ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І
ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПЕРСПЕКТИВИ ВОЛИНІ» ПОДІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНГОЕРСИТЕТ

6 грудня 2014 року, м. Луцьк

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції м о л о д и х
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів

МОDЕRN ІSSUЕS АND РRОSРЕСТS ОF АССОUNTING,
ANALYSIS AND CONTROL IN CONDITION OF
EKONOMIC GLOBALIZATION

Abstracts of VI Scientific Соnference forYoung Scientists,
Graduate Student and Student
СОВРЕМЕННЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ Й ПЕРСПЕКТИВЬІ
РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА Й КОНТРОЛЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЗКОНОМИКИ

Тезисы докладов VI Международной научно-практической к о н ф е р е н ц и и
молодых учених, аспирантов, соискателей и
студентов

Випуск 7

Частина 2

Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ
Луцьк -2014

УДК 657: 657.1
ББК 65.052
С78
Рецензенти:
Малік М.Й., доктор економічних наук, академік УААН, ННЦ «Інститут аграрної
економіки», м. Київ;
Гарасим П.М., доктор економічних наук, професор, Львівська державна фінансова
академія, м. Львів.

Рекомендовано Вченою радою Луцького національного технічного університету
(протокол № 4 від 25 листопада 2014р.)
Редакційна колегія: головний редактор - к.е.н., професор Садовська І.Б. (Україна);
відп. редактор - к.е.н., доцент Бабіч І.І. (Україна); д.е.н., професор Аверіна О.І. (Росія);
д.е.н., професор Герасимчук З.В. (Україна); д.е.н., професор Бессонова О.А. (Росія);
д.е.н., доцент Вегера С.Г. (Білорусь); д.е.н., професор Голян В.А. (Україна); к.е.н., доцент
Голячук Н.В. (Україна); д-р, професор Димитров С.С. (Болгарія); к.е.н., доцент
Жураковська І.В. (Україна); д-р Гжегож Зайонц (Польща); к.е.н., доцент Зеленко С.В.
(Україна); д-р Дорота Казмерчак-Пец (Польща); д.юр.н., професор Копабаєв О.К.
(Казахстан); Легенчук С.Ф., д.е.н., професор (Україна); Левицька С.О., д.е.н., професор
(Україна); д.е.н., доцент Макарова В.І. (Росія); д.е.н., професор Малік М.Й. (Україна);
к.е.н., доцент Мальцевич Н.В. (Білорусь); д.т.н., с.н.с. Мокєєв В.В. (Росія); д.е.н., доцент
Морозова Н.І. (Росія); к.е.н., доцент Московчук А.Т. (Україна); к.е.н., доцент
Нагірська К.Є. (Україна); к.е.н., доцент Нужна О.А. (Україна); к.е.н., доцент
Петрова О.О. (Росія); к.е.н., доцент Писаренко Т.М. (Україна); Правдюк Н.Л., д.е.н.,
професор (Україна); к.е.н., доцент Савош Л.В. (Україна); к.е.н., доцент Семенишена Н.В.
(Україна); к.е.н., доцент Сєкачьова В.М. (Росія); к.е.н., доцент Сидоренко Р.В. (Україна);
к.е.н., доцент Сушко Т.І. (Білорусь); к.е.н., доцент Талах В.І. (Україна); к.е.н., доцент
Толах Т.А. (Україна); к.е.н., доцент Ткачук І.М. (Україна); к.е.н., доцент Тлучкевич Н.В.
(Україна); д-р Хенрік Федевіч (Польща); к.е.н., доцент Чудовець В.В. (Україна); к.е.н.,
доцент Шаріпов Д.Г. (Таджикістан); к.е.н., доцент Шестакова І.М. (Росія); д.е.н.,
професор Шешукова Т.Г. (Росія).
С 78 Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації
економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (6 грудня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. - Ч. 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. - 380 с.
I8ВN 978-617-672-074-4
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молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та
контролю в умовах глобалізації економіки", що була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету обліку та
фінансів Луцького національного технічного університету у грудні 2014 року. У публікаціях висвітлено шляхи
удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки; теоретико-методичні передумови
гармонізації системи фінансового обліку в Україні; особливості управлінського обліку і контролю як підсистеми
сучасного менеджменту підприємства; аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання; перспективи
розвитку аудиту в період світової фінансової кризи; науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних
технологій в обліку, аналізі та контролі; проблеми формування показників звітності підприємств; проблеми обліку і
аналізу трансакційних витрат; регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.
Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку
обліку, аналізу і аудиту.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат,
економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.
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Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки
меншими ви тратами тощо. Це дає їм можливість бути достатньо
конкурентоспро можними порівняно з їх традиційними конкурентами,
незважаючи на менші розміри бізнесу і вкладеного капіталу.
Проте кооперативний маркетинг має і певні економічні недоліки.
Вони виявляються в невикористанні кооперативами агресивних мар
кетингових

стратегій,

існуванні

суперечностей

між

відносно

повільною системою прийняття управлінських рішень і необхідністю
швидкого реагування на умови ринку, що постійно змінюються, тощо.
Формування
прискоренню

марке тингової

розвитку

системи

аграрного

сектору

в

СОК

сприятиме

економіки

України,

підвищенню ефективності функціонування господарюючих суб'єктів
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стимулюватиме
збільшення
продукції,

виробництва
освоєння

і

поліпшення

ринків

збуту,

тех нологій

підвищення

переробки

ефективності

та

прибутковості кооперативу в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Р ад и ка ль н і

змі н и

на

р и н ку

тр а д и ці й н и х

е не р го н о сі їв

відкривають сьогодні для інвесторів великі можливості для реалізації в
Україні

проектів

у

сфері

енергоефективності

та

відновлюваної

енергетики. Наявність «зеленого» тарифу для вітрової та сонячної
енергетики, малої гідроенергетики, біопаливних електростанцій, а
також законодавча підтримка проектів заміщення природного газу
альтернативними

енергоносіями

створюють

в

Україні

унікальні

можливості для розвитку галузі.
Ос та нні

гео пол іти чні

по дії

н аочно

по ка зу ю ть,

що

енергоефективність та відновлювані джерела енергії - це єдиний
реальний

шлях

зміцнення

енергетичної

безпеки

України

та

підвищення конкурентоспроможності української продукції, а також
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Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки
спалювання викопних видів палива (вугілля) з біопаливом. Особливо
широко вона поширена у Великобританії, Польщі та Іспанії. При
спільному спалюванні скорочуються вики ди в атмосферу і станції
отримують так званий зелений імідж.
Директива Євросоюзу передбачає, що країни-члени до 2020 року
мають

зб і л ь ш и т и

ча с т к у

в ід н о в л ю в а л ь н и х

джерел

енергії

при

виробництві електроенергії до 20%. Для того щоб досягти поставленої мети,
вони

повинні

спалювання.

ширше

Тому

використовувати

технологію

на європейському пелетному

спільного

ринку очікуються

серйозні зміни в бік його зростання.
Для українського ринку паливні брикети й гранули, які виготовлені
з вторинних ресурсів деревообробки, є певною мірою новою продукцією.
Такий

сегмент

споживання,

діяльності є

тому

він

більше

недостатньо

розвиненим

зорієнтований

на

з

експорт

точки

зору

(більше

90%

паливних брикетів та гранул із відходів деревини експортується). Тому
розвиток підприємств,

які з датні поліпшити експортний потенціал

України, є одним із концептуальних орієнтирів структурної перебудови
економіки країни.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних
воєнно-політичної

умовах розвитку
ситуації

аналіз

економіки
факторів

України

зовнішнього

під

впливом

середовища

функціонування підприємств набуває дедалі більшого значення, оскільки
стан і напрям розвитку макросередовища певною мірою визначають
можливості підприємства щодо локалізації кризових явищ та виходу з
них.
Дослідженням
діяльність

проблем

підприємства

впливу

займались

чинників
такі

макросередовища

українські

науковці

на
та

е к о н о мі с т и , я к : В . Л о п а т о в с ь к и й , Т . П р и м а к , Р . Ф а т х у т д і н о в а ,
К. Мамонов, О. Короп, Ю. Мізік. Уявлення про значення зовнішнього
оточення та необхідність врахування впливу зовнішніх сил щодо суб'єкта
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