ви&
важених маркетингових рішень.
Окремі міркування щодо вирішення даної проблеми висвітлені
в роботах цілого ряду дослідників. Встановлено, що жодне важливе
рішення не повинно прийматися без інформації про покупців, кон&
курентів і каналів дистрибуції.
В період кризи спостерігається тенденція до скорочення витрат
на маркетингові програми. Згідно з оцінками Української Асоціації
маркетингу, обсяги ринку маркетингових досліджень у 2009 році
стрімко скоротилися, порівняно з минулим п’ятиріччям. В 2010 ро&
ці спостерігалась поступова стабілізація, але, не всі підприємства
вбачають потребу, а часто із&за обмеженості фінансових ресурсів не
мають змоги витрачати значні кошти на маркетингові дослідження.
Слід відмітити, що частка іноземних компаній в портфелі замов&
лень дослідницьких агенцій значно перевищувала частку вітчизня&
них. Це зумовлено їх розумінням кризової ситуації, за якої необхід&
но зосередити основну частину зусиль на маркетинг.
Разом з цим з 2009 року спостерігається поступове зростання
вартості маркетингових досліджень, що відбувається переважно за
рахунок збільшення транспортних витрат, витрат на телефонні роз&
мови, особливо, якщо мова йде про телефонні інтерв’ю, заробітну
плату, тощо.
Тому, ціна стає ключовим чинником вибору маркетингових
агенцій. Це надзвичайно негативна тенденція, оскільки неможливо
виконати дослідження нижче його собівартості. При замовленні
досліджень у агенцій з недостатнім бюджетом, збільшується ризик
отримання результатів зі значними похибками.
Виходячи з цього, економічно доцільнім є вкладання коштів
в інноваційні маркетингові дослідження, що передбачають їх
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здійснення в віртуальному просторі. Сучасні можливості Інтернету
та персональних комп’ютерів дають змогу для створення неперерв&
ного зв’язку виробника зі споживачем на віртуальному ринку, де
здебільшого здійснюється процес купівлі&продажу.
Он&лайнові маркетингові дослідження надають необмежені
можливості вивчення споживачів, ринків і ринкових сегментів,
конкурентів, каналів дистрибуції і перспективних тенденцій. Це за&
безпечить нижчу вартість маркетингових досліджень, і разом з цим,
надасть великий обсяг інформації виробникам від споживачів.

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ
МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ЯК ОДНОГО З ВИДІВ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
І. М. Нечитайло,
VI курс, група БС52, спеціальність «Банківська справа»,
к. тел. (096)5807992
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. С. Пипкіна,
викладач кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Комерційні банки мають змогу мобілізувати фінансові ресурси
через міжбанківський ринок, що є частиною ринку позичкових
капіталів, на якому тимчасово вільні грошові ресурси кредитних ус&
танов залучаються та розміщуються банками у формі міжбанківсь&
ких депозитів та кредитів.
Вартість такого фінансового ресурсу, як міжбанківські кредити,
залежить від низки факторів, основними з яких є такі:
1) Облікова ставка центрального банку: вона тісно пов’язана і
взаємодіє з усіма процентними ставками грошового ринку, насам&
перед з процентною ставкою за міжбанківськими кредитами.
2) Темпи інфляції, прискорення яких викликає підвищення
процентних ставок за міжбанківськими кредитами, що слугує за&
хистом від знецінення позичкового капіталу. Якщо темпи інфляції
випереджають зростання процентної ставки, остання стає від’єм&
ною, тобто такою, коли процент стягується з кредитора.
3) Співвідношення попиту та пропозиції позичкового капіталу
на грошовому ринку: чим більший попит на міжбанківський кре&
дит тим вищою є процентна ставка за ним; взагалі з теоретичного
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погляду на вартість позичкового капіталу можуть впливати чинни&
ки як з боку попиту (інфляційні процеси, очікування погіршення
кон’юнктури ринку), так і з боку пропозиції (норма обов’язкових
резервів, облікова ставка, тонізація підприємницької діяльності,
стан довіри до банку).
4) Обсяг грошової маси: надмірний обсяг грошової маси спри&
чинює інфляційні процеси, які впливають на розмір процентних
ставок за міжбанківськими кредитами у бік їх збільшення.
5) Стан платіжного балансу країни: при перевищенні експорту
над імпортом (активне сальдо платіжного балансу) процентні став&
ки за міжбанківськими кредитами звичайно знижуються; якщо
імпорт більше від експорту, то спостерігається дефіцит і процентні
ставки за міжбанківськими кредитами підвищуються.
6) Курс національної валюти: підвищення попиту на національ&
ну валюту сприяє її зміцненню (ревальвації), а значить, вона до&
рожчає, штовхаючи вверх відсоткові ставки за міжбанківськими
кредитами; зниження курсу національної валюти (девальвація)
спричинює зворотний ефект.
7) Іноземні інвестиції: якщо збільшується обсяг іноземних
інвестицій (скажімо, внаслідок підвищення центральним банком
облікової ставки), підвищується попит на національну валюту, що,
у свою чергу, веде до підвищення її обмінного курсу, а отже, подо&
рожчання національної валюти, що призводить до підвищення
відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами.
8) Обсяг державних витрат, величина державного боргу: зрос&
тання державних витрат і дефіцит бюджету веде до необхідності ро&
бити нові позики, розширення емісії державних облігацій, що мо&
же викликати підвищення відсоткових ставок, зокрема підвищення
відсоткових ставок за міжбанківськими
9) Строк кредитування: чим він більший, тим вищою є відсот&
кова ставка; це пов’язано з невизначеністю у майбутньому: чим від&
даленішим є це майбутнє, тим вища ймовірність виникнення несп&
риятливої події.
10) Ліквідність банку&позичальника: недостатній рівень ліквід&
ності часто стає першою ознакою наявності в банку серйозних
фінансових труднощів; за таких умов, як правило, починається
відплив клієнтів і закриття рахунків, що, у свою чергу, веде до
підвищення потреби в ліквідних засобах і поглиблення кризи
ліквідності. Чим нижчий рівень ліквідності банку, тим дорожче йо&
му обходиться запозичувати кошти на міжбанківському ринку.
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Отже, ми можемо з упевненістю стверджувати, що на вартість
міжбанківських кредитів як виду фінансових ресурсів для банку впли&
вають різні фактори, і особливу увагу слід звертати не тільки на макро&
економічні фактори, а також на внутрішні чинники, тобто фінансову
стійкість банку (складовою якої є рівень ліквідності банку), його репу&
тацію, місце на ринку (ринкова частка), які значною мірою можуть
вплинути на вартість зазначеного раніше виду фінансових ресурсів.

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
І. В. Нікітін,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»
Інститут економіки та менеджменту
А. В. Коротєєва,
к. е. н., професор науковий керівник
У ринкових умовах господарювання особливої значущості набу&
вають питання вдосконалення функцій управління підприємством і,
в першу чергу, планування підприємницької діяльності. Від того,
наскільки грамотно організована планово&аналітична робота на
нижчій ланці промислового виробництва, багато в чому залежать
і кінцеві результати розвитку країни. Причому це однаковою мірою
справедливо як для великого, так і для малого та середнього бізнесу.
Важливою методологічною базою планування на підприємстві
є прогнозування основних показників господарської діяльності та
навколишнього економічного середовища. Завдяки прогнозуван&
ню планові служби отримують об’єктивні імовірнісні оцінки
шляхів і методів досягнення поставлених в рамках стратегічного та
тактичного планування цілей. Значна кількість підприємств в Украї&
ні має незадовільний рівень забезпечення планування відповідним
прогнозним інструментарієм та відчуває дефіцит фахівців&прогно&
зистів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямова&
них на поліпшення методів прогнозування й планування, такі
підприємства зможуть підвищити ефективність свого управлінсь&
кого потенціалу, відновити стратегію і тактику розвитку в умовах
жорсткої конкурентної боротьби за споживача. Попередження роз&
витку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим ли&
ше за систематичної та об’єктивної оцінки його майбутнього стану.
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Прогнозування розвитку, стану підприємства або організації — це
наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його стану,
рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності в майбутньому, а
також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану.
Процес прогнозування завжди базується на певних принципах.
головними з них є цілеспрямованість, наукова обґрунтованість, ба&
гаторівневий опис, інформаційна єдність, адекватність об’єктив&
ним закономірностям розвитку, послідовне вирішення невизначе&
ності, альтернативність.
В залежності від джерел інформації технології її обробки і одер&
жуваних результатів, всі економічні методи прогнозування поділя&
ються на фактографічні, евристичні і кореляційно&регресивні. Фак&
тографічні методи — це методи, які базуються на фактичних даних.
Фактографічні методи поділяються на метод екстраполяції — тобто
це припущення про незмінність чинників, що визначають розвиток
об’єкту дослідження тобто суть цього методу полягає в розповсюд&
женні закономірностей розвитку об’єкту у минулому на його май&
бутнє. Метод кореляційно&регресійного аналізу, який полягає у по&
шуку математичних формул, в яких встановлюються залежність
будь&якого показника від іншого (парна кореляція), або групи інших
показників (множинна кореляція). Евристичні методи передбачають
здійснення прогнозних розробок за допомогою логічних прийомів.
Отже, при плануванні необхідно розробляти попередній прог&
ноз, ґрунтуючись на продовженні минулих трендів і видів політики
у майбутньому, що забезпечить керівників базовим прогнозом.
Потім модифікується модель із метою визначення, який ефект ма&
тимуть різні операційні плани, що можуть вплинути на фінансовий
стан підприємства та його прибутки.

ГРОШОВО+КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ
О. Р. Ногач,
4 курс, група Мр–4.1, спеціальність «Маркетинг»,
Луцький інститут розвитку людини філія
О. О. Войтович,
старший викладач кафедри «Маркетинг», науковий керівник
Обов’язкова умова проведення ефективної грошово — кредит&
ної політики — урахування особливостей і напрямів еволюції су&
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часних економічних процесів. Їх специфіка чітко проявляється
в умовах глобальної економічної кризи, яка була зумовлена такими
моментами: переходом світової економіки на рубежах ХХ і ХХІ ст.
у фазу зниження довгої хвилі світової кон’юнктури, демонтажем
у 90&ті роки в розвинутих країнах системи державного регулювання
економіки, формуванням в провідних країнах специфічного типу
економічних відносин, який можна визначити як модель боргової
і водночас ігрової економіки.
В економіці складаються м’які кредитні обмеження через роз&
мах фінансових операцій. Значна частина товарів і послуг реалізу&
ються в обмін на майбутні доходи споживачів. Додатковою стра&
тегією їх витрат стає виплата процентів. У результаті знижуються
обмеження попиту. Причиною такої ситуації у другій половині ХХ ст.
стали значна трансформація економічних процесів та формування
в розвинутих країнах боргової економіки, за якої фінансові проце&
си перерозподіляють майбутню вартість і впливають на основні па&
раметри відтворювального процесу на перспективу.
У період, який передував глобальній кризі, у США, Великобри&
танії, Австралії, Новій Зеландії, Греції, Фінляндії сукупне спожи&
вання домашніх господарств не перевищило їх сукупні доходи, тоб&
то величина заощаджень стала від’ємною. Сукупна заборгованість
домашніх господарств США становила у 1929 р. 100% ВВП; у 1950&ті
роки — близько 45% ; у 2007 р. — 130%. Характерною є динаміка
цього показника — особливо він зріс після 2000р., ФРС США різко
знизила процентну ставку і перейшла до експансіоністської моне&
тарної політики. [1, 2].
Не буде великим перебільшенням сказати, що криза планової
економіки в СРСР і криза капіталізму в 2008–2009 рр. мають одну
й ту саму причину — невизначеність економічного середовища.
Планова економіка намагалася подолати економічну невизна&
ченість за рахунок планування, але зіткнулася з низькою прогнозо&
ваністю напрямів і темпів науково — технічного прогресу.
У ході кризи гостро виявилися проблеми математичного моде&
лювання економічних процесів. Як зазначив один із керівників
ФРС США Ф. Мішкін, «...формальних моделей монетарної політи&
ки, яка описує відповіді на фінансову нестабільність, на жаль, поки
не має». [3].
Досвід проведення грошово — кредитної політики в умовах гло&
бальної кризи показує неможливість використання правил, що
ґрунтуються на статистичних закономірностях. Слід визначити
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неефективною грошово — кредитну політику, що ґрунтується на
таргетуванні якогось одного монетарного показника. Кращою
є інтегрована грошово — кредитна політика, що спирається на
облік взаємопов’язаної динаміки монетарних показників. Підви&
щення її ефективності може бути забезпечене за рахунок викорис&
тання показника обсягу угод в економіці при визначенні попиту на
гроші. Як інструмент організації грошової пропозиції слід широко
використовувати розміщення депозитів центрального банку в ко&
мерційних банках. Це дасть змогу оперативно управляти грошови&
ми агрегатами і знижувати пропозицію грошей в умовах спекуля&
тивного тиску на національну валюту.

СУТЬ, ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Обіход,
6 курс, група Ф 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 0965890125
М. М. Писаренко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Фінансове забезпечення — частина фінансового механізму,
покликаного забезпечувати розподільчі та перерозподільні процеси
з метою утворення доходів і фондів коштів підприємства. Фінансо&
ве забезпечення господарської діяльності полягає у забезпечувані
фінансовими ресурсами безперервність процесу виробництва
суб’єктів господарювання, розширювані їх виробничих фондів (ос&
новних та оборотних), активно впливати на підвищення продук&
тивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення нако&
пичень і підвищення ефективності виробництва.
Фінансове забезпечення підприємства спрямовано на вирішен&
ня таких основних завдань, які створюються внаслідок його госпо&
дарської діяльності: фінансове забезпечення поточної виробничо&
господарської діяльності; пошук резервів збільшення доходів,
прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; вико&
нання фінансових зобов’язань перед іншими суб’єктами господа&
рювання, бюджетом, банками; мобілізація фінансових ресурсів
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в обсязі, необхідному для фінансування виробничого розвитку,
збільшення власного капіталу; контроль за ефективним, цільовим
розподілом та використанням фінансових ресурсів.
Основними формами фінансового забезпечення господарської
діяльності в Україні є: кредитування, інвестування, бюджетне
фінансування, самофінансування, благодійництво, спонсорство.
Найпоширенішою є така форма фінансового забезпечення, як са&
мофінансування. Останнє полягає в тому, що його здійснюють на
принципах самоокупності та створення прибутковості й воно пе&
редбачає просте відтворення витрат, пов’язаних із господарською
діяльністю.
Господарська діяльність підприємства нерозривно зв’язана з
його фінансовою діяльністю. Підприємство самостійно фінансує
всі напрямки своїх витрат відповідно до виробничих планів, розпо&
ряджається наявними фінансовими ресурсами, вкладаючи їх у ви&
робництво продукції з метою одержання прибутку.
Фінансове забезпечення господарської діяльності підприємства
здійснюється за такими основними напрямками: фінансове прогно&
зування та планування; аналіз та контроль виробничо&господарсь&
кої діяльності; оперативна, поточна фінансово&економічна робота.
Особливість операційної діяльності підприємства сільського
господарства полягає в тому, що на відміну від підприємств інших
галузей вона сконцентрована на оптовій торгівлі зерном, насінням
та кормами для тварин; вирощуванні зернових та технічних куль&
тур; організації перевезення вантажів; надання послуг із зберігання
зерна, його обробки та технологічної переробки; виробництві бо&
рошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, інших харчових
продуктів; вирощуванні, переробці, закупівлі (в тому числі у насе&
лення) та реалізації сільськогосподарської продукції.
Фінансування оборотних активів базуються на визначенні
структури джерел фінансування з урахуванням ефекту фінансового
важеля, внутрішніх темпів розвитку, забезпеченні фінансової неза&
лежності підприємства. При цьому не враховується існуючий ризик
залучення фінансових ресурсів з різних джерел. У зв’язку з цим ак&
туальною є розробка досконалого механізму визначення оптималь&
них параметрів структури оборотного капіталу промислового
підприємства на основі оцінки впливу на вартість залучення коштів
ступеня ризику. Забезпечення підвищення ефективності управлін&
ня оборотними засобами потребує створення гнучкого механізму
на основі синтезу, оновлення, модернізації всіх існуючих моделей
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і інструментів управління, які б ураховували дію різноманітних
чинників, що впливають на формування та використання оборот&
них активів і оборотного капіталу промислового підприємства.
Основними джерелами фінансування оборотних активів під&
приємства є: власний капітал підприємства; довгостроковий
фінансовий кредит; короткостроковий фінансовий кредит; товар&
ний (комерційний) кредит; внутрішня кредиторська заборго&
ваність підприємства.

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ
БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
М. Г. Олієвська,
к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства
Рівненський інститут, к. тел. (067) 800 8662
Через недоліки у фінансовій системі України повстала нагальна
необхідність дослідження фінансових аспектів економічної безпе&
ки. Невміле регулювання державних фінансів проявляється в не&
досконалості міжбюджетних відносин та дефіцитності бюджетів
усіх рівнів; Україна втрачає внутрішню та зовнішню платоспро&
можність, яка загрожує банкрутством; сьогодні практично не роз&
вивається фондовий ринок і фахівці констатують факти відтоку
капіталу за кордон; українці втратили довіру до національної гро&
шової одиниці, фінансових інституцій тощо.
Загальновідомо, що фінансову безпеку країни формують бю&
джетна, валютна, грошово&кредитна, боргова безпеки, безпека
страхового та фондового ринків. А суттєвою загрозою фінансовій
безпеці є істотна виснаженість ключових джерел фінансових ресур&
сів — прибутку суб’єктів господарювання, доходів бюджетів усіх рів&
нів, амортизаційних відрахувань, ресурсів цільових фондів тощо.
Для забезпечення фінансової безпеки визначимо пріоритетні
шляхи розвитку фінансово&бюджетної системи держави та регіону
і прокоментуємо бюджетну безпеку як стан забезпечення плато&
спроможності з урахуванням балансу доходів і видатків місцевих
бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.
Державний та місцеві бюджетні процеси в Україні, починаючи
від їх розробки і до стягнення податків є надзвичайно нераціональ&
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ними, і, відповідно, створюють загрози для функціонування фінан&
сової системи України та її регіональних складових. Забезпечити
надходження і ефективне використання бюджетних коштів можли&
во лише за допомогою структурних реформ в економічній держав&
ній та регіональній політиках.
Для того, щоб бюджетна політика була «прив’язана» до дійсних
потреб населення необхідно на державному рівні забезпечити про&
зорість бюджетного процесу та протидію корупційним тенденціям
шляхом запровадження передових методів бюджетування (зокрема
програмно&цільового методу), що є запорукою раціонального ви&
користання бюджетних коштів, підвищення якості суспільних по&
слуг та забезпечення прозорості при розподілі ресурсів й прийнятті
рішень [1], і передбачає удосконалення та внесення змін до законо&
давчої, нормативної та методологічної бази складання та виконан&
ня бюджетів усіх рівнів [3].
Охоплення усіх регіонів програмно&цільовим бюджетуванням,
на наш погляд, має передбачати:
По&перше, управління податковим навантаженням та ефектив&
ний фіскальний контроль. Фіскальна політика повинна орієнтува&
тися на значні державні капіталовкладення при збереженні фінан&
сової дисципліни шляхом використання макроекономічного
механізму, що сприяє зростанню.
По&друге, розподіл бюджетних ресурсів згідно стратегічних зав&
дань, зокрема пріоритетне бюджетне фінансування соціальної сфе&
ри та агропромислового виробництва. Існуючі механізми бюджет&
ного вирівнювання не стимулюють регіони до саморозвитку та
покращення показників економічної діяльності.
По&третє, подальше покращання ділового клімату, інституцій&
ної, фінансової інфраструктури.
По&четверте, постійний моніторинг та оцінку бюджетних прог&
рам, що дасть можливість виміряти соціальний або економічний
ефект, отриманий від їх реалізації.
І, безумовно, важливим інструментом у процесі управління дер&
жавними фінансовими ресурсами повинен стати державний фінан&
совий контроль, який передбачає комплекс цілеспрямованих за&
ходів орієнтованих на дотримання законності, економічності,
ефективності, результативності та прозорості у процесі формуван&
ня, розподілу й використання централізованих та децентралізова&
них державних грошових фондів.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Є. О. Онуфрієнко,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
тел. 0985070623
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
У сучасній економічній концепції головна мета бізнесу полягає
у збільшенні багатства власника. Така мета сьогодні однаковою
мірою сприймається як власником, який є номером один у бізнесі,
так і менеджером, який обов’язково погоджується, бо в іншому ви&
падку його просто замінять. Зважаючи на такі цільові настанови,
повинні формуватися ключові стратегії управління підприємством,
зокрема й управління фінансами.
Головними положеннями формування стратегії управління
фінансами підприємств є такі:
1. Фінансова стратегія має спрямовуватися на реалізацію голов&
ної мети бізнесу — підвищення багатства власника. Це твердження
може бути реалізоване за допомогою використання критерію еко&
номічної доданої вартості. Для цього треба зіставити вартість
капіталу, що використовується в бізнесі з віддачею (прибутковістю)
від використання цього капіталу.
З цілковитою впевненістю можна стверджувати, що різниця
має бути позитивною і як найбільшою. Якщо різницю помножити
на суму спрямованого у бізнес капіталу, то матимемо показник,
який називається додатковою економічною вартістю капіталу. Са&
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ме цей показник насамперед має цікавити власника як індикатор,
що відображає збільшення його багатства. Якщо він із року в рік
зростає, власник дістає задоволення бо його багатство примно&
жується. Якщо темпи зростання показника падають, то це має вик&
ликати занепокоєння у власника, а якщо він став негативний, тре&
ба терміново шукати шляхи виправлення ситуації.
2. Стратегія управління фінансами має бути частиною загальної
стратегії підприємства. Завдання власника полягає у тому, щоб
сформулювати основні стратегічні цілі бізнесу і проконтролювати
їх досягнення. Завдання менеджменту полягає в тому, аби правиль&
но зрозуміти й досягти поставленої власником мети. І перше, і дру&
ге завдання непросто реалізувати, якщо не має певної загальної
системи, що пов’язує власника з менеджментом і всі основні сторо&
ни діяльності бізнесу.
Досить зручним засобом отримання таких зв’язків є збалансо&
вана система індикаторів діяльності. Суть цієї системи коротко
сформульована двома основними положеннями:
– лише фінансових показників не досить, аби повністю і все&
бічно описати стан підприємства, їх треба доповнити іншими по&
казниками;
– така система показників може бути використана не просто як
комплексний індикатор стану підприємства, а як система управлін&
ня, що забезпечує зв’язок між стратегічними діями власників і опе&
раційною діяльністю менеджменту підприємства.
Отже в сучасних умовах фінанси дедалі більше відходять на
задній план, коли виробляється основна стратегічна мета бізнесу.
Водночас, фінанси відіграють ключову роль, коли відбувається
оцінка результативності вибраних стратегій.
3. Оцінювати результативність бізнесу на підставі найінформа&
тивніших фінансових показників. Фінансовий напрям можна було
б представити у вигляді таких груп: динаміка доходу та його струк&
тура; рівні витрат та показники прибутковості; управління робочим
капіталом та грошові витрати; використання активів та інвес&
тиційна ефективність.
Реалізацію стратегії ефективного управління фінансами під&
приємства неможливо уявити без фінансового та управлінського
обліку. Фінансовий облік дає агрегований опис стану підприємства,
спрямований зовні підприємства, у належній мірі формалізований
і служить підставою прийняття управлінський рішень щодо того,
як слід змінити діяльність фірми в цілому.
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Таким чином можна зробити висновок, що для прибуткової
діяльності підприємства важливе значення має формування пра&
вильної стратегії управління фінансами підприємства та ефективна
її реалізація. Для цього необхідно керуватися головними положен&
нями формування стратегії, а ефективна її реалізація досягається
високоякісним фінансовим та управлінським обліком.

НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Є. П. Паніна,
6 курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 051224 11 06
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Підприємство являє собою цілісну виробничо&господарську
систему, але може бути представлено і у вигляді її складових еле&
ментів (або підсистем), що взаємодіють між собою. Так, одні авто&
ри як підсистему виділяють технічну, управлінську та людську. Інші
ж в управлінні виробництвом виділяють дві частини: управління
діяльністю та управління людьми. Управління діяльністю включає
в себе планування діяльності, постановку виробничих завдань,
створення системи контролю за виробництвом. Управління людь&
ми включає забезпечення співпраці між всім трудовим колективом,
кадрову політику, навчання (підвищення кваліфікації, стажуван&
ня), створення мотивації працівників та інші важливі складові час&
тини роботи керівника або менеджера для забезпечення прогресив&
ної та прибуткової діяльності підприємства.
В літературі можна зустріти абсолютно різні варіанти структури
виробничої системи підприємства. Проте, практично завжди ви&
діляється саме управління персоналом як складова частина систе&
ми управління. Ця обставина не є випадковою та звертає на себе
увагу.
Найважливішою областю діяльності будь&якого підприємства
(організації або фірми) є кадрова забезпеченість: залучення робочої
сили, необхідна підготовка робітників, тощо. Адже саме ця складо&
ва дає можливість розвитку та нормального функціонування ви&
робництва та підприємства в цілому.
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У сучасному конкурентному середовищі персонал стає голов&
ним ресурсом досягнення конкурентних переваг, оскільки техно&
логії та інші ресурси майже однаково доступні на ринку. Відтак ос&
таннім часом українські бізнес&організації почали активно
інвестувати кошти у розвиток персоналу. Все більше керівників
усвідомлюють, що саме від людей, які працюють в організації, зале&
жить її успіх на ринку, якість виробленого товару чи надаваної по&
слуги, її популярність серед клієнтів, а відтак, рівень її конкуренто&
спроможності у порівнянні з іншими гравцями на ринку.
Однак, кожна організація має специфічні вимоги до такого ре&
сурсу як персонал, і лише відповідаючи цим вимогам, працівники
можуть забезпечувати успіх компанії. Ці вимоги залежать від ба&
гатьох чинників: від позиції компанії на ринку, від стадії її розвит&
ку, від стратегії діяльності, від корпоративного духу і створеної кор&
поративної культури тощо. Але всі ці чинники доводять, що нині
для успішного функціонування компанії дуже важливою є грамот&
на робота з персоналом. Саме робота з персоналом, а не лише його
підбір, як ще досі вважає більшість керівників.
Актуальність теми дослідження посилюється тим, що система
управління кадрами — це підсистема управління підприємством.
Вона тісно пов’язана з фінансовою системою, системою управління
результатами діяльності компанії, системою планування. Тому для її
побудови важливими є як бізнес&процеси підприємства, стратегія
конкуренції, так і філософія компанії та її корпоративна культура.
Торгівля являє собою доволі специфічний вид діяльності, тому
накладає свій відбиток і на систему управління персоналом. Тому
метою дослідження є проаналізувати особливості системи форму&
вання та підготовки кадрів і розробити практичні рекомендації що&
до вдосконалення цієї системи на підприємстві в сучасних умовах.
Для досягнення мети в дослідженні поставленні такі завдання:
– розглянути теоретичні передумови формування системи уп&
равління персоналом;
– виділити особливості кадрової роботи на торговому підприємстві;
– провести практичний аналіз системи управління персоналом
на прикладі торгового підприємства ТОВ «Єврокнига»;
– розробити практичні рекомендації щодо формування та підви&
щення ефективності системи управління персоналом на підприємстві.
Предметом дослідження виступає система розвитку персоналу.
Об’єкт дослідження — кадрова складова підприємства ТОВ
«Єврокнига».
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В УКРАЇНІ
В. В. Парубець,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. 093 209 43 69
О. В. Захарчук,
д. е. н., науковий керівник
Розвиток ефективно діючого фінансового ринку здатного
мобілізовувати та перерозподіляти інвестиційні ресурси є найваж&
ливішим завданнями регулювання національної економіки. Тому
розвиток фондового ринку як невід’ємної частини фінансового
ринку набуває першочергового значення.
Сьогодні ринок цінних паперів України знаходиться в почат&
ковій стадії розвитку. При цьому є значний потенціал як з боку про&
фесійних учасників ринку, так і з боку інвесторів. Позитивну роль
в розвиток ринку грають: факт появи на ньому акцій підприємств,
що приватизувалися промислових, завдяки чому збільшується об&
сяг «предмету діяльності», тобто цінних паперів; значна зміна цьо&
го спекулятивного спрямування, що є у фондового ринку за раху&
нок активізації діяльності як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів;
перспективи створення інституту незалежних реєстраторів, що
значно полегшить процес переоформлення іменних цінних папе&
рів, збільшить швидкість їхнього обороту; наявність кваліфікова&
них професійних учасників ринку цінних паперів; вдосконалення
законодавства, що регулює діяльність фондового ринку України.
Серед недоліків ринку цінних паперів в Україні слід визначити
наступні:
1. Все ще не отримала логічного завершення розробка правово&
го забезпечення формування національного ринку цінних паперів.
Концепція фондового ринку України витримала в Верховній Раді
України лише перше читання.
2. До створення справжніх цивілізованих інвестиційних інсти&
тутів, покликаних виконувати посередницькі функції між емітента&
ми і покупцями цінних паперів, «дистанція величезного розміру».
Фактично недіючими в цій найважливішій справі залишаються
банки, система казначейства і валютна біржа. Ситуація погіршуєть&
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ся і підірваної зважаючи на несумлінну (якщо не сказати біль&
ше) діяльності репутацією великої кількості фінансових посе&
редників.
3. В Україні доки ще буде відсутній чітка система гарантій
розміщення цінних паперів як для вітчизняних так і для іноземних
фізичних і юридичних осіб.
4. Питання про лімітування покупки окремих виглядів цінних
паперів в Україні (на відміну від Росії, де ліміт покупки державних
короткострокових зобов’язань для фірм&нерезидентів складає 10%)
доки в практичній площині не ставиться.
5. Досі не врегульоване питання про присутність на національ&
ному ринку цінних паперів фірм&нерезидентів в якості самостійних
фінансових партнерів.
6. Розвиток національного ринку цінних паперів багато в чому
стримується все ще неадекватною сприйнятливістю населення.
Таким чином, ефективне регулювання фондового ринку
є однією з найважливіших задач уряду, оскільки цей ринок є
настільки масштабним і нестійким, що може погрожувати всієї
економічної системи країни. Для цього необхідно всебічний і
обміркований вплив держави на фондовий ринок, включаючи як
правове регулювання, так і економічні засоби впливу.
В області законодавчого регулювання ринку цінних паперів
однієї з першочергових задач є прийняття довгострокової держав&
ної програми розвитку і регулювання фондового ринку, Перші кро&
ки в цьому направленні були зроблені з прийняттям Закону, що
вирішив чисельні проблеми регулювання фондового ринку. Зако&
ном встановлений новий режим для цінних паперів і професійних
учасників фондового ринку, що дозволить уникнути «сурогатною»
діяльності на ринку, а також визначена чітка структура державних
органів, регулюючих ринок цінних паперів. Необхідно прийняття
і інших законів і нормативних актів в відповідності з обраною
лінією регулювання, сприятливих подальшому розвитку і зміцнен&
ню фондового ринку в Україні, і здійснення контролю за їхнім
виконанням.
Незважаючи на всі негативні характеристики, сучасний ук&
раїнський фондовий ринок — це динамічний ринок, що розви&
вається на основі: масштабної приватизації і пов’язаного з нею ма&
сового випуску цінних паперів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Н. О. Пархоменко,
6 курс, група Ф 52 10, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0954946996
М. М. Писаренко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Фінансові ресурси — це накопичені шляхом збереження запаси
економічних благ у формі грошових і реальних капітальних товарів,
які залучаються його власниками в економічний процес як
інвестиційний ресурс і фактор виробництва з ціллю отримання
доходу.
Головною метою управління формуванням фінансових ресурсів
є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства.
Управління формуванням фінансових ресурсів включає: управлін&
ня формування фінансових ресурсів в процесі створення підприємст&
ва, управління формуванням власного капіталу підприємства
в процесі його розвитку, управління залученням позикового капі&
талу, управління вартістю капіталу, управління структурою фінан&
сових ресурсів, управління фінансовими ризиками, які пов’язані
з формуванням фінансових ресурсів.
Класифікація формування фінансових ресурсів визначається:
за джерелами залучення та формами залучення. Фінансові ресурси
поділяються також на власні та залучені. Методичний інструмен&
тарій процесу формування фінансових ресурсів включає в себе роз&
рахунок коефіцієнтів, які показують загальний стан фінансових ре&
сурсів на підприємстві.
Механізм управління формуванням фінансових ресурсів
включає:
1. Ринковий механізм регулювання діяльності підприємства,
що пов’язаний із формуванням фінансових ресурсів. Цей механізм
формується у сфері ринку капіталу в розрізі окремих його видів
і сегментів. Попит і пропозиція на цьому ринку формує рівень цін,
який визначається доступність кредитних ресурсів в національній
та іноземній валюті, виявляє середню норму доходності капіталу
і вартість окремих його елементів.
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2. Державне нормативно&правове регулювання діяльності під&
приємства в області формування фінансових ресурсів підприємст&
ва. Державне регулювання здійснюється у всіх країнах з розвине&
ною ринковою економікою. Воно включає: регламентування
мінімальних розмірів статутного капіталу підприємства, що ство&
рюються у формах товариства з обмеженою відповідальністю і ак&
ціонерні товариства; регулювання порядку емісії акцій і облігацій
підприємства; регулювання порядку формування інформаційної
бази управління фінансовими ресурсами; податкове регулювання
операцій, що пов’язані із формуванням капіталу.
3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів форму&
вання фінансових ресурсів підприємства. Ряд аспектів формування
фінансових ресурсів регулюються потребами статуту підприємства.
Окремо з цих аспектів регулюється по окремих видах діяльності.
Крім цього на підприємстві може бути розроблена і затверджена
система внутрішніх нормативів і потреб по окремих аспектах фор&
мування фінансових ресурсів.
4. Система конкретних методів і прийомів здійснення управ&
ління формуванням фінансових ресурсів підприємства. В процесі
аналізу, планування і контролю діяльності підприємства пов’язано
з формуванням його ресурсів, використовується загальна система
методів та прийомів методів та аналізів. Методи: техніко&еко&
номічних розрахунків, балансовий, економіко&статистичний, еко&
номіко&математичний, порівняння тощо.
Аналіз формування фінансових ресурсів повинен здійснювати&
ся у наступній послідовності. На першому етапі проводиться аналіз
джерел формування капіталу: оцінка структури джерел фінансових
ресурсів у цілому, аналіз джерел власних коштів, аналіз джерел по&
зикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості. На другому
етапі аналізується ліквідність балансу підприємства, який передба&
чає деяку перебудову пасивів за ознакою терміновості їх погашен&
ня. На цьому етапі головною метою є перевірка синхронності над&
ходження і витрачання фінансових ресурсів підприємства, тобто
його здатність розраховуватись за своїми зобов’язаннями власним
майном за певний період часу. На третьому заключному етапі, про&
водиться порівняльний аналіз фінансових показників за різними
звітними періодами, тобто розраховується узагальнюючий рейтин&
говий показник.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ
Г. В. Пащенко,
VI курс, група МО 52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
тел. 097 253 89 06
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Сидорець,
ст. викладач, науковий керівник
В умовах ринкової економіки інноваційна діяльність є важли&
вим засобом досягнення високої прибутковості і стійкості розвитку
підприємств. Постійне впровадження досягнень НТП забезпечує
ефективну діяльність у ринковому середовищі. Серед найакту&
альніших проблем функціонування та розвитку підприємств усе
більша увага приділяється необхідності підвищення якості управ&
лінських рішень, особливо в галузі управління інноваційною
діяльністю.
Економічні перетворення, здійснені протягом останніх 15 років
в Україні, включають активний пошук шляхів і засобів кардиналь&
ного інноваційного оновлення економіки. У зв’язку з цим цілком
зрозумілим є інтерес вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, до
вивчення нових підходів в організації управління інноваційною
діяльністю на засадах маркетингу.
Сучасний стан розвитку світової економіки переконливо
свідчить, що основним критерієм економічного розвитку є вико&
ристання досягнень науки і науково&технічного прогресу у вироб&
ництві нових видів товарів і послуг з метою забезпечення зростаю&
чих потреб і вимог людини.
Негативним наслідком сучасного стану підприємств є занепад
виробництва більшості підприємств, згортання наукових дослі&
джень, втрата позитивних тенденцій і динаміки розвитку інно&
ваційної діяльності, низькі темпи економічного розвитку і конку&
рентоспроможність продукції у більшості галузей виробництва.
В той же час умови жорсткої конкуренції між товаровиробниками
на внутрішніх та зовнішніх ринках вимагають нових підходів не
тільки у плануванні розвитку товарного асортименту, але й у фор&
муванні нових механізмів управління інноваційною діяльністю на
засадах маркетингу і розвитку інноваційного потенціалу під&
приємств.
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Як свідчить досвід розвинених західних країн, одним з най&
більш ефективних напрямків забезпечення ефективності управлін&
ня виробництвом є пошук таких умов функціонування, які сприя&
ли б розвитку інноваційної діяльності, спрямованої на розробку
і використання результатів наукових досліджень, присвячених за&
безпеченню потреб ринку, здійсненню реструктуризації і віднов&
ленню основних виробничих фондів, удосконаленню технології,
організації виробництва на засадах маркетингу.
Здійснення інноваційної діяльності на підприємствах вимагає
ретельного узгодження впровадження високоефективних інно&
вацій з поточною та перспективною господарською діяльністю. Ак&
тивізація інноваційної діяльності є визначальним напрямком, який
забезпечує упровадження результатів досліджень та нових ідей у ви&
робництво, підвищує його конкурентоспроможність і стале стано&
вище на ринку товарів та послуг, підвищення ефективності марке&
тингового управління. У той же час, огляд економічної і фахової
літератури теоретичного та прикладного характеру показує, що ці
проблеми не знайшли широкого відображення, не враховують пов&
ною мірою сучасний стан виробництва у сфері легкої промисло&
вості України та особливості його функціонування на перехідному
етапі транзитивної економіки.
Необхідність системної відповідності потреб і вимог спожи&
вачів рівню управління і технології виробництва, організації
бізнес&процесів і розвитку інноваційного потенціалу підприємства
є особливістю механізму маркетингу у сфері інноваційної діяль&
ності.
Як свідчать результати проведених досліджень, у сучасних умо&
вах відбуваються процеси активного пошуку форм і механізмів
маркетингу у сфері інноваційної діяльності. Це пов’язано з тим, що
більшість моделей і механізмів, які розроблені західними ученими
і запозичені у перехідному періоді ринкових реформ у нашій країні,
неможливо без удосконалення використовувати в умовах існуючо&
го нині ринкового середовища України. Крім того, вони були ство&
рені в умовах розвиненого ринку поглинання і засновані на кон&
цепції масового виробництва, що є непридатним при формуванні
стратегії розвитку управління гнучкими адаптивними системами,
які є домінуючим напрямком розвитку у сфері сучасного інно&
ваційного виробництва.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
М. М. Перелигін,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (066) 714 21 74
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності є скла&
довою загальної системи державного управління в цій сфері. Даний
вид регулювання здійснюється на двох рівнях — на державному
рівні та на рівні регіону. На жаль, другий рівень має досить вузьке
коло повноважень, а отже і досить низьку ефективність по резуль&
татам своєї діяльності. Нормативно — правова сфера України на
сьогоднішній день має певні недоліки та проблеми. До головних
з них належать несистематизованість прийняття, суперечливість
одних законів та нормативних актів іншим, а також істотна невід&
повідність міжнародному законодавству. Зазначені аспекти певною
мірою гальмують ефективне проведення та реалізацію зовнішньое&
кономічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання,
а іноді навіть призводять до розвитку нелегальної діяльності. Все
зазначене потребує негайного вирішення.
Представники державної влади в Україні постійно здійснюють
заходи щодо поглиблення правової реформи, забезпечення гаран&
тій проведення ринкових перетворень і стабільного переходу до
ринкової економіки. І саме перехід до ринкового механізму регу&
лювання економічних відносин передбачає постійне поглиблення
правового впливу на економічні процеси у державі.
Питанню державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності як в світі, так і в Україні присвячено досить багато
досліджень видатних іноземних та вітчизняних науковців, серед
яких варто відзначити Г. Л. Купряшина, Г. П. Капканщиков, В. В. Куз&
нєцова, С. В. Стеценка, В. Б. Цехановича, Л. М. Пісьмаченка, які
у своїх дослідженнях розглядають історичну роль держави в еконо&
міці, основні принципи та засади державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, існуючі методи та важелі такого
регулювання, а також головні проблеми даної сфери та перспек&
тивні напрямки їх вирішення. Разом з тим, дедалі ширшого масш&
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табу набувають дослідження правових аспектів державного регулю&
вання зовнішньоекономічної діяльності. Даним питанням займа&
ються такі науковці як Ю. І. Крегул, Т. М. Мельник, М. В. Гайшунов,
І. С. Фомін, Г. Коршунова, які у своїх дослідженнях та публікаціях
аналізують нормативно — правову базу України у сфері зовнішньо&
економічної діяльності, її недоліки та розглядають можливі шляхи
їх усунення.
Політика створення нормативно&правового поля ЗЕД має вра&
ховувати намагання нашої країни інтегруватися у світовий соціаль&
но&економічний простір і необхідність підвищення стабільності та
сприятливості вітчизняного законодавства для розвитку відповід&
них зв’язків. Однак досвід показує, що окремі дії уряду прямо супе&
речать вищевикладеним міркуванням, наприклад, порушення дер&
жавних гарантій щодо незмінності законодавства в сфері спільного
підприємництва, іноземного інвестування, функціонування тери&
торій зі спеціальним режимом господарювання [2].
Розглянувши та проаналізувавши питання правового регулю&
вання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ми дійшли пев&
них висновків. По&перше, для вітчизняного законодавства харак&
терною рисою є поява системи законних та підзаконних
нормативно&правових актів, які суперечать загальним, базовим за&
конам. Для запобігання подібних ситуацій Україні слід використа&
ти досвід державного регулювання ЗЕД іноземних держав, який по&
лягає у використанні різних систем ієрархізації законодавства.
По&друге, на сьогодні існує значна розбіжність вітчизняного та
міжнародного законодавства. Їх доцільно усунути або хоча б гар&
монізувати, що сприятиме посиленню ступеня відповідності
національної правової бази з питань зовнішньоекономічної політи&
ки вимогам СОТ.
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УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ
РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ
О. С. Перлей,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 066 327 31 94
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. М. Гаркуша,
д. е. н., професор, науковий керівник
Розробка та впровадження торговельних марок роздрібних під&
приємств на розвиненому споживчому ринку є засобом одержання
конкурентних переваг. У діяльності роздрібних підприємств торго&
вельна марка є одним із напрямів інноваційної діяльності та приз&
начена посилити їх ринкове становище. У сучасних умовах торго&
вельні марки набувають виняткового значення як вагомий
економічний чинник усталеності та позиціонування роздрібного
підприємства. Торговельна марка стає постійним і важливим чин&
ником формування лояльності споживачів до певного роздрібного
підприємства. Якщо раніше в розвитку торговельного бізнесу знач&
на увага приділялася напряму діяльності, то зараз — об’єкту діяль&
ності — торговельній марці. У цих умовах торговельна марка набу&
ває особливого значення і стає інструментом, здатним підвищити
ринкову вартість бізнесу. Унаслідок цього зростає вагомість не
стільки створення торговельної марки, скільки ефективного управ&
ління нею.
Дослідження класифікації торговельної марки дозволило виз&
начити стан упровадження марки роздрібного підприємства.
Відповідно до законодавства України встановлено, що торговельна
марка є власністю будь&якого підприємства, а не тільки роздрібного.
Застосування означення «власна» або «приватна» не є коректним,
тому стосовно торговельних марок, які належать підприємствам
торгівлі, доцільно використовувати поняття «торговельна марка
ритейлера», де вона виступає як нематеріальний актив роздрібного
підприємства, завдяки якому формуються вагомі для споживача
конкурентні переваги та посилюється конкурентна позиція торго&
вельної мережі.
Cтворення ТМР як інновації складається з таких етапів: визна&
чення перспективної категорії товару та вибір постачальника; виз&
начення умов співпраці із постачальником; формування марки;
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формування лояльності споживачів; сервісне супроводження та
контроль за якістю; управління ТМР.
Управління ТМР реалізується через такі функції: планування —
рішення щодо розробки марки роздрібної мережі, дослідження сут&
ності марки та її перспектив; організація — рішення щодо розроб&
ки дизайну, пакування, вибір товарної категорії, дослідження кон&
курентів, а також характеристик товару; мотивація — рішення
щодо позиціонування торговельної марки в роздрібній мережі;
контроль — здійснення оперативного, тактичного та стратегічного
контролю за якістю товару; координація — прийняття рішень щодо
коригування дій управління ТМР.
Управління торговельною маркою роздрібної мережі — це сис&
тема процесів розробки та реалізації марки з метою збільшення ло&
яльності споживачів до роздрібної мережі, іміджу мережі, а також
максимізації її прибутку.
Зміст процесу створення ТМР включає наступні елементи: роз&
робка дизайну; виробництво тестової партії; масове виробництво
партії товару під маркою мережі; постачання товару на склад замов&
ника; сервісне супроводження; постійний контроль якості; забезпе&
чення рекламними засобами (за взаємної згоди ці засоби з реалізації
та просування продукції можуть здійснюватися представником
роздрібної мережі спільно з виробником продукту). Разом з тим не
всі підприємства в повному обсязі дотримуються означеного змісту
процесу створення ТМР, обмежуючись окремими його складовими,
що є чинником зниження якості управління ТМР.
Еволюція торговельних марок на підставі аналізу їх світового
розвитку відбувається за такими етапами: 1) обмежене використан&
ня на ринку продуктів масового попиту з метою зростання обсягу
продажів; 2) розширення використання марок ритейлера з метою
одержання додаткового прибутку; 3) розширення лінійки торго&
вельних марок, що дозволяє системно і комплексно визначати
проблеми та перспективи розвитку торговельних марок роздрібних
мереж.
Розвитку торговельних марок роздрібних мереж сприяє низка
чинників таких, як: насиченість продуктового сегменту, посилення
конкуренції між торговельними мережами, стимулювання лояль&
ності покупців до власного товару та мережі в цілому. Це призво&
дить до активізації впровадження ТМР в асортимент роздрібних
торговельних мереж та викликає необхідність розробки методич&
них підходів до дослідження розвитку торговельної марки.
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ГРОШОВО+КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
ВІДНОСНО ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Д. А. Петрашенко,
V курсу, група ОА 51, спеціальність «Облік і аудит»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
к. тел. (096)683 47 43
Л. В. Шинкарук,
д. е. н., проф., науковий керівник
Грошово&кредитне регулювання — це досягнення загального
рівня виробництва, що характеризується повною зайнятістю і від&
сутністю інфляції. Кредитно&грошова політика — це зміні пропо&
зиції грошей з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва,
зайнятості і рівня цін. Під час економічного спаду кредитно&гро&
шова політика полягає у збільшенні грошової пропозиції для сти&
мулювання витрат, а під час інфляції, навпаки, в обмеженні пропо&
зиції грошей для обмеження витрат.
Найважливішими інструментами грошово&кредитної політики
є регулювання грошової маси і рівня банківського проценту. Перше
забезпечується так званими операціями на відкритому ринку і резе&
рвною нормою покриття комерційних банків, друге — обліковою
процентною ставкою. Зрештою, і через рівень банківського про&
центу регулюється грошова маса.
Головними важелями макроекономічного впливу на економіку
є регулювання пропозиції грошової маси на фінансовому ринку
держави та умови кредитування суб’єктів господарювання. Існує
два основних інструмента регулювання грошово&кредитного про&
цесу в державі: монетарна політика та фіскальна політика.
Монетарна політика — комплекс заходів щодо регулювання
грошової сфери задля досягнення заздалегідь визначених суспіль&
них цілей, які здійснює держава через центральний банк. Головна
ціль монетарної політики полягає в забезпеченні стабільності цін,
повної зайнятості і зростанні реального обсягу ВВП. Фіскальна
політика — це регулювання доходів і витрат держави. Заходи
фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба
з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зни&
ження рівня безробіття). Держава регулює сукупний попит і реаль&
ний національний дохід за допомогою державних витрат, трансферт&
них виплат і оподатковування. Зміни в монетарній та фіскальній
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політиці мають як безпосередній, прямий вплив на сільськогоспо&
дарських виробників, так і опосередкований — через вплив на інші
галузі народного господарства, а також через населення як основ&
ного споживача сільськогосподарської продукції. Монетарне й фіс&
кальне регулювання поділяється на експансійне, або розширю&
вальне, і рестрикційне, або обмежувальне, тобто скорочення
пропозиції грошової маси чи урядових витрат.
Експансія монетарної політики — це випуск цінних паперів,
облігацій, що призводить до підвищення пропозиції грошей, а це
в свою чергу зумовлює підвищення пропозиції на кредитному ринку,
підвищення пропозиції грошей для позики. За цих умов під дією чин&
ників кредитного ринку процентна ставка на позики знижується.
А через те, що кредитний ринок тісно пов’язаний з ринком інвестицій,
зниження процентної ставки на позики неодмінно зумовлює зрос&
тання інвестицій, що в свою чергу не зворотно призводить до збіль&
шення сукупного, агрегованого попиту на макроекономічному рівні.
Такі зміни на кредитному та інвестиційному ринках і на макро&
економічному рівні створюють умови для підвищення попиту на
ринках засобів виробництва для сільського господарства. У сільсь&
когосподарських підприємств з’являються можливості поповнюва&
ти й поновлювати свою матеріально&технічну базу, запроваджувати
нові технології, розширювати сферу користування послугами сто&
ронніх організацій.
Однак підвищення попиту на ринках промислової продукції
сільськогосподарського призначення призводить до підвищення
цін на цю продукцію. Як наслідок, зростають і виробничі втрати
сільськогосподарських підприємств, собівартість сільськогоспо&
дарської продукції, що зумовлює нарівні з підвищенням попиту
і зростання цін на неї. З іншого боку, експансійна монетарна
політика, сприяючи зниженню реального рівня процентної ставки
на кредити, тим самим скорочує й виробничі витрати сільськогос&
подарських підприємств, адже виплата процентів за кредити — од&
на із статей виробничих витрат.
Отже, під впливом експансійної монетарної політики діють дві
групи чинників: такі, що сприяють підвищенню рівня виробничих
витрат у сільському господарстві, й такі, що сприяють зниженню
цього рівня. Однак загальною тенденцією такої політики є збіль&
шення виробничих витрат у сільському господарстві.
Отже, грошово&кредитне регулювання має антиінфляційне
спрямування і є виразом монетарної політики. Посилення контролю
311

Секція 1

Економічні перспективи України

держави над грошовою і кредитною системами визначається тим,
що їй належить центральний банк країни, який володіє монополь&
ним правом емісії грошей і регулювання їх кількості. Тим самим за&
безпечується можливість використання кредитно&грошової систе&
ми для впливу на банківські операції як підприємців, так і всього
населення.

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ КОНТРОЛЮ
ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
В. Р. Петровський,
5 курс,група ФН 51 10, спеціальність «Фінанси»,
Вінницький соціально економічний інститут
т. 095 1809117,
О. В. Безсмертна,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Фінансові служби покликані постійно забезпечувати фінансо&
вими ресурсами процеси виробництва і реалізації продукції, дома&
гатися найбільш раціонального використання фінансових ресурсів,
слідкувати за додержанням у всіх ланках виробництва і всіма функ&
ціональними підрозділами підприємств фінансової дисципліни.
Фінансова дисципліна включає в себе обов’язок підприємств і по&
садових осіб дотримуватися режиму економії у використанні мате&
ріальних, трудових і фінансових ресурсів, норм і нормативів витрат,
затверджених фінансових планів, а також виконання зобов’язань
перед державним бюджетом, банками, постачальниками і спожи&
вачами, іншими контрагентами. В господарській практиці діяль&
ність спрямована на забезпечення виробництва фінансовими ре&
сурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової
дисципліни, називається фінансовою роботою. Фінансова робота
на підприємствах організовується фінансовим відділом, що є само&
стійним структурним підрозділом. Тому, по&перше, пропонуємо
створити такий відділ на всіх вітчизняних підприємствах. Керівник
цього відділу буде безпосередньо підпорядкований директору
підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову дис&
ципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємст&
во у фінансових, кредитних і інших органах.
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Контроль за використанням фінансових ресурсів може бути
ефективним, якщо він охоплює усі ланки фінансової діяльності під&
приємства: формування витрат на виробництво, надходження вируч&
ки від реалізації, використання грошових нагромаджень, формування
і використання коштів на створення основних і оборотних засобів.
Причому цей контроль повинен бути безперервним і доповнювати&
ся комплексним аналізом фінансового стану підприємства [1].
Люди звикли до традиційних форм звітності й методів аналізу
і не хочуть учитися чомусь новому. Нові методи — це невідомість,
а невідомість для дуже багатьох означає ризик, тобто небезпеку. То&
му потрібно організувати навчання співробітників, а потім поступо&
во запроваджувати нові методи. Доцільно пояснювати й показува&
ти па прикладах переваги системи контролінгу. Можливо, доцільно
створити комп’ютерну модель для вироблення в співробітників
підприємства навичок мислення категоріями контролінгу [2].
Для виконання своїх функцій щодо управління фінансовими
ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансо&
ва служба підприємства повинна виконувати необхідні розрахунки
і на їх основі вносить обґрунтовані пропозиції керівництву
підприємства щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між ви&
робничими структурними підрозділами, функціональними служба&
ми; розробляє поточні і оперативні фінансові плани та інші плано&
во&фінансові документи; вишукує резерви збільшення прибутку
і надходження інших фінансових ресурсів для забезпечення потреб
підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних
вкладень, соціально — культурних потреб; здійснює контроль за
виконанням показників фінансового плану підрозділами і підпри&
ємством в цілому, а також за недопущенням використання фінан&
сових ресурсів на непродуктивні витрати, організовує партнерські
відносини з комерційними банками; організовує операційний
контроль за надходженням грошових коштів при реалізації під&
приємством своєї продукції, послуг.
В сучасних умовах подальше вдосконалення фінансової роботи
і поглиблення на цій основі контролю за раціональним викорис&
танням фінансових ресурсів відбуваються на базі впровадження
електронно&обчислюваної техніки, моделювання фінансових про&
цесів і створення автоматизованих систем управління (АСУ) фінан&
сами. АСУ фінансами створює умови для різкого скорочення обся&
гу технічної роботи, підвищення оперативності, точності і якості
управлінських рішень із фінансових питань.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Я. О. Петрушко,
Vкурс, група ОА–51, спеціальність «Облік і аудит»
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (096)775 17 44
М. Ф. Базась,
професор, к. е. н., науковий керівник
На сьогоднішній день для України актуальним є забезпечення
високої якості продукції. Її прагнення інтегруватись в європейські
і світові економічні структури вимагає засвоєння нових правил гри,
що диктує ринкова економіка, в якій виживає та організація, котра
має найсучасніші технології, найвищу якість продукції, найнижчі
ціни і найвищі орієнтири стосовно найвимогливішого споживача.
Завдання підвищення якості є довготерміновим і безперерв&
ним, тому що її рівень не може бути постійною величиною. Вироби
залишаються технічно прогресивними, зручними, красивими, мод&
ними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш доско&
налі, що зумовлено науково&технічним прогресом. Але на кожному
етапі якість має бути оптимальною, тобто такою, що максимально
задовольняє потреби споживачів при економічно обґрунтованих
затратах на її досягнення[2].
В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для
всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості
може бути конкурентоспроможною. Ця проблема багатогранна
і має політичний, соціальний, економічний, науково&технічний і
організаційний аспекти.
У політичному аспекті проблема характеризується перш за все
тим, що масове виробництво продукції високої якості є одним із
критеріїв розвитку суспільства, показником рівня економічного
розвитку держави[2].
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Соціальний аспект проблеми, з однієї сторони, відображає зав&
дання вчасного доведення якості продукції у відповідність до вимог
споживачів, а з іншої — завдання підвищення якості самої праці.
Є й інші сторони соціального аспекту цієї проблеми: освіта, вихо&
вання, підвищення кваліфікації кадрів тощо, без чого не можна
вирішити проблему підвищення якості.
Економічний аспект проблеми характеризується тим, що
підвищення якості є основою підвищення ефективності економіки
країни, тому що дає змогу повніше задовольняти потреби спо&
живачів, підвищувати продуктивність суспільної праці, збіль&
шувати прибуток організацій, знижувати матеріаломісткість
продукції, економити сировину і паливо та підвищувати конкурен&
тоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках [3].
Науково&технічний аспект проблеми розкриває тісний зв’язок
між підвищенням якості і зростанням темпів науково&технічного
прогресу. З однієї сторони, науково&технічний прогрес визначає
можливість підвищення якості, з іншої — сам він досягається шля&
хом систематичного підвищення якості.
Економічні методи управління якістю передбачають дослі&
дження економічних показників якості продукції (вартість, собі&
вартість, рентабельність тощо) за допомогою певних прийомів та
способів. Вивчення вартісних показників та чинників, що на них
впливають, необхідне не для оцінки якості виробу, а для вивчення
взаємозв’язку витрат і змін показників якості, тобто для оцінки
економічної ефективності витрат на підвищення й забезпечення
якості продукції.
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Д. В. Печенюк,
5 ий курс, група БС–51, спеціальність «Банківська справа»
Інститут економіки та менеджменту, м. Київ,
О. В. Лисенок, науковий керівник
Політика управління банківськими ризиками — це процес, за
допомогою якого банк виявляє (це поняття ще називають «іденти&
фікація») ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моні&
торинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує
взаємозв’язки між різними категоріями ризиків.
Ризик банківський — небезпека можливих втрат внаслідок специ&
фіки банківських операцій, що здійснюються кредитними установами.
Банківські ризики поділяють на зовнішні, що виникають у зов&
нішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежить від
його діяльності, і внутрішні — ті, які виникають безпосередньо
у зв’язку із діяльністю банку.
Кредитний ризик — це наявний або потенційний ризик для над&
ходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що
взяла на себе зобов’язання виконати умови будь&якої фінансової уго&
ди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання.
Процентний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих
змін процентних ставок.
Валютний ризик — це наявний або потенційний ризик для над&
ходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
Ринковий ризик — це наявний або потенційний ризик для над&
ходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання
вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими
інструментами, які є в торговельному портфелі.
Операційно&технологічний ризик — це потенційний ризик для існу&
вання банку, що виникає через недоліки корпоративного управління.
Ризик репутації — це наявний або потенційний ризик для над&
ходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття
іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонера&
ми (учасниками) або органами нагляду.
ГЕП менеджмент — це комплексний метод одночасного управ&
ління платоспроможністю, ліквідністю, валютною позицією та
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прибутковістю банку з застосуванням механізму поточного порів&
няння строків, сум та вартості залучених коштів і строків, сум та до&
ходів від розміщення цих залучених коштів в активні операції бан&
ка (кредити та цінні папери).
Стратегія управління гепом має на меті при збереженні вимог
по забезпеченню платоспроможності та ліквідності банку отриман&
ня підвищених прибутків і передбачає свідомий ризик банку.
Концепція мінімізації ризику, або ж його уникнення, характе&
ризується тим, що при веденні певної конкретної банківської опе&
рації ризик зменшується, відповідно знижується і її дохідність.
Головне завдання менеджменту банку в процесі управління ге&
пом — досягти відповідності між видом гепу та прогнозом зміни
напряму, швидкості й рівня відсоткових ставок.
Ризик&менеджмент — це система управління ризиками, яка
включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на до&
сягнення основних бізнес&цілей банку.
Метою ризик&менеджменту, щодо управління ризиками —
є сприяння підвищенню вартості власного капіталу з одночасним
забезпеченням досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін.
Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недо&
тримання банком вимог законів, нормативів, правових актів, угод,
прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість
двозначного тлумачення встановлених законів або правил.
Стратегічний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлін&
ські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекват&
не реагування на зміни в бізнес&середовищі.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т. І. Пилипчук,
V курс, група 10, 8104/2 спеціальність «Фінанси»
ДВНЗ «Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана»,
Буряк Л. Д.,
к. е. н., професор, науковий керівник
Становлення України як демократичної, соціально&орієнтованої,
правової держави має на меті підвищення рівня життя її громадян
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до соціальних стандартів цивілізованих країн світу. Досягненню ць&
ого сприятиме виважена і збалансована соціальна політика, спря&
мована на соціальний прогрес, тобто на подолання бідності,
зменшення майнового розшарування населення, поліпшення доб&
робуту, посилення соціальної стабільності та одночасного перетво&
рення соціальних чинників на важливий інструмент прискорення
економічного розвитку. Серед актуальних соціально&політичних
завдань одне із проблемних місць займає пенсійне забезпечення,
яке має базуватись на засадах соціальної справедливості та сприяти
гідному життю непрацездатних громадян. Необхідність реформу&
вання пенсійного забезпечення викликано низкою об’єктивних
факторів: економічних, демографічних, соціально&політичних.
Сьогодні ця проблема особливо актуальна в багатьох країнах світу,
незалежно від рівня економічного розвитку, що обумовлено
старінням населення, зміною його вікової структури, ускладнен&
ням економічної ситуації.
Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна частина,
спрямована на виховання економічної самостійності та відпові&
дальності громадян за стан особистого матеріального добробуту
після виходу на пенсію. Трирівнева пенсійна система дозволить
розподілити між трьома її складовими ризики, пов’язані із змінами
в демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система)
та з коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчу&
вається у накопичувальній системі). Перший рівень — являє собою
солідарну систему пенсійних виплат, внески до якої сплачуються
усіма працюючими громадянами країни та їх роботодавцями. Другий
рівень передбачає запровадження системи загальнообов’язкового
накопичувального пенсійного страхування. Третій рівень становить
недержавне пенсійне забезпечення, основу якого формують недер&
жавні пенсійні фонди, які за типами поділятимуться на відкриті,
корпоративні та професійні. Відкриті пенсійні фонди створюються
юридичними особами, учасниками цих фондів є громадяни, які здійс&
нюють добровільні пенсійні внески. Корпоративні пенсійні фонди
створюються роботодавцями і учасниками таких фондів є громадя&
ни, пов’язані трудовими відносинами з цими роботодавцями. Про&
фесійні пенсійні фонди створюються об’єднаннями громадян або
юридичних осіб за професійною ознакою. Учасниками таких
фондів є громадяни, пов’язані за родом їх професійної діяльності.
Інвестиційна діяльність пенсійного фонду здійснюється за
принципами і правилами інвестування, які закріплені на законо&
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давчому рівні. Напрями інвестування, склад і структура інвестицій&
ного портфеля НПФ визначаються не тільки обмеженнями з боку
держави, але і наявністю на ринках інструментів, придатних для
інвестування. Схема інвестування коштів НПФ включає формулю&
вання інвестиційних цілей, формування інвестиційної політики,
обрання портфельної стратегії, вибір об’єктів інвестування, вимір
та оцінка ефективності інвестування.
Забезпечення гарантій збереження, стійкого приросту та неод&
мінного повернення пенсійних накопичень у будь&якій країні є не&
обхідною умовою для існування і подальшого розвитку НПФ. В Ук&
раїни законодавством передбачені державні, законодавчі, судові,
економічні, фінансові, банківські та корпоративні гарантії збере&
ження і приросту пенсійних накопичень.
Недержавні пенсійні фонди є за своєю природою інвестиційни&
ми інвесторами. А отже, інвестиційній діяльності пенсійних фондів
притаманні певні ризики: фінансові, інвестиційні, моральні, демо&
графічні, системні, агентські, портфельні, політичні, валютні,
цінові, реінвестиційні, кредитні, інфляційні.
Крім негативного впливу фінансової кризи проблемними аспек&
тами ринку НПЗ є також пасивність з боку вкладників коштів до на&
копичувальної пенсійної системи, не сприйняття її широкими кола&
ми потенційних платників пенсійних внесків, перш за все
роботодавцями, зволікання із запровадженням накопичувальної за&
гальнообов’язкової системи державного пенсійного страхування,
яка б мала спричинити позитивні зрушення у свідомості людей через
відчуття ними переваги накопичувального пенсійного забезпечення.

ТЕХНІКО+ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ТА ВИДИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
А. В. Пиняшко,
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД», м. Київ,
С. В. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Тісне переплетення окремих складових світового господарства
та його чітко визначена однорідність приводять до злиття націо&
нальних економічних систем і створення їх аналога на міжнародно&
му рівні.
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Отже, в межах світової економічної системи, яку формують
взаємозв’язки між національними ринками ресурсів і продуктів,
сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями
і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі,
торговельні, кредитні, валютні, науково&технічні, політичні, куль&
турні та інші відносини. На їх ґрунті розвивається, зокрема, міжна&
родна інвестиційна діяльність, що пов’язана з вивозом капіталу
(однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи
грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької
вигоди).
Слід зазначити, що міжнародні потоки капіталу не тотожні пе&
реміщенню промислової техніки, машин та устаткування. Радше це
переміщення фінансових вимог, фінансові потоки між позичальни&
ками в різних країнах чи між материнськими фірмами і філіями за
кордоном.
Розрізняють вивіз підприємницького капіталу — довгострокові
закордонні інвестиції, що спрямовані на створення за кордоном
філій, дочірніх компаній та змішаних підприємств, і рух позичкового
капіталу —міжнародний кредит (позика в грошовій чи товарній
формі), що надається кредитором однієї країни позичальникові іншої
країни із застереженням строків повернення та сплати процентів.
Назвемо основні риси сучасної міграції капіталів:
– підвищення ролі державну вивозі капіталу; держави самі ста&
ють активними фінансовими експортерами;
– посилення міграції приватного капіталу між промислово роз&
винутими країнами (це пояснюється структурними змінами в еко&
номші, розвитком капітало& та наукоємних технологій тощо);
– збільшення частки прямих закордонних інвестицій — капіта&
ловкладень у зарубіжні підприємства, що забезпечують контроль
інвестора над ними.
Міжнародний ринок капіталів формують інституції, які опосе&
редковують прямі зв’язки між інвесторами, що шукають можливості
вкладення капіталу, і підприємцями, що потребують його чи прово&
дять трансформації грошових заощаджень в інвестиційний капітал.
До таких установ&посередників, зокрема, належать:
– кредитні інститути, що приймають вклади і задовольняють
потреби в інвестиційних кредитах;
– кредитні інститути, що ведуть справи клієнтів на біржі;
– інвестиційні фонди і компанії, що вкладають отримані кошти
в цінні папери, диверсифікуючи вклади з метою зменшення ризику;
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– великі підприємства, що виступають на міжнародному ринку
як самостійні суб’єкти діяльності;
– страхові компанії;
– громадські емітенти;
– інвестиційні банки, які для зменшення ризику вводять про&
грами торгівлі цінними паперами.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Т. В. Пирогова,
V курс, група 5–Мб, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099)374 95 00
Т. А. Чернявська,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Український страховий ринок можна вважати молодим і таким,
що перебуває у стадії формування. Але вже сьогодні з являються оз&
наки того, що страхування стає важливішим сегментом ринкових
економічних відносин.
Саме страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, ста&
більність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового
захисту, але у перспективі може стати серйозним механізмом пере&
розподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання
занятості населення.
Метою даної роботи є аналіз функціонування страхового ринку
України, визначення проблем та перспектив розвитку страхового
ринку.
Страхування дозволяє людям обирати, які ризики є прийнятни&
ми для них, а від яких вони б хотіли себе захистити. Ефективний
сектор страхування надає значні вигоди домогосподарствам, під&
приємствам, комерційним діячам, державі та фінансовому сектору.
За підсумками І кварталу 2010 року [5] на ринку страхових послуг
за статистичними даними найбільш питому вагу займає автостраху&
вання (Каско, Автоцивілка) — 1135, 7 млн. грн., потім йде страху&
вання майна — 916,0 млн. грн., страхування від вогневих ризиків —
583,5 млн. грн., страхування фінансових ризиків — 527,9 млн. грн.,
страхування вантажів і багажу — 350, 6 млн. грн., медичне страху&
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вання — 246,3 млн. грн., страхування життя — 164,6 млн. грн., стра&
хування від нещасних випадків на транспорті — 146,2 млн. грн.,
страхування від нещасних випадків — 82,6 млн. грн., страхування
кредитів — 79,1 млн. грн., авіаційне страхування — 74,4 млн. грн.,
«зелена картка» — 68,9 млн. грн., а це свідчить про підвищення до
страхового сектору. Задовольняючи бажання безпеки та забезпечу&
ючи гарантований рівень доходу, страхування може сприяти підви&
щенню якості життя. Такий вид обов язкового страхування, як
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів, створює необхідну систему соціального захисту.
Він може захистити потерпілих у випадку неплатоспроможності
особи, винної в дорожньо&транспортній пригоді. Страхування
сприяє розвитку підприємництва, виробництва і торгівлі, та надає
їх стабільності.
Багато видів товарів та послуг виробляються та надаються за
умови доступності відповідного виду страхування. Підприємці
впевненіше вкладатимуть кошти в інноваційні проекти, якщо змо&
жуть отримати відповідний страховий захист.
Наприклад, фармацевтична компанія не буде розробляти і прода&
вати вигідний продукт без доступу до страхування відповідальності.
Страхування також допомагає запобігти значним втратам капі&
талу і надає стабільності підприємницькій діяльності та економіці
в цілому. Також страхування може значно знизити державні видатки.
Український ринок страхування ще тільки набирає силу. Багато
було зроблено в сфері законодавства та регулювання, що сприяло
прискоренню зростання сектора. Незважаючи на свій розвиток,
страховий ринок все ще залишається слаборозвиненим та існує
значна потреба в подальшому його вдосконаленні.
У конкуренції із залучення фінансових ресурсів страховий ри&
нок поки що значно програє банківській системі.
Існує ряд проблем, які гальмують розвиток страхової галузі, за&
важають повному розкриттю її потенціалу, наприклад: страхове за&
конодавство, яке необхідно гармонізувати та наблизити до міжна&
родних стандартів, нечіткі та суперечливі правові норми створюють
проблеми для розвитку.
На наш погляд, ефективний нагляд є важливою передумовою
функціонування та розвитку платоспроможного й ефективного
страхового ринку, він може гарантувати платоспроможність страхо&
вих компаній, законність їх операцій, справедливість та правиль&
ність цін на страхові поліси.
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Крім значного зростання розміру коштів державного бюджету,
спрямованих на діяльність Держфінпослуг, необхідно запровадити
внесок, що сплачуватиметься страховими компаніями, як це зроб&
лено в Німеччині.
Внески будуть сплачуватися страховиками та передаватися на
рахунок Держфінпослуг, а їх розмір залежатиме від частки ринку
відповідного страховика.
Крім того, недієздатність або успіх Держфінпослуг сильно зале&
жатиме від політичної підтримки.
На нашу думку, з метою вдосконалення захисту споживачів, до&
речним буде створення інституту, який буде займатися судовими
справами, пов язаними зі страхуванням. Запровадження такого
інституту насамперед захистить найслабкіших учасників ринку —
споживачів страхування.
В Україні інститут з прав страхування може зменшити наванта&
ження на судову систему та Держфінпослуг. Крім того, він сприяти&
ме підвищенню надійності страхового ринку.
Крім цих заходів, ефективним буде надання повноважень таким
установам, як Ліга страхових організацій України. Зокрема, можли&
ве створення дієвого механізму видачі ліцензії, контролю діяль&
ності страхових агентів та їх обліку перед організацією.
Таким чином, актуальність зазначених проблем зумовлює не&
обхідність розробки дієвої та ефективної стратегічної політики що&
до розвитку страхової діяльності в Україні.

ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ
К. І. Піфтєєва,
V курс, група МК 61, спеціальність маркетинг,
Університет «Україна»,
т. (093) 4968646
Л. Ф. Романенко,
д. е. н., професор, науковий керівник
Проблема економічного розвитку країни шляхом підвищення
конкурентоспроможності продукції в усій різноманітності своїх ас&
пектів відображає практично всі сторони життя суспільства, і тому
незмінно перебуває у центрі уваги державних діячів та ділових кіл
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в усіх країнах світу. Загострення конкурентної боротьби за збут
своєї продукції, за місце на світовому ринку примушує всі країни
шукати шляхи створення більш економічних товарів підвищеного
рівня якості.
Особливе значення приділяється цій проблемі в індустріально
розвинених державах. Так, при президенті США створено відповід&
ну спеціальну раду, а в 1988 р. Конгресом США прийнято «Компле&
ксний закон про торгівлю й конкурентоспроможність». В Японії
технічна політика орієнтована на забезпечення економічної безпе&
ки країни шляхом вирішення насамперед структурних і інституцій&
них проблем створення конкурентноспроможних цивільних галу&
зей господарства. Південна Корея, яка досягла порівняно високих
темпів економічного розвитку, взяла курс на прискорену індустріа&
лізацію країни шляхом розвитку експортно орієнтованих галузей
промисловості. Структурна перебудова економіки Франції спрямо&
вана на стимулювання розвитку передових пріоритетних галузей,
розширення експорту.
В Україні проблеми конкурентоспроможності вітчизняної про&
дукції та національної економіки набагато гостріші, ніж у розвине&
них країнах світу. Неконкурентоспроможність багатьох вітчизняних
технологій, продукції, послуг не дає змоги ефективно включитися у
систему світових господарських зв’язків. Перевага в загальному
експорті країни сировини та напівфабрикатів і надто мала частка
наукомісткої продукції зумовлюють низькі темпи економічного
зростання і значну залежність експорту країни від кон’юнктури то&
варного ринку. Проте будь&яких спеціальних заходів принципового
характеру щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки поки що не вжито. Тим часом навіть в умовах наявності
несприятливих факторів добробут країни має зростати за рахунок
експорту товарів і послуг, тому державні органи України і безпосе&
редньо її господарюючі суб’єкти стоять перед необхідністю вирі&
шення проблеми конкурентоспроможності. Отже, конкурентосп&
роможність вітчизняної продукції та послуг — обов’язкова умова
експорту, а її забезпечення — національна потреба країни. Це озна&
чає, що вирішуватися проблеми конкурентоспроможності повинні
у всіх сферах діяльності, на всіх управлінських рівнях, з викорис&
танням усіх можливих шляхів і важелів господарського механізму.
Проблеми конкурентоспроможності у всій своїй багатогран&
ності знаходяться в фокусі уваги науковців і фахівців, починаючи
з самого початку існування ринкової економіки. Проте, незважаю&
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чи на численні дослідження, окремі аспекти проблеми, а також
безліч конкретних практичних питань щодо підвищення конкурен&
тоспроможності потребують опрацювання.
Враховуючи розширення економічної інтегрованості України,
розвиток міжнародних відносин, пов’язаних, як з сферою торгівлі
так і взагалі. Послуги експрес&перевезень, тобто перевезень —
термінових, покликаних зекономити час та підвищити рівень без&
пеки перевезення, стає досить актуальним. Даний сегмент ринку в
Україні, на сьогоднішній день тільки починає розвиватися. На рин&
ку представлена досить невелика кількість компаній, здатних нада&
вати послуги, які б відповідали необхідним потребам.
Література
1. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. —
М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. — с.
2. Васьковский А. С. Роль конкуренции в становлении рыночной эко&
номики. — М.: РАГС, 2000. — 46 с.
3. Давыдов Ю. Управление маркетингом на основе покупательского
поведения. 4Р или 4С // http://foodmart.faktura.ru/

СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І ЇЇ МІСЦЕ
В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Т. С. Пічиєнко,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (097) 4863000
С. І. Мирвода,
старший викладач, науковий керівник
У пошуках важелів більш ефективного розвитку суспільства час&
то аналізуються лише економічні фактори та методи управління.
«У світі постійно вируючої води», як каже Пітер Вейлл [11], де по&
стійно змінюється ситуація, відсутні надійні прогнози і навіть прави&
ла гри. Відносно стійкими залишаються тільки цінності, культура.
Деякі керівники і власники підприємств вважають, що високі
цінності людини — це лише красиві слова чи, у кращому випадку,
властивості, корисні для суспільства. Своїм же підприємством вони
сподіваються ефективно керувати лише за допомогою матеріальних
важелів та залякуванням підлеглих. Проходить час і вони переконуються,
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що їхня фірма починає відставати у зростанні, активність співро&
бітників та імідж фірми далеко не найкращі, знижуються економіч&
ні показники і, через деякий час фірма вже перестає існувати.
Помітною рисою української сучасності є дуже активне вико&
ристання поняття «культура». Можна без перебільшення констату&
вати, що цей термін став широко вживаним в усіх формах і на всіх
рівнях індивідуальної та суспільної свідомості, у всіх сферах людсь&
кої життєдіяльності. Семантична багатозначність цього терміна
дозволяє використовувати його в якості характеристики різнома&
нітного спектра об’єктивних та суб’єктивних станів, процесів і ре&
зультатів, що властиві людському буттю.
Розглядаючи культуру як організаційну і специфічну власти&
вість людської діяльності, ми бачимо, що культура є таким соціаль&
ним явищем, яке контролює все, що творить людина, і все, за допо&
могою чого вона це робить. Культура і практика мають у своїй
структурі такий елемент, як наприклад, творча діяльність керівни&
ка, що вказує на їхню спорідненість [1].
Корпоративна культура — це система цінностей, переконань,
вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів,
норм поведінки, традицій, ритуалів та ін., які склалися в організації
або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю
співробітників. Загальна категорія визначення корпоративної
культури — цінності або ціннісні орієнтації індивіда, що дозволя&
ють людині визначитися з припустимістю або неприпустимістю по&
ведінки, зрозуміти, як вона повинна діяти у конкретній ситуації.
Отже, корпоративна культура є системою найсуттєвіших припу&
щень, які приймаються членами організації як аксіома і виража&
ються у конкретних цінностях, що визначають людям орієнтири їх
поведінки і дій.
Поява у теорії і практиці феномена корпоративної культури
пов’язана насамперед з необхідністю посиленої уваги до духовної
культури. Це особливо актуально для вітчизняних організацій, бо
при трансформації економіки і всього суспільства необхідно взяти
вірний старт. У іншому випадку наша країна приречена залишити&
ся в ролі наздоганяючої.
Корпоративна культура — в основному незрима частина органі&
зації. Це не применшує її впливу на поведінку співробітників, але
ускладнює аналіз і керування нею. Вона може бути детально регламен&
тована документами, можуть бути декларовані лише окремі її принци&
пи, але культура може існувати без будь&яких письмових правил.
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Корпоративна культура — це цілісність, але вона є багатоаспе&
ктною. Так, існують норми поведінки, яких співробітники дотри&
муються «де&факто», а також ті, які вони вважають ідеалом. Існує
корпоративна культура, яка вже склалася, і та, до якої прагне ко&
лектив організації. Принципи співробітників можуть дещо
відрізнятися від принципів керівників. Нарешті, у підрозділах ор&
ганізації може існувати своя субкультура [2].
Література
1. Палеха Ю.І . Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська
культури. Навч. посіб. — 2&ге вид. доп. — К.: Вид&во Європейського
університету, 2002, — 337 с.
2. Хаєт Г. Л. Корпоративна культура. — К.: Центр навчальної літерату&
ри, 2003. — 403 с.

КОНСОЛІДАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ ГРУПИ
Т. Д. Плахтєєва,
VI курс, група БС–52, спеціальність «Банківська справа»,
тел. (095)8726194,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Домбровська,
к. е.н ., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Значна кількість банків України є недостатньо конкурентосп&
роможними навіть на українському фінансовому ринку, не кажучи
вже про світовий. Одна з основних причин, на нашу думку, — не&
достатня капіталізація вітчизняних комерційних банків. Одним зі
шляхів її збільшення є реорганізація банку, основними формами
якої є злиття, приєднання, виділення, поділ банку, зміна його орга&
нізаційно&правової форми.
Процес об’єднання банківського капіталу в Україні почався ще
в 1999 році, тривав він також і в 2007–2009 роках, але мав дещо
інший характер. Обсяг же злиття й поглинань в Україні загалом
в 2009 році становив 110 угод на загальну суму 4,9 млрд. доларів
США, тобто близько 5,5% від внутрішнього валового продукту. Лі&
дером за обсягами угод ставши саме банківський сектор України —
17 угод на загальну суму 2,9 млрд. доларів США. Дванадцять банків
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перейшли у власність фінансових груп з Європи, власниками ще
двох банків стали росіяни. Як бачимо, в 2009 році спостерігався
підвищений інтерес іноземних інвесторів до банківського сектору
України, що суттєво відрізняє його від злиттів та поглинань
1999–2005 років, характерних об’єднаннями вітчизняних банків.
Водночас вирішити проблему реформування банківської систе&
ми можна еволюційним шляхом, без тиску згори, без нав’язування
ініціативи законодавчою та виконавчою владою — тобто шляхом
створення банківського холдингу.
Згідно з українським законодавством, зокрема із Законом Ук&
раїни «Про банки й банківську діяльність» банківська холдингова
група — це банківське об’єднання, до складу якого входять виключ&
но банки.
Перш ніж прийняти рішення про створення банківського хол&
дингу, необхідно визначити рівень концентрації банківського
капіталу в Україні, з’ясувати, чи не є ринок монополізованим. Адже
подалі укрупнення призведе до посилення негативних наслідків мо&
нополізації. Рівень концентрації в нашому випадку доречно розра&
ховувати за допомогою індексу Херфендаля&Хіршмана. Цей індекс
грунтується на обчисленні частки ринку, яку займає кожен банк.
Нами проаналізовано можливі варіанти створення банківсько&
го холдингу в нашій країні з урахуванням позитивних і негативних
моментів.
Варіант 1: холдинг охоплює всі діючі банки України.
Варіант 2: холдинг охоплює банки, питома ваги капіталу яких
перевищує 1%.
Варіант 3: холдинг охоплює банки, питома ваги капіталу яких
менша 1%.
Варіант 4: холдинг охоплює всі банки, крім двох державних та
найбільшого за розміром капіталу.
Варіант 5: створення двох холдингів на базі банків з найменшим
рівнем капіталу.
Проведені дослідження дозволили дійти висновку, що створен&
ня двох банківських холдингів дає змогу на практиці відпрацювати
всі нюанси нової державної стратегії перетворення фінансової сис&
теми країни та вирішити питання низької конкурентоспромож&
ності вітчизняної банківської системи. У результаті проведення
реорганізації в Україні з’являться два холдинги. При цьому фінан&
совий сектор не буде монополізованим і створюватиме гідну конку&
ренцію іноземним банкам.
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Об’єднання на зразок банківського холдингу мають низку не&
доліків, пов’язаних зі складністю управління новоствореною струк&
турою, виникненням додаткових ризиків тощо. Але вдосконалення
менеджменту, використання методів зниження ризиків дасть змогу
підвищити конкурентоспроможність банківської системи України
в цілому завдяки можливостям, які з’являються в результаті ство&
рення холдингу.
Безперечно, банки треба заохотити, стимулювати до об’єднання.
Державі щодо цього доцільно вжити низку заходів: затвердити на за&
конодавчому рівні процедури злиття та поглинання, зробивши їх
простішими; послабити податковий тягар та нормативні вимоги для
банків у період їх об’єднання та на час становлення холдингу; переко&
нати банкірів, що процедури злиття та поглинання є кращим варіан&
том, ніж ліквідація або банкрутство; розробити стратегічну програму
реструктуризації банківського сектору та довести її до відома банків.

МАРКЕТИНГ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Т. М. Плотнік,
V курс, група ОА 51, cпеціальність «Облік та аудит»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
к. тел. (097) 068 82 99
М. Ф. Базась,
к. е. н., професор, науковий керівник
Малий бізнес як інституційний сектор економіки став доміную&
чим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу.
Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної
системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водно&
час — виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та за&
безпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.
Дослідження розвитку малого бізнесу в Україні вчених: Л. Ф. Ро&
маненко, М.Ф. Базась, М.М. Матюхи та ін. показує, що в дійсності
стан його розвитку залишається незадовільним.
Проблема полягає не в кількісних параметрах цієї сфери, які
поступово поліпшуються, а насамперед — у структурі вітчизняного
малого бізнесу, його зосередженості на посередницьких операціях,
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роздробленості та практичній відсутності дієвої співпраці з велики&
ми підприємствами.
Маркетинг малого бізнесу дедалі більше набуває розвитку
і функціонує у межах правового поля, яке сформоване в сфері ви&
робництва, фінансово&кредитній системі. В умовах переходу від
однієї системи господарювання до іншої маркетинг малого бізнесу
є дуже складним і суперечливим, то цивілізованість цього етапу
в розвитку національної економіки цілком залежить від правового
забезпечення і визначення вимог до економічної діяльності кожно&
го суб’єкта економіки [1].
Роль маркетингу малого бізнесу — безперечна, а універсаль&
ність маркетингу малого бізнесу спонукала до обгрунтування мож&
ливостей його використання на мікро&, макрорівні. В розвинутих
країнах уряди, адміністрації штатів, департаментів, муніципаліте&
тів, місцевих органів самоврядування використовують маркетинг
малого бізнесу для активізації соціально&економічного розвитку
відповідних адміністративних територій.
З’явилися публікації, присвячені маркетингу малого бізнесу,
підходам до формування маркетингової системи країни. Науковці
по&різному визначають сутність цих понять, а дослідження знахо&
дяться на початкових стадіях і потребують подальшого розвитку.
Використання маркетингу малого бізнесу — це: вивчення спо&
живацьких уподобань та наявних ресурсів, які б їх забезпечили; ме&
ханізми ціноутворення з урахуванням цінності та територіальних
поєднань; методи стимулювання поведінки споживачів, націленої
на задоволення «позитивних» потреб у відпочинку, оздоровленні,
розвитку тощо; факторів поведінки споживачів і природокористу&
вачів, включаючи такі їх групи, як соціально&економічні, науково&
технічні, суспільно&політичні, демографічні, національні, культур&
ні, екологічні, особистісні — фізіологічні та психологічні, зовнішні
і внутрішні умови середовища проживання та нагальні обставини.
Система маркетингу малого бізнесу передбачає і дозволяє зро&
зуміти: під впливом яких обставин споживач приймає рішення,
обираючи з певної кількості альтернатив; отримує, сприймає і від&
бирає інформацію; які фактори мають вирішальний вплив на їхню
реакцію щодо визначених очікувань.
На основі малого бізнесу розробляється маркетингова стра&
тегія, націлена на «підкорення» потенційних суб’єктів ринку. Зали&
шається сформувати ефективну систему моніторингу поведінки
споживачів у ринковому просторі.
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Основне завдання маркетингу малого бізнесу полягає у реаль&
ній можливості впливу на ринкові процеси, використовуючи
результати аналізу макро& і мікроекономічних закономірностей
і тенденцій, сучасному арсеналу математико&статистичних, психо&
фізіологічних дисциплін, комп’ютерним технологіям імітаційного
моделювання і прогнозування тощо [2].
Враховуючи вище викладене можна зробити висновок, що марке&
тинг малого бізнесу — це системний теоретико&методологічний підхід
до планування діяльності, спрямованої на задоволення потреб установ
та організацій, для надання послуг шляхом дослідження, оптимально&
го впливу на споживача та задоволення попиту на ці послуги, який за&
безпечував би нормальні умови життєдіяльності суспільства загалом і
його окремих членів на довготривалу перспективу.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
В. В. Побігай,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
М. В. Мних ,
д. е. н., професор, науковий керівник
Управління виробничим процесом і оборотними активами на
підприємстві належить до завдань, які вирішують менеджери&
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економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції
супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у ви&
рішенні завдань, пов’язаних з управлінням оборотними активами
підприємства беруть фінансові менеджери.
Актуальність питань оптимізації процесу управління оборотни&
ми активами підприємства визначається його основними завдан&
нями. Ефективне управління оборотними активами підприємства
дозволяє визначити оптимальний обсяг та структуру оборотних ак&
тивів; мінімізувати витрат на фінансування та підтримку певного їх
обсягу; визначити аспекти управління чистим оборотним капіта&
лом підприємства; забезпечити ліквідність та платоспроможність
підприємства; сформувати оптимальний обсяг товарно&матеріаль&
них запасів; оптимізувати управління дебіторською заборгованістю
та грошовими коштами тощо.
Оборотні активи — це активи, що обслуговують господарський
процес і забезпечують його неперервність. У бухгалтерському
обліку до таких активів відносять активи, які споживаються або ре&
алізуються протягом одного операційного циклу чи протягом року.
Оборотними активами підприємства є сировина, матеріали, пали&
во, тара, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продук&
ція, ліквідні цінні папери, грошові кошти. Такі активи, як дебітор&
ська заборгованість, незавершене виробництво, витрати майбутніх
періодів, є досить специфічними оборотними активами, які пев&
ною мірою відображують недосконалість, незавершеність та непе&
рервність виробничого процесу.
Оборотні активи підприємства на відміну від необоротних ма&
ють досить рухливу структуру. При змінах на ринку залежно від се&
зону, роботи постачальників тощо запаси сировини, готової про&
дукції та залишки на розрахунковому рахунку можуть коливатись
у значних межах. При цьому завжди можна визначити максималь&
ний і мінімальний рівні оборотних активів. Різницю між макси&
мальним та мінімальним рівнем оборотних активів називають се&
зонною (змінною) складовою, оскільки при стабільній ситуації
в економіці значні коливання рівня оборотних активів переважно
пов’язані із сезонним характером діяльності підприємства. Міні&
мальний рівень оборотних активів визначає постійну (системну)
складову оборотного капіталу. Змінна складова оборотного капіта&
лу відображує додаткові оборотні активи, необхідні для забезпечен&
ня виробничого циклу в пікові періоди або як страховий запас. Так,
при зростанні ділової активності збільшується обсяг продаж, що
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викликає збільшення товарно&матеріальних запасів, дебіторської
заборгованості, грошових коштів та інших оборотних активів.
Дослідження теоретичних основ управління оборотними акти&
вами підприємства свідчить про те, що оборотні активи підприємст&
ва на відміну від необоротних мають досить рухливу структуру. При
змінах на ринку залежно від сезону, роботи постачальників тощо за&
паси сировини, готової продукції та залишки на розрахунковому ра&
хунку можуть коливатись у значних межах. При цьому завжди мож&
на визначити максимальний і мінімальний рівні оборотних активів.
Різницю між максимальним та мінімальним рівнем оборотних ак&
тивів називають сезонною (змінною) складовою, оскільки при
стабільній ситуації в економіці значні коливання рівня оборотних
активів переважно пов’язані із сезонним характером діяльності
підприємства. Мінімальний рівень оборотних активів визначає
постійну (системну) складову оборотного капіталу. Змінна складова
оборотного капіталу відображує додаткові оборотні активи, не&
обхідні для забезпечення виробничого циклу в пікові періоди або як
страховий запас. Якщо підприємство ефективно управляє оборот&
ним капіталом, обсяг грошових коштів завжди достатній для забез&
печення платоспроможності й ліквідності підприємства.

ТЕОРЕТИКО+МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. Б. Полівко,
6 курс, група ОА 52 10, спеціальність «Облік і аудит»,
к. тел. 0984266198
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
Гроші — одне з найдавніших явищ суспільства — відіграють
важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди
привертали до себе пильну увагу науковців. Але незважаючи на ба&
гатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій
грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відпові&
ді на питання, що таке гроші. Про актуальність тематики обліку
грошових коштів свідчить рівень її розгляду в наукових працях.
Проблемам розвитку теорії та практики обліку грошових коштів
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присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних вчених&економістів.
Значний внесок зробили українські вчені&професори: О. С. Бород&
кін, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, Г. Г. Кірейцев, М. В. Ку&
жельний, В. Г. Лінник, П. П. Німчинов, В. В. Сопко, Ю. І. Осадчий,
М. Г. Чумаченко.
Питання удосконалення обліку та контролю грошових коштів
на теоретичному та практичному рівнях розкрито в науковому
дослідженні С. Л. Берези. В цій науковій праці увага приділяється
недостатній розробці теоретичних та методологічних питань обліку,
аналізу, контролю грошових коштів. Питанням обліку грошових
коштів присвячено багато дисертаційних робіт, основними з яких
є дисертації: М. Ю. Шапошнікова, В. М. Вовк. Бухгалтерський облік
валютних операцій досліджено в праці І. В. Жиглей та О. Б. Ре&
тюнських.Підприємству у процесі його діяльності потрібна готівка
для термінових розрахунків з клієнтами, для оплати витрат, випла&
ти заробітної плати працівникам та інше. Готівка є абсолютно лік&
відним активом і через це нерідко розкрадається. Тому необхідні
постійний контроль за своєчасним і правильним оформленням ка&
сових документів та їх обробкою, регулярна інвентаризація каси.
На мою думку, операції з готівкою, мабуть, найважливіші для всіх,
хто займається бізнесом. Помилки в оформленні касових операцій
коштують дуже дорого. Це може підтвердити будь&який підприємець,
особливо якщо він займається торгівлею. Штрафи підприємств
торгівлі, а також інших підприємств, що здійснюють готівкові розра&
хунки, за різноманітні порушення нормативних актів, які регулюють
подібні розрахунки, нерідко перевищують за своїм обсягом платежі з
податку на прибуток. Така ситуація неприпустима, і однією з причин
її виникнення може бути відсутність у бухгалтерів достатньо повної
інформації про порядок здійснення касових операцій.
Сьогодні на Україні видається багато науково&практичних жур&
налів, які містять вичерпну інформацію з бухгалтерського обліку,
аудиту та контролю фінансово&господарської діяльності підпри&
ємств. Це такі найвагоміші журнали, як «Вісник податкової служ&
би», «Бухгалтерський облік та аудит», «Баланс», «Фінанси». В цих
журналах ми можемо знайти консультації та роз’яснення відомих
фахівців з бухгалтерського обліку та контролю операцій, пов’яза&
них з грошовими коштами.
Як ми знаємо, сьогоднішнє діюче законодавство складне та су&
перечливе. Різні автори деколи по різному ставляться до тих чи
інших питань з обліку, оподаткування. Деякі суперечливості трива&
334

в умовах економічної кризи

Секція 1

ють інколи місяцями, до вирішення відповідними законодавчими
органами відповідних питань. Публікації в журналах дають нам
змогу контролювати усі зміни в законодавчих актах України, оці&
нювати проблеми у веденні обліку грошових коштів на під&
приємствах різних форм власності, набиратись досвіду щодо пра&
вильності контролю операцій, пов’язаних з грошовими коштами.
Розрахунки підприємств за допомогою готівкових грошових
коштів (касові операції) здійснюються за певними правилами,
встановленими чинним законодавством в області організації готів&
кового обігу. Касові операції (надходження готівки до каси і видача
з неї) здійснюються на підставі Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постано&
вою Правління НБУ за №637 від 15.12.2004 р. Положення регла&
ментує вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок
оформлення касових операцій, порядок ведення касової книги і
обов’язки касира, порядок здавання готівкової виручки і розрахун&
ку ліміту каси, особливості організації банками роботи з готівкою,
контроль за дотриманням ліміту каси.

РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
М. І. Полюга,
VI курс, група М 52, спеціальність «Маркетинг»,
тел. 063 527 94 05,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. Г. В’юн,
д. е. н., професор, науковий керівник
Розвиток ринкової економіки спричинив за собою збільшення
суб’єктів, зацікавлених у правильному і дієвому формуванні влас&
ного іміджу. При його формуванні не можна не враховувати масове
сприйняття бізнесу взагалі. А для нього на сьогоднішній день ха&
рактерні, по&перше, соціальна розмитість меж підприємництва.
«Всі ми зараз бізнесмени», — кажуть ті, хто хоч мало&мальськи на&
магається щось зробити сам, по&друге, бідність соціального досвіду,
відсутність уявлень про цивілізовані, усталені форми бізнесу,
потретє, відсутність серйозної опори для створення позитивного
образу підприємця. Слід зазначити, що секрет успіху далеко не в кіль&
кості появи рекламних матеріалів у газетах, на радіо і телебаченні.
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Ключ до успіху — у правильності концепції розвитку суспільних
зв’язків. Якою би непередбачуваною не була реакція громадськості
в період формування вигляду фірми, вся система обов’язково по&
винна підпорядковуватися єдиній концепції, тобто логіці.
Ніхто не знає повного обсягу тих коштів, які витрачаються на
формування іміджу тієї чи іншої суспільної кампанії, особистості
або фірми. Але ці витрати однозначно виправдані тим, що виклю&
чається ймовірність негативного ефекту стихійного формування
іміджу. Цілеспрямоване, продумане створення образу приводить,
навпаки, до позитивного результату.
За останнє десятиріччя склався цілий напрям маркетингових
комунікацій — формування фірмового стилю. Іноді для позначен&
ня цього поняття використовується термін «брендинг» (від анг.
Brend — тавро). Це не дивно, адже основна роль брендінгу під&
приємницької діяльності виявилася приблизно тією ж, що і роль і
особистого клейма ремісника.
Відповідно до одного з більш вдалих визначень фірмового стилю, да&
ного А.Добробабенко, «Фірмовий стиль — це набір кольорових,
графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних елементів,
що забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів, всієї вихідної від
фірми інформації її внутрішнього і зовнішнього оформлення».
Основними цілями формування фірмового стилю можна назва&
ти: ідентифікацію продуктів фірми між собою і вказівка на їх зв’я&
зок з фірмою виділення продуктів фірми із загальної маси ана&
логічних продуктів її конкурентів.
Поняття фірмовий стиль введено теоретиками реклами. За кор&
доном використовується синонімами фірмового стилю, такі як
«система фірмової ідентифікації», «координування дизайну», «про&
ектування зовнішнього вигляду підприємства».
При стабільно високому рівні інших елементів комплексу мар&
кетингу фірмовий стиль забезпечує її власнику такі переваги:
• Допомагає споживачеві орієнтуватися в потоці інформації,
швидко і безпомилково знайти продукт фірми, яка вже завоювала
його перевагу;
• Дозволяє фірмі з найменшими витратами виводити на ринок
свої нові продукти;
• Підвищує ефективність реклами;
• Знижує витрати на формування комунікацій, як внаслідок
підвищення ефективності реклами, так і за рахунок універсальності
компонентів фірмового стилю;
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• Забезпечує досягнення необхідної єдності всієї реклами та
інших засобів маркетингових комунікацій фірми;
• Сприяє підвищенню корпоративного духу, об’єднуючи
співробітників, викликає відчуття причетності до спільної справи;
• Позитивно впливає на естетичний рівень і візуальне середови&
ще фірми.
Процес просування фірмового стилю — невіддільний від фор&
мування іміджу компанії. Не можна одного разу провівши успішну
презентацію або замовивши партію дорогих ручок і щоденників,
заспокоїтися назавжди у впевненості, що тепер імідж працює на
Вас. Просування фірмового стилю — щоденна і копітка робота, ро&
бота на імідж, яку не можна відкласти на потім.
Якщо ж підсумувати всі переваги, які дає фірмовий стиль, то
можна назвати його одним з основних засобів формування сприят&
ливого іміджу фірми, образу марки.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Н. М. Поручник,
VI курс, група БС–52, спеціальність «Банківська справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (067)4929644
Л. В. Домбровська,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Світові стандарти банківського ринку нині не визначають кре&
дитний ризик як першочерговий і найважливіший. Проте, вітчиз&
няні комерційні банки та іноземні з порівняно незначним обсягом
активів продовжують зосереджувати основну увагу саме на
кон’юнктурі зміни кредитоспроможності клієнтів. У світовій прак&
тиці використовують різні моделі визначення кредитоспромож&
ності позичальника, які можна поділити на чотири групи. Перша
група базується на проведенні аналізу фінансової звітності. Друга
група доповнюється ще й іншими характеристиками позичальника
щодо виконання кредитних зобов’язань за попередні періоди
діяльності. Моделі третьої групи визначають кредитоспроможність
за методами актуарної математики. Остання група базується на виз&
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наченні ринкової вартості позичальника. Однак достатньо розвине&
ний ринок облігацій існує лише в США, натомість, як фондовий ри&
нок України лише зароджується, що свідчить про недоцільність за&
провадження зазначеної моделі вітчизняними комерційними
банками.
Нами проаналізовано декілька методик, що набули найбільш
широкого розповсюдження у світовій практиці. В англомовних
країнах до сьогодні найбільш поширеним був принцип «три — сі».
Відповідно до цього підходу враховують такі характеристики, як ре&
путація (character): компетентність, порядність позичальника,
аналізують погашення заборгованості за раніше одержаними кре&
дитами; здатність (погашення зобов’язань) (capability): беруть до
уваги досвід, кваліфікацію, компетентність менеджерів, джерело
погашення кредиту; капітал (capital): розглядається вартість ак&
тивів, забезпечення та ринкова вартість майна позичальника.
Також застосовується так званий метод CAMPARI: клієнт (cus&
tomer) та можливість (ability) — розглядається компетентність, кре&
дитна історія та порядність позичальника; кошти / маржа (means) —
відображає банківський ризик та загальний рівень відсоткової став&
ки; цілі (purpose) та розмір кредиту (amount) — цілі, на які видаєть&
ся кредит, повинні відповідати розмірам потреби; погашення
(repayment) — аналіз можливості клієнта вчасно розрахуватися за
наданий кредит та відсотками за його використання; страхування
(insurance) / забезпечення — вартість забезпечення має відповідати
сумі кредиту.
Недосконалість існуючих методів є поштовхом до створення
нових, одним з яких є MEMO&RISK, що передбачає два етапи. Пер&
ший етап — MEMO: менеджмент (management), досвід (experience),
ринок (market), функціонування бізнесу (operations). Основна ува&
га на цьому етапі приділяється компетенції та кваліфікованості ке&
рівника, стану й перспективам розвитку ринку, системі розподілу
товарів, послуг, загальній діяльності підприємства. На другому ета&
пі — RISK увага звертається на здатність проведення розрахунків
з урахуванням змін на ринку чи підвищення відсоткових ставок,
вартості забезпечення та рівень контролю.
Із запровадженням у практику Базельської угоди&2 щодо оцінки
кредитного ризику вітчизняні комерційні банки зазнають певних
труднощів. Зокрема, це пов’язано з відсутністю кваліфікованого
персоналу, необхідного технічного забезпечення, придбання якого
потребує додаткових витрат, нерозвиненістю банківської інфра&
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структури. Проте, об’єктивною реальністю є необхідність інтеграції
вітчизняних комерційних банків до світової банківської системи.
Отже, існують різні методики оцінки ризику втрати кредитосп&
роможності позичальника як у світовій практиці, так і в Україні.
Нині Національний банк України не пропонує універсального
підходу, а лише визначає напрямок оцінки, що надає можливість
кредиторам запроваджувати власні розробки. На наш погляд, та&
кий підхід має як позитивні, так і негативні аспекти. Зокрема, на&
даючи можливість власного вибору та розвитку, НБУ сприяє запро&
вадженню нових моделей ризик&менеджменту. Проте існує висока
ймовірність неврахування кредиторами попереджувальних ознак
погіршення фінансового стану позичальників, або навпаки, це мо&
же бути приводом помилкової відмови потенційному клієнту.

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ
ПРЕДМЕТІВ
М. М. Потоцька,
V курс, група ОА 51, спеціальність «Облік і аудит»
Інститут економіки та менеджменту,
к. тел. (096)752 26 55
М. Ф. Базась,
к. е. н., професор, науковий керівник
Для здійснення господарської діяльності підприємств всіх форм
власності та галузей економіки використовують ряд ресурсів: тру&
дових, матеріальних, фінансових. В результаті їх поєднання здійс&
нюється процес виробництва підприємства.
Особливої актуальності набуває проблема подальшого вдоско&
налення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваль&
них предметів, які є складовою частиною ресурсів підприємства, та
використовуються протягом не більше одного року.
Дослідження організації обліку малоцінних та швидкозношуваль&
них предметів вчених: Сопко В. В., Кужельного М. В., Базася М. Ф.
показує, що недостатня увага приділяється методологічним прин&
ципам ведення бухгалтерського обліку.
Питання методики обліку малоцінних та швидкозношувальних
предметів на підприємствах мають дискусійний характер, про що
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свідчить наявність проблем, це: відображення на рахунках бухгал&
терського обліку надходження малоцінних та швидкозношуваль&
них предметів в процесі експлуатації, віднесення до валових витрат,
нарахування зносу та їх списання.
Головною причиною помилок у відображенні надходження ма&
лоцінних та швидкозношувальних предметів є нестабільність та не&
однозначність трактування нормативно&законодавчої бази в Україні.
Малоцінні та швидкозношувальні предмети в балансі під&
приємства відображаються в розділі активу «Балансу», які викорис&
товуються для споживання при виробництві продукції, виконанні
робіт та наданні послуг, а також при управлінні підприємством.
Малоцінні та швидкозношувальні предмети визначаються як актив
у тому випадку, коли існує ймовірність, що підприємство отримає
в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням,
і коли їх вартість може бути достовірно визначена.
Облік основних засобів і малоцінних та швидкозношувальних
предметів — це трудомісткий процес, вартість яких впливає на собі&
вартість продукції.
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів класу І
«Необоротні активи», трудомісткий порівняно з обліком мало&
цінних та швидкозношувальних предметів класу ІІ «Запаси». Знос
основних засобів здійснюється протягом тривалого часу, субраху&
нок 131 «Знос основних засобів», а при віднесенні об’єктів до мало&
цінних та швидкозношувальних предметів підприємство має знач&
ний вибір варіантів списання їх вартості на витрати виробництва,
що може впливати на збільшення або зменшення собівартості про&
дукції.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з ма&
лоцінними та швидкозношувальними предметами ведеться на ра&
хунку №22 «Малоцінні та швидкозношувальні предмети» в Плані
рахунків, даний рахунок призначений для обліку й узагальнення
інформації про наявність і рух малоцінних та швидкозношувальних
предметів.
Виходячи з вище викладеного основним напрямком вдоскона&
лення обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів є сис&
тематизація, узагальнення, групування, реалізація результатів
аналізу надходження та вибуття малоцінних та швидкозношуваль&
них предметів, що буде сприяти оперативному прийняттю управ&
лінських рішень по їх використанню.
340

в умовах економічної кризи

Секція 1

ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДИНГУ В МАРКЕТИНГОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В. А. Проскуріна,
IV курс, група 4 Ф 2, спеціальність «Фінанси та кредит»
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел (095) 042 53 24
В. Г. Корчагіна,
к. е. н., науковий керівник
В умовах розвитку виробництва та розширення асортименту
кінцевої продукції підприємств України техніка торгового марку&
вання в системі маркетингу стає життєво необхідною. Об’єктом
даного дослідження є сутність та особливості таких концепцій мар&
кетингу, як «марка» та «бренд». Актуальність обраної теми підтве&
рджується тим, що після світової фінансової кризи проблема цін&
ності вітчизняних брендів стала підніматися на належний рівень,
а українські виробники починають розуміти, що аналогічних фірм
надзвичайно багато, тому продукція повинна бути не просто кра&
ща, а унікальна. Матеріали сучасної наукової літератури, статті
періодичних видань та дані щодо ситуації на українському ринку
дають змогу визначити наступні положення по даному питанню:
1. Поняття «торгова марка» та «бренд» схожі, але не однакові за
своєю сутністю. Марка — це позначення, здатне відрізняти відповідно
товари і послуги одних юридичних і фізичних осіб від однорідних то&
варів і послуг інших юридичних чи фізичних осіб. Маркою володіє
більшість існуючих компаній, а брендом — одиниці, адже бренд — це
марка з устояним іміджем. Для цього марка повинна придбати попу&
лярність та довіру на ринку і пройти декілька етапів: створення візуаль&
но&словесного виразу; використання в діяльності; формування бренду.
2. Сформований бренд характеризується «ступенем просунен&
ня» (brand development index) і «ступенем лояльності бренду» (brand
loyalty) у цільовій аудиторії покупців і в її окремих сегментах. Це хо&
ча і суб’єктивні, але вимірювані поняття, результатами яких стає
вартісна оцінка бренду (brand value).
3. Споживачі брендів платять додаткові гроші не тільки за реаль&
ні якості товару, а й за «міф бренду», що виконує для споживача
наступні функції: 1) визначення джерела (виробника) товару на тому
рівні, на якому це необхідно власнику бренду, що дозволяє спожи&
вачу, 2) «передати відповідальність» виготовлювачу бренду та
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3) знизити суб’єктивний ризик покупки і, відповідно, 4) зменшува&
ти витрати на пошук товару та 5) «укласти договір» з виробником на
6) підтвердження якості виробу і 7) придбання його символічного
значення, що для більшості дорогих брендів є практично єдиною
вигодою для покупця.
4. Сильний та економічно вдалий бренд вітчизняного виробни&
ка дозволить: діставати додатковий прибуток; захистити виробника
в процесі роботи з партнерами; спростити процедуру вибору товару
споживачем; забезпечити емоційний зв’язок з покупцем; ідентифі&
кувати компанію&виробника та її товари серед товарів конкурентів;
полегшити вихід виробника з новими товарами на суміжні ринки;
робити інвестиції в майбутнє; розвивати цілі галузі виробництва
і категорії товарів; стати легендою подібно до компанії Microsoft.
5. Специфіка купівельної поведінки українців визначає особли&
вості застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку:
1) загальний рівень розпізнання брендів в українських споживачів
постійно росте, тому в Україні можна досить швидко створити
і просунути новий бренд; 2) у споживачів спостерігається ріст не&
довіри до якості закордонних товарів і надання однозначної пере&
ваги вітчизняних марок продуктів харчування; 3) бренд в Україні
в набагато більшому ступені, чим на Заході, сприймається як сим&
вол «автентичності товару» (відсутність підозр у незаконній
підробці марки); 4) для створення бренду в Україні необхідна
широка рекламна кампанія в ЗМІ; 5) у свідомості вітчизняного
споживача поняття «бренд» як би «розколоте» між трьома фактора&
ми: країна&виробник, привабливість упакування і товарна марка,
тому назва марки повинна доповнюватися даними про країну&
виробника; 7) необхідно враховувати національні традиції й особ&
ливості сприйняття рекламних звертань українськими споживача&
ми і формувати їх таким чином, щоб вони стали більш зрозумілими
та приємними, чим рекламні повідомлення закордонних конку&
рентів.
Отже, питання брендингу в маркетинговій діяльності під&
приємств України набуває подальшого розвитку, що пояснюється
сьогоднішньою ситуацією на українському ринку та підвищенням
конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
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ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ
У ПРАКТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
О. І. Рибальченко,
IV курс, спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут менеджменту та фінансів при КНУ ім. Т. Г. Шевченка,
к. тел. 0677557075
Л. М. Названова,
асистент, науковий керівник
Серед основних проблем у менеджменті особливу роль відіграє
проблема удосконалення керування персоналом фірми. Нові еко&
номічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і
нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташу&
вання кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а от&
же, і методів мотивації. Задачею цієї області менеджменту є підви&
щення ефективності виробництва за рахунок всебічного розвитку і
розумного застосування творчих сил людини, підвищення рівня
його кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.
Оплата праці є мотивуючим фактором, тільки якщо вона безпо&
середньо зв’язана з підсумками праці. Працівники повинні бути
впевнені в наявності стійкого зв’язку між матеріальним винагород&
женням та своєю працею. В заробітній платні обов’язково повинен
присутній компонент, який залежить від досягнутих результатів.
Сучасні наукові школи й окремі науковці розглядають багато
визначень і практичних рекомендацій із розвитку діяльності персо&
налу. Дж. Шермерорн стверджує, що людина, яка працює в орга&
нізації сьогодні, — це елемент нової епохи, у якій етика й соціальна
відповідальність розглядаються як основні цінності, виявляється
пошана до демографічної та культурної різноманітності, визна&
чається вплив глобалізації на повсякденне життя й конкуренцію
організації. Роберт Х. Франк вважає, що одним із найважливіших
моментів економічного аналізу є розуміння того, що прагнення до
особистої вигоди не просто сумісне з обширними соціальними
цілями, але й необхідне для їх досягнення. В.О. Сумін розглядає
процес, що формує домінанту потреби в соціальному зростанні.
Ейнштейн вважав, що одна з найголовніших проблем сучасно&
го суспільства — дати звичайній пересічній людині відчути своє
місце в житті, об’єктивно оцінюючи і стимулюючи її продуктивну
працю [5, с. 84].
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Сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже важко
становити високу заробітну платню, особливу увагу треба приділи&
ти нематеріальному стимулюванню праці, складаючи гнучку систе&
му пільг для робітників, наприклад:
– признавати цінність працівника для організації, надавати йо&
му творчу свободу;
– застосовувати програми збагачення праці та ротацію кадрів;
– застосувати гнучкий графік, неповний робітничий тиждень,
можливість працювати як на робочому місці, так і дома;
– поставити працівникам знижки на продукцію, яку випускає
компанія, де вони працюють [1, c. 128];
– надавання кредиту співпрацівникам на придбання хати, авто&
мобіля та інші.
На своєму робочому місті кожен бажає показати на що він здат&
ний і що він значить для інших, тому необхідно признавати працю
кожного окремого працівника надавати можливість примати
рішення з питань, які відносяться до його компетенції, консульту&
вати інших працівників та інші.
На робочих місцях слід формувати світогляд команди, не мож&
на руйнувати неформально існуючі групи, якщо вони не завдають
зайвого клопоту [6, c. 311].
Практично кожен має власну думку щодо того як покращити
свою працю. Спираючись на зацікавленість керівництва, слід ор&
ганізувати роботу так, щоб у працівника не пропало бажання ре&
алізувати свої плани.
На основі того, в якій формі, з якою швидкістю і яким чином
працівники отримують завдання, вони оцінюють власну зна&
чимість з точки зору керівника, тому не можна приймати рішення,
яке стосується змін в роботі співпрацівників без їх відома, навіть
якщо зміни позитивні, а також перешкоджати доступу до не&
обхідної інформації.Інформація щодо якості праці співробітника
повинна бути оперативною, масштабною і своєчасною.
Працівнику треба надавати максимально можливий рівень са&
моконтролю.
Потреби постійно змінюються, тому не варто розраховувати на
те, що мотивація, яка спрацювала одного разу, знову буде ефектив&
ною. З розвитком особистості розширюються можливості. Таким
чином, процес мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний.
Більшість людей прагне в процесі роботи одержати нові знання.
Тому так необхідно надати підлеглим можливість навчатися, розви&
вати їх творчі можливості [2, c. 218].
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Поруч з тим кожна людина прагне успіху. Успіх — це реалізовані
цілі, для досягнення яких співробітник застосував максимум зу&
силь. Успіх без признання приводить до розчарування, вбиває
ініціативу.
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Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження но&
вої техніки та технологій, розширює можливості щодо використання
нових фінансових інструментів та механізмів, проте на практиці ви&
никає проблема щодо реальності їх застосування. Перш за все це обу&
мовлено повною відсутністю або нестачею власних обігових коштів,
низькою ліквідністю активів, застарілою матеріально&технічною ба&
зою, на утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та,
звичайно, недосконалою законодавчою базою, що в тій чи іншій мірі
регламентує діяльність підприємств. Саме тому особливо актуальни&
ми є дослідження проблемних питань обліку та аналізу основних за&
собів підприємств і напрямків його удосконалення.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологіч&
них підходів до проблеми аналізу та обліку основних засобів зроби&
ли провідні вітчизняні вчені&економісти, такі як — М. Зюкова,
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О. Коломієць, М. Бондар, В.В. Костенко та інші. Однак, результа&
ти дослідження літературних джерел дозволяють стверджувати, що
методика обліку основних засобів містить низку проблем, які пот&
ребують конкретизації і уточнення.
Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизня&
них і зарубіжних вчених свідчать, що облік та аналіз основних засобів
в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають
на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність вико&
ристання основних засобів. До кола таких проблем можна віднести:
різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів
у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх оцінки;
проблеми вдосконалення системи амортизації; проблеми оцінки ос&
новних засобів тощо. Основними проблемами, що виникають в про&
цесі оцінки за справедливою вартістю основних засобів, є: на сьогодні
відсутні методичні основи обґрунтованого визначення вихідної
оцінки основних засобів, що є досить важливим; використання по&
няття «справедлива вартість» в П(С)БО, оскільки ринкові ціни не
можна назвати справедливими, так як вони не можуть бути одночасно
справедливими для двох учасників ринку — продавця і покупця і т. д;
Відповідно дискусійність багатьох теоретичних положень,
практична значимість обліку та аналізу основних засобів, недос&
татній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління
вимагає подальшого їх удосконалення.
Варто звернути увагу на зміни, насамперед, у частині підвищен&
ня оперативності та ефективності аналізу основних засобів підпри&
ємств, що вимагає вирішення таких завдань: дослідження сутності
основних засобів, їх складу, класифікації в різних галузях еко&
номічної науки; узагальнення та систематизації класифікації основ&
них засобів; дослідження діючої методики нарахування амортизації
й обліку зносу основних засобів; аналіз діючої організації та методи&
ки обліку основних засобів, впливу на них змін податкової політики
та виявлення шляхів її вдосконалення; розроблення рекомендацій з
удосконалення методики контролю ефективності використання ос&
новних засобів із застосуванням інформаційних систем і технологій.
Всі ці проблеми є дуже актуальними на сьогодні. Тож треба з роз&
витком економіки проводити удосконалення обліку основних засобів.
Для вирішення поставлених завдань варто здійснити такі дії:
– удосконалити методику обліку надходження основних за&
собів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити сис&
тему бухгалтерських записів;
346

в умовах економічної кризи

Секція 1

– розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внут&
рішньогосподарського обліку амортизаційних процесів та їх подат&
кового аспекту;
– удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
– розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення ре&
монту основних засобів.
Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити органі&
зацію та методику обліку та аналізу основних засобів, підвищити їх
інформативність і прогнозувати ефективність їх використання на
підприємстві.

РИЗИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
М. С. Розпутня,
4 курс, група ФН 41, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Білоцерківський інститут економіки та управління
ВМУРоЛ «Україна»,
О. М. Загурський,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Побудова в Україні соціально&орієнтованої ринкової економіки
неможлива без забезпечення стабільного розвитку сільськогосподарсь&
кого виробництва. У зв’язку із його залежністю від природних умов
і функціонуванням в середовищі досконалої конкуренції, ця галузь має
вищий рівень ризику порівняно з іншими галузями економіки.
Соціально&економічні зміни, що відбулися в процесі здійснення аграр&
ної реформи, надання підприємствам економічної свободи значно
підвищили рівень ризику сільськогосподарського виробництва.
Для України, яка стала на шлях ринкової економіки, сільське
господарство має особливо велике значення тому, що воно є однією
з найбільших галузей народного господарства. Про це свідчить ряд
важливих макроекономічних параметрів. Найважливішим серед
них є частка сільського господарства у валовому внутрішньому
продукті держави (ВВП). У 2002 році вона становила 11,6 %. За ро&
ки економічної кризи вказаний параметр почав знижуватися
і у 2009 році становив — 4,9%, в 2010 році — 7,8%. Таке істотне
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зниження внеску галузі у створення ВВП пояснюється переважно
ціновим фактором. Загальний обсяг виробництва продукції сільсь&
кого господарства в усіх категоріях господарств за січень 2011 р.
порівняно з січнем 2010р. зріс на 5,3%.
Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як:
сезонність виробництва, довгий термін обігу капіталу, значна за&
лежність від природокліматичних умов, велика кількість суб’єктів
господарювання, неможливість узгодження між ними усіх видів
діяльності тощо.
Для підприємств аграрного сектору можна виділити такі групи
найбільш поширених ризиків, пов’язаних з їх безпосередньою ви&
робничою діяльністю: природнокліматичні ризики, виробничі ри&
зики, фінансові ризики, інституціональні ризики.
Стає зрозумілим, що система мінімізації агроризиків, як комп&
лекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного
сектору, є необхідною складовою частиною ринкової інфраструкту&
ри та одним з базових елементів сталого розвитку галузі.
До наявних механізмів та інструментів мінімізації ризиків
відносимо:
Уникнення ризику означає просте ухилення від певних дій,
котрі обтяжені надмірним ризиком. Однак уникнення ризику для
менеджера нерідко означає відмовитися від прибутку, а це пов’яза&
не з ризиком невикористаних можливостей.
Попередження ризику — це досить ефективний засіб, який од&
нак лише в окремих випадках дозволяє зменшити (уникнути) ризик
в менеджменті.
Прийняття (збереження чи збільшення) ступеня ризику — це
залишення ступеня ризику за менеджером ( інвестором), тобто на
його відповідальність.
Страхування передбачає передачу певних ризиків страховій
компанії.
Диверсифікація є процесом розподілу інвестованих коштів між різ&
ними об’єктами вкладення, які безпосередньо не зв’язані між собою.
Передача ризику здійснюється або шляхом його розподілу, або
через механізм зовнішнього страхування.
Лімітування передбачає обмеження потоків (грошових, товар&
них, кредитних, інвестиційних), спрямованих у зовнішнє (по від&
ношенню до підприємства) середовище.
Найефективнішим методом захисту від ризиків є страхування
ризиків. В сільському господарстві застраховано близько 3% ризиків,
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в той час, коли в розвинених країнах цей показник сягає 90–95%.
Отже, аграрний сектор є однієї з найважливіших ланок еко&
номіки, яка знаходиться в незадовільному стані і постійно підпадає
під дію різних зовнішніх і внутрішніх ризиків. З метою захисту і
підтримки даного сектору необхідно розробити на макрорівні дієві
інструменти державного контролю та підтримки суб’єктів господа&
рювання, в тому числі суб’єктів сільськогосподарської діяльності та
впровадити дієві механізми управління ризиками. Реалізація вище
наведених заходів дасть можливість у майбутньому підвищити фі&
нансову стійкість та інвестиційну привабливість аграрних під&
приємств, що в свою чергу покращить економічну ситуацію країни.

СТАН МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ:
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ
О. В. Романенко,
VI курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (0512)24 11 06
В. В. Ляшенко,
доцент кафедри менеджменту, науковий керівник
Для проведення аналізу системи мотивації праці на промисло&
вому підприємстві та її ефективності автором проведені соціологіч&
ні обстеження керівників, спеціалістів і працівників підприємства
шляхом анкетного опитування.
Як свідчать результати проведених нами соціологічних обсте&
жень, серед факторів мотивації персоналу АТВТ «Первомайськди&
зельмаш» з великим відривом перше місце посідає розмір і своєчас&
на виплата заробітної плати. На думку спеціалістів і керівників,
надання домінуючого значення оплаті праці в системі мотивацій&
ного механізму пояснюється вкрай складним фінансово&економіч&
ним становищем підприємства, відсутністю коштів для стимулю&
вання працівників і, відповідно, дуже низьким рівнем їх
матеріального забезпечення.
Результати проведених нами досліджень свідчать, що поряд із
пристойним і регулярним заробітком працівники підприємства на&
дають важливого значення дружнім взаємовідносинам у трудовому
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колективі, можливості отримати відпустку в зручний для них пе&
ріод, підвищенню професійно&кваліфікаційного рівня, впевненос&
ті у забезпеченні роботою, а також суспільному визнанню роботи,
що ними виконується. Незважаючи на низький рівень оплати
праці, працівники прагнуть підвищувати свій професійний рівень
і бути корисними суспільству.
Водночас слід звернути увагу на те, що відносно меншу зна&
чимість у мотиваційних установках працівників займають дуже важ&
ливі, на нашу думку, в умовах ринкової економіки мотиви, які най&
повніше забезпечують конкурентоздатність і адаптованість робочої
сили, а саме самостійність і незалежність у роботі, найповніше ви&
користання своїх здібностей, вмінь і навичок, участь в управлінні
виробництвом, гарантована безпечність робочого місця.
Найбільш суттєвим вважаємо той факт, що досить низьке місце
опитані респонденти відвели такому мотиву, як можливість бути
власником. Це є свідченням того, що фактор власності в сучасних
умовах функціонування підприємства не відіграє суттєвого значен&
ня в мотивації ефективної праці.
Результати соціологічних обстежень стосовно недоліків існуючої
системи матеріального стимулювання працівників засвідчують, що
близько половини респондентів не задоволені розміром як основної
заробітної плати (43% опитаних), так і розміром премій (48% опита&
них). Також суттєвим недоліком існуючої системи матеріального сти&
мулювання вони вважають порушення адміністрацією підприємства
як чинної системи оплати праці (21% опитаних), так і організації
преміювання (13% опитаних). Велика кількість респондентів відзна&
чає складність і незрозумілість системи оплати праці, а також немож&
ливість практичного використання системи преміювання. Зазначене
свідчить про необхідність матеріального стимулювання.
У процесі соціологічних обстежень працівників підприємства
щодо причин відповідального ставлення до виробничих завдань
одержано результати, які свідчать, що найвагоміше місце серед фак&
торів відповідального ставлення працівників підприємства до вироб&
ничих завдань посідають не егоїстичні прагнення, а отримання задо&
волення від результатів праці, зацікавленість у престижності професії
(підприємства), суспільне визнання тощо. Це підтверджує наявність і
дієвість внутрішніх факторів мотивації праці в трудовому колективі.
Визначено, що на підприємстві, як і на будь&якому іншому,
успіх значною мірою залежить від мотивів трудової поведінки пер&
соналу. Управління мотивацією праці здійснюється за рахунок кон&
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солідації внутрішніх і зовнішніх мотиваційних чинників. Зовнішні
чинники — це ті, які об’єктивно перебувають поза контролем окре&
мого підприємства — стратегія і політика держави, законодавство,
ринок, зміни в суспільстві, природні ресурси. Внутрішні чинники —
ті, на які підприємство може безпосередньо впливати — продукція,
технологія, матеріали, енергія, персонал. Крім того на мотивацію
праці впливають такі чинники, як матеріально&технічні (удоскона&
лення техніки і технології, застосування нових видів сировини, ма&
теріалів); організаційні (поглиблення спеціалізації, комбінування,
удосконалення системи управління організації); економічні (удос&
коналення методів планування, систем оплати праці, участі у при&
бутках); соціальні (створення належного морально&психологічного
клімату, поліпшення системи підготовки і перепідготовки кадрів).

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
НА ТЕОРІЮ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
О. О. Романенко,
ст. викладач кафедри маркетингу Університету «Україна»
м. Київ
Сьогодні поняття «маркетингові комунікації» часто сприйма&
ють як однобічний інформаційний вплив виробника на споживача
з метою залучення його до купівлі своїх товарів та ототожнюють з
просуванням продукції. Це зумовлене не тільки неправильним,
буквальним перекладом з англійської мови слова «рromotion» без
урахування його змістовного навантаження, але й деяким спро&
щенням розуміння природи формування та існування маркетинго&
вих комунікацій на сучасному ринку. На сьогодні варто виділити
кілька основних моментів:
1. Маркетингові комунікації слід розглядати як своєрідну систе&
му інформаційного впливу на споживачів та посередників для
стимулювання їх до віддачі певних ресурсів під час обміну на продукти
та послуги, оскільки маркетинг слід розуміти як інвестиційний процес,
що визначає формування та підтримування обмінних взаємовідносин
з клієнтами й посередниками. Тим самим маркетингу та маркетинго&
вим комунікаціям належить мати довгострокову перспективу.
2. Маркетингові комунікації сприяють домовленості між ринко&
вими суб’єктами щодо розвитку кожного з них окремо у межах реаль&
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них взаємовідносин, оскільки маркетинг — це стратегічна діяльність,
спрямована на розвиток фірми на ринку та інноваційних процесів у
ній. У такому разі основне завдання управління маркетинговими ко&
мунікаціями — прийняття рішення щодо оптимізації встановлення та
розвитку клієнтських і партнерських відносин, кожний ринковий
суб’єкт має обмежувати свої зобов’язання як щодо партнерів, з якими
він бажає бути пов’язаним, так і щодо міцності таких зобов’язань.
3. Маркетингові комунікації слугують інформаційним кри&
терієм відбору взаємовідносин на ринку та комунікативним джере&
лом управління ними, оскільки маркетинг слід розглядати як орга&
нізаційну проблему, що стосується всієї фірми. Взаємодія із
споживачем передбачає кілька функцій, таких, як виготовлення
продукту, логістика, НДДКР, закупка. Процес адаптації в обмінних
взаємовідносинах впливає на всі види діяльності, а не тільки на ті,
що традиційно належать до маркетинг&мікс.
4. Маркетингові комунікації виконують функцію сукупних
інформаційних джерел та каналів передання інформації як в пря&
мому, так і у зворотному напрямку під час проведення комплексних
маркетингових досліджень, які не обмежуються узагальненими да&
ними обсягів продажу, часток ринку, ступенем задоволеності клієн&
тів у певний проміжок часу. Сьогодні маркетингові дослідження
слід проводити не тільки для обміну товарів на рівні бізнесу, але
й передбачати соціальний та інформаційний обмін, адаптацію про&
дуктів, процесів і узвичаєного порядку роботи.
5. Маркетингові комунікації — це елемент довгострокового
прив’язування ринкових суб’єктів один до одного через створення
(підтримування) технічної й технологічної залежності. Сучасний
ринок характеризується великою кількістю різних підприємств
з технічно й технологічно взаємозалежними ресурсами та видами
діяльності. Часто виробник зацікавлений у збільшенні залежності
споживача від свого конкретного технічного рішення і для цього
пропонує йому вузол замість конкретних деталей, разом з цим —
контракт на тривалий сервіс замість гарантії. Споживач може
сприйняти, а може й не сприйняти таку адаптацію виробника, вра&
ховуючи власні інтереси. У такому разі маркетингові комунікації
покликані надати інформацію обом сторонам про цінності та виго&
ди для кожної з них і створити міцні, тривалі стосунки на основі
взаємовигідного прив’язування.
Отже, маркетингові комунікації — це інформаційно&психологіч&
ні зв’язки між ринковими об’єктами, які встановлюють для забезпе&
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чення взаємовигідних відносин та досягнення маркетингових цілей
комунікатора в процесі створення і розподілення певних цінностей.

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Є. М. Романів,
ІV курс,група 4 Ф 2 спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099)643 93 50
В. Г. Корчагіна,
к.е.н., науковий керівник
Як переконує світова та українська практика, вміле вико&
ристання всього потенціалу підприємства, раціональна організація
та управління ним мають вирішальну роль, особливо в кризових
умовах.
Нині більшість українських підприємств усвідомила, що не&
обхідні інноваційні, принципово нові методи управління персона&
лом та організацією в цілому. Інновації необхідні в організаційній,
виробничій, фінансовій, науковій сферах, оскільки саме в комп&
лексі вони приносять найефективніший результат.
На сучасному етапі загострюється конкуренція і підвищуються
вимоги споживачів, тому постійні нововведення можуть стати од&
ним із факторів отримання конкурентних переваг.
Менеджмент — це процес планування, організації, приведення
в дію та контроль організації з метою досягнення координації
людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного до&
сягнення завдань. Інноваційний менеджмент — це комплексна
система управління інвестиціями, що вкладаються власниками
в розвиток всіх видів інновацій. Вона включає побудову організа&
ційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвести&
цій, різні аспекти управління персоналом.
Основним завданням інноваційного менеджменту, як складової
стратегічного управління організацією є визначення основних на&
прямів її науково&технічної і виробничої діяльності в таких сферах,
як розробка й запровадження нової продукції; вдосконалення й мо&
дифікація продукції, яка виготовляється, надання їй більшої
оригінальності; зняття з виробництва застарілої продукції; залучення
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до виробничої діяльності нових ресурсів і нових технологій; ос&
воєння нових методів організації виробництва та праці тощо.
Інноваційний менеджмент являє собою галузь економічної на&
уки і професійної діяльності, спрямовану на досягнення організа&
цією інноваційних цілей шляхом раціонального використання ма&
теріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Інноваційний менеджмент з практичної точки зору порівняно
нове поняття для наукової громадськості і бізнесу України. Саме за&
раз Україна переживає бум новаторства. На зміну одним формам
і методам управління економікою приходять інші. В цих умовах
інноваційною діяльністю вимушені займатися буквально всі уста&
нови, всі суб’єкти господарювання, від державного рівня управлін&
ня до новостворених підприємств у сфері малого бізнесу.
Під новацією прийнято розуміти новий порядок, звичай, метод,
винахід, нове явище тощо. Процес введення новації на ринок
прийнято називати процесом комерціалізації.
Для повного розкриття потенціалу інноваційного менеджменту
в Україні потрібно запровадити наступні заходи:
а) розробку планів і програм інноваційної діяльності;
б) обґрунтування проектів створення нових продуктів;
в) формування і проведення єдиної інноваційної політики
в усіх підрозділах організації;
г) ресурсне забезпечення інноваційних програм і проектів;
д) створення організаційних форм управління реалізацією інно&
ваційних проектів.
При введенні інноваційних процесів на підприємстві керів&
ництво хоча й ризикує, але при цьому має можливість зменшити
витрати і збільшити, за рахунок цього, прибуток (наприклад за ра&
хунок автоматизації, механізації, тощо).
Таким чином, основним завданням інноваційного менеджмен&
ту як складової оперативного управління організацією, є вивчення
економічних, організаційно&управлінських, соціально&психологіч&
них чинників, що впливають на її здатність здійснювати інновацій&
ну діяльність, а також розробка ефективних форм організації цієї
діяльності. Об’єктом інноваційного управління є інноваційні про&
цеси і їх впровадження в організації, а предметом дослідження —
новації та інновації (нововведення).
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МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
Ю. А. Руденок,
V курс, група 5М Б, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (066) 3245512
В. В. Ляшенко,
доцент, науковий керівник
Сучасний стан банківської системи в Україні характеризується
тенденцією до відновлення своєї діяльності. Однак не дивлячись на
це вона залишається слабо захищеною від багатьох ризиків, які по&
винні банками визнаватися, відстежуватися і контролюватися.
Національний банк України визначає дев’ять категорій ризику:
• Кредитний
• Ризик ліквідності
• Ризик зміни відсоткової ставки
• Ринковий ризик
• Валютній ризик
• Операційно&технологічний
• Ризик репутації
• Юридичний ризик
• Стратегічний ризик
Моніторинг банківських ризиків є одним з ключових елементів
стратегії розвитку банків.
Система аналізу та управління ризиками діяльності банків до&
сягається шляхом комплексного підходу, який вирішує наступні
завдання:
– виявлення та аналіз всіх ризиків, які виникають у банку
в процесі діяльності;
– якісна і кількісна оцінка (вимір) окремих видів ризиків;
– встановлення взаємозв’язків між окремими видами ризиків;
– проведення повного аналізу рівня ризиків за здійснюваними
та запланованим банком операціям з метою визначення сумарного
розміру банківських ризиків;
– відстеження ризиків на стадії виникнення негативної тенден&
ції, а також швидке і адекватне реагування, спрямоване на запобі&
гання або мінімізацію ризику.
Існують такі види моніторингу:
• Динамічний
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•
•
•
•
•
•

Конкурентний
Порівняльний
Комплексний
Інформаційний
Базовий (фоновий)
Проблемний.
Банк створює постійно діючий підрозділ з питань аналізу та уп&
равління ризиками, що має відповідати за встановлення лімітів що&
до окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, країн контр&
партнерів, структури балансу відповідно до рішень правління (ради
директорів) з питань політики щодо ризикованості та прибутко&
вості діяльності банку.
Моніторинг здійснюється завдяки інформаційним звітам структур&
них підрозділів і окремих посадових осіб, внутрішньому і зовнішньому
аудиту та аналітичної діяльності спеціалізованих служб банку.
Звітність, застосовувана в рамках моніторингу, забезпечує менеджерам
зворотний зв’язок, а також надає докладну зведену інформацію. Така
інформація допомагає аналізувати поточну діяльність як з точки зору
ризикованості, так і щодо прийняття загальних управлінських рішень.

ОСНОВА КООРДИНАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ —
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ
Л. В. Рудюк,
здобувач кафедри «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна»,
тел. (063) 48 098 50
Л. Ф. Романенко,
д. е. н., професор, науковий керівник
Оборотний капітал підприємств — це складна економічна кате&
горія, в якій переплітаються теоретичні і практичні питання. У пе&
реважній частині публікацій оборотний капітал розглядається або
як виключно економічна категорія, і тоді на перший план вису&
вається матеріально&речовинна сторона оборотного капіталу, або
як суто фінансова категорія, і тоді головна увага приділяється дже&
релам формування оборотного капіталу.
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Враховуючи те, що в різних галузях економіки склад і структура
оборотного капіталу неоднакові та залежать від типу галузі й техно&
логій, складу витрат, виду продукції, особливостей матеріально&
технічного постачання, а також умов господарювання підприємств,
виникає об’єктивна необхідність подальшого розвитку методо&
логічних підходів та поглиблення теоретичних досліджень сутності
оборотного капіталу транспортних підприємств шляхом узагаль&
нення ознак його класифікації та їх співставлення з основними зав&
даннями управління.
Здійснення обраного транспортним підприємством виду бізнес&
діяльності потребує розроблення та реалізації ефективної системи уп&
равління оборотним капіталом. Транспорт, як і будь&яка галузь, спе&
цифічний. Транспортний засіб можна порівняти з обладнанням, яке
замість сировини споживає паливо і замість напівфабрикатів і готової
продукції надає послуги. Однорідність виконуваних робіт, відсутність
незавершеного виробництва з перевезення вантажів і пасажирів — усі
ці особливості транспортного процесу зумовлюють певні особливості
управління оборотного капіталу транспортних підприємств.
Склад оборотного капіталу транспортних підприємств різнорід&
ний по своєму призначенню і використанню, тому з метою ефек&
тивного управління і контролю необхідна попередня систематиза&
ція його елементів, що дозволить визначити обсяги, напрями
і способи управляючого впливу з метою отримання конкретних ре&
зультатів господарської діяльності.
Сучасні дослідження науковців щодо класифікації оборотного
капіталу зводяться до виокремлення подібних ознак, проте зміст
окремих з них розуміється по&різному, особливо це стосується дже&
рел залучення капіталу.
Узагальнення та систематизація існуючих складових оборотно&
го капіталу транспортних підприємств дозволяють виділити такі оз&
наки його класифікації, що дають можливість вдосконалити уп&
равління оборотним капіталом підприємства:
1) за правом власності на джерела формування (власний, залу&
чений, позиковий);
2) за характером фінансових джерел формування (валовий, чис&
тий робочий, власний);
3) за видами ( грошові активи, матеріальні оборотні активи в запа&
сах, поточна дебіторська заборгованість, інші види оборотних активів);
4) за характером участі в операційному процесі (оборотні акти&
ви, що обслуговують виробничий цикл підприємства; оборотні ак&
тиви, що обслуговують фінансовий цикл підприємства);
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5) за способом відображення в балансі (виробничі запаси, дебі&
торська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кош&
ти та їх еквіваленти, інші оборотні активи);
6) за періодом функціонування (постійний, змінний);
7) за методами планування (нормований, ненормований);
8) за стадією кругообігу (в грошовій, виробничій, товарній формі);
9) за рівнем ліквідності (абсолютно ліквідний, високоліквід&
ний, середньоліквідний, низьколіквідний);
10) за ступенем ризику (високоризиковий, середньоризиковий,
низькоризиковий).
Таким чином, класифікація оборотного капіталу, розподіл еле&
ментів на групи за загальними для них ознаками є важливою умовою
здійснення ефективного процесу управління формуванням та вико&
ристанням оборотного капіталу транспортного підприємства, оскіль&
ки дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і
структуру, потребу та джерела формування оборотного капіталу.

ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ
О. О. Савич,
V курс, група 5МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099) 206 92 09
В. В. Ляшенко,
доцент, науковий керівник
Установи комерційних банків надають кредити повнолітнім
дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело дохо&
ду. Основні напрями кредитної та процентної політики визнача&
ються комерційним банком, у межах яких встановлюються: об’єкти
кредитування, максимальні розміри кредитів, мінімальні про&
центні ставки за кредитами, строки користування кредитом.
Установи комерційних банків здійснюють видачу кредитів на&
селенню в межах кредитних ресурсів. Всі кредити громадянам на&
даються у національній валюті України. Обов’язковою умовою на&
дання кредиту є його забезпечення заставою (закладом) майна або
цінних паперів та доходів за ними.
Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежу&
ються: граничними розмірами, встановленими комерційним бан&
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ком для конкретного виду кредитів; платоспроможністю позичаль&
ника, його здатністю повністю й встановлений строк повернути от&
риманий кредит; вартістю заставленого майна та цінних паперів,
що можуть бути надані позичальником (іншою особою) для забез&
печення повернення кредиту з урахуванням виду застави.
Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визнача&
ються вартістю товарів і послуг, які є об’єктом кредитування.
Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових бу&
динків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в ме&
жах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими
фізичною особою банкові для забезпечення, та суми її поточних до&
ходів, за винятком обов’язкових платежів, протягом 10&ти років.
Строк кредиту встановлюється залежно від цілей об’єкта кредиту&
вання, розміру позики, платоспроможності позичальника, причо&
му він не повинен перевищувати 10&ти років із дня його надання.
Надання кредитів здійснюється на підставі кредитних догово&
рів, які укладаються індивідуальними позичальниками з установою
банку за місцем проживання, за винятком кредитів на будівництво
або купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які нада&
ються за місцем забудови або знаходження індивідуального житло&
вого будинку (квартири).
Розмір процентної ставки за користування кредитом встанов&
люється установою банку самостійно залежно від вартості кредит&
них ресурсів, характеру наданого забезпечення, виду кредиту, по&
питу та пропозиції на кредитному ринку в конкретному регіоні та
інших чинників з таким розрахунком, щоб сума одержаних від по&
зичальника відсотків покривала витрати банку із залучення коштів,
необхідних для надання кредиту, й забезпечувала рентабельну ро&
боту установи банку.
Протягом часу дії кредитного договору банк має право змінюва&
ти рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни процент&
ної політики банку та державних органів, в компетенцію яких вхо&
дить вирішення цих питань, від попиту та пропозицій на кредитні
ресурси з оформленням цих змін додатковою угодою. Порядок
зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі.
У разі відмови позичальника укласти додаткову угоду про зміну
процентної ставки кредитний договір розривається банком в од&
носторонньому порядку, а позичальник зобов’язаний повністю
розрахуватись за одержаним кредитом. Рішення про надання кре&
диту приймається кредитним комітетом установи банку на підставі
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загального висновку кредитного підрозділу, який повинен врахову&
вати висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби
та підрозділу з управління ресурсами. Кредит надається, переваж&
но, в безготівковій формі, розрахунковим чеком, в окремих випад&
ках — готівкою.
Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування
коштів із поточного рахунка, вкладного (депозитного) рахунка, пе&
реказами через пошту або готівкою. Новий кредит надається лише
при умові повної сплати заборгованості за раніше одержаними кре&
дитами або при наявності додаткового ліквідного майна та реаль&
них можливостей щодо своєчасного погашення кредиту й сплати
процентів.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОСТОРУ НА ТЕРЕНАХ СНД ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Ю. В. Савченко,
V курс, група МЗЕД–51,
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
Інститут економіки та менеджменту,
В. І. Мунтіян,
д. к. н., професор, член кореспондент НАН України,
науковий керівник
Актуальність цієї теми полягає в дослідженні проблем які форму&
ються в єдиному економічному просторі на теренах СНД, та як саме
ці проблеми впливають на зовнішньоекономічну політику України.
Аналізуючи виникнення, етапи розвитку, єдиний економічний
простір СНД, та як все це впливає на зовнішньоекономічну політи&
ку України розглядаєм обрані стратегії та завдання зовнішньоеко&
номічної політики, вплив процесів глобалізації та інтеграції на роз&
виток зовнішньоекономічної політики, вектори інтеграції України у
світогосподарські зв’язки з країнами — членами СНД. Визначенні
умови конвергенції регіональних об’єднань країн СНД, характерис&
тики формування умов зовнішньоекономічного співробітництва
країн СНД, пріоритети у зовнішньоекономічній політиці України з
країнами СНД у контексті зміни кон’юнктури товарних ринків.
Створення Співдружності незалежних держав (СНД) і участь
у ній України викликає пильну увагу багатьох політиків і в Україні,
360

в умовах економічної кризи

Секція 1

й за її межами. Кожна нова зустріч глав держав і урядів СНД,
рішення, які вони приймаю посилюють дискусії, зіткнення погля&
дів стосовно їх доцільності й, взагалі, чи виправдовує себе перебу&
вання Української держави в Співдружності, які перспективи її по&
дальшого розвитку.
Особливого значення набуває аналіз передумов виникнення
СНД. Без з’ясування цього історичного тла неможливо побачити
перспективи Співдружності. Необхідно зазначити, що виникнення
СНД було не наслідком «Біловезької змови».
Україна, яка не підписала Статут СНД фактично, де&юре не
є дійсним членом СНД, а перебуває в СНД на особливому статусі,
який випливає із ратифікованої нею Біловезької Угоди.
Лідери Білорусі, Росії та України 8 грудня 1991 р. поставили
підписи під Угодою про створення Співдружності незалежних дер&
жав. Отже, заснування СНД виявилось компромісом між повним
роз’єднанням України та Росії й утворенням напівконфедератив&
ного типу, бажаного для Москви. Стосовно республік, які приєдна&
лися до СНД в Алма&Аті 21 грудня 1991 p., можна зазначити: за
тодішньої ситуації іншого виходу для них не було.
До створення СНД у різних країнах поставились по&різному,
але всі зазначили одне: мінсько&алмаатинський акт — це остаточ&
ний розпад колишнього СРСР.
Залежність економіки держав СНД від світового господарства вже
підтвердилася що вибухнула фінансовою кризою. Навіть часткова
ізоляція від світових ринків, втрата експортерами частини ринків збу&
ту призвела до скорочення виробництва, зростання безробіття, зни&
ження сукупного попиту. Зменшення експортної виручки створило
додаткові труднощі в купівлі товарів за кордоном, у тому числі і інвес&
тиційних, у забезпеченні попиту на товари, не вироблені в країні.
У роботі з зміцненню зовнішньоекономічних зв’язків необхідно
не тільки завойовувати нові ринки, а й підтримувати старі, усталені
відносини з колишніми республіками СРСР.
Для України є важливим виробити критерії своєї участі в проектах
СНД, отримати гарантії рівних умов співпраці, прийнятних для всіх
учасників співтовариства, намагатися змінити на свою користь деякі
чинні норми в його рамках (такі, як право вето, право головуючого то&
що). На державному рівні фахівці та експерти міжнародного права,
досвідчені юристи, економісти, враховуючи сучасний стан української
економіки, розробляють чітку аргументацію, яка дасть Україні обґрун&
товані висновки щодо можливих наслідків її участі в проектах СНД.
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УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
М. А. Саінян,
VI курс, група ФН 51, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту,
к. т. (063) 149 43 01
А. В. Коротєєва,
к. е. н., проф., науковий керівник
В світі стрімко зростає кількість пенсіонерів у всіх розвинутих
країнах, а число працюючих — навпаки, зменшується. Поки що ні
одна держава не в змозі забезпечити достойний рівень життя громадян
похилого віку. Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна
частина, спрямована на виховання економічної самостійності та
відповідальності громадян за стан особистого матеріального добро&
буту після виходу на пенсію. Це повинно змусити людей уже сьо&
годні замислитися над тим, що вони отримають по завершенні своє
трудової діяльності, підвищити їх зацікавленість у контролі за на&
лежною сплатою роботодавцями страхових коштів до Пенсійного
фонду.
Багато вітчизняних роботодавців вже переконались, що надан&
ня працівникам приватної пенсії — ефективна стратегія, яка
сприяє розвитку компанії. Доповнення системи соціальних стан&
дартів недержавним пенсійним страхуванням допоможе вирішити
соціальні питання: корпоративна соціальна відповідальність, спри&
ятливий соціально&психологічний клімат, утримання ключових
спеціалістів, зростання мотивації працівників; фінансові: оптимі&
зація витрат на персонал, використання пільг; управлінські: зрос&
тання авторитету керівництва комплексу, просування на ринку
праці бренду роботодавця.
Дуже важливим аспектом управління персоналом є омолодження
кадрового складу. Люди похилого віку не завжди можуть виконува&
ти свої обов’язки з такою високою продуктивністю, як їх 25–45&
річні колеги. Тому для підвищення продуктивності праці і підтри&
мання продуктивності підприємства важливим є своєчасний вихід
працівників на пенсію. Пенсійна програма може бути побудована
таким чином, щоб мотивувати людей йти на пенсію в певному віці.
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Для кожної людини дуже важливі гарантії забезпечення достой&
ного рівня життя при виході на пенсію, перспективи збільшення
доходу, захисту себе і близьких в непередбачуваних обставинах. До&
даткові пенсійні програми надають працівникам впевненість
в майбутньому та фінансовий захист.
Преміальні виплати і пряме підвищення заробітної плати —
інструмент короткострокової мотивації для працівників комплексу.
Пенсійні програми мотивують працівника в середньо& та довгост&
роковій перспективі. Формування джерела додаткової пенсії вва&
жається найбільш ефективною і в той же час недорогою складовою
системи соціальних стандартів.
Для підприємства програма недержавного пенсійного страху&
вання не тільки прояв турботи про персонал, але й покращення
умов праці і підвищення привабливості організації як роботодавця.
Відраховуючи в Недержавний пенсійний фонд 100 гривень на про&
тязі двадцяти років, роботодавець забезпечить працівнику десяти&
річну надбавку до пенсії в розмірі 800 гривень.
Застосування пенсійних програм на підприємстві має еконо&
мічні, кадрові та маркетингові вигоди. Економічні: отримати піль&
ги з оподаткування; використати частину пенсійних коштів у виг&
ляді довгострокових інвестиційних ресурсів, тобто частково
повернути ці коштів на підприємство; інвестувати пенсійні активи
в корпоративні, галузеві, регіональні та муніципальні проекти.
Кадрові: залучити і закріпити висококваліфікованих фахівців; ство&
рити стабільний колектив; керувати процесом оновлення кадрового
складу і стимулювати вихід на пенсію працівників похилого віку;
підвищити мотивацію персоналу. Маркетингові: підвищити соціаль&
ний статус компанії, її привабливість для висококваліфікованих
кадрів на ринку праці; створити імідж соціально відповідального
підприємства та підвищити конкурентоспроможність на ринку.
Отже, впровадження пенсійної програми на підприємстві зу&
мовлено необхідністю підвищення рівня соціального захисту
співробітників і є одним з ключових факторів довгострокової моти&
вації персоналу.
Література
1. Пенсійна реформа [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.pension.kiev.ua
2. КІНТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pf.kinto.com.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Н. Г. Самарська,
V курс, група 5МАз, спеціальність «Облік та аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (050)579 31 69
В. Г. Корчагіна,
к. е. н., науковий керівник
Вирішення проблеми ефективності необоротних активів озна&
чає підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу, збіль&
шення виробництва продукції і зниження її собівартості, зростання
рентабельності виробництва і грошових накопичень підприємства.
Більш повне використання основних засобів приводить також до
зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при
зміні обсягу виробництва, а отже, до кращого використання при&
бутку підприємства.
Великий резерв підвищення фондовіддачі — швидке освоєння
нових потужностей. З цією метою капітальні вкладення повинні
виділятися під запланований приріст продукції з урахуванням за&
ходів по поліпшенню використання діючих потужностей, а також
їхнього технічного переозброєння і реконструкції.
Поліпшення використання основних засобів означає також
прискорення їхньої оборотності, що сприяє вирішенню проблеми
скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, при&
скорення темпів відновлення основних засобів. Успішне функціону&
вання основних засобів залежить від повноти реалізації екстенсив&
них й інтенсивних факторів, поліпшення їхнього використання.
Екстенсивне поліпшення використання основних засобів озна&
чає, що, з одного боку, буде збільшений час роботи діючих техніч&
них засобів в календарний період, а з іншого, — підвищена питома
вага цих засобів в складі всіх засобів, що має підприємство. Най&
важливішими напрямками збільшення часу роботи технічних за&
собів є скорочення і ліквідація їх внутрішньозмінних простоїв шля&
хом підвищення якості їх ремонтного обслуговування, своєчасного
забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною,
матеріалами, паливом, тощо.
Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів
праці сприяє зниження частки недіючого устаткування, яка на під&
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приємствах України є дуже значною, а також виведення з експлуа&
тації зайвого й неефективного використовуваного устаткування та
організація завдяки цьому повноцінної роботи. Здійснення таких
заходів дало б можливість підвищити фондовіддачу на підприємст&
вах різних галузей народного господарства.
Інтенсивне поліпшення використання основних засобів озна&
чає підвищення ступеню завантаження виробничих потужностей
в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації
діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму
їхньої роботи. Робота при оптимальному режимі технологічного
процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни складу
основних засобів, без росту чисельності працюючих і при зниженні
витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Інтенсивність
використання основних засобів підвищується також шляхом
технічного удосконалювання знарядь праці, шляхом ліквідації
«вузьких місць» у виробничому процесі, скорочення термінів до&
сягнення проектної продуктивності техніки, підвищення кваліфі&
кації і професійної майстерності робітників.
Великий резерв підвищення фондовіддачі — швидке освоєння
нових потужностей. З цією метою капітальні інвестиції повинні
виділятися під запланований приріст продукції з урахуванням за&
ходів по поліпшенню використання діючих потужностей, а також
їхнього технічного переозброєння і реконструкції.
Що стосується облікової роботи, то першою пропозицією
є внесення змін до облікової політики, шляхом розкриття таких ас&
пектів організації обліку основних засобів, як висвітлення витрат
з утримання основних засобів, їх ремонту та модернізації.
Таким чином, для підвищення ефективності використання ос&
новних фондів необхідно випереджальними темпами проводити
реконструкцію виробництва, створювати умови для інтенсивних
інвестицій, витримувати курс на динамічну структурну перебудову,
швидко замінюючи застарілі технології новими.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Л. М. Северінова,
VI курс, група ОП 52 10, спеціальність «Оподаткування»,
тел. (0661612808)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про пода&
ток на доходи фізичних осіб», який містить багато нового та сто&
сується кожного громадянина. Насамперед цей Закон поставив всіх
громадян незалежно від розміру отриманого доходу в рівні умови,
запровадивши єдину основну ставку оподаткування, яка діятиме до
31 грудня 2006 року, в розмірі 13 %, а починаючи з 1 січня 2007 ро&
ку — 15%. Запроваджена ставка оподаткування є одним із кроків до
зменшення податкового тиску на громадян та методом розширен&
ня бази оподаткування. Нагадаємо, що доходи фізичних осіб, отри&
мані за місцем основної роботи, до 1 січня 2004 року підлягали опо&
даткуванню за прогресивною шкалою ставок прибуткового податку
з громадян (від 10 до 40 відсотків). Доходи, отримані громадянами
не за основним місцем роботи оподатковувались за єдиною став&
кою — 20 відсотків. Разом з цим, крім основної ставки 13% (15%),
вказаним Законом запроваджено також інші ставки оподаткуван&
ня. Так, застосовуються окрема ставка оподаткування до грошових
та майнових призів, виграшів в азартні ігри, розіграшів, розмір якої
в 2004 році становить 26 %, а з 2007 року — 30% (подвійний розмір
основної ставки). При цьому не підлягають оподаткуванню ви&
граші у державну лотерею в грошовому виразі. З 1 січня 2005 року
підлягає оподаткуванню вартість отриманої спадщини та подарун&
ку за ставками в залежності від ступеня споріднення, виду і вартості
майна в розмірах 0%, 5%, 13%, 26%. Також оподатковуються
з 1 січня 2005 року доходи від операцій з продажу об’єктів нерухо&
мого майна (за ставками 1%, 5%, 13% в залежності від періоду його
придбання та інших умов, визначених законом), а також операцій,
пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Проценти на де&
позит (вклад) у банках чи небанківських фінансових установах,
процентні або дисконтні доходи за ощадними сертифікатами (за
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ставкою в розмірі 5%) оподатковуватимуться починаючи з 1 січня
2010 року. З метою створення рівних умов оподаткування для всіх
платників податку скасовано пільги з оподаткування за професій&
ною ознакою. Так, з 1 січня 2004 року мають сплачувати податок
з доходів фізичних осіб працівники сільськогосподарських під&
приємств, підприємств атомної енергетики, військовослужбовці та
інші. При цьому суми податку, що утримуватимуться з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ у зв’язку з виконанням обов’язків несен&
ня служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та
повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.
Зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб з 1 січня 2011 року
в зв’язку з ухваленням Податкового кодексу України».
Декларування у 2011 році доходів фізичних осіб пов’язано з ви&
конанням платниками податку вимог Закону України «Про пода&
ток з доходів фізичних осіб» (далі — Закон №889), згідно з поло&
женнями якого платники податку у відповідних випадках
зобов’язані подати річну податкову декларацію (далі –декларація),
або мають право подати декларацію для отримання повернення
з бюджету.Слід зазначити, що деклараційна компанія цього року
буде провадитися відповідно до норм саме Закону №889 та не мати&
ме значних відмінностей від ми минулорічної. Суттєвим, на що слід
звернути увагу, є те що Податковим кодексом України починаючи
з 2011 року продовжено термін декларування доходів фізичних осіб
до 1 травня. Тобто вже в 2011 році за наслідками 2010 звітного року
податкову декларацію слід подавати до 1 травня.
Ставки податку:
а) «основна» у розмірі 15%
б) запроваджується мало прогресивне оподаткування доходів
фізичних осіб шляхом встановлення ставки на рівні 17%, до доходів
отриманих платником податку у звітному податковому місяці, які
перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати,
в) для деяких видів доходів встановлюються інші ставки:
5% — процент на поточний або депозитний (вкладний) банків&
ський рахунок (набирає чинності з 1 січня 2015 року). Процентний
або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифі&
катом (набирає чинності з 1 січня 2015 року.

367

Секція 1

Економічні перспективи України

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО
КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТОРУ
Ю. О. Сімакова,
4 курс, група 4 Ф 1, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к.тел. 0954132855
М. А. Панчук,
доцент, науковий керівник
Найбільш сприйнятливими формами реалізації нових еко&
номічних відносин виступають малі й середні підприємства. Ці
підприємства швидко адаптуються до умов глобальної конкуренції.
Українським підприємствам необхідно виробляти таку про&
дукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках.
У добу глобалізації це й запорука втримання позиції на внутрішньо&
му ринку, й умова ефективного включення у світовий економічний
простір. Стандарти міжнародної якості можуть бути розроблені
в рамках стратегії просування національної експортної продукції
на світовому ринку.
Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні об&
сягів експорту, а в сприянні створенню довгострокових конкурент&
них переваг та стабільному розширенні і якісному поліпшенні на
основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього
необхідно мати чітку концепцію економічної політики, яка сприя&
ла б розширенню експорту лише в поєднанні із загальними цілями
макроекономічної політики.
Крім того, ми маємо конкурентоспроможні технології в аеро&
космічній галузі, ракето& та суднобудуванні, виробництві нових
матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біо&
фізичних процесів. Великий потенціал мають також агропромисло&
вий та енергетичний комплекси України. Разом із тим, існує досить
велике технологічне відставання в харчовій промисловості, ряді га&
лузей машинобудування, виробництві інформаційно&обчислю&
вальних систем тощо.
Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що
Україна має шанси для поліпшення своїх позицій на світовому
ринку.
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Для досягнення такого рівня й необхідна наявність певних
внутрішніх і зовнішніх умов, які становлять потенціал конкуренто&
спроможності.
Окрім того, державне регулювання дій суб’єктів підприємниць&
кої діяльності за останні роки значно посилилося, що проявилося в:
– значному підвищенні податкового навантаження на суб’єкти
господарювання;
– підвищенні видатків на виплату заробітної плати та випереджа&
юче зростання цін і тарифів на витратоутворюючі товари й послуги;
– лібералізації доступу на внутрішній ринок готової імпортної
продукції.
У зв’язку із цим, політика становлення конкурентоспромож&
ності вітчизняних підприємств має вестися як самими суб’єктами
підприємницької діяльності, так і мати абсолютну державну
підтримку у сферах:
• Фіскальної та грошово&кредитної політики.
• Національної податкової політики.
• Активної інвестиційної політики, яка гарантує досягнення
макроекономічної стабілізації.
Аналіз досвіду багатьох країн показує, що багато в чому націо&
нальний конкурентний потенціал формують підприємства серед&
нього й малого бізнесу. Необхідні умови повинні бути створені
й для розвитку сфери послуг, яка відіграє неабияку роль у підтри&
манні конкурентоспроможності багатьох провідних країн.
Серед внутрішніх умов досягнення міжнародної конкурентосп&
роможності українських підприємств не останню роль відіграє
соціальний фактор.
Щодо зовнішніх умов міжнародної конкурентоспроможності
продукції українських підприємств, то на їх формування можуть
впливати як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Об’єктивні чин&
ники виникають під дією загальних закономірностей розвитку
міжнародного ринку. Найважливішим із них є конкретна ситуація
на ринку тієї чи іншої продукції.
Таким чином необхідність поліпшення використання таких
ключових факторів успіху як витрати, якість продукції, інно&
ваційність, в умовах глобальної конкуренції вимагає різних ланок
управління підвищення гнучкості в прийнятті організаційних
рішень та адаптивної спроможності.
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УКРАЇНА ЯК СКЛАДОВА
СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ
Є. Е. Сімонченко,
VI курс, група МО–52, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Ю. А. Шклярський,
к. е. н., доцент, науковий керівник
У соціально&полiтичному життi супiльства значне мiсце посiда&
ють мiжнароднi вiдносини держав свiтової спiльноти, яка у наш час
налiчує майже 200 країн. Сучасні країни свiту мають рiзний рiвень
економiчного, соцiального та духовного розвитку, але об’єднанi
у рiзнi мiжнароднi органiзацiї. Це зумовлює необхiднiсть постiйно&
го розвитку та удосконалення мiжнародних вiдносин, зовнiшньої
полiтики кожної країни.
Нове тисячоліття вимагає не тільки переосмислення, а й до&
корінно нового підходу до визначення світової спільноти та ролі
в неї кожної з держав. Поява світової спільноти обумовлена пере&
ходом інтеграційних процесів країн світу в нову еру людства — епо&
ху глобалізації. Глобалізація являє новітній етап інтеграції, який
розпочався в кінці ХХ століття. Суттєвою характеристикою цього
етапу стає єдність економічного, політичного, культурного життя
різних держав та їх народів. Цей феномен по&новому поставив пи&
тання про сутність світової спільноти, про характер зв’язків
і взаємовпливів між спільнотами, якими виступають окремі етно&
си, країни і цілі регіони.
Визначним здобутком є самостійний поступ України на світовій
арені. Головним є те, що Україна відбулася за роки незалежності як
держава, зробила багато кроків до світової спільноти: Україна
приймає участь у роботі практично всіх органів та установ ООН;
є членом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та вносить свій вклад
у вирішення проблем розвитку дітей у сучасному світі; входить
в Економічну та Соціальну Раду ООН (ЕКОСОС); стала повно&
правним членом Світової організації торгівлі (СОТ)у травні 2008 р.,
приймає активну участь у роботі Міжнародного агенства з атомної
енергії (МАГАТЕ); дипломатичні відносини з Україною встановили
більше 100 країн світу. Україна є членом більшості міжнародних ор&
ганізацій.
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Важливим напрямком діяльності сучасної України є встанов&
лення, підтримка та всілякій розвиток економічних, культурних,
науково&технічних відносин з усіма країнами світової спільноти.
Їх особливість полягає в тому, що кожна з них має загальний ха&
рактер, що зумовлено цілісністю сучасного світу й також прита&
манні Україні: сталий економічний (технологічні структури досяг&
ли своєї межі); проблеми війни та миру, забезпечення міжнародної
безпеки; зміцнення довіри до співробітництва між народам; еко&
логічні проблеми; продовольча проблема; демографічна проблема
(висока народжуваність або звеличення смертності як в Україні);
подолання економічної та культурної відсталості; проблема дотри&
мання соціальних, економічних та індивідуальних прав та свобод
особистості, боротьби з міжнародною злочинністю та тероризмом,
наркоманією, гуманізації міжнародних відносин. Усі ці проблеми
гостро проявляються в Україні та потребують активних, безвідклад&
них заходів по їх вирішенню.
Негативними моментами для подальшого розвитку країни вис&
тупають: дуже повільний розвиток держави; застарілі норматив&
но–правові норми; світова криза; політична та економічна неста&
більність країни; зовнішній борг держави; стрімко зростаюча
інфляція; погіршення рівня життя населення; демографічна криза,
занепад виробничої галузі; відсталість сфер інновацій; відсутність
реформ у низки галузей тощо.
Шлях входження України до світової спільноти доцільно розг&
лядати у взаємодії наступних трьох напрямків: 1) інтеграції України
в європейські та євроатлантичні структури; 2) подальший розвиток
та зміцнення тісних культурних, економічних та добросусідських
стосунків з Росією та іншими колишніми країнами СРСР; 3) пог&
либлення співробітництва з державами Центральної та Східної
Європи.
Україна — це країна великого потенціалу та потужних можли&
востей, яка має зайняти гідне місце серед країн світової спільноти.
Найголовнішим для України на шляху до світової спільноти має бу&
ти забезпечення її національних інтересів, захист прав та інтересів
її громадян, створення благоприємних умов для соціально&еко&
номічного розвитку держави в цілому.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО
СТРАХУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
В. А. Сіненок,
V курс, група 5–Мб, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (066)686 29 94
Т. А. Чернявська,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Як і будь&який інший сегмент економічної системи, автотранс&
портна галузь відчуває на собі дію різних за своєю природою та ха&
рактером впливу негативних факторів (ризиків). На сьогоднішній
день, більшість економістів погоджуються з тим, що сучасне
суспільство слід розглядати як «суспільство ризику», тобто всі учас&
ники економічних процесів знаходяться під впливом різних ри&
зиків. Відповідно, основне завдання суб’єктів економічного проце&
су полягає в розробці та запровадженні заходів спрямованих на
зменшення або навіть ліквідацію негативного впливу ризиків на
їхню діяльність. Одним з найбільш популярних інструментів управ&
ління ризиками автотранспорту є страхування. Питання про стра&
хування автотранспортних засобів є дуже актуальним у наш час.
З кожним роком даному питанню присвячується все більше і біль&
ше уваги, посилюється контроль та запобігання ризиків, які мо&
жуть виникнути у процесі експлуатації автомобіля.
Метою даної роботи є розгляд сучасного стану автотранспорт&
ного страхування в Україні на сьогодні, визначення проблем та по&
шук перспектив для розвитку даної галузі страхування.
На сьогодні автострахування в України перебуває на етапі кри&
зи, тому просліджується багато проблем та причин низького рівня
розвитку даної галузі страхування. У нашій країні до цих причин
можна віднести такі:1) низький контроль з боку держави за дотри&
манням автовласниками чинного законодавства (необов’язковість
перевірки органами ДАІ наявності полісів у власників транспорт&
них засобів); 2) невисока страхова культура автовласників (низькій
рівень обізнаності в питаннях страхування цивільно&правової від&
повідальності);3) менталітет; 4) відсутність довіри до страховиків,
тобто велика кількість страховиків — учасників страхування ци&
вільної відповідальності членів Моторного (транспортного) Стра&
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хового Бюро України ( МТСБУ); 5) невідповідність страхового про&
дукту потребам конкретного автотранспорту; 6) низька платоспро&
можність автовласників; 7) низька платоспроможність страхових
компаній; 8)безвідповідальна позиція в цьому питанні з боку
МТСБУ (відсутність роз’яснювальної роботи);10) відсутність ви&
значеної моделі співробітництва між страховою компанією та стра&
хувальником;11) нестабільність у країні тощо.
Знижує рівень розвитку автострахування і недостатня врегульо&
ваність, потреба у збиранні багатої кількості паперів, тривалі стояння
у черзі, затягування розгляду страхових справ, встановлення фран&
шизи при тотальному збитку у такому ж розмірі, як і при викраденні.
Негативною тенденцією також є і те, що багато компаній нама&
гаються вчиняти певні дії з метою відмови у виплаті відшкодування
або зменшення його розміру.
До таких дій можна віднести: 1) можливість пропорційного від&
шкодування в залежності від періоду дії полісу; 2) вчинення грубих
порушень правил дорожнього руху, тоді як у відповідних норматив&
них актах такий термін взагалі відсутній; 3) проблеми з експертною
оцінкою транспортного засобу тощо.
За підсумками І кварталу 2010 року [2], на ринку автотранспорт&
ного страхування за статистичними даними серед цього виду стра&
хування найбільш питому вагу займає: 1) страхування наземного
транспорту (КАСКО): валові страхові премії складають — 745,6 млн.
грн., 2) страхування цивільної відповідальності власників наземних
транспортних засобів (Автоцивілка): валові страхові премії — 390,1 млн.
грн., 3) страхування від нещасних випадків на транспорті: валові
страхові премії — 146,2 млн. грн., 4) страхування «Зелена картка»:
валові страхові премії — 68,9 млн. грн., а це в свою чергу свідчить
про підвищення довіри до цього страхового сектору.
Наприклад, можна порівняти статистичні дані [4] укладання
обов’язкових страхових договорів від нещасних випадків на транс&
порті: за І півріччя 2009 року було укладено 267 822 226 договорів;
а за І півріччя 2010 року — 27 1046 361 договорів.
Отже, на 3 224 135 догорів у 2010 році більше, що свідчить про те, що
завдяки введенню нового наказу з боку держави стосовно обов’язково&
го страхування, рівень страхових премій з кожним роком підвищується,
а це в свою чергу дає можливість виходу страхових компаній з кризи.
На нашу думку, на ринку України дуже багато страхових компаній допу&
щених до реалізації полісів, що в свою чергу не дає можливості страхуваль&
нику обрати необхідну йому страхову компанію, у якій він був би впевнений.
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Для підняття рівня розвитку автострахування в Україні має бу&
ти більш якісний та доступний сервіс, скорочення розгляду справ
до одного тижня, можливість компромісних виплат, підтримка
транспортних засобів в дорозі (евакуатор, готель).
На наш погляд, немало важним є і : припинення автотранспорт&
ного кредитування; заборона ввезення старого автотранспорту із —
за кордону; диспаритет цін нових авто в Україні і таких самих авто
за кордоном; падіння рівня доходів за умов кризи; підвищення цін
на паливо, що суттєво вплине і на рівень автомобілізації, а навіть
в деяких випадках спровокує конкуренцію між видами транспорту.
Також слід більше працювати над тим, щоб підвищувався рівень
досвідченості клієнтів, тобто надавати більше інформації стосовно
умов та діяльності страхової компанії.
Проблема страховика — працівники не вміють продавати стра&
хові продукти. Позитивно вплине на стан автострахування в Украї&
ні відкриття центрів врегулювання збитків з розгалуженою мере&
жею та повномасштабного впровадження власної інформаційної
системи з персоніфікованим веб&доступом салонів, банків, страхо&
вих компаній до бази даних компаній&посередників.
Отже, розглянувши сучасний стан розвитку автострахування
в Україні, можна сказати, що рівень страхування у даній галузі пе&
ребуває на етапі кризи. Проте на своєму шляху воно зіткнулося з
великою кількістю проблем, які потребують свого вирішення.
Збільшення кількості транспортних засобів — основний стиму&
люючий фактор щодо розвитку ринку автострахування. Адже біль&
ше автотранспортних засобів — вірогідніший ризик, а отже, і вища
потреба у якісному і доступному страхуванні.

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РИЗИКОМ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
О. В. Скоколь,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
к. тел. 0957329386
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Управління фінансовими ризиками на підприємствах є одним
з першочергових завдань менеджменту. Основою стабільного поло&
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ження підприємства перш за все служить його стійкість. Розрізня&
ють наступні грані стійкості: загальна, цінова, фінансова і т. п.
Фінансова стійкість є головним компонентом загальної стійкості
підприємства.
Фінансова стійкість підприємства — це такий стан його фінан&
сових ресурсів, їх перерозподіл і використання, коли забезпечують&
ся розвиток підприємства на основі власного прибутку і зростання
капіталу при збереженні його платоспроможності і кредитоспро&
можності в умовах допустимого рівня фінансового ризику.
Таким чином, завдання фінансового менеджера полягає в тому,
щоб привести у відповідність різні параметри фінансової стійкості
підприємства і загальний рівень ризику.
Метою управління фінансовим ризиком є зниження витрат,
пов’язаних з даним ризиком до мінімуму. Витрати можуть бути оці&
нені в грошовому вираженні, оцінюються також кроки по їх запобі&
ганню. Фінансовий менеджер повинен зрівноважити ці дві оцінки
і спланувати, як краще укласти операцію з позиції мінімізації ризику.
В цілому методи захисту від фінансових ризиків можуть бути
класифіковані залежно від об’єкту дії на два види: фізичний захист,
економічний захист. Фізичний захист полягає у використанні таких
засобів, як сигналізація, придбання сейфів, системи контролю якос&
ті продукції, захист даних від несанкціонованого доступу, найман&
ня охорони і так далі.
Економічний захист полягає в прогнозуванні рівня додаткових
витрат, оцінці тягаря можливого збитку, використанні всього фінан&
сового механізму для ліквідації загрози ризику або його наслідків.
Крім того, загальновідомі чотири методи управління ризиком:
скасування, запобігання витратам та їх контроль, страхування, пог&
линання.
1. Скасування полягає у відмові від здійснення ризикового за&
ходу. Але для фінансового підприємництва скасування ризику за&
звичай скасовує і його прибуток.
2. Запобігання витратам та контроль як метод управління
фінансовим ризиком означає певний набір превентивних та по&
дальших дій, які обумовлені необхідністю запобігти негативним
наслідкам, вберегтися від випадковостей, контролювати їх розмір,
якщо втрати вже мають місце або неминучі.
3. Суть страхування виражається у тому, що інвестор готовий
відмовитись від частини доходів аби уникнути ризику, тобто він го&
товий заплатити за зниження ризику до нуля.
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Страхування як метод управління ризиком означає два види
дій: перерозподіл втрат серед групи підприємців, що піддалися од&
нотипному ризику (самострахування); звернення по допомогу до
страхової фірми.
4. Поглинання полягає у визнанні збитку і відмові від його стра&
хування. До поглинання вдаються коли сума передбачуваного збит&
ку, невисока і їй можна знехтувати.
Отже роблячи висновок треба зазначити, що при виборі конк&
ретного засобу розв’язання фінансового ризику фінансовий менед&
жер повинен виходити з наступних принципів:
– не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний
капітал;
– не можна ризикувати великим ради малого;
– слід передбачати наслідки ризику.
Вживання на практиці цих принципів означає, що завжди необхідно
розрахувати максимально можливий збиток по даному виду ризику,
потім зіставити його з об’ємом капіталу підприємства, що піддається да&
ному ризику, і потім зіставити весь можливий збиток із загальним об’є&
мом власних фінансових ресурсів. І лише зробивши останній крок, мож&
ливо визначити чи не приведе даний ризик до банкрутства підприємства.

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. Б. Снопков,
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
м. Київ,
Карпенко С. В.,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Міжнародний менеджмент є особливим видом процесу управ&
ління, головними цілями якого виступають формування, розвиток
і використання конкурентних переваг підприємства за рахунок
можливостей здійснення бізнесу в різних країнах з урахуванням їх&
ніх національно&культурних особливостей.
Завданнями міжнародного менеджменту є:
1. Вивчення, аналіз і оцінка зовнішнього середовища міжнарод&
ного бізнесу в інтересах пошуку і реалізації джерел конкурентних
переваг підприємства.
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2. Поглиблений аналіз і оцінка культурного фону в кожній країні
і використання його можливостей при розробці та реалізації стратегії.
3. Вибір організаційних форм бізнесу, у межах яких здійсню&
ються зовнішньоекономічні операції.
4. Формування і розвиток мультинаціональних трудових ре&
сурсів у країні базування й у країнах перебування.
5. Пошук, розвиток та ефективне використання можливостей
міжнародного бізнес&сервісу.
Управління міжнародним бізнесом поширюється на всі сфери
діяльності, пов’язані з переміщенням ресурсів, товарів, послуг і робо&
чої сили через національні кордони. Що змушує бізнес виходити за
межі своєї країни? По&перше, більш низькі виробничі витрати, деше&
ва робоча сила. По&друге, прагнення перебороти торговельні бар’єри
через обмеження на експорт і імпорт. По&третє, антимонопольні за&
кони, що можуть обмежувати максимальну частку ринку. По&четвер&
те, одержання вигод із сприятливих можливостей здійснення бізнесу
за кордоном, наприклад, проникнення на нові ринки. Обмеженість
життєвого циклу продукту в країні товаровиробника дає можливість
підвищити попит на ринках інших країн тощо. Підприємства можуть
проникнути на міжнародні ринки як за допомогою експорту про&
дукції ліцензування, створення спільних підприємств, прямих капіта&
ловкладень, так і через створення транснаціональних корпорацій.
У будь&якому з цих випадків суб’єкти підприємництва змушені при&
стосовувати практику ведення справ до унікального зовнішнього се&
редовища, тобто до вимог міжнародного бізнесу.
Принципово формування міжнародного менеджменту схожа
з формуванням національного (або крайового) менеджменту, тобто
містить у собі коло проблем, що охоплюють п’ять основних сфер
управління бізнесом:
– дослідження, аналіз і оцінку зовнішньою та внутрішнього се&
редовища бізнесу;
– процес налагодження комунікацій і прийняття рішень;
– базові функції управління (планування, організацію, моти&
вацію, контроль);
– групову динаміку і керівництво;
– ефективність діяльності підприємства (управлінню трудови&
ми ресурсами, управління виробництвом).
Водночас усередині кожної зі структурно схожих сфер управ&
ління бізнесом мають місце досить важливі розбіжності з націо&
нальною моделлю.
377

Секція 1

Економічні перспективи України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ
О. В. Солодкий,
Інститут економіки і менеджменту, V курс, група ОА–51,
спеціальність «Облік та аудит»,
к. тел. (066) 66 22 903
М. Ф. Базась,
к. е. н., професор, науковий керівник
Серед тенденцій світового менеджменту чільне місце займає
тенденція перетворення професіонала&менеджера на ключову фігу&
ру високоефективного управління. Для опису такої тенденції існує
термін «менеджерська революція». Що і кому потрібно робити,
щоб «менеджерська революція» почалася у нас?
Загальновизнано, що в центрі даної моделі має бути людина як
особистість і головна продуктивна сила суспільства. Основу
стратегічного менеджменту має складати механізм управління
соціальним об’єктом «за метою і результатами», що включає ціле
покладання, ціле зорієнтовану мотивацію активної роботи пра&
цівників, зворотний зв’язок за результатами діяльності. Щодо
змістовного наповнення самого стратегічного менеджменту, то він
покликаний сформувати високоефективний механізм управління
будь&яким соціальним об’єктом різного масштабу і профілю
діяльності.
Ця модель має бути водночас і жорсткою, і демократичною,
принаймні у перехідний період. Жорсткість необхідна, щоб зміни&
ти ментальність трудових відносин і повернути їх у цивілізоване
річище. Демократичність же має виходити з демократичної суті ук&
раїнської людини і з необхідності сприяти розкриттю досі закріпа&
ченого творчого потенціалу основної маси працівників.
Менеджерська революція в Україні можлива за двох умов:
• якщо сама влада зрозуміє її необхідність;
• якщо держава та учасники системи бізнес&освіти і консалтин&
гу підготують менеджерів до такої революції.
Наразі ж спостерігаємо, що ні президентські структури, ні уряд,
ні професійний парламент, ні апарат міністерств і державних
комітетів в Україні не роблять цього. І хоч би які видавалися укази
і закони, вони не будуть дієвими, поки не забезпечуватимуться
відповідними механізмами управління та кадрами, здатними
повністю реалізувати ідею.
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Вихід один — спільними зусиллями представників української
влади і менеджменту, не нехтуючи конструктивним потенціалом
носіїв національної ідеї, сконструювати і запровадити нову форму
вирішення проблем розвитку України. Ця форма, з одного боку,
має бути органічною для вітчизняної політичної, організаційної
і духовної культури, а з другого — заснованою на об’єктивних тен&
денціях суспільного розвитку і сучасних досягненнях світової нау&
ки і практики управління. Цю форму має використати влада для
власного поетапного самореконструювання себе в корпорацію
осіб, що ухвалюють рішення, і поступового оживлення власних
омертвілих тканин.
Після розпаду адміністративно&командної системи в Україні ут&
ворився інституційно&управлінський вакуум, який перешкоджає
встановленню ефективних систем мотивації, узгодженню інтересів
різних економічних суб’єктів, досягненню оптимальної спрямова&
ності економічної стратегії держави. Першочергового значення на&
буває розвиток широкої мережі інститутів управління з метою уз&
годження приватних економічних стратегій і економічної стратегії
держави. Економічним суб’єктам варто створити легальні можли&
вості відкрито впливати на розробку державної стратегії формуван&
ня ефективної структури власності і менеджменту в економіці
України.
Найвищі інстанції державного управління не повинні недо&
оцінювати чинник професіонала&менеджера. У менеджменті роз&
винутих країн названий чинник пов’язують з умінням керівника&
менеджера сформувати (в рамках стратегічного менеджменту)
механізм управління організацією «за метою і результатами». Серед
усіх тенденцій світового менеджменту таке управління займає чіль&
не місце, воно концентрує в собі всі інші тенденції і «школи»
управлінської думки.
Щоб «менеджерська революція» розпочалася в Україні, не&
обхідно наявну систему врядування (державного, соціально&
політичного, соціально&економічного, громадського тощо) проа&
налізувати під кутом зору «цілей і результатів» і розробити
оптимальний проект управлінських відносин в Україні, завдяки
якому можна було б вийти на рівень панування «добробуту для
всіх».
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У КРИЗОВИХ УМОВАХ ЕКОНОМІКИ
Ю. А. Соломічева,
VI курс, група Ф–52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0663951439
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Сучасне становище економіки України характеризується масш&
табними процесами соціально&економічного розвитку. Вони
поєднують у собі суперечливі процеси формування динамічних
і конкурентоспроможних ринкових структур, економічних відно&
син і інтересів, що може привести до глибокої системної кризи. Її
елементи впливають на всі ланки суспільного життя, мають
соціальні наслідки і сприяють розвитку конфліктів.
Виходячи з цього, особливої актуальності набуває вивчення
можливостей ефективного управління підприємством в умовах
кризи, загострюється питання визначення глибини кризи, дослі&
дження причин її розвитку і контролю розподілу санаційних гро&
шових коштів. Тому виникає потреба в таких дослідженнях, які
спрямовані на розробку системного підходу до управління під&
приємством в умовах кризи і підтримки необхідного організаційно&
економічного статусу.
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, визначається сукупністю виробничо&господарських
факторів і характеризується системою показників, що відобража&
ють наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на за&
безпечення систематичного надходження й ефективного викорис&
тання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної
дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних
і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного
функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість
систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій нале&
жить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового
стану.
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Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі
антикризового управління є розробка і реалізація заходів, на&
правлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлен&
ня достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встанов&
лення можливості підприємства продовжувати свою господарську
діяльність, подальшого розвитку, забезпечення прибутковості
і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних
рішень.
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами:
1) прибутковість роботи підприємства;
2) оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпоряд&
женні підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів;
3) наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально&
необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу
реалізації продукції;
4) раціональне розміщення основних і оборотних фондів;
5) платоспроможність та ліквідність.
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом
для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення під&
приємств.
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан під&
приємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками,
а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.
Пріоритетного значення в умовах фінансової кризи набуває
діагностування передкризового чи кризового фінансового стану
підприємства в процесі аналізу його фінансової стійкості. Почат&
ком антикризового управління на підприємстві є виявлення ранніх
ознак кризи та ідентифікація фінансового стану підприємства:
нормальне, передкризове, кризове.
Управління підприємством в умовах кризи має трохи інший
вигляд. Його особливістю є та обставина, що опиратися треба лише
на власні ресурси. Зауважимо, що створення резервного фонду
є одним із найголовніших пунктів фінансового планування. Розмір
подібного фонду встановлюється в межах дворічного забезпечення
підприємства в умовах повної відсутності доходів ззовні. Потрібно
відзначити, що дуже важко поєднати економічний розвиток
і стійкість підприємства в умовах кризи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
І. М. Сорока,
V курс, група КД–51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
к. т. 063 22 022 60,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В.Сидорець,
доцент кафедри менеджменту
Що таке комерція? Уміння перепродати дорожче? Якоюсь мі&
рою так, але не тільки це. Поняття «комерція» значно ширше,
більш глибоке по змісту й умінню її здійснювати.
Комерція — вид торгового підприємництва чи бізнесу, але біз&
несу шляхетного, того бізнесу, що є основою будь&якої по&спра&
вжньому цивілізованої ринкової економіки.
Комерція — слово латинського походження (від лат. commercium —
торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має дво&
яке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь на&
родного господарства (торгівлю), в іншому — торгові процеси,
спрямовані на здійснення актів купівлі&продажу товарів. Комер&
ційна діяльність зв’язана з другим поняттям торгівлі — торговими
процесами по здійсненню актів купівлі&продажу з метою одержан&
ня прибутку.
Комерційна діяльність підприємств зв’язана з купівлею&прода&
жем товарів. При цьому як товари можуть виступати не тільки то&
вари як такі, але і різні види робіт, послуг, продуктів інтелектуаль&
ної діяльності, предмети оренди, лізингу і т. д.
Структура комерційних служб і її особливості залежать від ос&
новного виду діяльності підприємства, тобто від того, здійснює під&
приємство оптову чи роздрібну торгівлю товарами або є виробни&
ком продукції, надає послуги (аудиторські, маркетингові, сервісні,
туристські й ін.), чи виконує роботи (будівельні, науково&дослідні
й ін.).
На виробничих підприємствах, що здійснюють випуск якої&не&
будь продукції, створюється комерційна служба у виді структурно&
го підрозділу даного підприємства. На такі служби покладаються як
закупівельні, так і збутові функції.
Діяльність комерційної служби підлегла керівництву під&
приємств. У деяких випадках їй надається відносна самостійність
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в обліку доходів і витрат, але результати її діяльності відбиваються
в загальному балансі підприємства. Вона не є самостійною юри&
дичною особою, її також не можна розглядати як посередника.
Відносини комерційних служб із підприємствами не оформля&
ються договорами, а будуються на безпосередньо адміністративно&
му підпорядкуванні. За результати діяльності комерційних служб
відповідає своїм капіталом виробниче підприємство, що їх створи&
ло. Іноді ці структури носять спеціальні фірмові назви, як правило,
із включенням елементів назви свого підприємства. Таку практику
застосовують, наприклад, текстильні і швейні підприємства Украї&
ни, створюючи власні спеціалізовані магазини.
Комерційна закупівельно&збутова служба очолюється, як пра&
вило, одною особою, що має двох заступників: окремо по закупівлі
й окремо по збуту. Заступникам підлеглі оперативні працівники,
чисельність яких визначається виходячи з обсягу роботи, зв’язаної
відповідно з постачанням підприємства необхідними матеріалами
і збутом продукції, що випускається.
В обов’язки оперативних працівників входить вивчення ринків
постачальників і споживачів, розробка пропозицій по оптимізації
схем закупівлі і збуту товарів на основі принципів логістики, оброб&
ка отриманих комерційних пропозицій постачальників, а також ро&
бота з традиційними і перспективними споживачами продукції
підприємства. В обов’язки комерційних працівників збутових груп
крім вивчення ринків входить розробка контрактів з визначенням
цін, способів розрахунків, гарантій платежу й інших комерційних
умов. Іноді в збутову групу включають спеціалізовану транспортну
групу. У цих випадках вона бере участь в оптимізації схем переве&
зень вантажів, визначенні обсягів і місць розташування складів.
Важливим моментом у визначенні структури комерційної за&
купівельно&збутової служби є оптимальна спеціалізація оператив&
них комерційних працівників і їхніх груп. Якщо підприємство ви&
пускає однорідні товари, наприклад холодильники, морозильники,
кондиціонери і т. д., а ринок збуту по охопленню території досить
великий, але однорідний за умовами продажів, то доцільно
спеціалізувати оперативні групи по регіональному принципу,
орієнтуючи їх на встановлення зв’язків з оптовими посередниками
і роздрібними продавцями.
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УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. А. Стахорська,
VI курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
к. тел. 0975132886
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Як відомо, оптимізація структури капіталу підприємства, а також
обґрунтування максимального обсягу залучення позикового
капіталу для фінансування господарської діяльності може відбува&
тися на основі визначення впливу структури капіталу на кінцеві ре&
зультати його діяльності та інтереси його власників (які пов’язані
з підвищенням рентабельності власного капіталу). Іншими словами,
оптимізація структури капіталу засновується на управлінні ефектом
фінансового лівериджу, який використовується підприємством.
Показник «фінансовий ліверидж» застосовується для визначен&
ня ефективності використання капіталу при різному співвідно&
шенні власного та позикового капіталу, за допомогою якого знахо&
диться ефект, що міститься в підвищенні рентабельності власного
капіталу при збільшенні частки позикового капіталу в загальній йо&
го сумі. Тобто, цей показник характеризує рентабельність власного
капіталу (відношення прибутку до власного капіталу).
Існує декілька моделей визначення ефекту фінансового ліве&
риджу, найбільшу відомість з яких отримали тільки дві — «амери&
канська» та «європейська».
В основу «американської» моделі розрахунку ефекту фінансо&
вого лівериджу покладений підхід, що базується на визнанні за
фондовим ринком пріоритету в прийнятті фінансових рішень.
У цьому випадку фінансовий ліверидж характеризує відсоткову
зміну чистого прибутку на акцію при зміні на 1% прибутку до спла&
ти відсотків і податків. Чим дорожче обходиться позиковий капітал
підприємству, тим більше значення ефекту фінансового лівериджу
за цією моделлю. Цей показник є складним у розрахунках і інтерп&
ретації. Крім того, у цьому випадку, порівняння в просторі ефекту
фінансового лівериджу є можливим лише за умови однаковості
розмірів базових величин валового прибутку підприємств, які по&
рівнюються. У вітчизняній інтерпретації цей підхід знайшов
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втілення у вигляді формули (яка здебільшого використовується
в динамічному аналізі), заснованої на відношенні темпу зміни чисто&
го прибутку до темпу зміни прибутку до сплати відсотків і податків.
Як правило, в економічній літературі фінансовий ліверидж виз&
начається за моделлю, яка ще має назву «європейської», і, на відмі&
ну від попереднього методу розрахунку («американської» моделі),
дозволяє визначити безпечний розмір і умови залучення позиково&
го капіталу. Фінансовий ліверидж у цій моделі визначає додаткову
рентабельність власного капіталу, яка отримана за рахунок вико&
ристання кредитів, порівняно з рентабельністю капіталу, що
профінансований тільки за рахунок власних коштів. Ця формула
має два складових елементи: диференціал фінансового лівериджу,
який характеризує різницю між рівнем економічної рентабельності
активів і середньою ставкою відсотку за кредит, та коефіцієнт (плече)
фінансового лівериджу, який характеризує обсяг позикового
капіталу, що припадає на одиницю власного капіталу торговельного
підприємства, тобто характеризує силу дії фінансового лівериджу.
Також існує інший підхід до розрахунку ефекту фінансового
лівериджу за цією моделлю, який замість показника середньої роз&
рахункової ставки відсотку за кредитами містить показник «се&
редньозваженої вартості позикового капіталу». Він, на нашу думку,
є більш точним і має принципове значення при застосуванні даної
моделі при оптимізації фінансової структури капіталу з позиції
ефективності його використання. Отже, величина ефекту фінансо&
вого лівериджу залежить від трьох складових: структури капіталу
торговельного підприємства, різниці між його економічною рента&
бельністю та вартістю позикового капіталу й рівня оподаткування
підприємства (ставки податку на прибуток).
Виділення диференціалу та коефіцієнта (плеча) фінансового
лівериджу дозволяє цілеспрямовано управляти збільшенням ефек&
ту фінансового лівериджу при формуванні структури капіталу. Зна&
ючи, як визначити ефект фінансового лівериджу та як його регулю&
вати, можна прогнозувати фінансові результати від використання
позикового капіталу. Таким чином, з підвищенням частки позико&
вого капіталу рентабельність власного капіталу підприємства буде
зростати доти, доки відсотки за кредити не перевищать прибуток
підприємства.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
А. І. Стьоболова,
VI курс, група КД 52, спеціальність «Комерційна діяльність»,
тел. 0637066374
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
В. В. Ляшенко,
ст. викладач, науковий керівник
Висока ефективність національної економіки, яка здійснює пе&
рехід до ринкових відносин, неможлива без своєчасного рішення
проблем активізації інвестиційної та інноваційної діяльностей.
Останні роки для України стали роками постійного пошуку еконо&
мічних нововведень, які могли би збільшити прибутки підприємств,
розвитку банківської сфери, збільшення темпів інвестицій в основ&
ний капітал на фоні спаду інфляції. У період трансформації еко&
номіки місце інноваційної діяльності в країні суттєво зростає. Ви&
никає потреба в науковому підході до визначення інноваційного
потенціалу підприємства та на його впливу на загальні результати
підприємства. Стабілізація і закріплення досягнутих темпів еко&
номічного росту України можливі тільки при умові якісного удос&
коналення суспільного виробництва, переходу до розвитку на ос&
нові інноваційних факторів.
Успіх в глобальному розумінні можливий тільки при оновленні
технологій, освоєнням нових ринкових позицій та організаційни&
ми нововведеннями. На жаль, загальний стан інноваційних про&
цесів в реальному секторі економіки України важко признати за&
довільним. Недостатньо розроблено більшість методологічних та
методичних питань, не в повній мірі використовується науково&
технічний і освітній потенціали країни, практично відсутня ціле&
спрямована державна підтримка інноваційних процесів, інно&
ваційна активність підприємств в даний час залишається на
низькому рівні, практично не використовується інноваційний по&
тенціал української науки та системи освіти. Зосередимо увагу на
аграрному комплексі. Для забезпечення стабільного розвитку
аграрного виробництва річні обсяги інвестицій необхідно збільши&
ти до 40–45 млрд. грн. Державною цільовою програмою розвитку
українського села на період до 2015 року, передбачено нарощуван&
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ня обсягів річних вкладень у сільське господарство на кінець прог&
нозного періоду до 20 млрд. грн. Спад інвестиційної діяльності
у 2009 р. зумовлений головним чином різким скороченням обсягів
кредитування підприємств аграрної сфери через глибоку кризу
банківської системи, зниженням платоспроможності позичаль&
ників, зростанням кількості проблемних позик, скороченням над&
ходжень власних коштів сільськогосподарських підприємств,
оскільки реалізаційні ціни на продукцію у 2009 році нижчі, ніж у
попередньому. Проте навіть в умовах фінансової кризи аграрний
бізнес України залишається потенційно привабливим і свідченням
цього є той факт, що, навіть за умов фінансової кризи, іноземний
капітал у галузі продовжує нарощуватися.
Про зміни, що відбулися в інвестиційному забезпеченні аграр&
ного сектора економіки підприємств галузі свідчать дані таблиці 1.
Таблиця 1 — Рівень інвестиційного забезпечення
сільського господарства та його ефективність
Показники

2006 2007 2008 2009

Припадає на 1 га с/г угідь у с/г підприємствах, грн.:
інвестицій в основний капітал у фактичних цінах
основних та оборотних засобів
валової продукції (у порівняних цінах 2006 р.)
фінансового результату від звичайної діяльності
Фондоозброєність праці, тис. грн.
Продуктивність праці, тис. грн.
Рентабельність операційної діяльності, %
Норма прибутку, %

227
2039
1528
164
19,6
33,7
12,7

36
1923
1727
124
20,8
39,4
10,0

444
2509
1684
357
28,4
42,2
19,0

794
3530
2279
269
40,0
60,1
13,1

1,5

1,2

3,1

2,1

Джерело: Розраховано за даними статистичної звітності Держкомстату України

У зв’язку з цим слід продовжувати реалізацію заходів щодо на&
лагодження ефективного механізму взаємодії інвесторів, товарови&
робників, органів виконавчої влади, вдосконалювати національне
законодавство та діючу нормативно&правову базу, розширювати
застосування сучасних інноваційних технологій в сільськогоспо&
дарському виробництві та харчовій промисловості, здійснювати
постійний моніторинг за інвестиційними процесами в агропромис&
ловому комплексі, проводити поглиблений аналіз тенденцій, на&
прямів залучення інвестицій та їх використання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
У. В. Сулима,
VI курс, група М 52 10, спеціальність «Маркетинг»,
Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел.(093) 742 47 45
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи
без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових
підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка реклам&
ного агентства, різні маркетингові функції легко розподілити серед
придатних для їх виконання працівників.
Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про
які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одно&
го боку керівники підприємств потребують її, шукають її. Майже
всі галузі народного господарства відчувають справжню потребу
в оперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє
ціла мережа різних по структурі і можливостям рекламних орга&
нізацій.
А з іншого боку, досить широко існує вельми скептичне став&
лення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика
укупі з якістю деяких товарів і послуг дають чимало мотивів і для
гумору, і для скепсису. Але з самого початку важливо пам’ятати, що
рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими продук&
тами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних
рішень і конкретних дій, складового в своїй сукупності процесу
реклами.
Загальнонаціональні виробники складають велику частину. Як
правило, це виробники, тобто фірми, що випускають товари, з яки&
ми ми зустрічаємося в універсамах, демонстраційних залах, вистав&
ках і т.д. На частку 10 найбільших загальнонаціональних рекламо&
давців доводиться майже 70% загальних витрат на рекламу в країні.
Місцеві рекламодавці — головним чином роздрібні торговці. Праг&
нучи грати роль агентів по закупівлі своєї округи, роздрібні тор&
говці витрачають на рекламу великі кошти, аби повідомити насе&
ленню, що вони для нього закупили, і обгрунтувати, чому потрібно
робити покупки саме у них.
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Сьогоднішня роздрібна реклама, мабуть, набагато більше за&
гальнонаціональної підходить до поняття «ринкова інформація».
Завдяки своїй регулярності, акценту на цінах і відомостях про місця
продажу товарів в окрузі роздрібна реклама стала для багатьох
путівником по магазинах. Подібно всім нормальним людям,
фахівці реклами дивляться телевізор, слухають радіо, читають газе&
ти і журнали. Але як професіонали вони розглядають засоби масо&
вої інформації як носії, що доставляють рекламні звертання ауди&
торії, зібраної завдяки основному (нерекламному) матеріалу, який
пропонує радіо — і телестанції, газети або журнали. Оскільки при&
бутки журналів і газет на 60–70%, а прибутки телебачення і радіо
майже на все 100% складаються з надходжень за рекламу, рекламо&
давців і їх агентство всіляко улещують і підгодовують, не жаліючи
на це величезних затрат часу і зусиль. Таким чином, журнали, газе&
ти, телевізійні і радіостанції звичайно приваблюють потрібну ауди&
торію своїм нерекламним змістом, а рекламодавець отримує мож&
ливість звернутися саме до цієї аудиторії. Іншим засобам реклами,
щоб привернути увагу певної аудиторії, доводиться покладатися
виключно на саме рекламне звертання. Важливу роль зв’язуючої
ланки між рекламодавцями і потенційними покупцями відіграє,
зокрема пряма поштова реклама (DM), плакати, щити, рекламні
планшети в громадському транспорті і рекламне оформлення тор&
гівельних приміщень. Ми як споживачі реклами, ймовірно, усві&
домлюємо, що за рядом важливих ознак вона відрізняється від
інших знайомих нам засобів комунікації. По&перше, рекламі влас&
тива повторюваність. Ми не тільки знов і знов бачимо рекламу од&
ного і того ж рекламодавця, але і багато разів зустрічаємо одне і те
ж оголошення. І це, звичайно, відповідає задуму рекламодавця.
По&друге, ми сприймаємо рекламу в гостроконкурентному ото&
ченні. Одні рекламодавці закликають витрачати, інші економити,
одні — курити, інші — кинути курити. І звичайно ж, більшість з них
хоче, щоб ми щось зробили відносно конкретної марки товару або
конкретного магазина.
І нарешті, реклама сприймається як частина нашої повсякден&
ної загально&доступної культури. Багато з того, про що розповіда&
ють рекламні оголошення ми сприймаємо «як належне», хоч в ба&
гатьох інших видах комунікації це показалося б нам дивацтвом.
Маркетингова сутність реклами. Ринкова економіка, як показує
досвід багатьох розвинених країн, не може функціонувати без
інституту реклами.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Суслова,
VI курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (0512) 24 11 06
В. Т. Нечипоренко,
к. т. н., науковий керівник
Організація функціонує і розвивається, як складний організм.
Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища
пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати
здатність формувати і нагромаджувати потенціал, який може забез&
печити не лише своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього
середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколиш&
ню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком
багаточисельних елементів і підсистем організації.
Особливої актуальності поняття феномену організаційної куль&
тури набуло у зв’язку з переходом на ринкову економіку. Вивчення
фактора культури сьогодні перетворюється із академічного пізнан&
ня на необхідну компоненту практичної діяльності, оскільки ми
стаємо свідками тотальних криз: політичних, економічних, соціа&
льних, екологічних, духовних, вихід із яких можливий лише за умо&
ви сприйняття культурологічних течій, спрямованих на пізнання
високих духовних цінностей і на удосконалення й саморозвиток
кожної особистості.
Кожна організація — це співтовариство, яке має свою спе&
цифічну унікальну організаційну культуру, свої звичаї і традиції.
Організаційна культура — це сформована впродовж усієї історії під&
приємства (організації) сукупність прийомів і правил адаптації ор&
ганізації до вимог зовнішнього середовища і формування внутріш&
ніх відносин між групами тих, що працюють.
Менеджмент сучасних українських підприємств характеризується
проявом все більшого інтересу до організаційної культури як інстру&
менту управління, що може забезпечити появу переваг, необхідних
для успішної конкуренції підприємства на внутрішньому і зовнішнь&
ому ринках. Пріоритетними в культурі підприємств є організаційні
цінності — це предмети, явища і процеси, направлені на задоволення
потреб членів організації. Якщо вони будуть задоволені, то це проя&
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виться і у взаємодії організації з мікромаркетинговим середовищем.
Ці цінності є ядром, яке визначає організаційну культуру в цілому.
Організаційна культура формується під динамічним впливом
зовнішніх і внутрішніх факторів, які задають вектор змін організа&
ційної культури. Елементами цілісної системи механізму форму&
вання організаційної культури, які за допомогою синергетичного
ефекту підсилюють один одного, полегшуючи дію механізму і ске&
ровують його рух у правильному напрямку є наступні принципи:
принцип ресурсозабезпечення, принцип гармонійності, принцип
прозорості, принцип алгоритмічності, принцип усвідомлення,
принцип системності, принцип цілеспрямованості, принцип
комплексності, принцип синергетики.
Механізм формування організаційної культури має свою струк&
туру, специфіка якого полягає в тому, що його елементи є рівно важ&
ливі і не перебувають між собою в ієрархічному підпорядкуванні.
Важливим моментом у механізмі формування організаційної
культури є вибір інструментарію. Вибір інструментарію зумовлений
специфікою структури організаційної культури, в якій виділяють
експліцитну (видиму, відкриту частину) та імпліцитну (невидиму
частину).
Організаційна культура в своєму розвитку також проходить
певні стадії: стадію дитинства, зростання, зрілості і стадію старості.
Ці стадії життєвого циклу організаційної культури збігаються зі
стадіями життєвого циклу підприємства, так як організаційна куль&
тура формується і розвивається тільки в процесі його існування та
функціонування.
Зовнішнє середовище значно впливає на організаційну культу&
ру підприємства, проте, як свідчить практика, дві організації, що
функціонують в одному і тому ж оточенні, можуть мати культури
які значно відрізняються одна від одної.
Реактивна частина організаційної культури включає зовнішні
прояви; проголошувані цінності — норми і правила поведінки, ви&
користовувані носіями даної культури для її уявлення; базові уяв&
лення — глибинні підсвідомі.
Ефективне формування організаційної культури на підприємстві
можливе за умови наявності адекватного механізму, теоретична мо&
дель якого включає систему взаємопов’язаних елементів, функцій,
принципів та самого процесу функціонування механізму. Сучасні кон&
цепції менеджменту повинні ґрунтуватися на засадах національного
менталітету, враховуючи специфіку модусів господарської поведінки.
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ЛІДЕРСТВО
ЯК ФОРМА САМОСТВЕРДЖЕННЯ
О. А. Табатадзе
III курс групи МЗЕД–31 спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Інститут економіки та менеджменту,
тел. 063 174 98 74
Р. В. Іщенко,
ст. викладач

«Найкращий лідер той, про існування якого люди просто не знають.
Не такий хороший лидер той якому люди підкоряются.
Гірший же той лидер, якого люди ненавидять.
А при хорошому лидері, який мало говорить,
коли його работа зроблена і ціль досягнута,
люди кажуть: «Ми зробили це самі»
Лао&Цзи

В сучасних умовах розбудови і оновлення всіх сфер суспільного
життя в Україні особливо актуальною стає проблема лідерства, ад&
же суспільство потребує лідерів, які здатні об’єднати навколо себе
людей для досягнення поставленої мети і створити сприятливіші
умови для подальшого його розвитку.
Одне з перших визначень лідерства дав Ч. Х. Кулі у 1902 р. На
його думку, лідер — це фокус групових процесів. У 1906 р. Мем&
форд, а в 1911 р. М.Блекнер запропонували інше визначення лідерст&
ва: це — централізація зусиль в одній особистості як виявлення вла&
ди всіх.
Лідер відіграє центральну роль в організації спільної діяльності
групи, до якої він належить, і регулює міжособистісні відносини.
У вітчизняній науці питання про політичне лідерство, тобто про
лідерство на рівні великих соціальних груп, взагалі не порушувало&
ся, якщо не зважати на боязкі спроби розглянути феномен
керівництва. У західній же літературі взяли гору тенденції прямого,
механічного перенесення особистісних характеристик і механізмів
лідерства в малих групах на особистість політичного, державного
діяча та на механізми лідерства у великих системах.
Обов’язкова умова лідерства — володіння владою у формальних
і неформальних організаціях найрізноманітніших рівнів і масш&
392

в умовах економічної кризи

Секція 1

табів: у державі, місцевому самоврядуванні, трудових організаціях,
суспільних групах і рухах.
Різні вчені, різноманітні школи неординарно підходять до
проблеми лідерства. Найбільш розповсюджені та загальновизнані
теорії — це теорії особистісних рис, ситуативні, ситуативно&осо&
бистісні. Різниця полягає в тому, що ситуативні теорії враховують
риси, характерні для середовища лідерства: час, місце, обставини
групових дій, тобто зовнішні параметри, що стосуються і лідера,
і очолюваної ним групи в цілому
Лідерство — це відносини вчителя й учня. Лідер передає
своєму оточенню знання, навички, моральні цінності. Особисті
позитивні якості лідера є взірцем для наслідування і предметом
поваги з боку його оточення. Вироблення організаторських, уп&
равлінських якостей лідера — проблема його власного навчання і
виховання.
Зрілий вік і зрілість розуму, досвід і знання — вдале поєднання
для лідера. У цьому випадку лідером може бути тільки літня, на&
вчена життєвим досвідом людина. Лідер має задовольняти інтереси
та потреби членів групи, не виходячи за межі права і цивільних
норм, щоб не зробити своє оточення залежним від власних
благодіянь. Велике значення має здатність лідера відчувати настрої
людей, виражати їхні інтереси, знати і задовольняти їхні нормальні
потреби.
Успіх чи невдача лідера сприймається членами малої групи дуже
емоційно. Успіх лідера викликає почуття гордості та захоплення,
а невдача — засмучення і розчарування, тому лідер має завжди
пам’ятати, що настрій членів малої групи залежить і від нього осо&
бисто, від його особистого успіху, особистих досягнень.
Лідерство передбачає певний характер його найближчого ото&
чення. Воно має бути відібране за діловими, професійними ознака&
ми, а не тільки за особистою відданістю лідеру, що хоча й важливо,
але недостатньо для здійснення сучасної технічної чи управлінської
політики.
Відносини лідера та його оточення — важливий аспект лідерсь&
кої організації влади. Цілеспрямованість, принциповість, усвідом&
лення особистої відповідальності перед групою, якою керує, ро&
зуміння її завдань і запитів є невід’ємними якостями лідера. Вони
мають бути вироблені у членів групи, бо саме вони й об’єднують
лідера з його оточенням.
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УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
О. П. Тертиченко,
V курс, група М 51 10, спеціальність «Маркетинг»,
Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. 0688272842
А. М. Шлепньов,
доцент кафедри, науковий керівник
Однією з важливих ділянок маркетингу є управління реклам&
ною діяльністю. В сучасній економіці, в умовах, коли пропозиція
товарів перевищує попит на них, просування товарів до споживача
неможливе без систематичного здійснення рекламної діяльності,
тому рекламна діяльність підприємства здійснюється в умовах
жорсткої конкурентної боротьби, спостерігається відсутність стра&
тегічної орієнтації рекламної діяльності, нераціональність витрат
на її здійснення, необґрунтованість вибору звернення.
Організація рекламної діяльності може здійснюватись за двома
напрямами: перший — створення підприємством самостійних
структур, які займаються тільки рекламною діяльністю; другий —
визначення рекламної діяльності як напряму маркетингової діяль&
ності підприємства.
Особливу увагу підприємство має приділити питанню ефектив&
ності рекламної діяльності, яка оцінюється за двома основними
підходами: економічним і комунікаційним.
До економічного підходу відносять такі показники, як об’єм
продажів до і після реклами, отриманий прибуток, швидкість обо&
роту товарного запасу, частка ринку. Багато підприємств проводять
аналіз ефективності реклами саме за такими показниками. Не див&
но, адже цей підхід найбільш простий у використанні і вимагає
порівняно невеликих витрат.
Головним недоліком такого підходу є те, що не завжди об’єм
продажів пов’язаний з успішною рекламною кампанією, можливо
на ринку, де існує фірма, стався сплеск попиту на даний товар в ре&
зультаті дій основних конкурентів.
При оцінці ефективності реклами застосовують також ко&
мунікаційний підхід, де враховується дія реклами на цільову ауди&
торію, а саме: як сприймається реклама, запам’ятовується спожи&
вачами тощо. Сприйняття, відчуття, увага, емоції, пам’ять,
мотивація — ось основні критерії в комунікативному аспекті.
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У даному підході виділяють показники, які прямо впливають на
збільшення об’єму продажів, — це кількість звернень до
підприємства по телефону, електронній пошті, факсу; кількість
відвідувачів; кількість зроблених покупок.
На основі методу аналогії асигнування на рекламу передбача&
ються на рівні витрат підприємств, що випускають аналогічну
продукцію. Метод максимальних витрат передбачає, що на рекла&
му необхідно асигнувати якомога більше коштів. Його застосу&
вання виправдане в тих випадках, коли існує тісний причинно&
наслідковий зв’язок між затратами на рекламу й обсягом
реалізації. Але при цьому слід мати на увазі, що використання ць&
ого методу може призвести до фінансових ускладнень, а також до
зриву рекламних заходів у критичний момент через відсутність
коштів.
За сучасних умов господарювання, коли підприємства
функціонують в умовах жорсткої ринкової конкуренції, рекламна
діяльність як один із способів просування товарів до споживачів,
набуває особливого значення, про що свідчить щорічне зростання
обсягу витрат на рекламу у вітчизняних та зарубіжних під&
приємств.
Теоретичні і практичні аспекти управління рекламною
діяльністю підприємств досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені
такі, як А. Вакалюк, М. Лазебник, А. Карпенко, М. Хацер,
Ю. Митрохіна, Ф Котлер, А. Кутлалиев, А. Попов та інші. Автори
праць для дослідження сучасних тенденцій і перспектив уп&
равління рекламною діяльністю поєднали теоретико&методо&
логічні напрацювання як вітчизняної, так і світової економічної
науки, глибоко дослідили сутність реклами та рекламної діяль&
ності.
Реклама розвивається і міцніє тому що повідомляє великим ма&
сам людей відомості про нові і більш досконалі товари. Вона
відіграє ключову роль в розвитку економіки і є її важливим елемен&
том. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв’язку із спо&
живачами, яким є реклама, то він перестане вкладати гроші в удос&
коналення старих та створення нових товарів.
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МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Т. І. Ткаченко,
здобувач кафедри маркетингу,
Інститут економіки та менеджменту,
Л. Ф. Романенко,
д. е. н., професор, науковий керівник
В умовах економічної кризи і входження України до європейсько&
го освітнього простору передбачається зростання економічної й
соціальної значущості вищої освіти, а також істотне ускладнення умов
функціонування системи вищих навчальних закладів, зокрема при&
ватної форми власності. Ефективне управління розвитком будь&якої
установи залежить від активізації людського фактору шляхом стиму&
лювання до отримання кінцевого результату. Тому однією із актуаль&
них проблем сучасного управління вищими є проблема професійного
росту, або професійної кар’єри працівників освітньої галузі, як однієї
із складових особистого розвитку, підвищення рівня знань, вмінь та
компетентності трудових ресурсів, тобто постійного руху до успіху.
Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджуючи різноманітні аспек&
ти управління ВНЗ, виокремили термін менеджменту вищої освіті,
який має свою специфіку та притаманні тільки йому закономір&
ності. Ця специфіка полягає в особливостях предмету, продукту,
знарядь та результатів праці менеджера освітянського простору.
Менеджмент вищої освіти — це комплекс принципів, методів,
організаційних форм та технологічних прийомів управління
освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефектив&
ності. На основі теоретичного аналізу психологічних особливостей
менеджменту вищої освіти Н.Л.Коломінський запропонував нас&
тупне визначення цього поняття: «Менеджмент вищої освіти — це
усвідомлена взаємодія керівника з іншими людьми — підлеглими,
партнерами, своїми керівниками, учнями, батьками й інше, спря&
мована на забезпечення їх активної скоординованої участі в досяг&
ненні поставленої мети».
Основними функціями менеджменту вищої освіти є:
– прийняття розумного рішення;
– організація виконання прийнятих рішень, створення належних
умов для ефективної роботи освітнього закладу, кожного учасника
освітнього процесу, забезпечення мотивів та стимулів їх діяльності;
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– контроль за виконанням рішень.
Сучасному погляду на управління освітою найбільшою мірою
відповідає системний підхід. Саме він є методологічною основою
досліджень у працях Ю. І. Конаржевського, Г. М. Серікова та ціло&
го ряду інших фахівців у галузі управління освітою. Цей підхід за&
безпечує сучасне бачення управління освітою в науці, співвіднесен&
ня методології системного підходу з діалектичними протиріччями,
що мають місце в сучасній освітній практиці, а також із проблема&
ми, що випливають з них: є самостійним напрямом у теоретичному
осмисленні управління освітою.
Сучасний менеджмент вищої освіти стає наукомісткою сферою
діяльності і все більшою мірою вимагає високого професіоналізму і
різнобічних знань.
Отже, підвищення ефективності навчального процесу зараз
визначається формуванням сучасних управлінських відносин,
зростання керованості цього процесу завдяки особистому внеску
досвіду та надбаних навичок трудового потенціалу.
Література
1. Матеріали 4&ої щорічної міжнародної конференції «Розбудова мене&
джмент&освіти в Україні», CEUME/ http://www.Management_com_ua
2. В. Гамаюнов. Державне управління освітою: регіональний аспект/
http://osvita.ua

АУТСОРСИНГ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ю. Ю. Тополян,
VI курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (063) 593 01 93, 41 41 07
В. В. Ляшенко,
доцент кафедри менеджменту, науковий керівник
Аутсорсинг (outsourcing) — передача організацією на підставі
договору певних бізнес — процесів або виробничих функцій на
обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній
області. Термін «аутсорсинг» запозичений з англійської мови і до&
слівно переводиться як використання чужих ресурсів.
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Період активного впровадження моделі аутсорсингу в світі при&
пав на 90&ті роки, й вже до кінця минулого століття провідні ком&
панії оцінили її переваги. У США до 80% торгових мереж переда&
ють різні функції на аутсорсинг. У Європі цей показник значно
нижчий (50–60%), тому що потужні компанії вважають за краще
створювати власні служби. Керівництво компаній звертається до
моделі аутсорсингу, коли необхідно зберегти конкурентоспро&
можність і значно скоротити витрати. Залежно від виду аутсорсин&
гу витрати на непрофільні сфери діяльності підприємства можна
зменшити на 10–40%. Сьогодні під аутсорсингом розуміють бізнес&
технологію, що передбачає передачу стороннім спеціалізованим
компаніям (аутсорсинговим компаніям) процесів і функцій всере&
дині свого бізнесу разом з відповідальністю за результат виконання
цих процесів.
До кінця 2001 р. вважалося, що аутсорсингом можна назвати
тільки роботу з інформаційними технологіями. Але пізніше до сфе&
ри діяльності компаній&аутсорсерів увійшли такі процеси, як робо&
та з маркетингом і бухгалтерією, були задіяні юридичні та консал&
тингові послуги. Галузі, в яких сьогодні найчастіше працюють
аутсорсери: бухгалтерія, ІТ&послуги і маркетинг, логістика, управ&
ління кадрами і впровадження різноманітних програм (у тому числі
проектів по охороні конфіденційної інформації, програмних про&
дуктів для ефективного зберігання інформації в архівах тощо),
створення продуктів для роботи зі статистичними даними, безпека
підприємства тощо.
До переваг, які компанії отримують від аутсорсингу, можна від&
нести: зниження собівартості функцій, що передаються виконавцю
(в аутсорсера виконання цих функцій коштує дешевше за рахунок
спеціалізації у вузькій галузі та ефекту масштабу, що досягається
при здійсненні однотипних операцій одночасно для багатьох
клієнтів); підвищення якості та надійності, оскільки при вирішенні
схожих завдань компанії — аутсорсери накопичують великий
досвід і можуть використовувати новітні технології та високок&
валіфікований персонал; концентрація внутрішньо&корпоративної
уваги на основних цілях компанії шляхом делегування другорядних
функцій аутсорсерам, що дає компанії можливість сфокусуватися
на задоволенні потреб своїх клієнтів і розвитку технологій.
Таким чином, можна стисло сформулювати переваги аутсор&
сингу, якими керуються компанії, вибираючи аутсорсинг як стра&
тегію менеджменту. Це скорочення операційних витрат, концент&
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рація на основній діяльності, створення змінної структури витрат,
доступ до передових технологій і знань, збільшення швидкості ви&
ходу на ринок компанії, продуктів або послуг, поліпшення якості
послуг, що надаються.
Одним із найбільш істотних недоліків аутсорсингу в Україні є ре&
альний ризик витоку інформації при передачі на аутсорсинг одразу
декількох важливих функцій з одночасною появою нового конку&
рента, який використовує досвід і знання компанії, що замовила аут&
сорсинг. Знизити цей ризик можна, замовивши аутсорсинг різних
аспектів бізнесу декільком аутсорсерам, однак при цьому слід бути
готовими до збільшення витрат. Крім того, для нівелювання будь&
яких ризиків слід залучати на аутсорсинг лише добросовісних парт&
нерів, які добре зарекомендували себе на ринку. Також важливим
завданням є розробка аутсорсингового договору з фіксацією всіх не&
обхідних умов зниження фінансових, людських та інших ризиків,
інтеграційною розробкою проектів і технічного завдання, чіткою
розстановкою контрольних точок проекту і поетапною оплатою.
Отже, вітчизняний ринок аутсорсингових послуг розвивається
і набуває ваги. У підприємств з’являється все більше нових бізнес&зав&
дань, вирішення яких вимагає залучення зовнішніх спеціалістів, що є
однією з основних причин розвитку аутсорсингу в нашій державі.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ НОВИХ ТОВАРІВ
У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Н. А. Торгашова,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг»,
МАУП, к.тел. (066) 418 42 77
І. Ю. Кутліна,
к. техн. н., доцент, науковий керівник
Розроблення нового товару є головним завданням підприємст&
ва в період економічної кризи для підтримки її конкурентної по&
зиції. Керівникам підприємств потрібно в рамках конкретної ситу&
ації планувати нову, досконалішу стратегію. Саме тому на ринку
повинен з’явитися товар, який цілком задовольнить потреби по&
купців з найбільшим економічним ефектом.
На підприємствах ринкової орієнтації однією із головних скла&
дових виробничо&господарської діяльності є створення товарів
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з оптимальними для споживачів характеристиками. У сфері марке&
тингу товар розглядають як комплекс відчутних та невідчутних ха&
рактеристик, спрямованих на задоволення потреб споживачів. На
думку відомого американського економіста Ф. Котлера, «...товар —
це все, що має задовольнити потребу і пропонується ринку з метою
привернення уваги, придбання, використання чи споживання». Як
носій функціонально корисних властивостей товар може бути розг&
лянутий із узагальнених, розширених і конкретних позицій.
З найбільш узагальнених позицій економісти&маркетологи
розглядають п’ять рівнів товару(потенційний, доповнюючий,
очікуваний, основний рівні,стрижневі вигоди), що й утворюють
ієрархію цінностей для покупця і мають істотне значення для вда&
лого позиціювання товару на ринку. Перехід на кожний новий
рівень — це збільшення цінності. Тому саме на рівні потенційного
товару вишукуються можливості майбутніх його доповнень та
трансформацій, формуються стратегічні підходи до розробки нових
способів задоволення потреб споживачів.
Ключовими факторами успіху нових товарів можна визначити
такі, як виняткова привілейованість товару, або його унікальні
властивості; чітке визначення цільового ринку і властивостей товару
до початку його розроблення; синергія, або поєднання технічних,
виробничих і науково&дослідних можливостей компанії; ефектив&
ність проведення маркетингових заходів до початку розроблення
товару; ефективність самих маркетингових заходів; ступінь приваб&
ливості ринку.
Згідно нещодавніх досліджень Української Асоціації маркетин&
гу, для створення одного комерційно успішного нового продукту
потрібно близько 3 тис. незавершених ідей. Результати досліджень
успіхів і невдач нових товарів встановили перелік основних причин
цих невдач — лобіювання своїх ідей вищим керівництвом; пере&
оцінка обсягу ринку для нового товару; низька якість товару за
ключовими вимірами; неефективна реалізація комплексу марке&
тингу; недостатньо чітке визначення товару до початку його фак&
тичного використання; переоцінка виробничих потужностей; не&
достатнє фінансування.
Враховуючи цей перелік невдач, успішним називають товар, що
задовольняє наявну потребу і має значні конкурентні переваги.
Створюючи новий товар потрібно скласти «перелік відмітних ха&
рактеристик», який містить усі складники новизни на рівні компо&
нентів, виробів і систем. Такий перелік стає базою для отримання
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патентів на винаходи, карт якості та конкурентних переваг нового
товару, що можуть бути покладені в основу маркетингового комп&
лексу, пов’язаного з виходом на ринок.

ШВИДКІСТЬ ВІДШКОДУВАННЯ ДЕПОЗИТУ
ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ВКЛАДНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
С. Л. Транський,
VI курс, група БС52, спеціальність «Банківська справа»,
к. тел. (067)4929644
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. В. Домбровська,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Швидкий розвиток фінансової кризи на вітчизняних ринках
посилює важливість важелів, інструментів та методів, які несуть ан&
тикризовий вплив. Система захисту вкладів в банківських устано&
вах відноситься до таких механізмів. Тому покращення діючої сис&
теми гарантування депозитів в Україні є важливим завданням для
послаблення впливів фінансової кризи.
Для кожної системи захисту депозитів в процесі її функціону&
вання є важливими та основоположними наступні ознаки: розмір
гарантованої суми відшкодування; джерела наповнення фонду,
кошти якого будуть використовуватись для захисту вкладів; види
вкладів, що підпадають під відшкодування; строк проведення вип&
лат гарантованих вкладів.
До фактоорів, що впливають на швидкість проведення виплат нале&
жать: знецінення грошей в часі; втрата процентів; задоволення певних
потреб власника коштів, на які він їх накопичував; екстрені випадки;
погіршення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб.
З метою виявлення важливості швидкості проведення виплат
гарантованих депозитів, проведено аналіз окремо кожного фактору.
Знецінення грошей в часі. Чим довше процедура виплат буде
тривати, тим більший буде рівень інфляції, а, отже, тим більше бу&
де знецінення грошей або тим менша буде їх купівельна спро&
можність. Отже, знецінення грошей в часі спонукає до скорочення
процедури повернення вкладів фізичних та юридичних осіб, що
підлягають відшкодуванню.
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Втрата процентів. Скорочення процедури повернення коштів із
збанкрутілого банку їх власникам дозволить їм в подальшому ефек&
тивно їх використати та не втратити можливий дохід. Тобто фактор
втрати процентної ставки також спонукає до скорочення процеду&
ри повернення вкладів фізичних та юридичних осіб, що підпадають
відшкодуванню.
Задоволення певних потреб власника. Затягування процедури
виплати коштів їх власникам призведе до невиконання ними пос&
тавленої перед собою цілі. Невчасне виконання мети накопичення
може призвести, в деяких випадках, до досить невиправних і нега&
тивних наслідків. Наприклад, невчасно проведена медична опе&
рація — до погіршення здоров’я, а інколи і до смерті; невчасний
розрахунок за певний об’єкт купівлі (нерухомості, авто та ін.) — до
розірвання договору купівлі&продажу та продажу даного об’єкту
іншим покупцем, підвищення ціни на даний об’єкт, недоотримання
прибутку від його використання; невчасне повернення позички —
до втрати застави, нарахування штрафних санкцій, погіршення
іміджу, авторитету чи довір’я (досить важливе в підприємницькій
діяльності), ставання банкрутом (неплатоспроможним) та ін. Та&
ким чином, максимальне скорочення строку проведення виплат
вкладів їх власникам дозволить зменшити вплив негативних
наслідків або взагалі їх уникнути в вище перерахованих ситуаціях.
Екстрені випадки. В даному випадку маються на увазі виник&
нення незапланованих неочікуваних та непередбачуваних подій
для боротьби чи ліквідації наслідків яких фізичній чи юридичній
особі необхідно використати додаткові кошти, які перебувають
в збанкрутілому банку. До таких подій відносять: стихійні явища,
хвороби, епідемії, аварії, кризи та ін. В даних ситуаціях, вчасне от&
римання власних коштів із банку банкрута дозволить ліквідувати
наслідки чи побороти негативний вплив даних подій.
Можливість отримання юридичними та фізичними особами,
що займаються підприємницькою діяльністю збитків або ставання
банкрутом спонукає до скорочення процедури повернення вкладів
фізичних та юридичних осіб.
З проведеного дослідження випливає, що швидкість здійснення
виплат по вкладам збанкрутілих банківських установ є одним із ос&
новних елементів системи захисту вкладів. Тому, максимальне ско&
рочення строку повернення вкладів дозволить не тільки ефективні&
ше функціонувати системі гарантування вкладів, а й забезпечить
надійний захист вкладів фізичних осіб та суб’єктів господарювання.
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
ВАТ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» НА РИНКУ
О. С. Трохимчук,
V курс, група ЕПМ–5, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна»,
к.тел. (097) 3971048
О. А. Стахів,
к. е. н, доцент, науковий керівник
Стратегія маркетингу — це складова частина всього стра&
тегічного управління підприємства, план його ділової активності.
Основне завдання полягає у підтриманні і розвитку всього вироб&
ництва, в підвищенні всього асортименту та якості продукції, в ос&
воєнні нових ринків, збільшенні збуту, та в кінцевому рахунку,
в підвищенні ефективності діяльності.
Для аналізу ринкових можливостей ВАТ «Костопільський завод
продтоварів» було проведено комплексне маркетингове досліджен&
ня ринку кондитерських виробів. Було встановлено, що в Україні
діють більш як 40 середніх та великих виробників солодощів. Біль&
шість з цих підприємств мають широку добре налагоджену мережу
торгівлі та фінансові можливості для збуту своєї продукції по всій
території України.
На ринку Рівненської області також присутня велика кількість
дрібних виробників, переважно приватні фірми, що встановили
міні&заводи по виробництву кондитерських виробів. Поки що вони
є потенційними конкурентами ВАТ «Костопільський завод продто&
варів» і не можуть скласти йому достатньої конкуренції з огляду на
невелику продуктивність та брак коштів для проведення рекламно&
маркетингових заходів.
Для вибору стратегічних позицій підприємства є доцільним ви&
користати концепції стратегічних зон господарювання (СЗГ) — ок&
ремих сегментів зовнішнього середовища, на який підприємство
має (чи хоче мати) вихід. Оскільки досягти конкурентних переваг
в рамках надто широких границь СЗГ важко, тому необхідно оп&
тимізувати широту границь. Для виділення СЗГ використовують їх
параметри — перспективи росту в даній СЗГ; перспективи рента&
бельності продуктів; очікуваний рівень нестабільності зовнішнього
середовища. Через аналіз вказаних чинників встановлюють, які
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з них можуть забезпечити успіх підприємства в даній стратегічній
зоні господарювання. Після того необхідно конкретизувати стра&
тегію конкурентної поведінки підприємства в рамках СЗГ. У проце&
сі формування та аналізу стратегічних альтернатив особливе місце
посідає модель Портера, яка забезпечує розроблення конкурентних
стратегій. Першим кроком до вибору стратегії розвитку є уточнен&
ня природи конкурентної переваги підприємства, дослідження йо&
го сильних та слабких сторін. Конкурентна перевага — це втілена
в продукції цінність для покупця, яка і спонукає його на придбан&
ня цієї продукції. Відповідно до цього перед підприємством постає
питання вибору, де конкурувати: на всьому ринку чи в окремому
його сегменті.
Враховуючи неспроможність Костопільського заводу продо&
вольчих товарів сьогодні завоювати міцні позиції на всьому ринку
України, підприємству доцільно сконцентрувати свої зусилля на
певному сегменті ринку та прагнути зміцнити позиції на ньому від&
носно своїх конкурентів. Таким чином, стратегічною зоною госпо&
дарювання для підприємства має бути Рівненська область та набли&
жені до її меж сусідні області. Для створення надійного становища
в даній зоні господарювання та подолання впливу конкурентів
в 2011–2012 роках доцільно обрати стратегію зосередження, тобто
фокусування діяльності підприємства на збільшення частки регіо&
нального ринку за рахунок завоювання молодіжного та елітного
сегментів ринку, що буде можливе в результаті покращення спо&
живчих властивостей продукції.
Паралельно із стратегією зосередження слід застосувати стратегію
низьких цін, за допомогою яких підприємство створить певні бар’єри
для проникнення на ринок нових виробників кондитерських виробів.
Поряд з цим доцільним буде поширення діяльності підприємства на
нові регіональні ринки, що дасть можливість збереження нижчої, ніж
у конкурентів ціни, та відвоювання частки ринку у підприємств, які
ще не досить добре закріпили свої позиції на цих ринках.
Покращена якість продукції, відносно невеликі ціни, концент&
рація зусиль на задоволення потреб визначених сегментів ринку на
протязі 2011–2012 років допоможуть завоювати прихильність спо&
живачів до продукції нашого підприємства, що стане основою для
застосування у наступних роках стратегії диференціації. Дана стра&
тегія дасть реальну можливість підприємству упоратися з чинника&
ми конкуренції та досягнення стратегічної мети — завоювання 60%
регіонального ринку.
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НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. В. Туренко,
6 курс, група ФН 61 10, спеціальність «Фінанси»,
Вінницький соціально економічний інститут,
конт. тел. 097 4735101,
М. С. Заюкова,
к. е. н., доцент, науковий керівник
В Україні проблемою управління економічною безпекою під&
приємства займаються недостатньо, некомплексно, основна увага
приділяється фінансовій безпеці на рівні держави та антикризово&
му управлінню на рівні підприємства. Останнє стає необхідним,
коли підприємство вже опинилося у стані економічної небезпеки.
Головне ж полягає в тому, щоб не допустити цього. Проблема забез&
печення економічної безпеки, наявність якої не вимагає антикри&
зового управління, вирішується уривками, таким дослідженням не
вистачає комплексності, є недостатнім категоріальний апарат.
«Поріг чутливості» є рівнем безпеки, за якого система починає
відчувати необхідність змін у ній. «Порогом вразливості» вважаєть&
ся такий рівень безпеки системи, за якого система починає розба&
лансуватися, тобто вже відчуває зміни, які можуть призвести до її
знищення. «Поріг спокою» — це рівень безпеки, який забезпечує її
сталий розвиток. І, нарешті, «поріг розпаду» — найнижчий рівень
безпеки системи, після якого система отримує деструктивні зміни.
Певна міра економічної безпеки є гарантією сталості і визна&
чається шляхом оцінки видалення поточного стану економічної
системи від межі, яка означає перехід до нестійкого (кризового)
стану. Звідси можна зробити висновок, що розвиток і сталість
є найважливішими характеристиками безпеки економічної систе&
ми підприємства. Без наявності цих характеристик неможливим
буде і само існування поняття «економічна безпека». Таким чином,
стан системи буде сталим, якщо при її функціонуванні в умовах дії
різного роду загроз, рівень безпеки не буде виходити за певні межі,
які мають граничні значення [1].
Категорія «економічна безпека підприємства» вже давно отри&
мала права «громадянства» в економічній науці і проблеми, які
пов’язані з її забезпеченням, більш&менш розроблені. Так, Коза&
ченко Г. В. розуміє під економічною безпекою будь&якої системи
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(а підприємство теж є системою) «сукупність властивостей стану її
виробничої (у самому широкому розумінні) підсистеми, яка забез&
печує можливість досягнення цілей всієї системи» [2]. На нашу
думку, економічна безпека підприємства — це стан ефективного
використання його ресурсів та існуючих ринкових можливостей,
здатний забезпечити попередження внутрішніх і зовнішніх загроз
та його тривале виживання, що забезпечує сталий розвиток на рин&
ку відповідно до обраної місії.
Розробка методів оцінки економічної безпеки підприємства
має важливе методологічне значення, яке пов’язане з необхідністю
майже щоденного знання свого фінансового стану і завдяки цьому —
підтримання в ринкових конкурентних умовах його належного
рівня. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства важлива та&
кож при отриманні кредитів. Тому важливим елементом управлін&
ня економічною безпекою підприємства стає об’єктивне, своєчас&
не визначення її рівня.
Проведений аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки
підприємства, наведених у науковій літературі, дозволив виявити такі
основні підходи: 1) індикаторний; 2) ресурсно&функціональний;
3) на основі використання критерію «мінімум сукупного збитку, який
наноситься безпеці», 4) виходячи з достатності оборотних коштів
(власних і позикових) для здійснення комерційної діяльності, 5) через
оцінку загального стану економічної діяльності підприємства.
З метою ефективного інформаційного забезпечення еко&
номічної безпеки на середніх і крупних підприємствах запропоно&
вано створювати інформаційно&аналітичний центр, на малих —
достатньо комп’ютера з необхідними програмами і відповідного
працівника. При розробці засад удосконалення стратегічного уп&
равління розглядалася можливість застосування в процесі уп&
равління економічною безпекою підприємства таких його основ&
них складових, як: стратегічний аналіз, стратегічне планування,
контролінг, бюджетування і аудит.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Фордуй,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (093) 9577418
В. А. Цопа,
д. т. н., професор, науковий керівник
Загальновідомо, що стан розвитку фінансової системи будь&
якої держави є передумовою не лише її соціально&економічного
розвитку в цілому, але і економічного розвитку її регіонів зокрема.
У період становлення України як країни з розвинутою ринковою
економікою, проблема збалансування існуючої фінансової системи
є першочерговою, оскільки від її вирішення залежить темпи роз&
ширення сектору малих і середніх підприємств, а отже в кінцевому
результаті — і темпи економічного розвитку країни. Оскільки сьо&
годні фінансово&економічна ситуація в Україні є складною і неод&
нозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації залишається
напрочуд актуальною.
Фактично уся фінансова система представляє собою сукупність
усіх сфер і ланок, де є неминучим потік фінансових ресурсів. Тобто
це і фінанси суб’єктів господарювання, і державні фінанси, міжна&
родні фінансові відносини, страхування, фінансовий ринок тощо.
Від ступеня розвитку і збалансованості кожної з цієї галузі зокрема,
залежить рівень розвитку і збалансованості усієї фінансової систе&
ми України загалом.
Фінансові системи допомагають мобілізувати заощадження,
розподіляють інвестиційні ресурси, забезпечують страхування,
розподіл та диверсифікацію ризиків, сприяють посиленню корпо&
ративного контролю в країні. Через фінансові системи збирають
і обробляють інформацію про інвесторів, інвестиційні проекти. Це
дає змогу ефективно розподіляти кошти, здійснювати нагляд і кор&
поративний контроль за розподіленими коштами.
Серед основних проблем, з якими стикається держава є і розви&
ток 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
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невизначеність моделі розвитку фінансової системи, недостатній
рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість
і конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність кон&
солідованого нагляду за фінансовими установами.
З метою стабілізації фінансової системи, незаперечним фактом
є провадження ефективної фінансової політики всередині держави.
Хронічна незбалансованість системи державних фінансів в наш час
зумовлені не лише систематичними помилками в процесі провад&
ження бюджетної політики, її суто фіскальною спрямованістю, але
й проблемами в провадженні податкової політики. Основною пе&
решкодою 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 соціаль&
ної справедливості. Країна характеризується нераціональною
структурою витрат і неефективним витрачанням бюджетних
коштів.
Таким чином, для подолання проблем фінансової політики, та
фінансової системи загалом, варто сприяти збільшенню обсягу
фінансових ресурсів країни, проводити контроль за ефективністю
використання наявних фінансових ресурсів та їх цільовою направ&
леністю. Немалу роль слід приділити моменту удосконалення існу&
ючої законодавчої бази, яка, на жаль, є фрагментарною і неповною.
В плані податкової політики значну увагу слід приділити порядку
вдосконалення системи податків, поліпшенню законодавчої бази
з питань пільг та привілеїв, та, безумовно, з питань уникнення
подвійного оподаткування. В плані державних фінансів варто
зрівняти державні зобов’язання з реальною можливістю їх фінансу&
вання. Для того, щоб фінансова система України розвивалась зба&
лансованою, варто спершу визначити модель, за якою вона розви&
ватиметься, удосконалити систему ризик&менеджменту, шляхом
постійного вивчення можливих ризиків, запровадити нагляд за
діяльністю фінансових інституцій, забезпечити захист прав
інвесторів.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В. І. Фотуйма,
VI курс, група МО 52 10, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
тел.0512313 22
В. Т. Нечипоренко,
к. т. н., доцент кафедри, науковий керівник
Розв’язання проблеми економічної стабілізації, забезпечення
економічного розвитку України безпосередньо пов’язано з форму&
ванням інноваційної політики та реалізацією інноваційно&інвес&
тиційних стратегій. Тому виникла необхідність у вирішенні нагаль&
них питань за рахунок інвестиційних кредитів щодо планування
і практичного втілення інноваційної стратегії у виробництво.
Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» вимагає
якнайшвидшого виконання першочергових робіт, спрямованих на
поліпшення його роботи. Серед гострих проблем комунального гос&
подарства — критичний стан основного обладнання підприємства.
Загальний знос обладнання очисних споруд водопроводу —
43%. Серед недоліків очисних споруд водопроводу — ушкоджені
відстійники, малоефективні насоси, які використовують надмірну
кількість електроенергії. В аварійному стані — близько 55 км водо&
гінних мереж, втрати води в яких — до 30%.
Стан міських очисних споруд каналізації — критичний. Виро&
бивши експлуатаційний ресурс в агресивному середовищі за фак&
тичної потужності 104 тис. м3/добу, щодня через них проходить до
110 тис. м. куб., які погіршують якість стічних вод, що скидаються
в р. Південний Буг. В аварійному стані — 80 км каналізаційних ме&
реж. Вимагає скорішої заміни мережа самопливних колекторів, що
створюють загрозу життю людей.
Вивчивши систему водопостачання і водовідведення міста, на
основі аналізу ринкових технологій і змін макросередовища пла&
нується запровадити план інноваційно&інвестиційних проектів.
Мета — забезпечення європейського рівня екологічної безпеки,
досягнення повної відповідності національним нормам щодо очи&
щення стоків і їхнього скидання у водні об’єкти, приведення систе&
ми очищення й цілодобової подачі споживачам питної води
відповідно до євростандартів.
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На основі аналізу ринкових технологій і змін макросередовища
планується :
– здійснити Проект технічних, організаційних та інноваційних
нововведень по забезпеченню безаварійного сталого функціону&
вання системи водопостачання та водовідведення м. Миколаєва;
– замінити насосне обладнання з використанням частотних пе&
ретворювачів; (перевага& економія електроенергії від 30% до 80%);
– влаштувати систему раннього виявлення надзвичайних ситу&
ацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;
– зпровадити сучасні технології знезараження води гіпохлори&
том натрію замість небезпечного рідкого хлору;
– впровадження ультрафіолетових пристроїв для знезараження
питної води.
Реалізація технічних та організаційних нововведень дозволить
досягти:
– повної відповідності національним нормам щодо скидів
з очисних споруд шляхом комплексного відновлення та мо&
дернізації очисних споруд каналізації;
– істотного зменшення кількості аварій на каналізаційних ме&
режах з витоком стічних вод, за рахунок заміни пріоритетних діля&
нок каналізаційних мереж;
– скорочення операційних витрат шляхом встановлення систе&
ми дистанційного керування та контролю насосними станціями,
впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;
– підвищення рівня потужності очисних споруд водопроводу
шляхом спорудження контактного резервуару для попереднього
хлорування сирої води до необхідного для задоволення потреб
міста;
– забезпечення екологічної, операційної безпеки та дотриман&
ня відповідних норм в технологічних процесах;
– підвищення ефективності менеджменту та контролю за дот&
риманням стандартів та якості питної води.
На основі аналізу ринкових технологій і змін макросередовища
на підприємстві уже нинішнього року планується здійснити Про&
ект технічних, організаційних та інноваційних нововведень по за&
безпеченню безаварійного сталого функціонування системи водо&
постачання та водовідведення міста.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА
УМОВА ВЕДЕННЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ
Ю. В. Хілюк,
ІІ курс, група Мр 21, напрям підготовки «Маркетинг»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. 093 272 65 24
Н. В. Колеснік,
асистент кафедри «Маркетинг», науковий керівник
Комерційний успіх діяльності будь&якого підприємства залежить
від того настільки його продукція відповідає основним вимогам спо&
живачів та ринку. Для прийняття стратегічних маркетингових рішень,
довгострокового і короткострокового планування, визначення тактики
поведінки компанії на ринку і досягнення найвищих результатів нам
потрібна максимально повна і об’єктивна інформація як про ринок за&
галом, так і про сприйняття споживачами наших товарів чи послуг.
Роль маркетингових досліджень у прийнятті управлінських рі&
шень зростає в умовах посилення нестабільності факторів зовніш&
нього маркетингового середовища. Маркетингові дослідження —
це систематизований процес постановки цілей, визначення обсягу,
збору, аналізу об’єктивної ринкової інформації та розробка реко&
мендацій для прийняття управлінських рішень щодо будь&яких еле&
ментів ринково&продуктової стратегії організації [2, с. 50].
Маркетингові дослідження допомагають визначити можливі
напрями розвитку бізнесу. Їх доцільно проводити при ухваленні
наступних рішень: про вихід на нові ринки; про просування нового
продукту; про ребрендинг; про визначення ціни на продукцію ком&
панії; про канали і методи просування товарів; про формування
політики збуту і методи стимулювання клієнтів.
Маркетингове дослідження ринку — визначення найбільш
ефективних способів ведення конкурентної політики на ринку і
можливостей виходу на нові ринки; здійснення сегментації ринків,
тобто вибір цільових сегментів і ринкових ніш.
Дослідження споживачів — вивчення потреб та сегментація
споживачів.
Дослідження конкурентів — вибір шляхів і можливостей досяг&
нення найбільш вигідного положення на ринку відносно конкурентів.
Дослідження просування товарів на ринку — розробка товарно&
го асортименту відповідно до вимог покупців, підвищення конку&
рентоспроможності.
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Дослідження цін — вибір найбільш ефективних співвідношень
«ціна — якість», «витрати — ціни» і «ціна — прибуток».
Дослідження руху товару і продажів — визначення можливості
збільшення товарообігу підприємства, розробка каналів розподілу і
прийомів продажу.
Дослідження системи стимулювання збуту і реклами — дозво&
ляють виробити рекламно&маркетингову політику фірми, PR, ство&
рити лояльне відношення до підприємства, його продукції (сфор&
мувати імідж) і так далі.
На сьогоднішній день відбувається стандартизація та уніфікація
процедури проведення маркетингових досліджень у всьому світі. Не
виключенням в цьому аспекті є й Україна. У основі нормативної бази
проведення маркетингових досліджень лежить Міжнародний кодекс
маркетингових досліджень. Перший кодекс був виданий у 1948 р., а
останній переглянутий у 1972 р. Європейським товариством по вив&
ченню суспільної думки і маркетингу (ESOMAR). У 1971 р. Міжна&
родна торгова палата (МТП) після проведення спільних консультацій
з усіма організаціями, які займаються маркетингом, опублікувала
свій Міжнародний кодекс. У 1976 р. ESOMAR і МТП вирішили, що
прийшов час спільними зусиллями переглянути існуючий документ,
прийняти до уваги всі зміни і підготувати єдиний міжнародний ко&
декс замість двох різних. Існуючий Міжнародний кодекс призначе&
ний для того, щоб фахівці, підприємства та організації керувалися ос&
новними правилами прийнятими у всьому світі [1, с. 428]. Наскільки
вітчизняні маркетингові дослідники виконують прийняті професійні
договори, можуть визначити тільки вони самі та їхні замовники.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
В АПК УКРАЇНИ
М. В. Хрусталь,
IV курс, спеціальність «Менеджмент організацій»
Інститут менеджменту та фінансів при КНУ ім. Т.Г.Шевченка,
к.тел.0673377742
Л. М. Названова,
асистент, науковий керівник
Запорукою успішного розвитку агропромислового комплексу
є втілення інновацій в агропромислові технології, техніку. Без інно&
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ваційного підґрунтя товаровиробник не зможе стабілізувати проце&
си виробництва та скласти гідну конкуренцію як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку. [2, c. 364–401].
Аграрний сектор економіки, на відміну від інших сфер, має свої
особливості щодо генезису та впровадження інноваційних про&
дуктів. Насамперед ідеться про те, що інноваційна діяльність не
є одиничним актом упровадження якої&небудь новації. Це —
цілеспрямована система заходів із розробки, впровадження, ос&
воєння, виробництва, поширення і комерціалізації новацій.
У процесі впровадження інноваційних продуктів особливо важ&
ливе місце має відводитися земельним ресурсам. Пріоритетними
є питання збереження, поліпшення та охорони земель сільськогос&
подарського призначення через поліпшення екологічних показ&
ників[1, c. 45].
Розробка та впровадження більшості інноваційних проектів
гальмуються через відсутність фінансових ресурсів, адже перебіг
інноваційних процесів можливий лише за умови належного їх
фінансування. Найбільш зацікавленими у веденні інноваційної
діяльності є великі та середні сільськогосподарські підприємства,
господарські товариства та виробничі кооперативи.Проблемою для
вітчизняних аграріїв є різниця нормативних показників якості за
українськими та світовими стандартами, що суттєво послаблює
конкурентні позиції українських компаній на світовому ринку. Ук&
раїнські землі відрізняються високою родючістю та якістю, але
відсутність необхідного догляду та обробки територій безпосе&
редньо відбивається на якості сільськогосподарської продукції.
Представники прес&центру провідної вітчизняної компанії ТОВ
СП «НІБУЛОН», що працює як на вітчизняному, так і на світовому
ринку агропромислового комплексу, зазначили, що стан орендова&
них у приватних землевласників площ заслуговує на незадовільну
оцінку. Тому компанії доводиться виділяти власні кошти на оброб&
ку та догляд. У середньому протягом 5 років віддача на орендованих
територіях незначна [3, c. 102–255].Іншим критичним явищем, що
потребує інноваційного втручання, є боротьба із шкідниками.
Прикладом найкращих виробничих практик упровадження
інновацій в аграрну сферу за останній час є підвищення якості ук&
раїнської кукурудзи та визнання її найкращою на світовому ринку.
Це стало результатом поетапного впровадження ряду інноваційних
змін у технологію вирощування та зберігання кукурудзи, а також
залучення досвідчених спеціалістів до інноваційного процессу.
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Отже за сучасних умов поліпшення рівня якості, конкурентних
позицій, що займає підприємство на вітчизняних та світових ринках,
та ступінь задоволеності споживачів значною мірою залежать від розви&
нутості інноваційної діяльності підприємства. Найуспішніші, найк&
рупніші сільськогосподарські компанії активно впроваджують інно&
вації в свою діяльність. Головними проблемними питаннями аграрної
сфери, що потребують інноваційного втручання, залишаються догляд
та удобрення територій, засоби боротьби із шкідниками та технології
зберігання сільськогосподарської продукції. Поряд з цим інноваційні
проекти потребують фінансування, недостатність якого й стає головним
чинником гальмування інноваційних розробок та їх упровадження.
Література
1. Савченко В., Московець І. Інноваційні проекти в агропромисловому
секторі// Економіка України. — 1999, № 5. — 58 c.
2.Социально&психологические аспекты управления // И. Н. Герчикова.
Менеджмент. М., 1997. — 425 c.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПРЯМОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
К. В. Худяєва,
6 курс, група ОП 52 10, спеціальність «Оподаткування»,
т. 0636297127
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
Непряме оподаткування відіграє важливу роль в Україні, перш,
за все, формуючи найбільшу частку доходів Державного бюджету
України. Непряме оподаткування в Україні представлене трьома по&
датками: податком на додану вартість, акцизним збором та митом.
Податок на додану вартість — форма акцизу, яка зберігає пере&
ваги багаторівневого податку з обороту щодо оподаткування усіх
ступенів руху товару, але одночасно ліквідовує його основний не&
долік — кумулятивний ефект.
У світовій практиці застосовують також й інші форми універ&
сального непрямого оподаткування, що відрізняються за періодич&
ністю стягнення та кумулятивністю.
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Так, в США податок з продажу стягується з валового обороту у
сфері гуртової або роздрібної торгівлі. Об’єктом оподаткування,
яке здійснюється одноразово, є реалізація товарів і послуг спожи&
вачу, тобто оподаткування відбувається на заключному товарообігу;
Недоліком такого виду податку є його кумулятивний ефект, оскіль&
ки оподатковується валовий оборот на кожній стадії товарообігу.
Переважна більшість країн світу, як і Україна, розраховують по&
даткові зобов’язання за непрямим методом вирахування, оскільки
його застосування має такі переваги: виникнення податкових зо&
бов’язань тісно пов’язане з моментом здійснення економічної опе&
рації, а рахунок&фактура (інвойс, податкова накладна) є її докумен&
тальним підтвердженням; полегшує податковий контроль і дає
змогу здійснювати зустрічні перевірки платників податку для
підтвердження правильності обчислення податкових зобов’язань;
лише за цим методом можливе стягнення податку на додану
вартість за декількома ставками.
Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари (про&
дукцію), визначені законом як підакцизні, які включаються до ціни
цих товарів (продукції). Основними цілями податкової політики,
досягнення яких можливе шляхом застосування акцизних по&
датків, є: обмеження споживання шкідливих товарів і послуг; спро&
щення механізму податкового адміністрування (запровадження ак&
цизів може бути обумовленим простою адміністрування, оскільки
такі податки як податок на прибуток та ПДВ є складними в адміні&
струванні); встановлення бар’єрів для імпортних товарів і послуг;
реалізація принципу платоспроможності при оподаткуванні (прик&
ладом застосування такого підходу є оподаткування акцизним збо&
ром предметів розкоші); реалізація принципу отриманої вигоди
при оподаткуванні (прикладом такого принципу є акцизи на бензин,
адже, якщо зібрані акцизи з виробництва та імпортування бензину
спрямовуються на підтримання автомобільних доріг у належному
стані, то існує прямий зв’язок між сумою сплачених податків та об&
сягом отриманих вигод від користування автомобільними дорогами).
Акцизний збір поєднує в собі риси закріпленого і регуляторно&
го податку. Суми акцизного збору з ввезених на територію України
товарів зараховуються до державного бюджету України, а отже,
є закріпленим, а з товарів вироблених в Україні — до місцевого
бюджету за місцем їх виробництва і державного бюджету у затверд&
жених співвідношеннях законом України про державний бюджет
на відповідний рік.
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Мито — це вид митного платежу, що стягується з товарів, пе&
реміщуваних через митний кордон держави (тих, що вивозяться або
слідують транзитом).
Акцизний збір і мито є податками на споживання, які слугують
не лише джерелом наповнення державного бюджету України, ви&
конуючи фіскальну функцію, але і виконують захисні функції що&
до обмеження вживання шкідливих товарів населенням України та
захисту національного товаровиробника від конкуренції імпорто&
ваних товарів.
Hепрямі податки, на відміну від прямих мають свої переваги
і недоліки. Вони ефективніші в фіскальному аспекті. Від них тяжко
ухилитись і досить легко контролювати їх сплату. Непрямі податки
не впливають на процеси нагромадження, але вони регресивні
в соціальному аспекті і здійснюють досить значний вплив на за&
гальні процеси ціноутворення.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ
ФАКТОРІВ НА МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В. А. Цибко,
VI курс, група Ф–52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
тел. 0671089238
О. О. Бассова,
к. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», науковий керівник
Одним із актуальних завдань економічних перетворень в Украї&
ні на сучасному етапі є розробка якісно нових підходів в управлінні
процесом інвестування на вітчизняних підприємствах та форму&
вання дієвого механізму управління інвестиційною діяльністю на
комплексній основі. Для цього необхідно з’ясувати низку невід&
кладних питань, пов’язаних із специфікою інвестиційного прогре&
су, де можливо максимально використовувати його переваги.
Проблема оцінювання різноманітних потенціалів підприємства,
в тому числі й фінансового потенціалу інвестиційної діяльності має
важливе, практичне і теоретичне значення. Співвідношення величи&
ни цього потенціалу з об’єктом інвестиційного капіталу та доходами
від інвестиційної діяльності дає можливість оцінити як підприємство
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використовує свої фінансово&інвестиційні ресурси. Тут важливе зна&
чення займає саме виявлення та оцінка прихованих джерел форму&
вання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств.
Особливістю механізму реалізації інвестиційної діяльності по&
лягає в тому, що він є конкретним господарським інструментом,
завдяки якому досягаються цілі суб’єктів господарювання.
Економічний механізм в ринкових умовах ґрунтується на вико&
ристанні вартісних інструментів. Соціальний механізм регулюван&
ня інвестиційної діяльності діє згідно інтересам учасників під&
приємницького процесу.
На механізм реалізації інвестиційної діяльності впливає ряд
факторів. Всі фактори, що впливають на фінансовий потенціал
інвестиційної діяльності підприємства, можна розділити на
внутрішні і зовнішні. Внутрішні фактори залежать від організації та
управління підприємством. Таким чином керівництво підприємст&
ва спроможне впливати на такий вид факторів і змінювати.
Таким чином, через вплив на внутрішні фактори підприємство
може підвищувати свій власний фінансовий потенціал інвес&
тиційної діяльності. Одним з головних внутрішніх факторів, що
впливає на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності
підприємства є структура його фінансово&інвестиційних ресурсів.
Наступним фактором можна назвати інвестиційну політику
підприємства, а саме підхід до формування фінансово&інвес&
тиційних ресурсів. Якщо на підприємстві ця політика правильно
сформована, то це призведе до збільшення фінансового потенціалу
його інвестиційної діяльності.
Звичайно, до даної групи факторів відносять досвід та навики
керівництва підприємства, його фінансових та інвестиційних ме&
неджерів.
Кредитоспроможність підприємства також є внутрішнім фак&
тором, який впливає на механізм інвестиційної діяльності суб’єктів
господарювання. Підвищення кредитоспроможності впливає на
можливість залучення підприємством додаткових фінансових ре&
сурсів, які можуть бути використані при інвестиційній діяльності.
На відміну від внутрішніх факторів, зовнішні фактори залежать
від державної політики в тій чи іншій сфері, від кон’юнктури
фінансових ринків, стану економіки країни, галузі, до якої нале&
жить дане підприємство тощо.
Одним з головних факторів зовнішнього впливу на механізм
інвестиційної діяльності є інвестиційна політика держави, яка
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полягає у створенні відповідної нормативно&правової бази, ство&
ренні відповідної інфраструктури та умов інвестування економіки
України.
Бюджетна та податкова політика держави є одним з найваж&
ливіших факторів, що впливають як на фінансовий механізм інвес&
тиційної діяльності підприємства, так і на інвестиційну діяльність
взагалі.
Зовнішнім фактором, що впливає на інвестиційну діяльність
підприємства є інноваційна політика держави, особливий вплив
даний фактор має на підприємства з великою часткою інно&
ваційних інвестицій.
Отже, на інвестиційну привабливість підприємств вагоме зна&
чення несуть як зовнішні так і внутрішні фактори, але основним
рушієм є держава. Оскільки, в Україні широкий вплив на економіку
має політика, тому інвестиційні вкладення зменшуються.

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ
А. П. Цибулькіна,
V курс, група КД 51, спеціальність «Комерційна діяльність»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. т. 0973677900,
Л. В. Сидорець,
доцент кафедри менеджменту
Ризик — це можливе понесення збитку внаслідок заняття ко&
мерційною діяльністю. Комерсант ризикує багато чим. Але в той же
час наявність чинника ризику є могутнім стимулом підвищення
відповідальності за комерційні рішення, що приймаються, еко&
номії коштів і ресурсів.
Комерційний ризик виникає як наслідок ризикованої ко&
мерційної операції. Крім того, може бути ризик, пов’язаний з діями
конкурентів; ризик, пов’язаний зі зміною ціни; ризик втрати това&
ру від пожежі та іншого стихійного лиха; ризик знищення або псу&
вання вантажу при транспортуванні; ризик втрати товару від недба&
лості працівників підприємства; ризик від ймовірної нечесності
службовців, що може нанести матеріальний збиток фірмі; ризик
невиконання договірних зобов’язань партнера (контрагента), від
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чого залежить прибуток підприємства; ризик припинення ділової
активності підприємства; ризик, пов’язаний з непередбаченими по&
літичними подіями, що мають важкі наслідки для торгового бізнесу.
Ступінь (можливість) настання передбачуваної події прийнято
зв’язувати з поняттям ризику. Ризик на ринку визначається не&
певністю у досягненні результату як наслідку множини малоперед&
бачуваних дій учасників ринку.
Оскільки у більшості випадків комерційні ризики різноманітні,
то є й засоби запобігання їм або зниження наслідків. Загальна наз&
ва цих методів — страхування ризиків. До найзагальніших варто
віднести такі види страхування: диверсифікацію ризиків;
страхування подій і їх результатів; лімітування; постійне
дослідження ринкової кон’юнктури накопичення інформації про
стан ринку.
Важливим напрямком діяльності підприємця виступає вибір
методів зниження ризику. Дії по зниженню комерційного ризику,
як правило, проводяться в двох напрямках: уникнення появи мож&
ливих ризиків; зменшення впливу ризику на результати виробни&
чо&фінансової діяльності підприємства.
Для того, щоб зменшити міру вірогідного ризику й одночасно
забезпечити досягнення заданих рівнів рентабельності, необхідно:
шукати партнерів, які мають у своєму розпорядженні інформацію
про ринок і достатні фінансові кошти. У разі успіху з ними дове&
деться розділити частку прибутку; звертатися до послуг зовнішніх
консультантів&експертів, наприклад, для проведення науково
обґрунтованих прогнозів зміни цін, попиту, дій конкурентів; утво&
рювати спеціальний резервний фонд за рахунок частки прибутку
для самострахування; передавати частину ризику іншим особам
і організаціям шляхом страхування торгового бізнесу.
У ринковій економіці поширеним способом зниження ризику
є хеджування.
З метою зниження комерційних ризиків слід створювати
спільні підприємства із зарубіжними фірмами, об’єднуватися з по&
тужними і передовими вітчизняними компаніями, домагатися дер&
жавної підтримки, перетворюватись на філію крупних вітчизняних
підприємств та ін.
Для зниження, а відтак і унеможливлення профільно&техно&
логічних ризиків необхідно:
1. Здійснювати диверсифікацію виробництва шляхом розши&
рення нових технологій і видів продукції;
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2. Проводити диверсифікацію постачання;
3. Постійно збирати економічну інформацію про можливих
постачальників, зокрема про освоєння нових технологій;
4. Встановлювати некомерційні зв’язки із реальними та по&
тенційними постачальниками, розширювати та підтримувати осо&
бисті контакти з ними;
5. Купувати акції підприємств&постачальників;
6. Створювати страхові резерви основних комплектуючих виробів.
Одним з найважливіших видів комерційних ризиків є кредитні.
Для того щоб вирішити, надати кредит чи відмовити позичальнику,
кредитне управління банку повинно отримати вичерпну інфор&
мацію про кредитоспроможність клієнта і на її підставі зробити
відповідний висновок про правильність складання кредитного до&
говору та захищеність банку і його вкладників, про можливість бан&
ку у разі порушення умов договору швидко,без значних витрат
відшкодувати свої кошти. Рівень кредитного ризику визначають
мірою кредито& і платоспроможністю підприємства.

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ»
ТА «КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ» ПІДПРИЄМСТВА
Т. В. Цушко,
6 курс, група Ф 52 10 спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 0965890125
М. М. Писаренко ,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Перехід України до нової форми економічних відносин, що
ґрунтується на ринкових методах, зумовлює потребу вирішення но&
вих завдань, пов’язаних з економічним розвитком підприємств.
Адже нині діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання знач&
ною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, зростан&
ням дебіторської та кредиторської заборгованості, несприятливим
податковим законодавством, скороченням виробництва, гострим
дефіцитом фінансових ресурсів. Тому практичного значення при
співпраці з підприємством набуває його платоспроможність, тобто
здатність своєчасно та у повному обсязі розраховуватися за своїми
зобов’язаннями.
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На жаль, і дотепер немає єдиного визначення поняття «плато&
спроможності підприємства». Ось чому розкриття сутності плато&
спроможності підприємства вкрай актуальне не лише з теоретичної
точки зору, а й з методологічної.
Необхідно відзначити, що підходи науковців до визначення сут&
ності платоспроможності підприємства можна звести до такого:
1) платоспроможність визначається наявністю власних обігових
коштів та здатністю покривати збитки (західні науковці — Й. Ворст,
П. Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда);
2) платоспроможність визначається як здатність підприємства ви&
конувати свої зобов’язання (російські вчені — В. В. Ковальов,
М. М. Крейніна, М. С. Абрютина, А. В. Грачов, Е. І. Уткін, А. Д. Шеремет);
3) платоспроможність представлена як важливий показник фі&
нансової стійкості (вітчизняні вчені&економісти — Н. В. Тарасенко,
В. І. Івашенко, М. А. Болюх, Є. В. Мних, В. М. Мельник).
На нашу думку, платоспроможність підприємства — це його
здатність у повному обсязі й у визначений термін розрахуватися за
своїми зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших
активів і спроможність здійснювати безперервну фінансово&госпо&
дарську діяльність.. Платоспроможним є те підприємство, у якого
активи більше, ніж зовнішні зобов’язання. Здатність підприємства
своєчасно та без затримки платити по своїм короткостроковим зо&
бов’язанням називається ліквідністю.
Кредитоспроможність — це спроможність позичальника при
конкретних умовах кредитування в повному обсязі і у визначений
кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зо&
бов’язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються по&
зичальником у ході звичайної діяльності. Результатом систематично
невірно здійснюваної оцінки кредитоспроможності позичальників
може служити погіршення якості кредитного портфеля банку, яке,
до того ж, тягне за собою ще й необхідність зайвого резервування.
Між кредитоспроможністю і платоспроможністю існує істотна
відмінність. Справа в тому, що кредитні зобов’язання позичальни&
ка перед банком, на відміну від інших зобов’язань, повинні бути
погашені виключно грошовими коштами. Тому для банка, що на&
дає кредит, недостатньо, щоб позичальник був платоспроможний,
він повинен бути кредитоспроможний. У зв’язку з цим виникає не&
обхідність використання поняття кредитоспроможності для харак&
теристики спроможності позичальника погашати свої зобов’язан&
ня перед банком виключно грошовими коштами.
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Оцінка кредитоспроможності позичальника банками регу&
люється Положенням НБУ про порядок формування та викорис&
тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків. Інформаційною базою аналізу фінансового ста&
ну підприємства є, головним чином, фінансова звітність, яка являє
собою систему показників, що відображають інформацію про
фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові ре&
зультати її діяльності за звітний період. Фінансова звітність, як і
фінансова діяльність, підприємства регулюється чинними норма&
тивними актами, які час від часу зазнають змін.
Для управління своєю платоспроможністю та кредитоспро&
можністю підприємству необхідно регулярно та достовірно прово&
дити оцінку фінансового стану з метою виявлення поточних проб&
лем та їх уникнення в майбутньому.

ОСОБЛИВОСТІ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В МИТНІЙ ПРАКТИЦІ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
І. А. Чепчак,
VІІ курс, група МЗЕД 71, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»,
м. Київ,
О. А. Карпенко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу Ук&
раїни (товарна номенклатура) базується на Гармонізованій системі
опису та кодування товарів. Усі предмети, що підлягають митному
контролю, систематизовано у 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній
позиції і 5019 товарних підпозиціях, найменування і цифрові коди
яких уніфіковано з Гармонізованою системою. У чотиризначний
цифровий код товарної номенклатури закладено основні відомості
про товар та його місце в товарній номенклатурі. Перші два знаки
означають товарну групу, другі два — відповідно товарну позицію.
Чотиризначний цифровий код уніфіковано з Гармонізованою сис&
темою. У разі застосування більш детальної товарної класифікації
за межі чотиризначного цифрового коду використовуються п’ятий,
шостий і подальші знаки цифрового коду.
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Митні органи при визначенні відповідності предмету, який пе&
ретинає митний кордон, тарифній позиції, керуються такими по&
ложеннями:
а) визначальним елементом класифікації є належність предме&
та до конкретної товарної позиції Тарифу (найменування розділів
і глав мають допомагати у користуванні Тарифом);
б) предмети, що пред’явлені до митного контролю в розібрано&
му чи незібраному вигляді, класифікуються за тією товарною по&
зицією, до якої належить предмет у зібраному вигляді;
в) якщо предмет може бути віднесений до двох або більше то&
варних позицій одночасно, перевага віддається товарній позиції,
що містить в собі більш детальний опис предмета. Це положення
повинно застосовуватися в усіх випадках процедури товарної кла&
сифікації з метою обкладання митом;
г) предмети, які містять в собі суміш різних компонентів або на&
бори, що призначені для продажу, які укомплектовано різними
предметами, класифікуються за предметом або матеріалом, що виз&
начає товарну характеристику набору.
Єдиний митний тариф України за розміром ставок ввізного ми&
та має три колонки ставок:
– преференційні ставки, включаючи звільнення від сплати ми&
та, застосовуються до товарів та інших предметів, що походять
з країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворю&
ють разом з нею спеціальні митні зони, і при встановленні будь&
якого спеціального митного преференційного режиму згідно з між&
народними договорами з участю України. Преференційні ставки
застосовуються до товарів та інших предметів, що походять з країн,
що розвиваються (додаток N 1), за винятком товарів, які належать
до товарних груп 25–97;
– пільгові ставки застосовуються до товарів та інших предметів,
що походять з країн або економічних союзів, які користуються
в Україні режимом найбільшого сприяння (додаток N2), а також до
товарів та інших предметів, що походять з країн, що розвиваються
(в межах товарних груп 25–97);
– повні (загальні) ставки застосовуються до решти товарів та
інших предметів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ
А. В. Черкашин,
ІV курс, група 4 Ф 2 спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (095)45 81 307
В. Г. Корчагіна,
к. е. н., науковий керівник
Сьогодні, як незалежна держава, Україна дуже зацікавлена в ак&
тивній, плідній економічній взаємодії з економічно розвинутими
країнами. У такій співпраці зацікавлені відповідно і ці держави.
Однак незначний досвід України в розвитку ринкової еко&
номіки створює великі перешкоди просуванню в цьому напрямку.
Найважливішою причиною є відсутність належних навичок реаль&
ної, успішної конкурентної боротьби за ринки збуту, що у певної
групи власників, менеджерів і експертів викликає побоювання,
щодо можливої втрати внутрішнього ринку при повноцінному еко&
номічному партнерстві з іншими державами.
Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного
включення економіки України до системи міжнародного поділу
праці, світових інтеграційних процесів. Варто враховувати усі
вихідні визначальні умови міжнародної співпраці.
Світова економічна система дедалі більш стає глобальною
цілісністю, в якій посилюється взаємозалежність національних
економік на основі поглиблення трансна ціоналізації виробництва
та обігу, всього господарського життя.
Зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що
веде, з одного боку, до виникнення великих економічних просторів
та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів
виробництва,а з іншого — до сегментації світового ринку, сектори&
зації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно
замкнутих торгово&економічних блоків та інтеграційних угрупу&
вань.
Домінуючими факторами і світового, і національного еко&
номічного розвитку стають інтелектуально&інформаційні складові,
які отримують могутній поштовх внаслідок науково&технологічної
революції. Поступово змінюється економічна основа сучасної
цивілізації.
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Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий
простір є входження України до ЄС. Особливого значення для
поглиблення довіри до України та закріплення позитивного
ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває
вирішення питання про вступ України до Ради Європи, що вже
відбулося.
Обсяг торгівлі між Україною та ЄС значно перевищує обсяг
торгівлі України з США. Українські товаровиробники у першу чер&
гу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки
(металургійної і текстильної промисловості, сільського господар&
ства, певних сфер наукомістких та енергетичних технологій) мають
достатні можливості для експорту своїх товарів у Західній Європі.
Перспективним напрямком співробітництва є підготовка нових
угод з ЄС в галузі текстильної промисловості, зменьшення митних,
нетарифних та інших обмежень у сфері торгових відносин.
Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні
завдання економічних відносин з ЄС. Консультації з цього приво&
ду з представниками кількох країн&членів ЄС свідчать, зокрема,
про їх принципову готовність у межах політичних та економічних
реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцію,
що експортується з України до ЄС та скороченню існуючих квот по
групі так званих «чутливих товарів»: сталі, текстилю, ядерних то&
варів та сільгосппродукції. Ці країни підтримують раціональне
і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвро&
пейські структури.
Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі
є стратегічною метою України тому, що це є найкращим способом
реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої
і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі
міжнародних відносин.
Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення інозем&
них інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих
місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного това&
ровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
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СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
А. М. Чимпоєш,
VІ курс, група ОП 52, спеціальність «Оподаткування»,
конт. тел.0505678893
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри, науковий керівник
Конституцією України закріплено положення про те, що систе&
ма оподаткування встановлюється лише законами України. Це по&
требує приведення усього податкового законодавства у відповід&
ність із Конституцією України і водночас створює підґрунтя для
удосконалення системи оподаткування.
На сьогодні є підстави стверджувати, що податкова система ви&
явилася неадекватною щодо умов перехідної економіки, створила
значні податкові навантаження на суб’єктів господарювання, приз&
вела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств,
виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах. Значними
є деформації та нестабільність у ставках, визначення бази й
періодів оподаткування.
Дуже негативно вплинули на результати господарської діяль&
ності підприємств нарахування на фонд оплати праці. Надмірна
кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перерозпо&
діл валового внутрішнього продукту, створила неоднакові еконо&
мічні умови для господарювання.
Аналіз економічної ситуації в державі та підсумки виконання
зведеного й державного бюджетів України за 2009 та 2010 роки
підтверджують, що без внесення змін до системи оподаткування й
упорядкування державних видатків змінити ситуацію на краще не
можна.
При реформуванні податкової системи України треба завважи&
ти, що при цьому йдеться не лише про зниження рівня оподатку&
вання. Нинішній рівень оподаткування в Україні має свої
об’єктивні межі, зумовлені системою витрат бюджету.
Суть питання в тому, що за нинішніх умов бюджет є майже єди&
ним джерелом фінансування витрат на потреби соціального захис&
ту населення та утримання соціально&культурної сфери. Ці витрати
здійснюються нині за мінімальними нормативами щодо рівня
соціальних благ і послуг, тому скорочення доходів бюджету може
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призвести до низки небажаних соціальних наслідків. На будь&яко&
му етапі розвитку держави є певна межа зниження витрат бюджету
та рівня його дефіциту, перевищувати яку економічно недоцільно.
Зниження рівня оподаткування, як підтвердив досвід податкових
реформ у розвинутих країнах, не супроводжується швидким зрос&
танням податкових надходжень до бюджету через уповільнену ре&
акцію економічних суб’єктів на зниження податків. Воно не впли&
ває і на темпи економічного зростання. За оцінками різних
економіко&математичних моделей, розрахованих для країн із роз&
винутою ринковою економікою, тривалість зовнішнього лагу — від
моменту зміни податкової політики до зростання доходів бюджету
становить 2,5–3 роки.
В Україні, де соціальні витрати зачіпають інтереси майже кож&
ного громадянина, більш&менш значне їх скорочення імовірне ли&
ше за створення умов для нормальної праці, її пристойної оплати й
забезпечення таким чином незалежності більшості громадян від
державної допомоги.
Ситуація погіршується ще й у зв’язку з тим, що за нинішніх
умов немає можливості перекласти частку соціальних витрат на
підприємницькі структури й доходи громадян.
Удосконалення системи оподаткування мас відбуватися шляхом:
– поступового зниження податкового тягаря в процесі довгост&
рокової поетапної податкової реформи;
– система оподаткування повинна бути складовою державного
механізму регулювання розвитку певних галузей економіки;
– система оподаткування повинна мати інвестиційну й
соціальну спрямованість;
– зміни в системі оподаткування мають здійснюватись одно&
часно з реформуванням системи оплати праці, пенсійного забезпе&
чення, удосконаленням соціальної сфери;
– основу податкової системи мають становити прямі податки,
де об’єктом оподаткування є дохід фізичної особи, прибуток юри&
дичної особи, земля, майно та капітал, непрямі податки повинні
використовуватися лише у формі акцизів для обмеження спожи&
вання деяких видів товарів;
– ліквідація податкових пільг, які сприяють перерозподілу до&
ходів.

427

Секція 1

Економічні перспективи України

ФІНАНСОВО+КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Л. І. Чинчак,
VI курс, група Ф 52, спеціальність «Фінанси»,
тел. (066) 397 83 85
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
М. М. Писаренко,
к. е. н., доцент, науковий керівник
Однією з головних умов стабільного розвитку будь&якого під&
приємства є його фінансова незалежність. В умовах сьогодення
фінансове забезпечення виробничої діяльності є проблемним. Для
сільськогосподарських підприємств, через галузеву специфіку, ці
проблеми є найбільш вразливими. Природні катаклізми, що відбу&
ваються нині, поява нових хвороб сільськогосподарських культур
та тварин — ще більше загострюють ці проблеми.
В Україні доступ до позичкових ресурсів був і залишається до&
сить складним для аграрних товаровиробників. Серед основних
проблем кредитного забезпечення можна віднести: по&перше,
зменшення обсягів державної підтримки сільського господарства;
по&друге недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові
ставки; по&третє неврахування сезонності робіт.
Для покращення фінансово&кредитного забезпечення агропід&
приємств необхідно вжити заходи із застосуванням нетрадиційних
форм і схем довгострокового кредитування. До нетрадиційних дже&
рел фінансування можна віднести: фінансовий лізинг; факторинг;
форфейтинг; використання венчурного капіталу.
Що стосується лізингу, то більшість науковців розглядають йо&
го саме як специфічну форму фінансування капітальних вкладень,
що є альтернативою банківському кредитування фінансових ре&
сурсів, яка дає можливість підприємствам отримувати необхідні ре&
сурси й уникати значних витрат, пов’язаних із моральним зносом
і старінням засобів виробництва. На сьогоднішній день ті лізингові
компанії, які існують і користуються бюджетними коштами стають
неефективними. В майбутньому є великий ризик збільшення
відсоткових ставок за лізинговими платежами.
На відміну від динаміки лізингових операцій, все більш пози&
тивної динаміки набуває розвиток факторингу. Факторинг — це
фінансування постачань з відстроченням платежу, страхування ри&
зиків, пов’язаних з відстрочкою платежу, а також управління
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дебіторською заборгованістю. Обсяг наданих факторингових пос&
луг на вітчизняному ринку динамічно зростає, але останні 2 роки
через кризу показники трохи знизилися.
Ще одним джерелом нетрадиційного для нашої країни фінансу&
вання підприємств є форфейтування. Форфейтинг — це кредиту&
вання постачальника шляхом купівлі векселів чи інших боргових
зобов’язань. Це джерело фінансування є перспективним для вели&
ких підприємств, які мають міжнародні контракти.
Для розширеного розвитку підприємства можуть використову&
вати венчурний капітал, що представляє собою інвестиції через
цінні папери від зовнішніх інвесторів. Розвиток венчурного бізнесу
в Україні потребує істотного удосконалення законодавчої бази, за&
хисту й підтримки з боку держави. Усунення більшості наявних пе&
решкод на шляху венчурного капіталу створить у подальшому
сприятливі умови для розвитку в Україні.
На сьогоднішній день в Україні розмір державного фінансуван&
ня та надання кредитів банків досить незначний.
Для подальшого розвитку кредитних відносин між комерційними
банками та агропідприємствами, держава повинна допомогти в ак&
тивній підтримки всіх учасників кредитування, а саме за допомогою:
– державної підтримки розвитку конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробництва;
– запровадження сучасних механізмів і методів формування
прозорого ринку сільськогосподарської продукції, продовольства,
капіталу, виробничих ресурсів, та робочої сили;
– створення сприятливих умов для реалізації експортного по&
тенціалу аграрного сектору економіки тощо.

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК
В СИСТЕМІ ПЛАТЕЖІВ
А. В. Чмихало,
5 курс, група 5 МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (095)044 52 68
В. В. Ляшенко,
доцент, науковий керівник
Пластикова банківська карта — це персоніфікований платіж&
ний інструмент, який дає користувачу картки можливість безготів&
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кової оплати товарів або послуг, а також отримання готівкових кош&
тів у відділеннях (філіях) банку і банківських автоматах (банкоматах).
Операції з банківськими платіжними картками є досить новим
напрямком банківського бізнесу, який, з одного боку, розширює
спектр послуг банку, задовольняючи тим самим зростаючі потреби
клієнтів, з іншого боку — є потужним джерелом ресурсів як в іно&
земній, так і в національній валютах. Швидке поширення банківсь&
ких карток є свідченням того, що ця форма розрахунків вигідна ос&
новним учасникам системи: банку&емітенту, власнику карти.
Популярність банківських платіжних карток в тому, що вони
мають безліч переваг перед грошовими коштами у вигляді банкнот.
Переваги пластикових карток полягають в наступному — зменшен&
ня кількості операцій підприємства з готівковими грошовими кош&
тами в касі, зниження ризиків, а також те, що втрата пластикової
картки, за правильних дій її власника, ще не означає втрату грошо&
вих коштів, можливість негайно оплатити покупку, а також прес&
тиж, який свідчить про вміння користуватись сучасними технічни&
ми засобами, простіше вирішуються проблеми безпеки.
До недоліків банківських платіжних карток можна зарахувати
вплив на них природних чинників (перепад температури, волога,
прямі сонячні промені, механічні навантаження); — якщо власник
платіжної картки забув або втратив ПІН&код, деякі банки беруть
додаткову плату; — можливі зломи комп’ютерних мереж банку ха&
керами, перехоплення даних про банківські платіжні картки і його
власників при розрахунках через мережу Internet.
Використання платіжних карткових розрахунків дозволяють
банкам збільшувати обсяги залучених ресурсів, отримувати
комісійні, підвищувати конкурентний потенціал банку та його ав&
торитет. Однак, для банку карткові розрахунки пов’язані з високи&
ми витратами, особливо на початку роботи з картками (витрати на
технічне і програмне забезпечення, вступ в уже існуючу систему або
організація власного процесінгового центру, налагодження зв’язків
з учасниками платіжної системи).
Платіжні картки можуть бути кількох видів:
– корпоративна картка — БПК надана банком підприємству
і використовується його працівниками для різноманітних як
готівкових, так і безготівкових розрахунків;
– зарплатна картка — БПК надана банком працівникам під&
приємства і використовується ними для отримання тільки зарпла&
ти через мережу банкоматів і банків;
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– розрахункова картка — БПК надана банком для фізосіб, які
використовують її для безготівкових розрахунків за придбані това&
ри (послуги) через спеціалізовані торгові термінали, а також для пе&
реведення в готівку грошових коштів;
– накопичувальна — БПК надана банком як юридичній, так
і фізичній особі для накопичення грошових коштів, а також для
розрахунків і отримання зарплати або для переведення в готівку
грошових коштів.
Залежно від того, який вид платіжної картки використовується,
визначається і сфера її застосування.
Тому, взявши за увагу всі переваги використання пластикових
карток, як сучасного способу розрахунків між учасниками платіж&
них систем, можна зробити висновок, що за ними — майбутнє.

УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ:
ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
А. Ю. Шаманський,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (093) 9178997
Т. І. Пішеніна,
доктор економіки та менеджменту, професор
Під час дослідження питання управління АТ було виявлено ряд
недоліків. Тому доцільно внести деякі корективи та шляхи вдоско&
налення досліджуваної проблеми. Чинне законодавство України не
забезпечує достатньо повного та чіткого регулювання діяльності
АТ, що призводить до чисельних порушень прав інвесторів та галь&
мує інвестиційні процеси.
Недосконалість наявної правової бази дає можливість без фор&
мального порушення норм чинного законодавства нехтувати або
прямо порушувати права та законні інтереси акціонерів. При цьо&
му відсутні надійні механізми їх реалізації та ефективного захисту.
Крім того, сучасний стан корпоративного управління в Україні
характеризується відсутністю прозорості діяльності АТ, недостатнь&
ою координацією дій органів державного управління у сфері регу&
лювання корпоративних відносин, неефективністю управління
державними корпоративними правами.
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Недостатній рівень корпоративної культури, невідповідність те&
перішньої практики корпоративного управління загальноприйня&
тим принципам та неготовність діючих товариств до їх опанування
призвели до непрофесійних схем управління товариствами. Тому
в сучасних умовах необхідним є розвиток корпоративних відносин,
що сприятиме залученню інвестицій в економіку України, розвит&
ку фондового ринку та зростанню національного багатства.
Корпоративне управління — це система відносин між акціоне&
рами, органами управління АТ, його менеджерами, а також іншими
зацікавленими особами (працівниками, постачальниками, спожи&
вачами, кредиторами, державними та місцевими органами влади,
громадськістю тощо) задля забезпечення ефективної діяльності то&
вариства, інтересів власників та інших зацікавлених осіб.
Рівень корпоративного управління є одним з ключових фак&
торів, що обумовлює інвестиційний клімат в країні, впливає на
ефективність діяльності товариств, визначає ступінь захищеності
прав інвесторів та врахування інтересів інших зацікавлених осіб.
Однак, у вітчизняних АТ все ще не приділяється належної ува&
ги таким важливим для забезпечення розвитку корпоративного уп&
равління питанням, як мінімізація інсайдерської ренти, інструмен&
ти вдосконалення роботи спостережних рад. Небагато керівників
АТ усвідомлюють й той факт, що реалізація таких заходів може ма&
ти результатом збільшення акціонерної вартості, що є однією із го&
ловних задач будь&якого керівника.
Слід зазначити, що згідно результатів дослідження, проведено&
го Міжнародною фінансовою корпорацією, 74,7% керівників АТ
визначили неефективне законодавство найважливішою перешко&
дою для впровадження стандартів кращої практики корпоративно&
го управління. При цьому, лише керівники 30% АТ знайомі з Прин&
ципами корпоративного управління досить детально, а тільки
у загальних рисах — 50% керівників АТ.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
К. В. Шафранова,
ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
ЖЕГІ ВНЗ «Університет «Україна», тел. (068) 218 79 32
На сьогоднішній день надзвичайно великого значення набуло
питання державного регулювання економіки країни незалежно від
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типу її економічної системи. Історично склалося чимало підходів
щодо визначення місця держави в системі ринкових інститутів,
проте всі вони наголошують на необхідності визнання проблеми
вчасності й повноти докладання регулятивних заходів. Сфера зов&
нішньоекономічної діяльності як і будь&яка інша сфера національ&
ного господарства, безумовно, потребує регулювання з боку держави.
Саме державне регулювання допоможе оптимізувати зовнішньо&
економічні зв’язки країни відповідно до її інтересів та цілей.
Держава бере на себе відповідальність за створення рівних умов
для суперництва підприємців, для ефективної конкуренції, за об&
меження влади монополій. Воно також турбується про виробницт&
во достатньої кількості суспільних товарів та послуг, так як ринко&
вий механізм не завжди в змозі належним чином задовольняти
колективні потреби людей.
Участь держави в економічному житті диктується ще й тим, що
ринок не забезпечує соціально справедливий розподіл доходу.
В цілому держава реалізує політичні та соціально&економічні
принципи даного суспільства. Воно активно приймає участь у фор&
муванні макроекономічних ринкових процесів.
Зазначена проблема є настільки важливою, що її без перебіль&
шення можна назвати фундаментальною. Підтвердженням тому
є історичний розвиток економічної теорії та практики, який у ціло&
му сформував дві альтернативні точки зору щодо місця держави
в системі ринкових інститутів — класичну і кейнсіанську. На їх ос&
нові розвинулися численні економічні течії, представлені такими
видатними вченими, як К. Менгер, О. Бем&Баверк, Ф. Візер,
А. Маршалл, В. Ойкен, М. Фрідмен, Є. Домар, Р. Харрод та ін. Да&
на проблематика є об’єктом уваги і сучасних українських вчених.
Найбільший інтерес викликають дослідження А. Гальчинського,
Б. Пасхавера, В. Найдьонова, М. Павловського, С. Корабліна та ін.
Активне залучення нашої держави до системи світогосподарсь&
ких зв’язків підвищує значущість зовнішньоекономічних відносин,
що базуються на рівноправній і взаємовигідній основі. Проте
включення економіки нашої країни до глобальних процесів і струк&
тур відбувається суперечливо і неоднозначно. Протягом періоду не&
залежного розвитку України сформовано економічні, матеріальні,
правові та інституціональні передумови для органічної інтеграції її
економіки у світові цивілізаційні процеси. Існуюча в Україні еко&
номічна, соціальна та політична ситуація актуалізує проблеми
управління зовнішньоекономічною діяльністю та вдосконалення
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організаційно — економічного механізму її реалізації. Вся система
міжнародного бізнесу потребує зваженого, ретельного планування
і програмування. Практична спрямованість менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності полягає в раціоналізації системи
прийняття рішень у сфері міжнародного бізнесу, підвищенні ефек&
тивності інвестицій у цій сфері, перетворенні зовнішньоеко&
номічних зв’язків у фактор економічного зростання і розвитку.
Отже, вирішення найгостріших проблем державного регулю&
вання економіки перебуває в площині системності прийняття уп&
равлінських рішень. Такій умові відповідають: чітке розмежування
владних, отже, й управлінських повноважень, злагоджена робота
всіх гілок і рівнів системи органів державного управління і,
обов’язково, відповідальність, яка забезпечується прозорістю і де&
мократичністю прийняття рішень.
Література
1. Бутко М., Подоляк Л. Державне регулювання як інструмент підви&
щення конкурентоспроможності регіонів. // Економіка України. — 2009.
— № 6. — С. 36–44.
2. Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегу&
ляції // Економіка України. — 2009. — № 1. — С. 59–65.
3. Мудрак Р. Державна регуляторна політика як складова економічного
розвитку // Економіка України. — 2009. — № 7. — С. 34–40.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В. В. Шевченко,
магістрант спеціальності менеджменту ЗЕД
ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»
тел. (067) 410 46 59
О. М. Іваницька,
д. н. з держ. управ., науковий керівник
Якість товару є основною складовою його конкурентоспромож&
ності. Визначаючи якість продукту слід намагатися виділити влас&
тивості товару, якім надає перевагу споживач. Слід мати на увазі,
що надати всі бажані якості товару практично неможливо, та й вза&
галі немає сенсу з точки зору вимог конкретних сегментів ринку,
а також з точки зору забезпечення ефективності підприємницької
діяльності фірми.
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Якість включає в себе велику кількість компонентів. Насампе&
ред до них відносяться техніко&економічні показники якості про&
дукції, а також якість технології її виготовлення і експлуатаційні ха&
рактеристики. Показники призначення продукції, надійності та
довговічності, трудомісткість, матеріаломісткість, наукомісткість —
є визначальними в цьому ряді.
В останні роки все більшого значення набувають і такі власти&
вості та характеристики продукції, як екологічні, ергономічні, есте&
тичні. Екологічні показники характеризують відповідність товару
вимогам захисту навколишнього середовища і базуються на
раціональному і бережливому природокористуванні. Ергономічні
показники пов’язані з урахуванням властивостей і особливостей
людського організму і покликані дотримуватись гігієнічних (освіт&
лення, токсичність, шум, вібрація, запиленість), антропометрич&
них (відповідність форми і конструкції виробу розмірам і конфігу&
рації людського тіла), фізіологічних, психологічних та інших вимог.
Естетичні показники визначають зовнішню форму і вид продукції,
її дизайн, привабливість, виразність, емоційність впливу на спожи&
вача тощо.
Найважливішим джерелом зростання ефективності виробницт&
ва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що
виготовляється на підприємстві. Для технічних систем характерна
жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає
другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і ви&
готовлені. Таким чином, сучасний рівень розвитку науково&
технічного процесу значно підняв рамки вимог до технічного рівня
і якості виробів у цілому і їхніх окремих елементів зокрема. Системний
підхід дозволяє об’єктивно вибирати масштаби і напрямки управ&
ління якістю, види продукції, форми і методи виробництва, що за&
безпечують найбільший ефект від зусиль і коштів, витрачених на
підвищення якості продукції. Системний підхід до поліпшення
якості продукції дозволяє закласти наукові основи у процес органі&
зації виробництва на промислових підприємствах, об’єднаннях.
Подальше освоєння нового для нашої країни економічного се&
редовища відтворення, тобто ринкових відносин, диктує необхід&
ність постійного поліпшення якості з використанням для цього
всіх можливостей, всіх досягнень прогресу в області техніки й ор&
ганізації виробництва.
Найбільш повне і всебічне оцінювання якості забезпечується, ко&
ли враховані усі властивості аналізованого об’єкта, які виявляються
435

Секція 1

Економічні перспективи України

на всіх етапах його життєвого циклу: при виготовленні, транспорту&
ванні, збереженні, застосуванні, ремонті, техобслуговуванні.
Література
1. Басовский А. Е. Управление качеством: Ученик // Басовский А. Е.,
Протасьев В. В. — М.: Инфра&М, 2000. — 523 с.
2. Мережко Н. В. Сертифікація товарів і послуг: Підручник // Мереж&
ко Н. В. — К.: Нац. торг. — екон. ун&т, 2002. — 234 с.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. І. Шкода,
V курс, група Е 9 10 М5МР, спеціальність «Маркетинг», МАУП,
тел.0931681699
І. Ю. Кутліна,
к. техн. н., науковий керівник
Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу,
що розробляє підприємство для свого цільового ринку, є товар. Ви&
важена і послідовна товарна політика виробника задає початок йо&
го успіху. Термін «товарна політика» доволі широкий і охоплює
різні аспекти продуктової стратегії і тактики підприємства. Марке&
тингова товарна політика являє обою комплекс заходів, у межах
яких один чи декілька товарів використовуються як основні інстру&
менти виробничо&збутової діяльності фірми. Основним завданням
товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке уп&
равління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або
були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як
допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей.
Під час розробки товарної політики треба забезпечити збалансо&
ваність товарних ресурсів, роздрібного товарообороту і попиту насе&
лення як за загальним обсягом, так і в розрізі асортименту — з одно&
го боку, роздрібного товарообороту і прибутку — з іншого, та
обґрунтування оптимальних пропорцій їх розвитку. В процесі розроб&
ки структури товарообороту не можна не брати до уваги реальні мож&
ливості підприємства і його ресурсну забезпеченість. Пов’язати між
собою три аспекти — прибуток, попит, ресурсні можливості дозволяє
комерційне регулювання асортиментної структури товарообороту.
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Розробка й здійснення товарної політики вимагають дотриман&
ня наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на
перспективу; наявності стратегії виробничо&збутової діяльності
підприємства; знання ринку й характеру його вимог; чіткої уяви
про свої можливості й ресурси (дослідницькі, науково&технічні, ви&
робничі, збутові) нині та на майбутнє.
Відсутність товарної політики веде до нестійкості структури
асортименту через вплив різних факторів, втрати контролю над
конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.
Поточні рішення, що приймаються керівником в таких випадках,
базуються виключно на інтуїції, а не на тверезому розрахунку, який
враховує довгострокові інтереси.
Добре продумана товарна політика не тільки дозволяє оп&
тимізувати процес оновлення товарного асортименту, але й слу&
жить для керівництва підприємства свого роду орієнтиром загаль&
ної направленості дій, що становитиме основу для прийняття
оптимальних рішень.
Метою даного дослідження є формування такої товарної політи&
ки на підприємстві, яка повинна більше концентрувати увагу на пот&
ребах споживачів, а саме: розширення асортименту продукції, підви&
щення якості та конкуретноспроможності продукції. Здійснення
заходів, які будуть підвищувати продажі товарів, таких, як безкош&
товна доставка продукції, пропонування відстрочок по платежам
провіреним клієнтам, здійснення цінових знижок клієнтам за
купівлю великої партії товару, подарунки та інші стимулюючі заходи,
які дають підприємству переваги над конкурентними фірмами.
Покращення становища на підприємстві можливо, якщо буде
впроваджуватись нова продукція, новітня технологія виробництва
та нове устаткування.
Вдосконалення товарної політики підприємства включає комп&
лекс здійснення певних заходів, серед яких важлива роль відводить&
ся впорядкуванню структури управління підприємством, здійснен&
ня заходів з метою стимулювання працівників та створенню нових
відділів по розробці та удосконаленню товарного асортименту.
Впровадження таких заходів дозволить:
– підвищити ступінь конкурентоздатності як окремого виду
продукції, так і підприємства в цілому;
– контролювати ситуацію на ринку;
– збільшити частину задоволення споживчого ринку на вироби
підприємства.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Н. С. Шкурпіт,
V курс, група МО 51, спеціальність «Менеджмент організацій»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел. (063) 7915181
В. А. Цопа,
д. т. н., професор, науковий керівник
У практиці управління персоналом в останні роки чітко прослі&
джується переплітання різних його моделей: американської, японсь&
кої і західноєвропейської. В цьому проявляється процес інтернаціона&
лізації сучасного менеджменту. В сучасній теорії і практиці управління
персоналом на фірмах індустріально&розвинутих країн домінують два
діаметрально протилежних підходи — американський і японський.
Характерною особливістю сучасних систем стимулювання на
Заході є величезне поширення системи заохочення за впроваджен&
ня різноманітних нововведень.
Так, більшість західноєвропейських фірм формують преміальні
фонди за створення, освоєння й випуск нової продукції, але їхній
розмір залежить від приросту обсягу продажу нової продукції, її
частки в загальному обсязі виробництва.
У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігає&
ться стала тенденція до індивідуалізації заробітної плати на підставі
оцінки конкретних заслуг працівника.
Отже, розглянемо американський підхід до управління персоналом.
Американський — передбачає початкове визначення про&
фесійно&кваліфікаційної моделі «посади» і «підтягування» до
найбільш відповідних працівників за схемою «посада&працівник».
Особливостями системи управління в американських фірмах є нас&
тупне: персонал розглядається як основне джерело підвищення
ефективності виробництва; йому надається певна автономія; підбір
здійснюється за такими критеріями, як освіта, практичний досвід
роботи, психологічна сумісність, уміння працювати в колективі;
орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, інженерів, вчених.
Американські менеджери традиційно орієнтовані на індивіду&
альні цінності і результати. Вся управлінська діяльність в амери&
канських компаніях ґрунтується на механізмі індивідуальної відпо&
відності, оцінці індивідуальних результатів, розробки кількісних
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виражень цілей, які мають короткотерміновий характер. Управлін&
ські рішення, як правило, приймають конкретні особи і несуть від&
повідальність за їх реалізацію.
Характерними умовами праці є:
– зменшення обсягів роботи в центральних службах і скорочен&
ня адміністративного апарату;
– більш широкий перелік професій і посадових інструкцій;
– перехід на гнучкі форми оплати праці;
– об’єднання інженерів, вчених і виробничників у наскрізні ко&
лективи — проектно&цільові групи.
В американських фірмах застосовуються чотири форми залу&
чення персоналу до управління:
1) участь працівників в управлінні працею та якістю продукції
на рівні виробничого цеху чи іншого такого ж підрозділу;
2) створення робітничих рад або спільних комітетів робітників
і менеджерів;
3) запровадження системи участі персоналу в одержаному прибутку;
4) участь представників найманої праці в роботі рад директорів
корпорацій.
Зокрема, майже 25% американських фірм з кількістю працівни&
ків понад 500 осіб мають в організаційній структурі управління ра&
ди робітників чи спільні комітети робітників та адміністрації.
Американська практика в її найбільш сучасних і передовим
з управлінської точки зору проявах розробляє і використовує ши&
рокий арсенал новітніх форм і методів роботи з резервом керівних
кадрів. Вони тісно погоджуються з іншими елементами організації
праці і управління, із системами оплати праці, у тому числі з дифе&
ренційованим преміюванням.

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
В. А. Шупік ,
VІ курс, група БС–51, спеціальність «Банківська справа»
Інститут економіки та менеджменту,
Циганов С. А.,
д. е. н., проф., науковий керівник
Передумовою повноцінного функціонування ринкової системи
господарювання є наявність ефективно діючої та цілісної інфраст&
руктури. Важливе місце серед усієї сукупності складових елементів
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останньої належить кредитним та фінансовим інституціям, зокре&
ма банкам, фондовим і валютним біржам, страховим, інвес&
тиційним компаніям, кредитним спілкам. Усі вони — активні учас&
ники грошового обігу, належна організація грошових потоків якого
забезпечує безперервність процесу суспільного відтворення. Проте
ключовою ланкою з перерахованих фінансових інституцій є банки.
Саме їм належить пріоритетна роль у мобілізації тимчасово вільних
коштів суб’єктів господарювання, в спрямуванні необхідних об&
сягів грошових капіталів у найприбутковіші галузі економіки, що
в кінцевому результаті приводить до підвищення матеріального
добробуту населення країни.
Грошовий потік представляється як комплексна категорія із
власною структурною характеристикою, яка включає в себе су&
купність окремих складових елементів: причини формування гро&
шового потоку; форми узгодження грошового потоку; напрямку
руху грошових коштів.
Організація моделі управління грошовими потоками здійснює&
ться із дотриманням сукупності певних принципів, основними
з яких є інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та
повне представлення фінансової інформації; збалансованість —
обґрунтоване використання для потреб управління грошовими по&
токами критеріїв та методів групування, зведення та узагальнення
грошових потоків суб’єкта господарювання; ефективність — визна&
чення оптимального рівня розподілу грошових коштів у просторі та
часі з метою мінімізації затрат на досягнення необхідного ефекту.
Управління грошовими потоками є важливою складовою части&
ною загальної системи управління фінансовою діяльністю банку. Про&
цес управління грошовими потоками проводиться в декілька етапів.
На першому — здійснюється визначення грошових потоків. При ви&
користанні прямого методу розрахунку грошових потоків використо&
вуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують
усі види надходжень і витрати коштів. На другому етапі управління
проводиться аналіз грошових коштів. Основною метою цього аналізу
є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнь&
ого використання, а також збалансованості позитивного і негативно&
го грошових потоків банку за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків
проводиться по банку в цілому, у розрізі основних видів його госпо&
дарської діяльності, за окремими структурними підрозділами. На
третьому етапі управління грошовими потоками здійснюється процес
оптимізації грошових потоків. Основу оптимізації грошових потоків
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складає збалансування обсягу позитивних і негативних грошових по&
токів. На результати господарювання негативно впливає як дефіцит&
ний так і надлишковий грошовий потік.
Основними цілями оптимізації грошових потоків банку є: за&
безпечення збалансованості обсягів грошових потоків; забезпечен&
ня синхронності формування грошових потоків у часі; забезпечен&
ня росту чистого грошового потоку банку.
На четвертому етапі управління грошових потоків проводиться
планування грошових потоків. Планування грошових потоків охоп&
лює два його основних види — поточне планування, в процесі якого
розробляється план надходження і витрачання грошових засобів
і оперативне планування, в процесі якого розробляється система
платіжних календарів за відповідними видами руху грошових засобів.
Основною метою розробки плану надходження і витрат грошових за&
собів являється прогнозування в часі валового і чистого грошового
потоку банку в розрізі окремих видів господарської діяльності і забез&
печення постійної платоспроможності на всіх етапах планового
періоду. Основною метою розробки платіжного календаря є встанов&
лення конкретних термінів надходження коштів і платежів
підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі пла&
нових завдань. На п’ятому етапі управління грошовими потоками за&
безпечується процес ефективного контролю за грошовими потоками.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
А. Р. Янгаличев,
V курс, группа Е 9 10 М5МР(1.2д), спеціальність «Маркетинг»
Міжрегіональна Академія управління персоналом,
к. тел.(067)4433211
І. Ю. Кутліна,
к. т. н., доцент, науковий керівник
В сучасних умовах розвитку ринкових відносин виникає на&
гальна необхідність вдосконалення виставково&ярмаркової діяль&
ності підприємств. Виставки/ярмарки як інструмент комплексу
маркетингових комунікацій висувають чіткі вимоги до їхньої ефек&
тивної організації: ретельне вивчення, аналіз цільової спрямова&
ності і вибір відповідної виставки/ярмарки, уміння компетентно
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вести спілкування з відвідувачами, налагодження контактів та їхня
підтримка по закінченні виставки/ярмарки.
Методологічні та методичні питання організації та розвитку
виставково&ярмаркової діяльності та пов’язані з цим прикладні ас&
пекти досліджувались зарубіжними науковцями: Я. Критсотакісом,
С. Міллером, Б. Монтгомері, Дж. Олвудом, С. Гопалакрішною та
ін., в тому числі російськими вченими — В. Пєтєліним, І. Філонен&
ком, Л.Назаренко та іншими. В умовах бурхливого, майже
стихійного розвитку виставково&ярмаркової діяльності в Україні,
збільшення кількості виставково&ярмаркових заходів, підвищення
зацікавленості ними керівників підприємств різних форм власності
постає завдання розробити теоретичне підґрунтя для цього важли&
вого напрямку діяльності підприємств.
В Україні виставково&ярмаркова діяльність ще не набула дос&
татніх теоретичних обґрунтувань і необхідного методичного забез&
печення. Питання, що торкаються цієї проблеми, лише частково
висвітлювались такими українськими фахівцями, як Т. І. Лук’янець,
Е. В. Ромат, С. С. Гаркавенко, А. С. Савощенко, В. І. Фарберов.
Отже актуальним залишається пошук шляхів вдосконалення
виставкової діяльності підприємств. Участь у виставці для під&
приємства — дієвий засіб комунікаційної політики, як на міжна&
родному рівні, так і на національному, що стимулює продаж про&
дукції та є ефективним методом в конкурентній боротьбі.
Виставки — ефективний ресурс для організації і проведення мар&
кетингових досліджень, оскільки кожна виставка є своєрідним зрізом
цілком конкретної ринкової ситуації. Виставкові заходи — важлива і
досить вагома частина маркетингового плану будь&якої організації,
яка бере в ній участь у ролі експонента, відвідувача або організатора.
Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі за&
собів рекламного впливу, так як представляють дуже широкі мож&
ливості демонстрації рекламованих виробів для встановлення пря&
мих контактів із безпосередніми покупцями та споживачами.
Кожне підприємство повинно чітко формувати мету участі
у виставкових заходах. Мета участі у виставці повинна бути чітко
сформульована. При розробці цілей необхідно, щоб вона відповіда&
ли вимогам часу і місця проведення, були вимірними, реальними
і досяжними. З усього спектру виставок необхідно обрати ті, що
в найбільшій мірі будуть відповідати досягненню поставлених мар&
кетингових завдань. Важливим є також визначення видів про&
дукції, що будуть представлені на виставці.
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Слід звернути особливу увагу на визначення площі виставково
го стенду та його місцезнаходження у виставковому залі. Як прави
ло, основний потік відвідувачів спрямовується або ж по централь
ному проходу, або ж направо від центрального входу. Оформлюючи
стенд необхідно враховувати, як специфіку своєї продукції, так і те
матику виставки. Стенд — візитна картка компаніїекспонента. За
три секунди відвідувач повинен помітити стенд, впізнати компанію
і зацікавитися продукцією. При підборі персоналу, що мають забез
печити організацію роботи стенду необхідно визначити їх кількість,
професійність і компетентність, провести інструктаж. Також важ
ливими елементами ефективної виставкової діяльності
підприємства є рекламні та поліграфічноінформаційні матеріали,
демонстрація продукції у дії, заходи з стимулювання відвідувачів.
Останній етап виставкової діяльності — аналіз результатів та
оцінка ефективності участі у виставці, практичне використання її
результатів та обробка контактів, що з’явилися завдяки участі
у виставці.
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