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молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та 
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гармонізації системи фінансового обліку в Україні; особливості управлінського обліку і контролю як підсистеми 
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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. 
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Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, 
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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 маркетингової системи в СОК сприятиме 

прискоренню розвитку аграрного сектору економіки України, 

підвищенню ефективності функціонування господарюючих суб'єктів 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стимулюватиме 

збільшення виробництва і поліпшення технологій переробки 

продукції, освоєння ринків збуту, підвищення ефективності та 

прибутковості кооперативу в цілому. 

УДК: 620.92..630*33 

Лідія Федоришина, 

Анатолій Ярославський  

Вінницький національний аграрний університет 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Радикальні зміни на ринку традиційних енергоносіїв 

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. 

Останні геополітичні події наочно показують, 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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спалювання викопних видів палива (вугілля) з біопаливом. Особливо 

широко вона поширена у Великобританії, Польщі та Іспанії. При 

спільному спалюванні скорочуються викиди в атмосферу і станції 

отримують так званий зелений імідж.  

Директива Євросоюзу передбачає, що країни-члени до 2020 року 

мають збільшити частку відновлювальних джерел енергії при 

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

вони повинні ширше використовувати технологію спільного 

спалювання. Тому на європейському пелетному 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 діяльності є недостатньо розвиненим з точки зору 

споживання, тому він більше зорієнтований на експорт (більше 90% 

паливних брикетів та гранул із відходів деревини експортується). Тому 

розвиток підприємств, які здатні поліпшити експортний потенціал 

України, є одним із концептуальних орієнтирів структурної перебудови 

економіки країни. 

УДК 330.3 

Оксана Фейчер  

Київський національний університет культури і мистецтв  

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В сучасних умовах розвитку економіки України під впливом 

воєнно-політичної ситуації аналіз факторів зовнішнього 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 проблем впливу чинників макросередовища на 

діяльність підприємства займались такі українські науковці та 

економісти, як: В. Лопатовський, Т.  Примак, Р. Фатхутдінова, 

К. Мамонов, О. Короп, Ю. Мізік. Уявлення про значення зовнішнього 

оточення та необхідність врахування впливу зовнішніх сил щодо суб'єкта 
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