
більші податки – прибуткового з фізичних осіб і податку на додану вартість.
Питома вага ПДВ в доходах бюджету країни складає 28 %.

Принципи організації оподаткування: при оподаткуванні повинні врахо-
вуватися економічна доцільність стягування податків, податки повинні бути
мінімальними, також вони повинні забезпечувати справедливий розподіл дохо-
дів в суспільстві.

Що ж до України, вона має одну з найбільш обтяжуючих податкових си-
стем в світі. В Україні сплачується 99 видів податків. Українські підприємці в
середньому сплачують близько 60% свого прибутку у вигляді податків, тоді як
відповідний середній світовий показник складає 40%.

Основною метою реформування податкової служби України є її транс-
формація в структуру європейського зразка, підвищення якості обслуговування
платників податків.

Україні варто звернути увагу на досвід, пройдений країнами при розвит-
ку ефективних відомств по адмініструванню податків: діяльність податкового
відомства повинна спиратися на таке податкове законодавство, яке закладає
норми однакового і справедливого відношення до платників податків, адмініст-
рування податків відбувається з найбільшою ефективністю при мінімальних
витратах тільки за рахунок добровільної сплати податків.

Модернізація державної податкової служби України є складовою части-
ною реформування системи оподаткування, яке здійснюється у межах реалізації
пріоритетних завдань інституційного розвитку системи державного управління
в Україні.

Список литературы: 1. Податкові системі зарубіжних країн, 2003 р. 2. М.Р.Бобоєв,
Податки та оподаткування «Геліос» – 2002 р. 3. О.В.Мещерякова, Податкові системи роз-
винутих країн світу, 2005 р. 4. Ф.Х.Банхаєва, Порівняльний аналіз податкових систем та
його значення для удосконалення та реформування податкового законодавства, Податк.
Вісн. – 2004 р.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Структурна перебудова української економіки, становлення фінансової та бюджет-
ної системи зумовили створення у державі окремого органу виконавчої влади – Дер-
жавного казначейства, який забезпечив прозорість бюджетного процесу та ефектив-
не управління доходами та витратами бюджету

Структурные перестройки украинской экономики, становление финансовой и бюд-
жетной системы предопределили создание в государстве отдельного органа испол-
нительной власти – Государственного казначейства, которое обеспечивает прозрач-
ность бюджетного процесса и эффективное управление доходами и затратами бюд-
жета

Structural adjustment of the Ukrainian economy, the emergence of financial and budgetary
system determined the establishment of a separate state body of executive power – the State
Treasury, which ensures the transparency of the budgetary process and the effective man-
agement of revenue and expenditure budget

У фінансовій літературі давно йде наукова дискусія навколо питань
управління бюджетними ресурсами, в якій взяли участь вітчизняні і зарубіжні
науковці О.І. Барановський, О.Д. Василик, О.В. Врублевська, І.І. Гейдор, В.М.
Опарін, М.В. Романовський, Б.М. Сабанті, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші.
Безпосередньо питання становлення та розвитку Державного казначейства
України висвітлюються в публікаціях українських науковців О.С. Даневи-
ча, О.І. Кірєєва, М.Ф. Огданського, Г.О. П’ятаченка, П.Г. Петрашка, В.П. Тен-
тюка, Л.В. Чистякової та інших.

Аналіз літературних надбань щодо визначеної теми дослідження дозво-
ляє стверджувати, що система управління доходами та видатками бюджету
представляє собою комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних частин, які
створюють певну цілісність, що дозволяє вирішувати питання, пов'язані з пла-
нуванням, обліком, аналізом, контролем, бюджетним регулюванням та викори-
станням бюджетних коштів.

Узагальнення теоретичного доробку вітчизняних і зарубіжних науковців
і практиків [1 – 3] дозволили визначити зміст поняття «казначейська система
виконання бюджету» як системи управління бюджетними коштами, що знахо-
дяться на рахунках органів Державного казначейства України, відкритих в
установах Національного банку України, основною метою створення якої є
дотримання збалансованості державних витрат, визначених законом про Дер-
жавний бюджет України на відповідний рік для відповідних розпорядників та
отримувачів бюджетних коштів у межах реальних бюджетних надходжень.
Таке визначення враховує специфіку діяльності органів Державного казначей
м/ства України за умов ринкової економіки.

Головна ідея, яка покладена в основу казначейської системи виконання
бюджетів, полягає в акумуляції усіх бюджетних доходів у розпорядження од-
ного органу, який під свою відповідальність здійснює управління ними за до-
помогою Єдиного казначейського рахунку та контролює процес витрачання
державних коштів, що в умовах дефіциту бюджетних ресурсів нагально необ-
хідним.

Проте аналіз ситуаційних проблем, що фактично склалися в Україні що-
до управління доходами та видатками бюджетів, дозволив зробити висновок,
що існуюча практика проходження бюджетних коштів через казначейські та
поточні бюджетні рахунки ще не є дієвою та потребує урахування низки прин-
ципів. Такими принципами можуть бути: єдність каси та єдність вимог до бух-



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 дозво-
лить досягти єдності у функціонуванні бюджетної системи, забезпечити раціо-
нальне 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 Київсько-
го національного торговельно-економічного університету. – 2002. – № 1. – С. 61-64. 3.
Кириленко О., Малиняк Б. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умо-
вах функціонування казначейської системи.
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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 различ-
ные 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, підвищува-
ти 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 зрос-
тання конкуренції. Конкурентна боротьба в даний час розвивається дуже дина-
мічно, 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, за-
твердження інноваційного шляху розвитку економіки, може здійснюватися
шляхом забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як
основної ланки економічної системи та розробки методичних підходів до оцін-
ки рівня конкурентоспроможності підприємств.

Вагомий внесок у вивчення питань конкурентоспроможності та управ-
ління 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 залиша-
ються невизначеними й потребують подальшого дослідження. Відсутня ефек-
тивна система моніторингу здатності до конкурентної боротьби й управління
нею. Водночас, у зв'язку з тим, що проблема управління та підвищення конку-
рентоспроможності є складною та комплексною, залишаються завдання, які
потребують подальшого дослідження та вирішення. Потребує також уточнення
сутності поняття “конкурентоспроможність”.
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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 по-
няття конфлікту, рекомендовано використовувати неформальні угруповання як
зародок механізму формування безконфліктного колективу


