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Під час інтеграції облікових систем постають такі проблеми: 
1) відсутність досвіду роботи в новому економічному середовищі негати-
вно 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, постачаль-
ники сировини, матеріалів, енергоресурсів тощо; 3) облікова система фо-
рмується не тільки для обліку, уся функціональна діяльність, зумовлена 
обліковою політикою, повинна здійснюватися з метою розвитку й удо-
сконалення виробничої системи; Закон «Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні» не встановлює чітких правил щодо форму-
вання та реалізації облікової політики. 

Одним із способів вирішення вищевказаних проблем може бути, на 
нашу думку, використання положень Міжнародного стандарту фінансо-
вої 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 дія-
льності підприємства. Можна запозичати і світовий досвід, бо в розвину-
тих країнах не існує єдиних форм і чіткої регламентації складання фінан-
сової звітності, єдиного національного плану рахунків, потоків інструк-
цій, 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 міжнаро-
дного 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 финан-
сирование. 
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В Украине развитие такого финансирования обусловлено стремите-
льным развитием отраслей экономики, напрямую связанных со строите-
льством жилой и коммерческой недвижимости, а в России – реализацией 
энергетических, горнодобывающих и развитием капиталоёмких промыш-
ленных проектов. 

Существует три вида проектного финансирования: non-recourse 
project finance, limited recourse project и full recourse project finance. Сейчас 
украинские банки, как и российские, могут предложить своим клиентам 
такие виды проектного финансирования, как limited recourse и non-
recourse project finance. 

Проектное финансирование – это не новый источник ресурсов, а те-
хника инвестирования, которая позволяет лучше приспособить финанси-
рование к специфичным требованиям каждого проекта. При этой форме 
кредитования ресурсы привлекаются на национальных или международ-
ных финансовых рынках под государственные либо частные банковские 
гарантии. 

Наиболее активно из всех российских банков проектное финансиро-
вание развивает Сбербанк. За последние 10 лет объемы такого финанси-
рования Сбербанком возросли в 15 раз: с 21 млрд. рублей в 2001 году до 
315 млрд. рублей в 2011 году. 

Итак, для России проектное финансирование может быть эффектив-
ным и действенным финансовым инструментом в отношении долгосроч-
ных инвестиционных проектов, связанных с капиталоёмкими отраслями 
экономики. Однако украинская экономика не готова к реализации проек-
тного финансирования в данных сферах, а ограничивается лишь строите-
льной отраслью. 

 
Грудачова І. 
НТУ «ХПІ» 

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: 
ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ У ЧАСИ КРИЗИ 

Безробіття є одним із найважливіших складників економічних відно-
син у державі. Без досягнення високого рівня зайнятості не можна гово-


