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Аудитор – 
професія майбутнього Без аудиту немає надійності рахунків,

Без надійності рахунків немає контролю.
А без контролю що вартує влада?

Р. АдамсРинок праці кожного року видозмінюється і характеризується 
новим змістовим наповненням. З’являються раніше невідомі професії, 
спостерігається коливання щодо рівня затребуваності окремих видів 
діяльності, формуються різноманітні вимоги до працівників. 

На даному етапі розвитку суспільства, в процесі використання штучного 
інтелекту, 53 професії втратили сенс існування (виконанням однотипних 
функцій зайнялися роботи), однак виникло 186 нових професій, які 
характеризуються високою фаховою кваліфікацією та особистісним 
розвитком. Вказані тенденції підтверджує інформація кривої Аутора 
(дані щодо зміни рівня зайнятості в галузях економіки в залежності 
від кваліфікації працівників). Згідно даними кривої у майбутньому 
найбільш затребуваними на ринку праці стануть: робітничі професії та 
високваліфікований персонал. 

Однодумцем даного твердження є відомий американський діяч, 
президент трьох американських компаній, автор праць, пов’язаних із 
саморозвитком особистості, Б. Трейсі. Він вважає, що зараз основним 
трендом ринку праці є твердження – «заробляй стільки, скільки ти 
вартуєш». Вартість працівника Б. Трейсі вимірює п’ятьма складовими-
характеристиками професіонала: знаннями, освітою, уміннями, навиками та 

досвідом. Тобто, роботодавці, 
приймаючи працівника на 
роботу, очікують від нього 
не «пасивного» виконання 
покладених завдань, а 
ініціативності, творчості, 
професіоналізму під час 
діяльності.  Формується 
попит не на учасників «певної 

професії», а на особистостей, лідерів, працівників-мотиваторів.  А це 
означає, що основними трендами сучасного ринку праці можна назвати: 

• підвищення ролі освіти і знань в процесі пошуку роботи;

• розвиток міжособистісних та комунікаційних навичок працівника, 
його світогляду;

• уміння виконувати базові завдання професії.

Підтримку інтелектуальних професій демонструє українська влада. 
Зокрема, у 2019 році український уряд та ЄС підписали  програму підтримки 
електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн. 
євро. У 2020 році 80% найпопулярніших послуг планують диджіталізувати. 
Особливо зміни стосуються сфери обліку та фінансів.

Професією, яка має безпосереднє відношення до обліку, управління 
та адміністрування є аудит. Історично склалося так, що часто результати 
людської діяльності потребують перевірки на достовірність. Причин 
цього є декілька: можливість створення людиною банальної необдуманої  
та неусвідомленої помилки, або ж вчинення заздалегідь продуманої 

фальсифікації. Обидві причини потребують контролю за результатами 
діяльності для виправлення помилок та підвищення рівня достовірності, 
об’єктивності інформації. Професійний скептицизм економістів із 
розвитком господарства та розширенням масштабів діяльності спричинив 
відокремлення функції контролю у самостійний вид діяльності, який 
назвали аудитом.

Основною функцією, яку виконує аудитор – є засвідчення достовірності 
даних фінансової звітності підприємства. Тобто, аудитор виступає гарантом 
результатів господарської діяльності перед економічними суб’єктами і з 
цією метою проводить діагностику бізнесу. 

 Окрім основних послуг (з підтвердження даних), аудитор може 
надавати й супутні послуги. До них відносимо оцінку ефективності 
системи внутрішнього контролю, використання виробничих потужностей, 
функціонування системи управління, матеріального стимулювання і 
оплати праці, інформаційних систем, систем корпоративного управління, 
діяльності підприємства вимогам законодавства, оцінку вартості 
активів, надійності системи бухгалтерського обліку, стану та результатів 
господарської діяльності, перевірку прогнозної інформації. Іншими 
професійними послугами аудитора є: ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансових звітів, відновлення бухгалтерського обліку, 
консультації з питань бухгалтерського обліку, системи внутрішнього 
контролю, оподаткування, управління та ведення бізнесу, розробка 
документів, необхідних для ведення господарської діяльності (статутів, 
наказів, внутрішніх норм і правил, посадових інструкцій тощо), проведення 
професійних тренінгів для бухгалтерів, аудиторів, директорів.

Кросгалузева спеціалізація аудиторів є обширеною: аудитор – найвищої 
кваліфікації бухгалтер, економіст, податківець, який до того ж знає 
особливості виробничих процесів підприємства. Окрім спеціалізованих 
функцій аудитор повинен володіти надпрофесійними вміннями: мати 
системне мислення, мультимовність, комунікативні навики, вміння 
керувати проектами і процесами, клієнтоорієнтованість, стресостійкість, 
креатив та естетичний смак. 

Професійні навички аудитора є настільки затребувані, що зачасту 
дану професію називають професією минулого, теперішнього та 
майбутнього. Аудитор уміє адаптуватися до змін, працювати в команді, 
трактувати законодавчі особливості та бути «в тренді», домовлятися 
та переконувати, має навички «бізнес-менеджменту» та стратегічного 
управління, вести проекти, моделювати управлінські рішення. Корифеї 
економічної науки вважають аудит «совістю сучасного бізнесу», місія якого 
полягає у зменшенні рівня невизначеності, достатнього для прийняття 
управлінського рішення. Саме тому аудитор постає затребуваним 
фактором розвитку національної економіки.
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Школа професійної 
майстерності: 
особливості практико-
орієнтованого навчання

Професорсько-викладацький колектив кафедри фінансового 
контролю та аудиту ЗУНУ у своїй діяльності дотримується практико-
орієнтованого підходу у навчанні студентів. Сутність такого підходу 
полягає у професійній підготовці студента, тобто завершальним етапом 
процесу навчання є виконання конкретизованих видів дій на конкретному 
місці діяльності (наприклад, аудиторській фірмі). По завершенні такої 
діяльності студент отримує навчальний продукт у формі досвіду, тобто 
набуває вмінь застосовувати отримані протягом періоду навчання у 
вищому навчальному закладі знання в професійній діяльності. По своїй 
суті практико-орієнтований підхід у навчанні є переліком конкретних 
практичних дій, досвід застосування яких можливий в результаті інтеграції 
теорії й практики. 

Школу професійної 
майстерності при кафедрі 
фінансового контролю та 
аудиту започаткував доктор 
економічних наук, професор, 
сертифікований аудитор 
України, завідувач кафедри 
фінансового контролю та 
аудиту,  директор аудиторської 
фірми «Тер Аудит» – Лучко 
Михайло Романович. 
Проходячи на четвертому 
курсі практику студенти мають 
можливість залишитися на 

фірмі «Тер Аудит», як це минулого року зробили студентки Луб Наталія, 
Попадюк Іванна та Гавдида Мар’яна. 

Наталія Луб зазначає, що на фірмі ТОВ «Тер Аудит» дівчата познайомилися 
із програмним комплексом «Is-Pro» і з представниками цієї компанії, 
які презентували даний програмний продукт в місті Тернополі та в 
Західноукраїнському національному університеті. Студентки вирішили 
поглибити свої знання і пройти курс вивчення цього програмного 
комплексу. 

Програмний комплекс «Is-Pro» – це українська програма світового 
стандарту, для автоматизації обліку та управління на підприємствах 
та в бюджетних установах. Система «ІС-ПРО» дозволяє вести облік 

взаємовідносин з 
контрагентами, управ-
ляти логістикою і 
складськими ресурсами, 
планувати та вести облік 
виробництва, управляти 
кадрами і робити 
розрахунок заробітної 
плати, керувати 
експортно-імпортними 
операціями, вести 
бухгалтерський та 
податковий облік, 

вираховувати бюджетування та робити фінансовий аналіз.  За допомогою 
наявних освітніх платформ студенти детально ознайомилися із принципами 
ведення бухгалтерського обліку в «Is-Pro», також пройшли серію вебінарів.

 По завершенні навчання студенти складали іспит  з програмного 
комплексу «Is-Pro». Екзамен складався з 12 блоків, таких як: загальні 
відомості та адміністрування, налаштування та принципи ведення 
бухгалтерського обліку в системі, грошові кошти, облік розрахунків з 
контрагентами, налаштування та принципи ведення податкового обліку, 
облік договірних зобов’язань, облік взаєморозрахунків, логістика, основні 
засоби, управління персоналом, звіти та вихідні форми, в кожному з яких 
було від 10 до 60 завдань. Завдання були як тестові, так і письмові. 

Дівчата зізнаються, що з хвилюванням чекали результатів незалежного 
оцінювання, оскільки оцінки іспиту визначає сама програма. Коли  
дізналися новини про успішно складений іспит та  отримання сертифіката 
впроваджувачів, їхнім емоціям не було меж.

Наталія стверджує, що це було, без сумніву, першою великою перемогою 
в її житті. Вона раділа своєму успіху, батьки та друзі пишалися нею. Але після 
розмови з фахівцями та директором фірми «Тер Аудит» Наталя зрозуміла, 
що це лише початок роботи у даному напрямку: «Це не кінець, це навіть не 
початок кінця, а  кінець початку». Ця улюблена фраза Лучка М.Р. у навчанні 
дівчат проявляється й зараз.

На сьогоднішній день перспективи студенток великі, але затримки 
реалізації цих перспектив пов’язанні із «Covid -19». Вся сфера управління 
закривається для зовнішніх стосунків і, як правило, працює дистанційно. 
Однак, студентки не зупиняються і вже відпрацювали великий програмний 
комплекс на практиці, пройшли 179 операцій і виходять на звітність, 
- на практичний результат. На даний час студентки є професійними 
впроваджувачами програмного комплексу «Is-Pro». У цьому їм допоміг 
Західноукраїнський національний університет та хороші практико-
орієнтовані наставники. Дівчата усім радять приділяти більше уваги 
навчанню, але й не забувати, що підкріплення практикою дасть можливість 
зреалізувати себе.

Студентське наукове товариство 
кафедри фінансового контролю 
та аудиту

При кафедрі фінансового контролю та 
аудиту ЗУНУ функціонує постійно діюче 
студентське наукове товариство (далі – СНТ). 
Метою створення гуртка стало бажання 
викладачів допомогти студентам навчитися 
висловлювати думки, вміти подати себе 
як інтелектуальну, освічену особистість, 
а також надати можливість розвивати 
власний науковий потенціал. Завданнями 
функціонування гуртка визначено: зниження 
бар’єрів у комунікаціях між науковцями 
та студентами, а також між студентами 
зокрема, для обміну знаннями, умінням та 
досвідом; розвиток діалектики й наукового 
мислення студентів, формування їх як 
активних, творчих та впевнених у власних 
можливостях особистостей. 

З цією метою викладачі-куратори  
формують тематику наукових семінарів, 

круглих столів та диспутів, в процесі 
проведення яких студенти мають можливість 
практикувати вміння представлення 
власних досліджень, спілкування із гостями-
практиками у галузі, що відповідає тематиці 
круглого столу, обговорення актуальних 
досягнень та проблем науки й практики. 

Пріоритетним завданням діяльності 
СНТ визначено розвиток інтелектуальних 
здібностей, активного творчого мислення 
та креативності студентів. З цією метою 
студенти-члени СНТ беруть участь у 
конкурсних завданнях, вікторинах, КВК, 
часто отримуючи призові місця.

Для вираження лідерських якостей 
особливо обдарованих студентів 
здійснюється організація роботи бажаючих 
для участі з представлення конкурсних 
наукових робіт, в олімпіадах.
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Студенти та
викладачі: 
успішна робота пліч-о-пліч 

В рамках діяльності кафедри 
успішно функціонує студентський 
актив, що бере участь у 
культурних, освітніх і наукових 
заходах університету. Минулого 
навчального року вдалося втілити у 
дійсність два проекти, які отримали 
схвальні відгуки та 1 місце у 

Лише за минулий навчальний рік було проведено:

1. Лекцію-відкриття роботи студентського наукового товариства, де 
гостею виступила професор Вроцлавського університету Anna Cwiaka-
la-Malys із темою доповіді «Тенденції тіньової економіки Польщі».

2.  Наукові семінари та круглі столи на теми:

• «Перспективи розвитку статистики як науки та практичної 
діяльності в Україні та за кордоном. Пріоритетні статистичні 
дослідження світових проблем»;      

• «Противірусне застосування методів та прийомів економічного 
аналізу в умовах невизначеності та економічних загроз»;

• «Інформаційна підтримка бізнесу»;

• «Роль і місце евристичних методів в системі економічного аналізу».

3. Бізнес-проект «Якби у мене був мільйон» на тему «Тареля».

4. Економічну вечірку «Фінанси співають романси».

5. Олімпіади із дисциплін «Статистика», «Аудит».

Поточного навчального року студенти мали можливість познайомитися 
із «лідерами» професії та дізнатися про:

• «Професію бухгалтера/аудитора. Сучасність та майбутнє», лектор: 
екс-заступник міністра фінансів  України, віце-президент та спів-
засновниця Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України, 
голова Ради директорів аудиторської фірми «Аксьонова та 
партнери» (GGI Geneva Group International (Швейцарія))  Макеєва 
Олена;

• «Творення професії аудитора як «вічної» діяльності», лектор: 
завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту, доктор 
економічних наук, професор, сертифікований аудитор України, 
директор аудиторської фірми «ТерАудит» Лучко Михайло;

• «Адвокат та аудитор – можливості співпраці», лектор: адвокат 
Костова Наталія.

Студенти-учасники СНТ мають можливість вносити власні корективи у 
діяльність наукового гуртка, втілювати бажання та пропозиції. Головою 
СНТ на даний час є студентка 4го курсу кафедри фінансового контролю та 
аудиту ЗУНУ – Рекис Оксана.

рейтингу проведених заходів:

• бізнес-проект «Якби у мене був 
мільйон»;

• свято-культурна традиція: 
«Андріївські вечорниці».

Окрім того, студенти кафедри 
щорічно успішно приймають участь 
у конкурсах студентських талантів 
«Ліра», «Нова генерація».

 Ці два конкурси проводяться 
для студентів першого курсу усіх 
факультетів університету з метою 
тісної комунікації «новеньких» 
студентів, успішного знайомства у 

неформальній та цікавій ситуації, 
прояву себе, своїх талантів, 
формуванню позитивних емоцій.

Слід відзначити, що студенти 
кафедри фінансового контролю 
та аудиту багато років поспіль 
отримують призові місця, що вкотре 
свідчить про їх активну життєву 
позицію та творчі здібності.
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Бізнес-проект «Якби у мене був мільйон» виконаний учасниками 
СНТ кафедри та присвячений соціальній тематиці — забруднення 
навколишнього середовища пластиком та знищення лісових ресурсів Землі. 
В рамках проекту студенти провели статистичне та наукове дослідження 
із організації та впровадження бізнесу, пов’язаного із виробництвом 
одноразового їстівного посуду із висівок під назвою «Тареля». 

Характеристиками такого виробництва є використання сировини 
природного походження, а саме відходів злакових культур (пшеничні, 
вівсяні та житні висівки – продукцію, поширену на території України), 
організації безпечного технологічного процесу, що дозволить виготовити 
продукт, який може бути повністю утилізованим. Їстівний посуд 
розкладається протягом 30 днів після його використання, окрім того, його 
можна використати як корм для тварин.

Виробництво одноразового посуду із відходів злакових культур 
вирішує проблему боротьби із пластиковими та паперовими відходами, 
збереженням лісових ресурсів, а також є оригінальною інновацією, яка 
пропонує якісно новий посуд різноманітної форми, кольору та запаху і 
може бути придатною для повторного використання (його можна помити 
і повторно використати), корму для тварин. 

Розробники проекту визначили, що для розвитку інноваційного бізнесу 

Пісня «Скажене весілля»

Син: (Телефонує до батьків)Мамо, то Ви?...Як не Ви, мамо? Мамо,то ви?

Мати: Так, так, синку!!

Син: Я прилітаю із Франції, їду додому в село. Але хочу вам відкрити 
таємницю, я вам покажу свою дівчину – мою наречену, вашу майбутню 
невістку.

Мати: Скинь хоч фотографію для батька. (сигнал перекинути фото)

Син: Ой – не те відправив.

в Україні варто брати до 
уваги такі цілі, як: досягнути 
економічної, ринкової 
ефективності, налагодити 
об’єктивну кадрову 
політику та політику 
ділового партнерства. 

Для розуміння чинників, 
які впливають на потенціал 
інноваційного виробництва 

одноразового їстівного посуду, в першу чергу, виконавцями проекту 
проаналізовано рівень можливого попиту на запропоновану продукцію. 

Економічним стимулом діяльності є порівняно недорога організація та 
технологія виробництва. Для організації та початку виробничої діяльності 
необхідно придбати устаткування: технологічну лінію з тістомішалками, 
пресом та формами для випікання, духові печі. Також варто запатентувати 
рецепт приготування та випікання посуду, оплатити послуги із розробки 
технології виробництва посуду. Для подрібнення бракованої продукції та 
продукції, призначеної для переробки на корм, слід придбати дробілку. 
Також варто врахувати оренду та ремонт приміщення, вартість меблів, 
інвентаря та офісного устаткування, запланувати кошти на виплату  
заробітної плати й податків, закупівлі початкового запасу сировини, 
палива та тари. Всі операції з організації бізнесу необхідно відобразити 
у Бюджеті початкових інвестицій. Розробники проекту зробили такий 
бюджет, проаналізувавши орієнтовні ціни на кожен вид активу.

Наступним кроком є проведення лабораторного аналізу та визначення 
співвідношення сировини, необхідної для виготовлення продукції, що 
студенти успішно виконали. 

Студенти визначили точку беззбитковості, перерозподіливши усі 
витрати на постійні та змінні, побудували дерево рішень щодо закупівлі 
висівок. Оскільки бізнес розпочинається в умовах значної невизначеності, 
коли прогнозний попит визначено на підставі статистичних даних, 
дерево рішень дозволить розрахувати яку оптимальну кількість висівок 
необхідно закупити за місяць для того, щоб виготовити і продати продукції 
для одержання найвищого прибутку. 

Свято-культурна традиція: «Андріївські вечорниці». Кожна людина 
повинна ідентифікувати себе такою, що любить свою країну, її культуру. 
З метою популяризації старовинних і новітніх традицій українського 
народу на факультеті фінансів та обліку ЗУНУ щорічно проводиться свято 
«Андріївські вечорниці». Студенти і викладачі кафедри фінансового 
контролю та аудиту мали можливість минулого року представити власний 
міні-теарт під назвою «Скажене весілля». Комедійна історія кохання 
людей різних національностей полонила увагу глядачів, викликала багато 
позитивних емоцій і набула значної популяризації. Пропонуємо вам 
ознайомитися із сценарієм дійства.

Сценарій «Скажене весілля» Стрибнула коза у гречку,
А свиня до хати.

 А у нас важлива справа
Свято святкувати.

Мати показує фото Полякової 
і каже до батька: Дивись 
яку невістку син нам везе, 
Катрусю.

Мати із батьком під аркою 
із хлібом і сіллю зустрічають 
наречених

Батько: дорогі мої Степан і 
Катрін.
Мати: як то кажуть, бонжур камон сола?

Батько: Що? Яка сола?

Мати: Ну… у них у Франції так вітаються?

Батько: Слухай, я до твоїх вареників не лізу і ти до моєї дипломатії не 
лізь.

Сусідка: Середюки, Ви що там показились зі своєю сіллю та хлібом? 
Французьку делегацію, треба зустрічати з круасаном і пармезаном.

(Віддає коровай матері і йде ближче до сусідки)

Батько: Ну, що це ви, Світлано Романівно, сусідському щастю заздрите?

Сусідка: Як можна, Олександре Володимировичу, я просто переживаю, 
щоб ваша майбутня невістка не образилась і не покинула вашу родину.

Батько: Ну ваша невістка вас не покинула, от і за мою не переймайтесь. 
У нас з вами чудові сини, мій он  ЗУНУ закінчив і поїхав на стажування до 
Франції, а ваш біля ЗУНУ  КПІЗИ продає.
Сусідка: Таких маємо дітей, 
люблячих екзотику.

Батько: Ну у мене не просто 
невістка, а європейка.

Мати: Ну ти довго там ще, вже  
їдуть.

(Сигнал машин)

Мати: Ой синку, як я сумувала.

Батько: ну де вона?
(Виходить невістка)

Невістка: Хай живе та процвітає, цей дім і його господар.

Батько: Ааа… як вона свою подругу надресирувала, ой яка розумниця, 
нашу мову вивчила. То де твоя блондинка? 

Син:  Тату яка блондинка?

Батько: Ну блондинка, кобіта чи як їх там по французьки?

Де Катрін  клич сюди мою невістку!

Хай не ховається за дверима. Катрін, Катрін.(іде шукає)

Невістка: Батьку, ви реально пришелепкуваті.  Катрін  це я!

(мати відводить у сторону батька)

Мати:  Та чекай, ще не все втрачено, сьогодні у вечері вечорниці.

Батько: Ну і що?

Мати: Ну як що? Підемо погадаємо, чи бути їй нашою невісткою.
Батько: Та робіть вже що 
хочете!

Невістка: Мамо, я бачу у вас 
тут весело!

Мати: Я  тобі ще таку розвагу 
покажу… Ходімо  

(Всі виходять. Звучить пісня 
«Гоп-гоп-гоп-чи не гоп»)

Дівчата виходять і танцюють 
польку на три рухи, з іншого боку заходить мати і невістка, музика 
зупинилась.

Мати: Дивись як гарно танцюють, ще й не те вміють…а ну ходімо ближче!

Дівчина 1: Може вже почнемо ворожити? Дуже вже хочеться про свою 
долю дізнатися. Це ж правда, що на Андрія усе, що наворожиш збудеться.

Молодиця 1: Авжеж, правда. Я з вишні гілля нарвала, у воду поставила, 
то вона мені до Різдва і розпустилася, а я через місяць і заміж вийшла, 
геть і не надівувалась.

Молодиця 3: Ану, дайте мені дві нитки: чорну і червону, і миску з водою. 
(Звертається до дівчини). Бери скручуй і кидай у миску, якщо вони 
розкрутяться, то заміжжя буде добре, а залишаться скручені – погано.
(Невістка робить те, що каже мати)

Дівчина 4: Буде тобі добре, як у Бога за пазухою.

Мати: Ох….приймемо за рідную дочку!
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Син: Тату,мамо, благословіть!

Батько: Благословлю, коли вона закінчить ЗУНУ.

Дівчина 1: дівчата ви не чули? Вечорниці не тільки у нас, там у виставковій 
в економічному… ну в тому там де ректор Крисоватий…

Молодиця 2: ну так чого ж сидимо, гайда на когось подивимось і себе по
кажимо.                       

Пісня «Їдем, їдем на вечорниці»

Пан Лучко і всі соловейки

На вечорниці збирається  сімейка

Кафедра  вся і весь бенефіс

Хто їде по дорозі

А хто через ліс

ПРИСПІВ

Їдем, їдем гуртом у ЗУНУ

До Вас на вечорниці

Їдем, їдем щоб погадать

Із святом Вас вітати

Їдем , їдем, а не пішки йдем

Ваша родина

Їдуть всі на велику гулянку

В декана Кізими.
Ой летіла пташка,

Сіла на виходку
Наші молодята,

Зроблять першу ходку

Виступала найкраща кафедра фінансового контролю та аудиту ЗУНУ!!!

Студентська довідка: 
«А що після пар?»

Окрім наукових, студенти кафедри фінансового контролю та аудиту 
ЗУНУ вміло розвивають й інші свої здібності. Майже кожен із них має 
індивідуальні захоплення, хобі, заняття, які необхідні для духовного 
розвитку та формування молодої індивідуальності. Ми розповімо вам про 
кілька таких захоплень.  Знайомтеся:

Віктор Вербіцький, студент 2 курсу 
кафедри фінансового контролю та 
аудиту ЗУНУ. 

Є актором Народного художнього 
театру “Дивосвіт”, (період навчання: 
2012 р. – 2019р.), отримав свідоцтво 
актора. Разом із іншими учасниками 
з навчання акторської майстерності 
здобував найвищі нагороди на 

міських, обласних конкурсах, виступав в драмтеатрі ім. Т. Г. Шевченка. 
Віктор розповідає: «Ми ставили вистави, патріотичні композиції, також нас 
запрошували бути ведучими різних заходів. І завдяки театру я отримав 
досвід роботи на сцені, здобув стійку дикцію». 

Безумовно, досвід акторської майстерності, допомагає розвиватися 
Віктору у різновекторних напрямах. Заслуговує на особливу увагу його 
участь у культурних заходах університету, факультету. Зокрема, для 
конкурсу «Нова генерація» він, за підтримки старшокурсників, написав 
вірш, зі змістом якого пропонуємо ознайомитися.

Фінанси та облік – це дружня сім’я
Що відкриває нам свої серця
Це шлях, що готує тебе до життя
Надія, освітлююча майбуття, 
Це друзі - підтримка у темну годину,
Ми з ними пліч-о-пліч йдемо без упину, 
Це конкурс, що змінює кожного з нас,
Це мрія, здійсненна вже у цей час,
Це лекції, пари багатогодинні,
Декан, що полюбить як рідну дитину,
Це сесія, заліки, все знов і знов,
Фінанси та облік – це наша любов!

Рекис Оксана, студентка 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. Оксана 
є студентом-активістом. Добра, допитлива 
та відповідальна, що стало причиною її 
обрання як голови студентського наукового 
товариства кафедри. Окрім наукових 
досягнень, успішного вивчення предметів, 
Оксана пише вірші та обожнює читати книги. 
Найбільше любить поезію, а саме поезію Ліни 
Костенко. Оксана вважає роботи відомої 
письменниці сповненими справжньої, 
непідробної любові - до людини, природи, 

рідного краю. Оксана і у власному доробку має красиві вірші, один з яких 
пропонуємо увазі читачів:

Шукали люди щастя на полиці,
Шукали щастя в гаманці,
А хтось поїхав до столиці, 
Махнув рукою і додав: 
«там точно пощастить мені»
А щастя приходить раптово,
У шибку раненько загляне твою,
І навіть якщо ти не в дома,
Воно лиш скаже: «не спіши, я нікуди не йду».

Окрім того, Оксана любить допомагати людям, вона – волонтер. 
Щороку перед святом св. Миколая  або ж на  Різдво, Оксана разом із 
іншими  волонтерами розносять солодощі дітям в дитячі будинки, дітям 
з малозабезпечених сімей та старшим людям в геріатричний пансіонат. Та 
найголовніше, зі слів Оксани, є не солодощі, а те, що волонтери дарують 
віру: віру в те, що завтра буде краще ніж сьогодні. Саме в такі моменти 
відчувається цінність життя…

Ярий Юрій, студент 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 
Захопленням Юри є мандрівки по західній 
Україні з її неймовірними пейзажами та 
колоритами. Своїм улюбленим містом студент 
називає Ужгород. Прогулянки вулицями цього 
міста назавжди збереглися в його пам’яті. 
Юра вважає, що в період цвіту сакури це місто 
перетворюється в щось казкове та неймовірне. 
Також до незвичайних місцевостей Юра  
відносить Білівські поля (що ще називають 
маленькою Ісландією),  Заліщики з неймовірним 
пейзажем на річку, що протікає повз місто, 
а також Клевань, славетний своїм тунелем 

кохання. Наступними цілями хлопця є Чернівці та Франківськ.

Іншим захопленням Юри є відеоігри. Його першою комп’ютерною грою 
став Quakе, у яку хлопець зіграв у 6 років. Юра згадує, що цей момент 
назавжди перевернув його життя «з ніг на голову». В середній школі у нього 
з’явився перший комп’ютер, з того часу ігри стали для Юри не лише засобом 
для згаяння часу, а й непоганим способом для саморозвитку (комунікація, 
логічне мислення, дедукція, логіка). Більшість ігор були на англійській мові, 
що мотивувало студента вивчати іноземні мови. Ігри для Юри завжди були 
хорошим антидепресантом і в водночас з цим тренували стресостійкість, 
що, вважає хлопець, позитивно вплинуло на його підготовку та здачу ЗНО. 
На свої перші зароблені гроші Юра придбав ігрову приставку, яка й досі 
для нього не просто забавка, а засіб для саморозвитку та відпочинку.

Гальчак Христина, студентка 4 курсу 
кафедри фінансового контролю та аудиту 
ЗУНУ. Студентка зізнається, що одне з 
найулюбленіших та найсерйозніших для неї 
занять – це конструювання та пошиття одягу. 
Такого роду діяльність вимагає спокою і 
точності, тому добре доповнює та тренує 
витримку і акуратність. Улюбленого стилю 
в одязі у Христини немає. Бажання пошити 
щось з’являється в голові набагато швидше, 
ніж чітке усвідомлення що саме. Можна 
просто подивитись на тканину, колір, вбрання 
людей на вулиці і зловити натхнення для 
пошуків своєї ідеальної моделі, починаючи 

від викрійки та закінчуючи кольором ниток.

Також важливими у житті Христини є подорожі та волонтерство. Десятки 
різних та цікавих міст, нові країни та люди, тисячі емоцій та незабутні 
враження від пригод дають заряд енергії на декілька місяців вперед. Перші 
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самостійні подорожі дівчини почались за кордон, тому і запам’ятались 
найсильніше. Довгий час незмінно улюбленим містом для Христини 
залишався Краків: «він як «рідне місто» в чужій країні, як Тернопіль, де 
я так само знаю маленькі вулиці на околицях, красиві закутки в парках, 
пекарні зі смачними сирниками. А можливість зробити чиєсь життя 
кращим, принести хоч краплю щастя і радості дорослим і діткам надають 
особливий сенс моєму існуванню. Бачити вдячність в очах та відчувати 
тепло, яке розливається всередині тебе, коли бачиш щирі посмішки – це 
те, для чого варто продовжувати і чим варто жити».

Беднарчук Оксана, студентка 2 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. Відповідальна 
та наполеглива, Оксана із впевненістю досягає своїх 
цілей. Вона є рішучою та старанною, та вважає, що 
саме студентські роки – це найкращий період життя 
і варто використовувати кожен день з користю. 

Саме цій темі присвячена її авторська поезія: 
Ми живемо лише один раз,
А, здається, у нас
Є мільйони життів прозапас
І ми лише гаємо час.

А він не стоїть на місці
Й приносить погані вісті,
Якщо ти лише споглядаєш
Й думками своїми поринаєш

В чарівний світ мрій.
Та нічого не вийде без дій.
Не буває найкращого часу,
Є лише багато надій.

Пась Назарій, студент 2 курсу кафедри  
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. Хлопець 
зізнається, що має декілька хобі. Він дуже любить 
займатися спортом, грати у футбол та волейбол, 
також вміє грати на гітарі. 

Футбол та волейбол грає ще з дитинства, так як 
тато теж займався цими видами спорту і завжди 
брав малюка з собою на тренування. На гітарі грає не 
так давно, але участь в університетському конкурсі 
«Студентська Ліра» дозволила йому поглибити 

вміння гри на гітарі та заохотила до вдосконалення навиків гри. Студент 
зізнається, що тепер практично кожен день грає та вивчає нові композиції.

Брунарський Максим, староста групи, студент 
2 курсу кафедри фінансового контролю та аудиту 
ЗУНУ. Активіст, учасник конкурсів та змагань, 
«відмінник», з-поміж численних занять в університеті 
обрав власне хобі, яке полягає у грі на гітарі. Також 
є фотографом. Максим згадує, що в 2019 році він 
знайшов фотоапарат батька і вирішив спробувати 
зайнятися фотографуванням. З того часу займається 
цим і по сьогоднішній день, бо саме через цю 

діяльність він може показати людям своє бачення світу, свою ідею та 
креативність.

Івахів Анастасія, староста групи, студентка  
3 курсу кафедри фінансового контролю та аудиту 
ЗУНУ. 

Ще з початкових класів любила математику, а 
потім інші точні дисципліни. У родині Насті дуже 
багато бухгалтерів, а саме дідусь, бабуся, мама, 
тому не дивно, що Анастасії подобається фах, який 
вона обрала. Активістка та відмінниця, усі завдання 
виконує старанно. 

В період карантину Настя знайшла для себе 
захоплення - кулінарію. Найкраще у неї виходить 
готувати десерти, такі як брауні, чізкейк, панна 
кота. Настя каже, що приготування їжі – це неначе 
містичний ритуал, якому потрібно віддатися 
повністю. Тому час на кухні — це чудовий 
відпочинок. Їй цікаво шукати нові рецепти страв 
і пробувати готувати їх, а сім’ї дуже сподобалось 
те, чим Настя почала займатись, адже вдома 
тепер завжди є щось смачненьке. Улюбленим 
десертом Насті є чізкейк. Це такий сирний десерт, 

Ще Настя з теплом говорить 
про свою групу, яка не є 
великою, але є дуже дружньою. 
Особливо студентці запам’ятався 
день студента, який група 
відсвяткувала разом з куратором. 
Спочатку вони грали у боулінг, 
а потім запускали в небо 
літаючі ліхтарики і загадували 
найзаповітніші бажання.

Кравчук Іванка, студентка 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Іванна стверджує, що студентські роки – це 
найкращий період у житті кожної людини. Адже 
це чи не єдині «безтурботні» моменти людського 
життя, коли можна мріяти і здійснювати мрії, 
робити божевільні вчинки, знаходити нових друзів 
і навіть кохання…

Дівчина переконана, що її студентське життя 
почалося  дуже активно та насичено. Декілька 
місяців йшла напружена підготовка до конкурсу 
«Ми – нова генерація!» - показу студентської 

самодіяльності першокурсників, де група Іванни зайняли перше місце 
та були нагороджені грамотами. На протязі 4 років навчання студентка 
брала участь у різних заходах, конференціях, тренінгах, круглих столах. 
Також брала участь у змаганнях з таких видів спорту як: баскетбол та легка 
атлетика у команді факультету. Іванна зізнається, що на нашому факультеті  
панує тепла та лагідна атмосфера: доброзичливі викладачі, студенти, 
веселі жарти, одногрупники, з якими нас багато чого поєднує… 

У вільний від навчання час захоплюється подорожами, а також вишивкою 
та плетінням бісером.

Макар Віктор, студент 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Віктора цікавлять знання іноземних мов. Саме 
тому хлопець два роки тому, окрім англійської мови, 
вирішив вивчати польську. Також Віктор надає 
перевагу активному відпочинку: подорожуванню. 
Хлопець зізнається, що перелік відвіданих країн  
наразі  ще невеличкий, все лиш набирає обертів. 
Одні з небагатьох країн куди він хоче в першу чергу 
потрапити  - це Швеція, Норвегія, Фінляндія, Грузія, 
оскільки захоплюється цими народами, їхніми 
традиціями, а особливо красою цих країн.

Віднедавна студент є учасником тернопільського риболовного клубу. 
«Риболовля – це одна з найулюбленіших розваг, найкращий спосіб 
розслабитись, відпочити для мене», зазначає Віктор. «І справа тут не 
в кількості улову, хоч це теж важливо, а в першу чергу – в можливості 
побути осторонь від буденної суєти, від шуму міських вулиць. Це заняття 
приносить мені масу емоцій і вражень, які хочеться переживати знову і 
знову».

Тофель Вікторія, студентка 3 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Захопленням Вікторії є підкреслення жіночої 
краси, індивідуальності, допомога у самовираженні, 
а також сприяння у підвищенні впевненості дівчат 
шляхом нанесення макіяжу. Вікторія  завжди  
любить виглядати вишукано, стильно і бути здатною 
красиво зробити  макіяж. Вона підкреслює, що 
модні тенденції змінюються кожен сезон. Однак в 
2020 році трендами є природність і натуральність, 
прозорий блиск помади, стрілки та монохромний 
макіяж.

Федчишин Інна, студентка 3 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. Інна 
полюбляє малювати. 

Дівчина каже, що малювання - один із способів 
самовираження, коли вона малює, то відпочиває 
душею і розумом. Процес малювання приносить Інні 
величезне задоволення, змушуючи занурюватися у 
власний світ. який водночас надзвичайно смачний і легкий для приготування за умови 

знання спеціальних секретів.
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Студентка полюбляє змальовувати, проте 
добавляє якісь власні дрібнички у роботу. 

Малює олівцями та фарбами. Ще із самого 
малечку зрозуміла, що малювання їй до 
душі. Інна самостійно навчалася малювати 
і у неї це добре вдавалося. Дівчині дуже 
подобається імпресіонізм, особливо –  
роботи Моне. На фото ми бачимо чудову 
роботу студентки!

Вовк Софія, студентка 3 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Полюбляє читати книги, готувати випічку, 
рукоділля, спорт. Віддає перевагу книгам про 
саморозвиток, психологію людини і бізнес. Адже 
в майбутньому мріє створити власну справу, яка 
б приносила не лише прибуток, а й задоволення. 
Нещодавно прочитала книгу Стівена Кові «7 звичок 
надзвичайно ефективних людей», яка вважається 
бестселером у світі.  Софія вчить краще розуміти 

себе, визначати пріоритети, формулювати життєві цілі й досягати їх. У 
вільний час любить готувати різні смаколики для своїх рідних. Найкраще у 
неї виходять ванільні кекси, пряники та шоколадне печиво. Ще з дитинства 
любила робити щось своїми руками: плести браслети нитками, вишивати 
картини бісером.

Зюбрій Діана, студентка 3 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Сама родом з смт. Ярмолинці, що у Хмельницькій 
області. Закінчила Ярмолинецький НВК і гімназію 
№1. Найбільше полюбляє свій вільний час проводити 
в компанії друзів, але крім того захоплюється 
читанням книг по бізнесу і психології, вишивати 
картини бісером, дивитись фільми, серіали і деякі 
ютуб-канали. Одна з найулюбленіших бізнес-книг – 
«Принципи перших» Євгена Черняка, а психологічна 

– «Бог завжди подорожує інкогніто» 
Лоран Гунель. 

Читати книги по психології 
це одне, зовсім інша справа 
слухати психолога. Тут дівчина 
віддає перевагу Михайлу 
Лабковському, який має також 
свій ютуб-канал «Michail  
Labkovskiy». У школі Діана вивчала 
англійську і німецьку мови, а 

Батура Раїса, студентка 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Раїса розповідає, що саме навчання наповнює 
її  життя новими емоціями, свіжими враженнями, 
дає хороший стимул для розвитку. В університеті 
дівчина змогла реалізувати свої лідерські якості, 
навчилась відстоювати свої інтереси та знайти в собі  
нові таланти.  

   Студентка є учасником Народно-вокального 
ансамблю «Галичанка», це  допомагає їй 
розслабитись і поринути у світ музики, співу і танцю! 

Захоплюється мистецтвом публічного виступу та  ораторством. Раїса має 
гарні організаторські здібності. Неодноразово була ведучою та учасником   
різних заходів  в університеті та на кафедрі, зокрема,  «Морська миля» «Свято 
Миколая» «Етно-фестини «Святочні Гаївки»», «Змагання на драгонботах»  
гра викладачів проти студентів «Хто кого?», «Андріївські вечорниці» та ін. 

Полюбляє  слухати музику та читати книги. Зізнається, що бестселер «Бог 
завжди подорожує - Інкогніто» справив на неї неабияке враження – повне 
інтриги й пригод. Саме ця книга для Раїси стала керівництвом з пошуку 
свого місця в житті, боротьби зі страхами і комплексами за особисте щастя 
та професійний успіх! Адже це велике задоволення кайфувати від того, 
що ти робиш, дівчині подобається поєднувати таку серйозну професію із 
своїми  веселими захопленнями!!!

зараз почала самостійно вивчати італійську. Також вже кілька років вона 
колекціонує монети і кактуси. На фото ви бачите красиву роботу Діани із 
бісеру.

Босий Володимир, студент 4 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

 Одним із захоплень Володі є монтаж відеороликів. 
Хлопець зізнається, що все розпочалося з 2014 
року, коли він захопливо грав Counter – strike 1.6. 
Володя просто зробив запис екрану з мінімальними 
правкам в найпростішому відео редакторі, виклав 
на сторінку серверу, і гравцям сподобалось. Його 
попросили робити відео регулярно, а платою за 
роботу стали певні привілегії. Опанування різних 

програм пригодилося студенту в подальшому житті.  Вже з першого курсу 
Володя монтував для таких заходів, як: Представлення, Студентська ліра, а 
також для інших подій, організованих нашим факультетом.

Також хобі хлопця є гра на гітарі. Це розвиває координацію, пам’ять, 
зосередженість. З дитинства Володя любив слухати такі гурти, як Queen, 
Scorpions, Metallica. Мотивацією навчання для Володі є можливість самому 
зіграти улюблені композиції.

На третьому курсі Володя став учасником студентського наукового 
товариства кафедри фінансового контролю та аудиту. Хлопець каже, що 
СНТ йому дало можливість реалізувати себе в науковій діяльності.

Бербека Мар’яна, студентка 1 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. Дівчина 
розповідає, що  з дитинства любила творити. 

Їй подобалося малювати, вишивати, придумувати 
якісь класні образи, макіяжі... І ось, майже 2 роки 
тому, коли дівчина перебувала в соцмережах, 
випадково натрапила на рекламу стартових наборів 
для манікюру. Їй вони дуже сподобалися і Мар’яна 
зрозуміла, що хоче спробувати себе у цій сфері. Тому 
на її День народження батьки подарували цей набір. 
Спочатку дівчині не вдавалася задумана справа і тоді 

мама без відома студентки записала її на курси. 

Мар’яна була переконана, що мама дарма 
вкладає кошти у це, на що мама відповіла: “Гроші 
в цьому житті не головне, сьогодні вони є, завтра 
їх немає. А пробувати себе треба у всьому. Хоча 
б для того, щоб зрозуміти, що це точно не твоє”. 
Наполеглива праця, талант та вмілий підхід 
майстра-учителя дали результат. Мар’яна вже 
більше року професійно займається справою зі 
створення манікюру і недавно почала вести свою 
сторінку в інстаграм, в якій викладає свої роботи  
(@nails_mariiana). Дівчина ні разу не пошкодувала, що 2 роки тому 
натрапила на ту рекламу в соцмеркжах. Безмежно вдячна своїм рідним і 
викладачу курсів, а іншим радить не зупинятися, вірити у себе та свої сили, 
бути неповторним та робити те, від чого отримуєш насолоду. На фото 
видно майстерність і талант юної студентки!

Мицко Максим, студент 1 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. До навчання 
хлопець відноситься відповідально, тому що розуміє, 
що в XXI столітті успішною може бути лише освічена 
людина. 

        Улюбленим предметом хлопець називає історію, 
тому що для себе давно усвідомив – щоб зрозуміти 
сьогодення, треба добре знати минуле. Максим 
говорить про себе як про людину не замкнуту 
й відкриту для людей. Йому подобається бути в 

колективі, спілкуватися з людьми. Хобі Максима – це найпопулярніша у 
світі гра - футбол. Студент з дитинства зацікавлений у цьому виді спорту. 
Футбол розслабляє, тренує витримку, швидкість, вправність, кмітливість, 
допомагає підтримувати форму та повеселитись. Також футбол є 
командною грою і розвиває згуртованість і командний дух. А найбільше в 
цій грі Максима вабить її неперевершений азарт! Взагалі, улюбена команда 
хлопця - це донецький “Шахтар”, а в Європі - іспанська “Барселона”. 
Починав Максим займатися футболом в футбольному клубі «Атлетік-
Чортків». З командою приймали участь у багатьох турнірах, побували і 
на міжнародних турнірах, які проводилися в Польщі і Угорщині. Не один 
раз здобували перемоги. Хлопець займається футболом вже 8 років, за 
цей період здобув багато різного для себе. Максим зізнається, що через 
футбол він став більш відповідальним і надалі хоче займатися футболом.
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Зіник Юлія, студентка 1 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Ще з дитинства Юля відвідувала гурток з  
танцю, плавання, екстрім, театральне мистецтво, 
гімнастику. Дівчина є активною людиною, бере 
участь в багатьох проектах. Їй подобається бути 
в колективі, спілкуватися з людьми. В школі Юля 
була членом учнівського парламенту,  ініціатором 
багатьох заходів і змагань. Два рази брала участь в 
Міжнародні співпраці Україна – Польща – Німеччина, 

де мала можливість побачити як навчаються учні в інших країнах.  Взяла 
участь в освітньому проекті: «Демократія: політично освічений громадянин, 
як основа держави «м. Київ». Дівчина любить навчатися: є відмінницею, 
захоплюється історією, математикою, школу закінчила з золотою медаллю.

Комісарчук Дана, студентка 1 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Дана розповідає, що з дитинства мріяла 
працювати на перспективній роботі, тому обрала 
для себе спеціальність «Облік і оподаткування. 
Аудит і аналіз бізнесу».

       У вільний від навчання час дівчина любить випікати 
різні смачні десерти для своєї сім’ї. Вона займається 
цим з дитинства, бо завжди любила допомагати мамі 
та бабусі на кухні. Бабуся розповідала Дані секрети 

кулінарного мистецтва, які передаються із 
покоління в покоління. Навіть у школі на 
конкурсі «Найкращий кулінар» дівчина зайняла 
перше місце, приготувавши свій улюблений 
апельсиновий кекс.

Найбільше Дані подобається готувати різні 
бісквіти і торти. Студентка любить потішити 
своїх гостей різними кулінарними новинками, 
так званими «смаколиками». Іноді до Дани звертаються з проханням 
приготувати торт на свята та дні народження, вона ж з радістю погоджується, 
адже, що як не улюблена справа приносить їй задоволення. 

     Дана впевнена, що потрібно займатися тією справою, до якої лежить 
душа. Любити свою справу, робити її якісно та з чистим серцем. Тому Дана 
і надалі буду займатися цим, розвивати свої здібності, і просто смачно 
готувати.

Папірняк Тетяна, студентка 1 курсу кафедри 
фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. 

Тетяні завжди подобалося навчатися  і пізнавати 
щось нове. У дев’ятому класі дівчина поринула у 
вивчення математики і в результаті отримала перше 
місце на районній олімпіаді. У школі Таня завжди 
брала активну участь у різноманітних заходах, 
зокрема у спортивному туризмі. Дівчині подобається 
читати детективи, романи і книги із саморозвитку. 
Також Таня є володаркою хорошої дикції, тому часто 

читає вірші на пам’ять. На майбутнє хоче опанувати мистецтво танцю, тому 
з нетерпінням очікує на завершення пандемії вірусу COVID 19 в Україні.

Наука любить молодь…
Безумовно та очевидно, що студенти кафедри фінансового контролю 

та аудиту є талановитими та інтелектуально розвиненими молодими 
людьми. Вкотре це доводить їх алгоритм думок і висловлювань, 
міркувань, в тому числі й на актуальні теми розвитку вітчизняної 
економіки та її структурних елементів. Пропонуємо ознайомитися із 
кількома цікавити фактами, замітками і доповідями наших активістів.

Віктор Вербіцький

Доповідь на тему: Становлення та розвиток 
податків: історичний дискурс

За словами англійського економіста Сіріла 
Паркінсона  «Оподаткування старе, як світ, і його 
початкова форма виникла, коли який-небудь вождь 
перекривав річку або гірський перевал і стягував 
плату за прохід з купців та туристів».

Термін «податок» означає — державний збір, процес, вилучення коштів 
у дохід держави. Багато грошей витекло з державних скарбниць, доки 
способи й види справляння податків не стали основними джерелами 
доходу держави. Науковці вважають, що податки, як і інші економічні 
категорії, пройшли ряд етапів розвитку:

Перший етап: прямі податки. Першими джерелами податків були 
базові цінності: земля, худоба, раби. Ще в епоху існування найдавніших 
цивілізацій існувало ряд систем оподаткування. У Стародавньому Єгипті 
основним доходом скарбниці була плата за користування землею, що 
належала фараонові. У Стародавній Греції першість належала податкові 
на прибуток (ставка цього податку становила 10-20 %). Своєрідною і 
ідеальною вважалася податкова система Римської імперії. Такі насущні 
поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал», «відкупник» сформувалися ще в 
її часи. Саме з часів Стародавнього Риму провадиться поділ податків на 
прямі й непрямі. До непрямих відносили податок з обороту (1%), податок 
при торгівлі рабами (4%), податок на звільнення рабів (5% їхньої ринкової 
вартості), а також податок зі спадщини (5%), яким обкладалися тільки 
громадяни міста Рима.

Другий етап: господарські податки. У період середньовіччя виникли 
податки на виробництво, на всі види діяльності, крім сільськогосподарської 
(земельний податок справлявся окремо). У торгівлі поширилися митні збори 
й непрямі податки. Цей воістину «фіскальний розквіт» характеризувався 
величезною кількістю узаконених поборів. На рубежі XVII – XVIII ст.  
Європа, що починала прогресивно мислити, поступово переходить до 
простішої, раціональної, зрозумілої й стабільної податкової системи.  

За словами французького письменника і вченого-просвітника Шарля Луї 
Монтеск’є, «ніщо не потребує стільки мудрості й розуму, як визначення тієї 
частини, яку у підданих забирають, і тієї, яку їм залишають...»

Третій етап: прямі податки і акциз. У XVIII ст. Європа вже могла 
пишатися досить стрункою й раціональною системою справляння 
податків, як прямих, так і непрямих. З останніх особливу роль відігравав 
акциз. Процедура його сплати була простою й прозорою. Розміри акцизу 
коливалися зазвичай від 5 до 25%. З прямих податків основна маса 
припадала на подушне й прибутковий. Буржуазія й селянство віддавали 
державі у вигляді прямих податків 10-15% усіх своїх доходів. На ті часи 
М. Тургенєв сформулював важливе завдання, актуальне й донині, — 
заздалегідь вивчати й прогнозувати можливі наслідки від запровадження 
або зміни податків. 

Четвертий етап: оборот. Цей етап розвитку податків припадає на XIX 
ст. і пов’язаний з піднесенням виробництва та економіки. Змінюються 
державні пріоритети: головним об’єктом оподаткування стає оборот – 
перехід цінностей від одного суб’єкта до іншого. Відчутним виявляється 
і податок на спадщину. Поширюються податки на операції та капітал – в 
основному на його приріст у вигляді відсотків за цінними паперами або 
вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів.

П’ятий етап: народження ПДВ. Цей етап світової історії оподаткування 
ознаменувався народженням ПДВ. Поширилися й цільові податки, 
збирання яких має на меті виробництво конкретних суспільних благ, таких 
як соціальне страхування, державне медичне обслуговування і пенсійне 
забезпечення, будівництво доріг тощо. 

Розвиток податків на сучасному етапі доповнюється і визначається 
розвитком економічної теорії. Економістів хвилює не стільки питання 
збирання податків, скільки питання виробництва: що громадяни 
одержували в обмін на податки, яким чином найбільш ефективно 
організувати виробництво суспільних благ в обмін на податки. Ця теорія 
так званого суспільного сектора збагатилася і вдосконалилася практикою 
і часом. Сьогодні принципи оподаткування мають такий вигляд: відносна 
рівність зобов’язань; економічна нейтральність; організаційна простота; 
гнучкість; контрольованість податків з боку платників. Практика показала, 
що реальне зниження податків можливе лише в державі з міцною 
економічною базою. Саме тоді зниження ставки оподаткування приведе 
до зростання виробництва, що в подальшому компенсує тимчасове 
зменшення податкових надходжень. На такому принципі й будують 
свою податкову політику провідні країни світу. Суть податкових реформ, 
проведених у них у 80-90-ті роки нашого століття, – у прагненні прискорити 
нагромадження капіталу и стимулювати ділову активність.
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Володимир Босий

Дослідження  на тему: Модель тактичної 
поведінки вітчизняного фондового ринку та ринку 
криптовалют

Останні 10 років стали «золотим часом» розвитку 
світової економіки. Після світової кризи, з початку 
березня 2009 року основний фондовий індекс США 
S&P500 виріс з внутрішньоденного мінімуму в 666 
пунктів до 3380 пунктів станом на початок лютого 
2020 року. Такого довгого періоду росту без рецесії 
в США не відбувалось з початку ХХ ст. Також закріпились німецький індекс 
DAX, британський FTSE та японський Nikkei. Такий ріст індексів пояснювався 
позитивним настроєм на ринках, а відповідно –  дорожчанням активів.

Але, економіка циклічна. Справа в тому, що більшість акцій на фондових 
ринках переоцінені. Питання про становлення кризи навіть не стояло. 
Вона мала відбутись в будь-якому випадку.

Перший сигнал відбувся в 2019 році, коли Китай показав найменший ріст 
ВВП за останні 30 років. Інвестори знизили вклади в китайські ринки через 
торгову війну з США. Збільшення ставки дохідності по американських 
облігаціях спровокувало виведення грошей з ненадійних азійських ринків 
та введення капіталу в більш надійні американські фондові інструменти та 
акції з фіксованим доходом. 

Всього за декілька останніх місяців весь світ став свідком багатьох 
сумних подій. Попри те, через всесвітній карантин підвищується інтерес до 
криптовалют та роботи фондового ринку. Фондовий ринок (ринок цінних 
паперів) – це частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і 
продаж цінних паперів. Фондовий ринок є абстрактним поняттям, що 
слугує для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими 
торгівлю цінними паперами. Його не слід плутати з поняттям «фондова 
біржа» - організацією, яка надає можливість для здійснення торгових 
операцій і зведення разом покупців і продавців цінних паперів. Відмінністю 
між фондовим та криптовалютним ринкоє є те, що на першому торгують 
цінними паперами, а на другому – криповалютою. Принцип роботи 
цих ринків є ідентичним. Дослідження поведінки індексів фондових 
та криптовалютних бірж є дуже важливим питання, адже рух графіків 
є циклічними, тобто це допоможе спрогнозувати напрями руху цін, а 
значить, і те, що відбуватиметься в економіці.

Оговтавшись від березневого падіння внаслідок всесвітнього карантину 
через пандемію коронавірусу, впродовж квітня та травня фондові та 
криптовалютні ринки демонстрували стабільний ріст. Відпрацював халвінг 
біткоїна, внаслідок чого біткоін торгувався в цінових межах від 8000 до 
9000 доларів за монету (рис.1, п.1). 

1 червня курс головної криптовалюти піднявся вище важливого 
психологічного рівня 10000 доларів. Цього дня спостерігався ріст в 5,41%. 
Після росту почалась корекція, яка перейшла в зону накопичення, що 
тривала майже 2 місяці (рис.1, п.2). 

27 липня курс біткоїна зріс на 11% відносно закриття попереднього дня. 
Криптовалюта торгувалася в районі 9990 - 11400 доларів, закривши свічку 
за ціною 11060$ на денному таймфреймі. Ріст криптовалюти відбувається 
на тлі зростання ціни золота до рекордних позначок. Це обумовлено тим, 
що інвестори шукали альтернативу акціям і грошам на тлі безперервної 
пандемії COVID-19, яка штовхає світову економіку в рецесію, відзначають 
експерти (рис. 1, п. 3). Після недовгої корекції, 2 серпня курс біткоїна піднявся 
до наснупної сильної психологічної лінії опору, в район 12000 доларів за 
монету. Внаслідок цього, криптовалюта прогнозовано відскочила. Це не 
завершувало «висхідну» фазу ринку. 10 серпня знову був зафіксований 
тест зони 12000$, після чого знову спостерігалась відсічка (рис. 1, п. 4). 
12 серпня локально ринок криптовалют перейшов в «ведмежу» фазу. Це 
зумовлено пробиття трендової лінії підтримки, яка внаслідок перейшла в 
опір (рис. 1, п. 4.1). Пробиття супроводжувалось великими об’ємами, які 
не вдалось відкупити. Також, на індикаторах Stochastic, RSI та на лініях EMA 
відображалась велика перекупленість ринку, що є сигналом на продаж 
[Рис. 1, п. 4.2]. 17 серпня «бики» спробували пробити трендову лінію 

Рис. 1 Графік курсу ціни на біткоїн

Рис. 2 Графік кореляції біткоїназ індексами 
золота та S&P500

Рис. 3 Графік ціни S&P500, 1d.

Рис. 4 Графік курсу ціни на Біткоїн з 22 по 26 жовтня.

опору, але «медведям» вдалося повернути ціну до попередніх позначок. 
В моменті ціна досягла відмітки 12500 доларів за монету. Внаслідок цього 
сформувався хибний пробій трендової лінії.   

1 вересня відбулась ще одна спроба пробиття ціни в 12000 доларів. 
Впершись в «стінки» на продаж в районі 12000$, курс знову відскочив від 
позначок, а наступного дня головна криптовалюта просіла на 9%, мінімум 
спостерігався на позначці 10460$ за біткоїн. 3 вересня, слідом за індексом 
S&P500 курс просів до 9990$ за монету і впершись в сильну лінію підтримки 
та прогнозовано відскочив вгору (рис. 1, п. 5). Спостерігалась кореляція 
біткоїна з золотом та індексом S&P500. До слова, індекс долара DXY за ці 4 
дні вересня зріс на 1,6%. Ще одним важливим фактором, який впливає на 
курс криптовалюти є вибори президента США. Через кореляцію з індексом 
S&P500 та індексом золота, після спонукання конгресу Дональдом Трампом 
не приймати нових пакетів стимулів до виборів, біткоїн просів на 3% слідом 

за фондовим ринком (рис. 2). 

Вже з 8 жовтня президент 
США відновив перемовини 
по пакету стимулів між своєю 
партією та демократичною. 
Наслідком цього став ріст 
курсу криптовалютного 
ринку слідом за фондовим 
індексом та золотом (рис. 1, п. 
6). При цьому спостерігається 
перекупленість ринків, що є 

сигналом на продаж. На денному таймфреймі бачимо діапазон торгівлі 
S&P500 в «ведмежому» клині, який при виході та закріпленні нижньої 
границі послідує до наступних лінії підтримки в районі ціни 3200 доларів, 
а при пробої та закріпленні ціни нижче – можливий спуск в район 3000 
дол. (рис. 3). 

На цьому тижні Bitcoin досяг нового максимуму 2020 року (рис. 4). 
Головна криптовалюта вперше з 2019 року піднялася вище позначки $ 13 
200. Можна виділити три фактори, які сприяють  “bull run” - це підтримка 
BTC на PayPal (оголошення про вихід на ринок криптовалюти), зростання 
домінування біткоіна і висхідна структура на високих таймфреймах.

Також варто сказати про компанії Grayscale, яка за один тиждень вклала 
$ 1 млрд. в криптовалюті. У твіттері гігант повідомив, що загальна сума 
коштів в цифрових валютах в доларовому вираженні досягла $ 7,3 млрд. 
Левова частка коштів розміщена в Bitcoin-трасті. Друге місце займає Ethere-
um-траст Grayscale. У заяві компанії наголошується, що за останній тиждень 
збільшилася частка LTC і ZCash.  Орієнтиром для настрою фондового ринку 
США продовжують бути переговори щодо пакету стимулюючих заходів, 
ігноруючи передвиборчі рейтинги кандидатів і другу хвилю “ковідних” 
обмежень в світі. На даному етапі є всі шанси, що  про пакет стимулів 
домовляться і ринок закинуть наверх, але позитив триватиме недовго 
і правило “buy the rumor, sell the fact” в черговий раз себе покаже у всій 
красі.
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Рекис Оксана

Доповідь  на тему: «Європейські стандарти 
якості продукції та аналіз їх впливу на здоров’я 
населення України»

Якість харчування населення займає левову частку 
впливу на здоров’я. Неякісні продукти створюють 
загрозу здоров’ю, життю і працездатності людини 
та здоров’ю майбутніх поколінь. Тому серед десятків 
напрямків роботи Держсанепідслужби року гігієна харчування займає 
вагоме місце.

Держсанепідслужба України проводить величезну багаторічну і системну 
роботу з профілактики захворювань, харчових отруєнь та спалахів. Однак 
системний контроль якості продукції викликав спротив виробників та 
реалізаторів. Також вплинули і зовнішні фактори (наприклад, «сирна 
війна», заборона українських цукерок «Roshen» головним державним 
санітарним лікарем Росії ). 

За даними  Держпродспоживслужби України  щороку  проводиться 
близько 86745 досліджень харчових продуктів, з яких 2158 випадків 
невідповідності (2,48 %). Враховуючи показники нестандартної продукції, 
що подавалась і подається населенню «з поля до столу», порівняємо і 
оцінимо профілактичну роботу колись і тепер (табл.1).

Різниця у об’ємах роботи і масштабах дієвості Держсанепідслужби та 
Держпродспоживслужби, як видно із наведених таблиці та графіку, разюча. 
Проте йдеться не про якість виконання службами своїх функцій, адже як ці 
функції самі по собі, так і структура, нормативно-правова база та інституційні 
обмеження діяльності двох установ зовсім різні і невзаємозамінні. 
Повноцінної заміни Держсанепідслужби та її багаторівневої діяльності 
сьогодні в Україні просто немає, через що напряму страждають споживачі 
– населення країни.

Деякі критерії 
оцінки

Робота 
Держсанепідслужби 

України 

Робота 
Держпродспоживслужби 

України

Заборона реалізації 
продукції

971,9 т 629,4 т

Кількість штрафів 114718 235
Призупинення 
експлуатації 
об’єктів

25557 214 (включно з 
виробниками кормів для 
худоби)

Зареєстровано 
спалахів

42 Більше 120

Рівень інфекційної 
захворюваності на 
100 тис. населення

525,51 576,48

Табл. 1.

Табл. 1. Прогноз окремих організацій на 2020-2021 роки для України

Щодо об’ємів їжі, які ми, українці, споживаємо, то вони становлять  644,4 
кг. основних продуктів на одного жителя. Бачимо, що українці споживають 
найбільше овочів – 163,8 . Найменше показник споживаних продуктів – це 
тваринні жири -5,1. Середня калорійність харчування в день становить 
3138 ккал і це найнижчий показник калорійності серед запропонованих 
країн.

Таким чином, можна підбити підсумки: не потрібно забувати про контроль 
за якістю води, ґрунтів, повітря, за дотриманням хімічної, токсикологічної, 
радіаційної та біологічної безпеки; профілактика захворювань матері і 
дитини, дітей і підлітків, нагляд за виробничою санітарією, епідеміологічні 
функції Держсанепідслужби в цілому спрофановані та в сучасних умовах 
викликають серйозне занепокоєння; як наслідок, відзначається зростання 
захворюваності населення, додаткові прибутки отримують фармацевтичні 
компанії, а держава і її громадяни несуть збитки.

Ярий Юрій

Доповідь на тему: «Тенденції економічного 
розвитку України: перспективи 2021 року»

У 2020 році було неймовірна кількість подій, які 
сколихнули не лише Україну, а й весь світ. Стало 
очевидно, що в умовах глобалізації проблеми 
конкретних країн стосуються не лише їх, а й всього 
світу. Більша половина 2020 року позаду і вже 
можна робити деякі прогнози відносно подій, що 

відбувались в Україні та світі, а їх було не мало (пандемія, масові лісові 
пожежі). Кожен експерт дає свою оцінку наслідкам подій 2020-го року, ми 
ж, у свою чергу, проаналізуємо ці прогнози на прикладі України, а також 
спробуємо дати свою оцінку. Дослідження проведено за допомогою 
порівняння 4-х основних показників: ВВП, індексу споживчих цін, курсу 
долара а також рівня безробіття. Розпочнемо з дослідження ВВП, який 
відображає рівень матеріальних статків населення (табл.1).

Період

Показник

Консенсус 
прогноз

Прогноз 
МВФ

Світовий 
банк

2020 2021 2020 2021 2020 2021
ВВП
номінальний,
млрд грн 3964 4391,4 3908 4277 х х
% реальної зміни -6,0 3,2 -8,2 1,1 -3,5 3,0
Індекс споживчих цін, %
Середній за рік 103,1 106,8 104,5 107.2
Грудень до грудня 
попереднього року

105,8 106,0 107,7 105,9 х х

Обмінний курс, грн./дол. США
Середній 27,00 28,60 30,00 28,90 х х
Рівень безробіття 
у % до робочої сили 
віком 15-70 років

9,6 9,2 12,6 12,0

Свою оцінку по цьому показнику навів МВФ, Світовий банк, а також 
консенсус прогноз України. Консенсус прогноз очікує в 2020 році спад ВВП 
на 6%, а вже в 2020 році ріст на 3,2%, тобто щоб повернутись на рівень 
2019 року знадобиться мінімум 2 роки. Прогноз МВФ більш скептичний 
щодо падіння валового продукту в 2020 році на 8,2% з наступним ростом 
на 1,1% в 2021 році. За цим прогнозом Україні знадобиться набагато 
більше часу щоб вийти на до кризисний рівень, що негативно скажеться 
на добробуті населення. Найбільш оптимістичний прогноз надав Світовий 
банк: падіння ВВП на 3,5% у 2020 році та ріст на 3,0% в 2021. Тобто, щоб  
оговтатись від подій 2020 року Україні знадобиться трішки більше року. 
Отже, очевидно що в 2020 році спостерігається спад економіки за різними 
прогнозами від -8,2% до -3,5%, а в 2021 році слід очікувати поступовий ріст 
від 1,1% до 3,2%.

Наступним показником є індекс споживчих цін, який характеризує зміни 
у часі загального рівня цін на товари та послуги, щзо купує населення для 
невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого 
набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості 
у базисному періоді. За допомогою цього показника ми дізнаємось як 
реально зміниться купівельна спроможність в період 20-21 років.

За даними консенсус прогнозу середньорічний рівень споживчих цін 
складатиме 103,1% і в кінці року становитиме 105,8%, а у 2021 році вже 
складатиме 106,8% та 106,0% відповідно. МВФ дає схожі прогнози щодо 
цього індексу з похибкою в 1-1,5%, що говорить про очікування росту цін, 
а також негативних інфляційних процесів в економіці країни.

Середній обмінний курс очікує незначний ріст, але якщо дивитись на 
загальні тенденції, то він буде залишатись стабільним що позитивно, якщо 
враховувати те що, будь які різкі зміни в сторону росту чи падіння можуть 
негативно сказатись на імпорті та експорті України.

Останнім показником є рівень безробіття, що за різними прогнозами 
коливається в районі 9-12% і є значно вище панельного (природного) 
безробіття 4-5%. Дане явище також негативно впливає на економіку, так-
як зменшується кількість платоспроможного населення. 

Враховуючи результати проведеного аналізу основних 
макроекономічних показників підсумуємо, що вітчизняна економіка 
проходить складний етап у своєму розвитку. Тому державі необхідно 
запровадити відповідні заходи щодо підтримки найбільш вразливих 
структурних елементів суспільства, а мікроінституціям – врахувати 
макроекономічні тенденції розвитку та приймати рішення щодо 
нівелювання впливу негативних факторів через тактичні заходи виходу із 
кризи.
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Міжнародна 
діяльність 
і досвід

Прометеї професії

Глобалізаційні процеси, які 
ми спостерігаємо у світовій та 
вітчизняній економіці, формують 
концептуально нові вимоги до 
підготовки фахівця майбутнього: 
базовий акцент на якісну теоретичну 
підготовку у стінах навчального 
закладу змінюється в напрямку 
міжнародного практичного досвіду. 
Тому, одним із важливих напрямків 
діяльності Західноукраїнського 
національного університету 
є міжнародна діяльність, яка 
відкриває перед студентами 
нашого вищого навчального 
закладу можливості професійного 
й особистісного зростання не 
лише у стінах альма-матер, а й у 
закордонних партнерських вищих 
навчальних закладах. 

Таку можливість студенти 
можуть отримати, взявши участь 
в Українсько-польській програмі,  
яка є невід’ємною складовою 
Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б.Д. 
Гаврилишина Західноукраїнського 
національного університету і 
співпрацює з провідними вищими 
навчальними закладами Республіки 
Польща на підставі договорів про 
навчальне та науково-дослідне 
співробітництво.

Партнерами Українсько-поль-
ської програми є:

• Вроцлавський економічний 
університет;

• Гданський університет;

• Познанський економічний 
університет;

• Катовіцький економічний 
університет;

• Лодзький університет.

Безсумнівною перевагою 
навчання на програмі є обмін 
студентами (короткотермінове 
навчання на період одного 
семестру в одному із провідних 
вищих навчальних закладів 
Республіки Польща), де студенти 
мають змогу вибрати англомовну 
або польськомовну програми для 
поглиблення сформованої бази 
знань предметів економічного 
профілю, загального та 
економічного курсів польської 
мови, прослухати лекції, відвідувати 
практичні заняття та написати 
підсумкову наукову роботу. Після 
закінчення навчання студенти 
отримують сертифікати.

У цій рубриці на конкретному 
прикладі ми хочемо показати, що 
освіта, постійна праця над собою та 
допомога професіонала є активною 
рушійною силою формування 
успішного працівника – взірця 
контрольно-аналітичної діяльності. 

Знайомтеся: Іванечко Юрій 
Мирославович, навчався у 
Тернопільській академії народного 
господарства; учений ступінь 
кандидата економічних наук 
здобув у Київському національному 
університеті імені Вадима Гетьмана; 
працював у науково-викладацькій 
сфері в Європейському університеті 
та Тернопільському національному 
економічному університеті; 
практичний досвід отримав в 
бюджетній сфері – Централізована 
бухгалтерія дошкільних виховних 
закладів у м. Тернополі та 
комерційній – аудиторська фірма 
ТОВ «Тер Аудит»; переможець 
конкурсу «Кращий бухгалтер 
України» у 2016 році.

За період функціонування 
програми понад 200 студентів 
відбули семестрове навчання у 
провідних ВНЗ Республіки Польща, 
в тому числі студенти кафедри 
фінансового контролю та аудиту.

К о о р д и н а то р о м 
програми міжнарод-
ного стажування на 
території Республіки 
Польща є к.е.н., до- 
цент кафедри фінан-
сового контролю та 
аудиту І. М. Щирба (e-mail: progra-
ma.u-p@wunu.edu.ua).

Поділився думками щодо 
отриманого досвіду стажування 
у Польщі студент третього курсу 
кафедри фінансового контролю 
та аудиту – Мельник Ілля. Він  

перебував на семе-
стровому навчанні 
в місті Лодзь. 
Студент розповідає, 
що ознайомився з 
новою культурою, 
п о з н а й о м и в с я 

із багатьма інтернаціональними 
студентами, порівняв європейське 
навчання з українським. Є як 
відмінності, так і схожість з 
навчанням, яке проводиться в 
ЗУНУ. Відмінність полягає в тому, 
що там майже немає лекцій. Всі 
пари проводяться в аудиторіях 
з маленьким скупченням людей. 
Більшість предметів у нього 
були економічного характеру, 
практично те, що вивчав ще у 
своєму університеті. Але крім того 
Ілля вибрав собі курс англійської 
на філологічному факультеті для 
вдосконалення навичок володіння 
мовою. Більшість пар викладались 
на англійській. У вільний час також 
було чим зайнятись. На території 
студмістечка розташовано багато 
спортивних майданчиків, а саме: 
футбольний, баскетбольний, 
волейбольний, тенісний корт. В 
кожному гуртожитку є спортивний 
зал. В загальному, поїздкою 
Ілля задоволений, черпнув для 
себе багато як життєвих, так і 
пізнавальних знань. По закінченню 
навчання йому видали сертифікат 
із додатком, який засвідчив факт 
міжнародного стажування і його 
результати.

Щороку восени починаючи з 
2013 р. громадська організація 
«Всеукраїнський бухгалтерський 
клуб» за підтримки Міністерства 
фінансів України та ДВНЗ «Київський 
національний університет імені 
Вадима Гетьмана» і бухгалтерського 
журналу «Баланс» проводить 
конкурс «Кращий бухгалтер 
України». Конкурс, проходить 
окремо серед бухгалтерів 
комерційних підприємств і 
бухгалтерів  бюджетних установ. 
Проте, у конкурсі можуть брати 
участь не лише практикуючі 
бухгалтера, а й викладачі чи 
студенти. Для цього достатньо 
сплатити невеликий організаційний 
внесок і бути готовим проявити 
власні знання з бухгалтерської 
справи.

У 2016 році Юрій також наважився 
на участь у конкурсі. На його 
рішення про участь вплинули також 
слова молодшого брата – «ти маєш 
прийняти участь у цьому конкурсі, 
бо ти один з найкращих бухгалтерів 
України». До слова, брат став 
найкращим бухгалтером України у 
2015 році!

За результатами було визначено 
десять найкращих бухгалтерів 
України – серед них був і Юрій. 
Незважаючи на те, що він знав про 
конкурс від самого початку та все 
ж не наважувався прийняти участь. 
Сумнівався у своїх знання, адже 

конкурс всеукраїнський.

Конкурс проходив у три етапи:

• перший етап – тестові запита-
ння;

• другий етап – ситуаційні задачі;

• третій етап – написання 
науково-практичної роботи  
із запропонованої організа- 
торами теми та її представ-
лення у приміщенні 
Міністерства фінансів України.

Незважаючи на те, що у конкурсі 
приймають участь практикуючі 
бухгалтера, особливо Юрій хоче 
мотивувати до участі у конкурсі 
саме студентів. Оскільки, це 
можливість перевірити рівень своїх 
практичних навичок отриманих 
під час навчання у ВНЗ, незалежно 
та справедливо оцінити ступінь 
підготовки до початку трудової 
діяльності за фахом.

Інколи можна почути, що після 
завершення навчання в університеті 
потрібно заново навчатися на 
роботі, оскільки теоретичні знання 
відрізняються від практичної 
бухгалтерії. Насправді – це не так. 
Практична бухгалтерія оперує 
навиками, яких достатньо отримати 
у ВНЗ: 

• розраховувати оплату праці;

• нараховувати амортизацію;

• оформляти первинні документи;

• складати звітність;

• користуватися спеціальними 
бухгалтерськими програмами;

• аналізувати показники роботи 
підприємства (установи). 

Проте, навіть якщо студент 
буде володіти специфічними 
бухгалтерськими навиками – 
цього не достатньо. Як каже один 
з наставників Юрія (Лучко М.Р.) 
– «замало вміти застосовувати 
формули при аналізі діяльності (це 
«сухі» цифри), потрібно розуміти, 
що означає динаміка зміни цих 
показників (унаочнити їх вплив на 
реальну сферу)». Сучасна українська 
практична бухгалтерія інтегрується 
в світовий ринок, а це у свою 
чергу вимагає від ВНЗ здатності 
моментально реагувати на потреби 
ринку праці, ширшого залучення 
до лекційних та практичних 
занять фахівців-практиків, які 
готові безпосередньо поділитися 
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Епілог
Епілог, це слово мені згадалося, написавши слова «бухгалтера-

початківця». А це  означає, що власне і все: описано усе, про що хотілося 
написати. Відверто кажучи, ідея зі створення справжнього паперового 
видання нахлинула стрімко, так би мовити «сама по собі». Просто сиділа і 
аналізувала, що за два роки спільними зусиллями викладачів й студентів 
кафедри фінансового контролю та аудиту зроблено титанічну роботу: 
десятки заходів, конкурсів, сотні лекцій, практичних, тисячі зустрічей, 
логічним завершенням яких була мораль…як думати, як себе вести, 
що робити, що планувати. Однак, час поступово «згладжує» згадки про 
діяльність, фарби спогадів стають не такими яскравими… тому вирішила, 
що було б чудово зафіксувати події на папері такими, якими вони є насправді, 
людей таким, якими вони являються на даний момент часу. Переконана, 
що студентам буде приємно прочитати про чи не найактивніший період 
свого життя багато разів поспіль, переглянути власні фото, фото друзів та 
знайомих, особливо через десятки років… 

Попросила у студентів розповісти про себе, своє життя, захоплення, 
переслати фото. Було дуже приємно, що у кожному повідомленні вони 
писали приємні слова на адресу кафедри.

досвідом як зі студентами, що 
тільки здобувають професію, так і 
з науковцями, які мають розуміти 
тенденції розвитку бухгалтерського 
обліку на місцях його здійснення. 
До прикладу, останнім часом, 
у зв’язку з пандемією Ковід-19 
стало зрозумілим, що бухгалтерія 
може працювати віддалено, що 
все більше уваги треба приділяти 
електронному документообігу, 
що налагодження комунікаційних 
зв’язків для отримання інформації 
є одним з найважливіших завдань 
в оперативності прийняття 
управлінських рішень на основі 
даних бухгалтерського обліку. 

«Звичайний» бухгалтер, який 
сидить за столом і щось там 
рахує, якого знали ще наші батьки 
відходить у небуття. На його місце 
приходить «новий» бухгалтер – 
фахівець із широким спектром 

знань. Роботодавці, на сьогодні, 
хочуть отримати такого фахівця 
з бухгалтерського обліку, який 
володіє:

- юридичними навичками 
(для роботи з договорами 
(документами), участі у судових 
процесах тощо), 

- знаннями кадровика (для 
правильної організації 
робочого часу та відпочинку 
працівників), 

- вміє застосовувати прийоми 
психології (для комунікації з 
контролюючими органами та 
працівниками), 

- має базові знання із системи 
технологій (для правильної 
побудови обліку виробничих 
процесів).

Найголовніше – роботодавець 
хоче працівників, які здатні 
навчатися та відкриті до нових знань. 
Тобто активних, умотивованих, 
ініціативних працівників, але 
обов’язково фахівців своєї справи. 

Саме тому, участь у конкурсі 
є мотиватором для розвитку як 
діючого фахівця з бухгалтерського 
обліку та й бухгалтера-початківця.

«За час мого навчання я ще жодного разу не пошкодував про вибір 
університету і, особливо, кафедри. Більше того, я дуже вдячний за 
можливість бути учасником студентського наукового товариства та 
студентом ЗУНУ».

Віктор

«Закінчивши школу з відзнакою, я точно знала, що хочу стати 
аудитором та навчатися в ТНЕУ (тепер ЗУНУ) – це саме той 
університет, який дає безцінні знання, навички та спогади, дозволяє 
всебічно розвиватися».

Оксана

«Попри стандартне навчання з найкращими викладачами, в 
університеті проводиться багато позанавчальних медійних та 
наукових заходів. Це дуже важливо, оскільки є можливість показувати 
та розвивати свої хобі».

Володимир

«На нашому факультеті  панує тепла та лагідна атмосфера: 
доброзичливі викладачі, студенти, веселі жарти, одногрупники, з якими 
нас багато чого поєднує…»

Іванна

«Не так давно навчаюся в ЗУНУ, але можу сказати, що ні разу не 
пошкодував. Я вибрав спеціальність «Облік і аудит бізнесу» тому, що як 
для мене, ця професія є найкращою і найприбутковішою. Можна сказати, 
що вона є “мультиком” (моє визначення: універсальною і має багато 
напрямків в роботі).»

Віктор

А відтак міркую, що робота викладачів кафедри не є марною. Тому 
хочу познайомити читачів із професорсько-викладацьким складом.  

Лучко Михайло Романович, завідувач кафедри фінансового контролю 
та аудиту ЗУНУ, директор аудиторської фірми «Тер Аудит», сертифікований 
аудитор України

Пушкар Михайло Семенович,  доктор економічних наук, професор,  
почесний професор ЖДТУ,

Голінач Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, 

Кулик Роман Романович, кандидат економічних наук, доцент,

Литвин Зоряна Богданівна, кандидат економічних наук, доцент,

Саченко Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент,

Черешнюк Оксана Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент,

Шестерняк Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент,

Щирба Ірина Маркіянівна, кандидат економічних наук, доцент, 
сертифікований аудитор України

Щирба Маркіян Теодорович, кандидат економічних наук, доцент, 
сертифікований аудитор України

Соловій Оксана Петрівна, старший лаборант

Інформаційний лист
Кафедра фінансового контролю та аудиту ЗУНУ здійснює підготовку:

1. Бакалаврів за освітньою програмою «Аудит і аналіз бізнесу» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Тривалість навчання:

  на базі повної середньої освіти 3 роки і 10 місяців;

  скорочена програма на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 1 рік і 
10 місяців.

2. Магістрів за освітньою програмою «Аудит і державний 
фінансовий контроль» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

Необхідні сертифікати ЗНО для зарахування на освітню програму 
«Аудит і аналіз бізнесу»:

на державну форму 
навчання

• українська мова і 
література; 

• математика; 

• іноземна мова або 
географія

Ми працюємо для створення території успіху, території:

• професійної майстерності;

• творчої діяльності;

• уміння подати себе та створити власну 
індивідуальність;

• працевлаштування!

на контрактну форму 
навчання

• українська мова і 
література; 

• історія; 

• математика або  
географія

Шукайте нас у соціальних мережах:
facebook.com/keeabtneu
kafedra_fka_ffo_zunu

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном: 

(068) 429 17 65 Людмила


