декси конкурентоспроможності та економічної свободи) і соціальноінституціональним (індекси якості життя та людського розвитку).
Індекс конкурентоспроможності складається з 12 субіндексів: інститути; інфраструктура; макроекономічна стабільність; охорона здоров’я та
початкова освіта; вища та професійна освіта; ефективність товарного ринку; ефективність ринку праці; рівень розвитку фінансового ринку; технологічна готовність; обсяг ринку; конкурентоспроможність бізнесу; інновації. У Звіті за 2010/2011 рр. Україна з індексом 3,9 знову значно
втратила свої позиції, оскільки посіла серед 139 країн світу 89 місце. Сьогодні Україна перебуває на 76-му місці серед 187 країн і потрапила до
списку країн із високим індексом розвитку людського потенціалу. Очікувана тривалість життя в Україні – 68,5 років, за межею бідності у нас живе 2,2 % населення. За даними ООН, рівень грамотності дорослого населення становить 99,7 %.
Стійкий розвиток України за 2011 р. має негативну тенденцію в усіх
вимірах стійкого розвитку. Головними чинниками спаду стали: макроекономічна нестабільність, зростання корупції в органах державної влади, невдала політика держави в соціально-економічній сфері, погіршення економічної свободи суб’єктів господарювання, зменшення реальних доходів
населення. Така ситуація підтверджує необхідність розв’язання цих проблем, а саме слід забезпечити збалансований розвиток регіонів, зміну політики використання природних, трудових та інших ресурсів нашої держави
розвиненішими країнами; розвиток високотехнологічних виробництв.
Гнатіва А.
КрНУ ім. М. Остроградського
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК
ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Сучасна тенденція глобалізації інформації безспосередньо впливає
на національні облікові системи, що спричиняє їх трансформацію та
створення низки проблем, які потребують нагального і – головне – раціонального розв’язання. У зв’язку з реформуванням облікової системи ця
тема є досить актуальною.
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Під час інтеграції облікових систем постають такі проблеми:
1) відсутність досвіду роботи в новому економічному середовищі негативно позначається на процесах формування облікової системи; 2) суб’єкти
господарювання в багатьох випадках у збиток своїм стратегічним планам
змушені працювати за правилами, що диктують їм інвестори, постачальники сировини, матеріалів, енергоресурсів тощо; 3) облікова система формується не тільки для обліку, уся функціональна діяльність, зумовлена
обліковою політикою, повинна здійснюватися з метою розвитку й удосконалення виробничої системи; Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» не встановлює чітких правил щодо формування та реалізації облікової політики.
Одним із способів вирішення вищевказаних проблем може бути, на
нашу думку, використання положень Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСФЗ), основними перевагами яких є те, що МСФЗ чітко
визначає майновий стан власників підприємства, дає змогу здійснювати
ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо його ліквідності та
платоспроможності, створювати реальний прогноз щодо майбутньої діяльності підприємства. Можна запозичати і світовий досвід, бо в розвинутих країнах не існує єдиних форм і чіткої регламентації складання фінансової звітності, єдиного національного плану рахунків, потоків інструкцій, а також важливим є те, що фінансова звітність, підготовлена за
МСФЗ, призначена для широкого кола користувачів.
Дослідження питання впливу глобалізації на розвиток національної
облікової системи дає змогу зробити висновок, що потрібно враховувати
та захищати національні інтереси з подальшим упровадженням міжнародного досвіду.
Гравшина И.
РГАТУ им. П. А. Костычева
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ И УКРАИНЕ
В эпоху финансовой глобализации в международном кредитовании
все шире применяют такую эффективную форму, как проектное финансирование.
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