галтерського обліку і звітності; оплата рахунків установ, які утримуються за
рахунок коштів бюджету; повнота включення доходів і витрат до бюджету та ін.
Впровадження казначейських принципів до системи виконання бюджету дозволить досягти єдності у функціонуванні бюджетної системи, забезпечити раціональне використання коштів місцевих бюджетів та повноцінний контроль за їх
рухом.
Список література:1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В. Опарін, Л.
Сафонова та ін.; під заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с. 2. Чечуліна О.О.
Питання створення та впровадження Єдиного казначейського рахунка // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – № 1. – С. 61-64. 3.
Кириленко О., Малиняк Б. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи.

Н.О.ОМЕЛЬЧЕНКО, аспірант, НТУ «ХПІ»
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЯК ОДИН З КРІТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розглянуто конкурентоспроможність промислової продукції, наведено різноманітні
підходи щодо визначення терміну. Проаналізовано вплив промислової продукції на
економіку країни в цілому.
Рассмотрена конкурентоспособность промышленной продукции, приведены различные подходы относительно определения самого термина. Проанализировано влияние
промышленной продукции на экономику страны в целом.
Сompetitive industrial production is considered. Different approaches are definition are
brightened . The influence of industrial production for the economy is analyzed.

Конкурентоспроможність у ринковій економіці є вирішальним чинником
комерційного успіху і являє собою багатоаспектну економічну категорію, яку
прийнято розглядати на декількох рівнях: товарів, суб'єктів господарювання,
галузей і держав.
Протягом історії розвитку економічних відносин питання конкуренції і
конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників. При цьому
конкуренція розглядається як вища спонукальна сила, що змушує виробників
продукції підвищувати її якість, знижувати витрати на виробництво, підвищувати продуктивність праці.
За роки становлення ринкових відносин українська економіка суттєво
змінилася, а саме: розширено асортимент вітчизняної продукції, перетворено
механізми управління економікою, спостерігається розвиток підприємницької
ініціативи, зростає число учасників ринку і як наслідок, спостерігається зростання конкуренції. Конкурентна боротьба в даний час розвивається дуже динамічно, масштабно і гостро.

На сучасному етапі розвитку національної економіки можно говорити
про поступове просування до демократизації суспільного життя та підвіщення
конкурентоспроможності економіки України. Світове економічне суспільство
оцінює рівень національної економіки за цілим рядом показників, одним з них
є конкурентоспроможність продукції промислових підприємств стратегічного
значення, а саме машинобудування.
Вирішення задач, зв'язаних з європейською інтеграцією України, затвердження інноваційного шляху розвитку економіки, може здійснюватися
шляхом забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як
основної ланки економічної системи та розробки методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств.
Вагомий внесок у вивчення питань конкурентоспроможності та управління нею зробили такі зарубіжні вчені-економісти: А. Маpшалл, М.Портер,
А. Сміт, Д.Г.Бойєтт, Г.Мінцберг, Р.Пейс, К.К.Прахалад, Е.Стефан,
А.Дж.Стрікленд, А.А.Томпсон, Р.Уотермен, Г.Хемела, П. Самуельсон,
Д. Рікардо. Російські вчені: Г.Л.Азоєв, Г.Л.Багієв, М.Гельвановський,
А.П.Градов, Ю.В.Тарануха, Р.А.Фатхутдинов, А.Ю.Юданов, українські –
І.М.Акімова,
О.І.Амоша,
А.Е.Воронкова,
С.Б.Довбня,
Ю.Б.Іванов,
В.Ф.Оберемчук, С.Я.Салига, С.І.Соколенко, О.Б.Чернега, О.С.Шнипко,
Л.М. Очеретько та інші.
Однак при всій важливості проведених досліджень ряд положень щодо
управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування залишаються невизначеними й потребують подальшого дослідження. Відсутня ефективна система моніторингу здатності до конкурентної боротьби й управління
нею. Водночас, у зв'язку з тим, що проблема управління та підвищення конкурентоспроможності є складною та комплексною, залишаються завдання, які
потребують подальшого дослідження та вирішення. Потребує також уточнення
сутності поняття “конкурентоспроможність”.
Л.Г.КУВАРДІНА, ст. викладач. НТУ «ХПІ»,
Д.О.ПОБЕРЕЖНИЙ, студент НТУ «ХПІ»
ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ В
АУДИТОРСЬКІЙ ФІРМІ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ АУДИТУ
Тези доповіді присвячені питанням вирішення конфліктів професійних інтересів в
аудиторській фірмі за допомогою використання методів соціометрії. Розкрито поняття конфлікту, рекомендовано використовувати неформальні угруповання як
зародок механізму формування безконфліктного колективу

Тезисы выступления посвящены вопросам решения конфликтов профессиональных
интересов в аудиторской фирме с помощью использования методов социометрии.
Дано понятие конфликта, предложено использование неформальных групп как зародыш механизма формирования бесконфликтного коллектива
Abstracts of presentations devoted to questions about conflict of professional interests in the
auditor with the use of methods sociometry. Given the notion of conflict, proposed the use of
informal groups as a conflict-free embryo formation mechanism of collective

На виконання статті 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від
22 квітня 1993 року № 3125-XII, а також відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту, Аудиторська палата України затвердила Положення з національної
практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими
фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг».
Згідно з Положенням [3] політика та процедури контролю якості встановлюються аудиторською фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість – це головне при наданні аудиторських послуг. Саме керівник аудиторської фірми зобов’язаний створити відповідне середовище контролю якості, яке в першу чергу включає в себе розробку ефективної
кадрової політики на фірмі.
Серед основних чинників кадрової політки не останнє місце займає внутрішня система комунікацій між персоналом. І ось тут, на нашу думку, вирішити
питання ефективної праці в колективі аудиторської фірми керівництво може у
трьох аспектах: по-перше, дослідивши реалізацію орієнтованої на кінцеві результати трудової діяльності працівників, що досягається за допомогою чітко
діючого регламенту – організаційної системи, що базується насамперед на об'єктивних оцінних технологіях і правильному формуванні корпоративного «духу»
доцільної діяльності фірми; по-друге, здійснивши мотивовану на результати
трудову діяльність працівників; по-третє, створивши систему безконфліктного
керування колективом фірми.
Під конфліктом інтересів слід розуміти різні підходи або інтерпретації
однієї ситуації різними членами групи з надання впевненості або відповідальними за надання послуг.
Оскільки нас цікавить аспект безконфліктного керування в аудиторській
фірмі, пропонуємо керівництву своєчасно виявляти психологічні особливості
колективу за допомогою методу соціометрії [1]. Соціометрія вивчає шар міжособистісних відносин, що пронизаний емоційно-суб'єктивними перевагами, тобто симпатіями й антипатіями, в основі яких лежить сумісність людей, змушених
взаємодіяти в силу обставин.
По соціограмі необхідно визначити чотири типи позицій у неформальній
групі: перший статус – «зірки», яких іноді називають «лідерами». Це члени гру-

пи, що одержали найбільшу кількість виборів по ряду критеріїв. Другий статус
– «популярні», або кращі. Це члени групи, що одержали трохи менша кількість
виборів. Третій статус – «відкинуті», або менш популярні, четвертий – «ізгої»,
або «ізольовані». Останні одержують по одному-двох виборів або не одержують жодного. Ось тут керівнику аудиторської фірми необхідно пам’ятати, що
неформальні угруповання, об'єднані на основі соціально-позитивного взаємного тяжіння становлять зародок механізму формування безконфліктної команди
високого рівня аудиторської фірми.
Список літератури:1. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивація
та оцінка персоналу. К. – 2007. – 248с.2. Рідько О.Ю., Шпаковська Т.Л. Незалежність та
контроль якості в аудиторській діяльності. К. – 2006. – 102 с.3. Рішення Аудиторської
палати України Про затвердження Положення з національної практики контролю якості
аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи
контролю якості аудиторських послуг» від 27.09.2007 № 182/4.

Ю.Л.РИБИЦЬКА, магістрант, НТУ «ХПІ»
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗДІЙСНЕННЯ УГОД В ОБЛАСТІ ЗЛИТТЯ Й
ПОГЛИНАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У роботі аналізуються причини недостатності кількості реалізованих угод в області злиття та поглинання в період економічної кризи, розглядані основні тенденції
здійснення угод злиття та поглинання у світі.
В работе анализируются причины недостаточности количества реализованных
сделок в области слияния и поглощения в период экономического кризиса, рассмотрены основные тенденции осуществления сделок слияния и поглощение в мире.
In work the reasons of insufficiency of quantity of the realized transactions in the field of
merge and absorption in an economic crisis are analyzed, the basic tendencies of realization
of transactions of merge and absorption in the world are considered.

Сучасна економічна криза для одних компаній стала провісником банкрутства, для інших вона стала привабливим середовищем покупки інших компаній за цінами нижчими від ринкових, вона створила гарні можливості для
збільшення своєї частки ринку, у тому числі шляхом злиття й поглинання.
Сьогодні злиття й поглинання (M&A) багатьма компаніями розглядаються як основний напрямок швидкої оптимізації матеріально-виробничих
активів. Тому для багатьох компаній такі умови є важливими засобами здійснення корпоративної стратегії, одним з головних шляхів реалізації конкурентних переваг.
Незважаючи на те, що більшість інвестбанкірів очікували росту числа
угод в області M&A на самому початку кризи, можна констатувати стагнацію
цього ринку. Загальна сума угод M&A у світі склала в 2008г – 549 млрд. дол.,
що на 55 млрд. дол. менше 2007 року. Переважну частку зазначених угод ста-

