
ТДВ «ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ» 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «ОБЛІК І ФІНАНСИ» 

ПОЛОЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ) 
 
 
 
 
 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 
 
 

Збірник матеріалів 
ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(5 жовтня 2018 р., м. Київ) 
Посвідчення УкрІНТЕІ № 460 від 28 вересня 2018 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
ТОВ «ВІПО» 

2018 



УДК 330.3 
         Р 64 

 
Матеріали публікуються в авторській редакції 

 
Рекомендовано до друку Вченою радою  

ТДВ «Інститут обліку і фінансів» (протокол № 4 від 02.10.2018 р.) 
 

Розвиток національних фінансово-економічних систем в 
умовах глобальних викликів: збірник матеріалів ІІ Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р.; м. Київ) / Відпов. 
за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2018. 370 с. 

 
Вміщені у збірнику тези присвячені різноманітним аспектам розвитку 

національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів. 
Зокрема, приділено увагу дослідженню стану і перспектив бухгалтерського обліку 
і оподаткування, впливу глобалізації на функціонування національних фінансових 
систем. Розкрито особливості управління розвитком економіки в умовах 
глобальних викликів. 

Видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і 
студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які 
цікавляться розвитком економічної науки. 

 
 

Развитие национальных финансово-экономических систем в 
условиях глобальных вызовов: сборник материалов ІІ Междунар. 
науч.-практ. интернет-конф. (5 октября 2018 г.; г. Киев) / Отв. за вып. 
С. Остапчук. К.: ООО «ВИПО», 2018. 370 с. 
 

Содержащиеся в сборнике тезисы посвящены различным аспектам развития 
национальных финансово-экономических систем в условиях глобальных вызовов. 
В частности, уделено внимание исследованию состояния и перспектив 
бухгалтерского учета и налогообложения, влияния глобализации на 
функционирование национальных финансовых систем. Раскрыты особенности 
управления развитием экономики в условиях глобальных вызовов. 

Издание предназначено для научных работников, практиков, преподавателей, 
аспирантов и студентов экономических специальностей, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся развитием экономической науки. 

 
УДК 330.3 

 
                                                                                            © Журнал «Облік і фінанси», 2018 
                                                                                            © Автори, 2018 
 

Р 64 

Р 64 



3 

ЗМІСТ 
Вітальне слово від організаторів ………………………………………………..10 

Секція І. Бухгалтерський облік та оподаткування:  
стан і перспективи 
Абрамова В.І. Формування облікової політики підприємства  
в цілях оподаткування ……………………………………………………………..12 
Балазюк О.Ю., Будник К.О. Професійне судження бухгалтера у контексті  
складання фінансової звітності ……………………………………………………15 
Бацюровська В.В. Організація обліку власного капіталу підприємства  
для забезпечення інформаційних потреб управління ……………………………18 
Бовкун Б.Ю., Овчарова Н.В. Проблемні аспекти формування  
обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства …..21 
Божко А.І. Економічна сутність та облікова класифікація витрат  
на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг …………………..24 
Бубир І.В. Проблеми удосконалення інформаційних систем  
у бухгалтерському обліку ………………………………………………………….27 
Бурко К.В. Роль взаємозвязку оціки та калькуляції у вирішенні  
управлінських завдань підприємства ……………………………………………..29 
Василевич Д.Ю. Основные аспекты формирования консолидированной  
отчетности в отражении международных стандартов финансовой  
отчетности …………………………………………………………………………..32 
Вертинская Е.И. Проблема оценки возвратных отходов  
на современном этапе развития экономики ………………………………………35 
Видай К.О. Проблеми і перспективи розвитку обліку грошових коштів  
на рахунках у банку ………………………………………………………………..39 
Вознюк О.М. Проблемні аспекти обліку нематеріальних активів  
на підприємствах України …………………………………………………………43 
Гайдучок Т.С., Дмитренко О.М. Фінансова звітність підприємств  
в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку ……………...46 
Горячева М.О., Овчарова Н.В. Аналіз нормативно-правового  
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності …………………………………49 
Гуцаленко Л.В., Михальчишина Л.Г. Креативний облік в системі  
формування звітної інформації ……………………………………………………52 
Даровік О.О. Податкове адміністрування: історія розвитку …………………….55 
Ільїн В.Ю., Ільїна О.В. Проблеми обліку інноваційного розвитку  
підприємства ………………………………………………………………………..57 
Ілляшенко К.В. Формування показників статистичної звітності:  
бухгалтерський аспект ……………………………………………………………..60 



4 

Іщенко Я.П. Причини протидії включенню прав користування землями  
сільськогосподарського призначення до господарського обороту  
суб’єктів господарювання …………………………………………………………63 
Кибальник Ю.М., Овчарова Н.В. Особливості оцінки поточних  
біологічних активів рослинництва ………………………………………………..65 
Китайчук Т.Г., Комар Л.В. Облікові проблеми в управлінні процесом  
постачання ………………………………………………………………………….68 
Коваль Л.В. Економічна сутність власного капіталу підприємства ……………71 
Коваль Н.І. Сутність та вплив облікової політики у податкових  
розрахунках підприємства …………………………………………………………73 
Коваль О.О. Особливості формування фінансової звітності у Франції ………..76 
Ковальова В.Ю., Попович О.В. Податкова система України:  
проблеми та перспективи …………………………………………………………..78 
Коротченко В.О., Васильєва В.Г. Роль та переваги впровадження  
автоматизації обліку оплати праці в бюджетних установах …………………….81 
Кравченко О.В., Біжовець А.В. Визнання та оцінка доходів і витрат  
бюджетних установ ………………………………………………………………...84 
Кравченко О.В., Заточна Д.В. Проблеми визнання та оцінки  
поточних біологічних активів ……………………………………………………..87 
Кравченко О.В., Івашина М.А. Сучасні підходи до обліку доходів  
та витрат бюджетних установ ……………………………………………………..90 
Кравченко О.В., Савченко А.С. Процес переоцінки основних засобів ………..93 
Левченко І.С. Інвентаризація основних засобів ………………………………….95 
Макурін А.А. Система обліку на підприємствах малого бізнесу ……………….97 
Машевська А.А. Організація обліку оплати праці на підприємствах …………100 
Мізерник О.В. Перспективи удосконалення обліку фінансових  
інвестицій в умовах переходу підприємств україни на міжнародні  
стандарти …………………………………………………………………………..103 
Михневич Е.В. Развитие бухгалтерского учета токенов  
в Республике Беларусь: особенности переоценки ………………………………106 
Михасько В.І. Недоліки податкової системи України та шляхи їх  
вирішення ………………………………………………………………………….110 
Мусіхіна М.Г., Рознюк І.О. Податкова пільга: проблеми обліку  
та оцінювання ……………………………………………………………………..113 
Остапчук Т.П. Вплив правового фактору на формування облікової  
інформації в сфері земельних відносин в Україні ………………………………117 
Падій І.О. Проблеми нормативно-правового регулювання обліку  
формування і використання резервів на підприємстві …………………………120 



5 

Пасько О.В. Політико-ідеологічний погляд на бухгалтерський облік  
або бухгалтерський облік як інструмент влади …………………………………122 
Подолянчук О.А. Витрати на управління якістю в системі обліку ……………126 
Пономаренко О.Г. Вектори розвитку наукових уявлень та практики  
обліку малоцінних активів ………………………………………………………..128 
Попович О.В., Тітаренко А.Д. Особливості застосування електронного  
документообігу в бухгалтерській звітності ……………………………………..131 
Рижук Ю.О. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування ……133 
Романова О.С. Идентификация минеральных ресурсов как объекта  
бухгалтерского учета ……………………………………………………………..136 
Сапего И.И., Лавринович Л.В. Криптовалюта: сущность, состав,  
классификация как объекта бухгалтерского учета ……………………………..139 
Сапего И.И., Якимец О.Ю. Сущность и классификация  
водопользования, а также учет у организаций, приобретающих  
воду за плату ………………………………………………………………………143 
Сенишин Б.Б., Сподарик Т.І. Модернізація системи бухгалтерського  
обліку в державному секторі України: особливості та перспективи …………147 
Соколовська А.В. Аудит виробничих запасів …………………………………..150 
Соловей Н.В. Актуальні питання оподаткування авіаційної галузі  
в Україні …………………………………………………………………………...152 
Сторожук Т.М. Аналітичні можливості консолідованої фінансової  
звітності ……………………………………………………………………………154 
Сук Л.К. Переведення грошового боргу ………………………………………...158 
Сук П.Л., Аль-Іббіні Омран Ахмад Мохаммад Використання  
міжнародного досвіду класифікації рахунків бухгалтерського обліку ……….161 
Тайнолюб А.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної  
безпеки підприємства ……………………………………………………………..163 
Тіхон К.А. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку дебіторської  
заборгованості ……………………………………………………………………..165 
Туз І.М. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні …………..168 
Фабіянська В.Ю. Контроль як функція управління земельними  
ресурсами в Україні …………………………………………………………….....170 
Фесенко В.В., Коновалова О.В. Вимоги Міжнародних стандартів  
обліку і звітності до розкриття операцій із пов’язаними сторонами ………….173 
Харченко І.М., Овчарова Н.В. Облік соціально-відповідальної  
діяльності: призначення, мета, необхідність ……………………………………176 
Чудак Л.А. Переваги та недоліки альтернативних систем оподаткування …..179 
 



6 

Секція ІІ. Вплив глобалізації на функціонування національних 
фінансових систем 
Альмотавак Д.Ф. Ефективність системи гарантування депозитів  
вкладників …………………………………………………………………………182 
Бакуменко К.А. Вплив глобалізації на функціонування та розвиток  
фінансової системи України ……………………………………………………...183 
Безпалько А.Д., Олейнічук Т.В. Основні завдання грошово-кредитної  
політики Національного банку України в сучасних умовах ……………….…..187 
Бершадська І.І. Трансформація податку на прибуток в умовах  
глобалізації в Україні ……………………………………………………………..190 
Голякович М.В. Положительное и отрицательное влияние иностранного  
инвестирования на национальную экономику страны-рецепиента …………..192 
Касич А.О., Горбенко Т.О. Фінансування інноваційної діяльності:  
завдання українських підприємств через призму зарубіжного досвіду ………194 
Касич А.О., Козаченко Т.О. Оптимізація структури капіталу  
у контексті забезпечення розвитку підприємства ………………………………197 
Крапівін Є.П. Проблеми та перспективи розвитку банківської  
системи України …………………………………………………………………..199 
Kutova D.V. Regulation of inflation ……………………………………………….201 
Куцаб П.А. Фінансово-економічний розвиток прикордонних територій  
України в межах співпраці України та Польщі …………………………………203 
Кучер Д.О. Стратегії формування фінансових ресурсів комерційного  
банку ……………………………………………………………………………….206 
Маркович Т.Г. Наукові розвідки щодо сутності оцінки  
кредитоспроможності суб’єктів господарювання ………………………………208 
Мась Р.В., Бурцева О.Є. Забезпечення стійкості та стабільності  
фінансової системи країни в умовах глобалізації ………………………………213 
Некрутенко А.А. Ризики залучення коштів із депозитних джерел …………..215 
Панич О.І., Жмурко Н.В. Роль фінансової глобалізації у розвитку  
фінансового ринку ………………………………………………………………..216 
Полторак Т.Ю. Зарубежный опыт в вопросах оценки  
кредитоспособности заемщика ……………………………………………….….219 
Потороченко В.В. Вплив валютного курсу на формування  
депозитних ресурсів банків ………………………………………………………223 
Прутська О.О., Рудь Н.І. Напрями вдосконалення системи  
гарантування вкладів в Україні …………………………………………………..224 
Прутська О.О., Татаріна М.А. Вплив фінансової глобалізації  
на розвиток банківської системи України ……………………………………….227 
Садиков С.Р. Вплив паритету відсоткових ставок на валютний курс ………..230 



7 

Смирнова О.В. Тенденції розвитку управління фінансовими  
інструментами ринку фінансових послуг ……………………………………….233 
Собчук С.І. Бюджетні правила в системі проциклічного регулювання  
економіки ………………………………………………………………………….236 
Sova O.Yu. Defining the monetary base in a deregulated financial system ………238 
Старокожко А.О. Моніторинг банківського кредитного процесу…………...240 
Хуторна М.Е. Інституційний підхід до оцінки передумов фінансової  
стабільності кредитних установ ………………………………………………….244 
Хуторна М.Е., Радчук Н.Л. Класифікація проблемних банків  
та систематизація чинників їх виникнення ……………………………………...248 
Шевчук О.Д. Основні тенденції державного фінансового контролю  
і аудиту в Україні ………………………………………………………………….251 
Шоломіцький О. С., Степова Т. Г., Варічева Р. В. Управління  
грошовими потоками підприємства: фінансове планування  
та інформаційне забезпечення ……………………………………………………255 
 
Секція ІІІ. Управління розвитком економіки в умовах  
глобальних викликів 
Аберніхіна І.Г., Ковальова А.М. Актуальні питання реального  
інвестування підприємств ………………………………………………………...260 
Антоненко В.М. Рейдерство та корупція як гальма євроінтеграції  
України …………………………………………………………………………….263 
Білик А.І., Кришовський В.Л. Стан та тенденції розвитку українського  
фріланс ринку ……………………………………………………………………..266 
Бойко В.О., Бойко Л.О. Державна підтримка херсонських аграріїв ………….269 
Борейко Н.А., Борейко М.А. Экологическая безопасность как условие  
устойчивого развития экономики и её концепции ……………………………...272 
Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. Ефективне управління структурою  
капіталу – основа стабільності розвитку підприємства ………………………...275 
Beliavceva V.V. Innovative approach to forming information capital  
of the enterprise …………………………………………………………………….278 
Гирін Ю.В. Теоретичні підходи до сутності механізму формування  
бюджетних ресурсів держави …………………………………………………….281 
Грабовська І.В. Сутність та основні елементи конкурентостійкості  
сектору розробок і досліджень …………………………………………………...285 
Грицаєнко Ю.О. Проблеми та перспективи управління персоналом  
в митних органах ………………………………………………………………….288 
Добровенко О.Д. Економічна сутність та оцінка кредитоспроможності  
підприємства ………………………………………………………………………290 



8 

Задорожна Я.І. Стан та тендеції розвитку роздрібної торгівлі в Україні …....295 
Казарян Г.Г. Проблеми модернізації системи соціально-економічного  
забезпечення осіб з інвалідністю ………………………………………………...297 
Калівошко О.М. Функції інфраструктури ринку …………………………….…300 
Ковальчук О.В., Замлинський В.А. Діагностика підприємства  
як напрямок огранізаційного консалтингу у вияленні конкурентних  
переваг ………………………………………………………………………….….302 
Ланченко Є.О. Ринок праці на селі в умовах глобалізації економіки ………..305 
Лохман Н.В. Площини розуміння та вживання терміну «потенціал» ………..308 
Лук’янова А.О., Чернова О.В. Глобалізація в сучасних умовах  
розвитку світового господарства ………………………………………………...311 
Малащук Т.О. Теоретичні основи поняття «поточні зобов’язання»  
та підходи до їх визначення ………………………………………………………313 
Марчук Л.Л. Економічний захист та лобіювання інтересів агробізнесу  
в Україні …………………………………………………………………………...317 
Микуланинець С.І. Застосування логістичного механізму з метою  
стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону ……..319 
Михалевич О.И. Экономическая сущность и развитие договора концессии ..322 
Несенюк Є.С. Особливості формування інноваційної стратегії  
промислових підприємств ………………………………………………………..325 
Нехай В.А. Щодо поняття «економічна безпека підприємства» ………………327 
Процикевич А.І. Критеріїв якісного інвестиційного середовища  
на ринку ІТ-послуг в умовах глобальних викликів ……………………………..330 
Разгуліна Н.О. Міжнародний досвід європейський країн в контексті  
розвитку вітчизняного іпотечного ринку ………………………………………..333 
Ригайло Л.М., Боднар О.Я. Стратегічний розвиток регіонів під впливом  
викликів глобалізації ……………………………………………………………...336 
Рудковська Н.А. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток  
економіки України ………………………………………………………………...337 
Сайченко В.О. Особливості процесу управління митними ризиками  
в країнах ЄС ……………………………………………………………………….340 
Сайчук А.Д. Роль заготівельно-збутової діяльності у розвитку  
підприємств ………………………………………………………………………..343 
Сав’юк Л.О., Драчук Ю.З. Важливі аспекти економічної  
конкурентоспроможності держави ………………………………………………346 
Снігур Х.А. Формування соціально-економічного механізму управління  
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ……………………………..350 
Стрельченко О.В. Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств  
та управління ними ……………………………………………………………….353 



5 жовня 2018 
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Розвиток національних фінансово-економічних систем  
в умовах глобальних викликів» 

 

275 

На основании проведенного исследования было сформулирована следующее 
определение экологической безопасности. Экологическая безопасность – это 
состояние защищенности окружающей среды от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных воздействий на нее, а так же одна из 
составляющих программы устойчивого развития экономики. 
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ – 
ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах нестабільності в економіці впровадження на підприємствах 

системи управління структурою капіталу є підґрунтям досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності та зростання їх ринкової вартості. 

Процеси формування та використання капіталу, пошук його раціональної 
структури розглядали в своїх наукових працях І.Т. Балабанов, І.А. Бланк, 
Н.Л. Гавкалова, М.С. Дороніна, І.В. Журавльова, І.В. Івашковська, 
О.С. Стоянова, Т.В. Теплова, Г.А. Семенов, І.Й. Яремко та ін. Разом з тим, нині 
актуальним залишаються питання формування та ефективного управління 
структурою капіталу в умовах мінливого зовнішнього середовища здійснення 
господарської діяльності підприємства. 

Капітал є однією з найбільш складних і неоднозначних економічних 
категорій і його значення для підприємств будь-якої форми власності та 
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організаційно-правової форми переоцінити важко, оскільки він виступає 
основою їх функціонування.  

Капітал, на думку А.М. Кадацької [1, с. 1122] «є запорукою фінансової 
стійкості і стабільності розвитку кожного суб’єкта господарювання». 

О.О. Сініцин [2] вважає, що «капітал є джерелом коштів для існування і 
розвитку будь-якого господарюючого суб’єкта». Дослідник стверджує, що 
«недостатня розробленість деяких проблем регулювання структури капіталу як 
елементу управління знижує ефективність управлінських рішень в області 
інвестиційної і фінансової політики».  

Розглянувши трактування капіталу підприємства різними ученими, нами 
виділені декілька підходів. Одні автори під капіталом підприємства мають на 
увазі всю власність, що знаходиться в його розпорядженні, сформовану як за 
рахунок власних, так і за рахунок позичкових засобів. Деякі автори при 
визначенні об’єму капіталу підприємства виключають короткострокові 
зобов’язання, залишаючи в його складі тільки активи, сформовані за рахунок 
власного (акціонерного) капіталу і довгострокових фінансових зобов’язань. 
Третій підхід до визначення суми капіталу заснований на виключенні із 
загальної валюти балансу тільки короткостроковій кредиторській 
заборгованості не фінансового характеру (товарного кредиту, що надається 
постачальниками) [3, с. 360]. 

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел 
фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу 
та здатності підприємства платити дохід кредиторам і співвласникам 
(акціонерам) підприємства [3, с. 362]. 

Структура капіталу підприємств є важливим стратегічним параметром та 
інструментом обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на 
підвищення раціональності і результативності формування джерел 
фінансування інвестиційної діяльності підприємств [4, с. 147]. На думку автора, 
«з одного боку, надмірно низька частка позикового капіталу фактично означає 
недовикористання потенційно дешевшого, ніж власний капітал, джерела 
фінансування. У підприємства складаються вищі витрати на капітал, що 
створює завищені вимоги до прибутковості майбутніх інвестицій. З іншого 
боку, структура капіталу, де домінують позикові засоби, також пред’являє дуже 
високі вимоги до прибутковості капіталу внаслідок підвищення вірогідності 
неплатежу і зростання ризику для інвестора». 

Отже, метою управління структурою капіталу є мінімізація витрат на 
залучення довгострокових джерел фінансування, що забезпечить власникам 
капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними грошових коштів. 

Проблема формування ефективної системи управління структурою капіталу 
підприємства в умовах ринкової економіки є актуальною, оскільки її успішне 
вирішення попереджує виникнення кризових ситуацій, забезпечує високі темпи 
розвитку суб’єкта господарювання, максимізує його ринкову вартість шляхом 
досягнення оптимального співвідношення власних і позичкових засобів, 
забезпечує підтримку платоспроможності та ліквідності [5, с. 34]. 

Процес оптимізації структури капіталу підприємства має здійснюватись на 
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основі формування цільової структури капіталу – співвідношення власних та 
запозичених фінансових коштів підприємства, яке дозволяє повною мірою 
забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації [6, с. 175]. 

Основними критеріями оптимізації структури капіталу виступають: 
прийнятний рівень доходності і ризику в діяльності підприємства; мінімізація 
середньозваженої вартості капіталу підприємства; максимізація ринкової 
вартості підприємства. Кожне підприємство повинно самостійно обирати 
критерії оптимізації структури капіталу [1, с. 1124]. 

Неефективно сформована структура капіталу підприємства має негативні 
наслідки в цілому для подальшого розвитку підприємства, що позначаються на 
кінцевих фінансових результатах діяльності.  

С.Г. Дрига [7, с. 443] називає такі основні ознаки неефективної структури 
капіталу підприємства як «повільний темп розвитку підприємства; виробничий 
процес має часові розриви; незначний темп обороту капіталу; незбалансованість 
між дохідністю капіталу та ризиками; показник рентабельності інвестованого 
капіталу нижчий або дорівнює середньозваженій вартості капіталу 
підприємства; рівень вартості підприємства впродовж наступних періодів не 
зазнає істотних змін». 

Отже, ефективне управління капіталом сприяє економічному розвитку 
підприємства, а раціональне формування та його використання вимагає від 
фінансових менеджерів постійного відстеження змін у його розмірі та структурі 
в сучасних умовах нестабільного ринкового середовища їх функціонування. 
Однією з серйозних проблем управління капіталом є встановлення необхідних 
структурних пропорцій між власним і позиковим його частинами, завдяки чому 
забезпечується необхідний рівень рентабельності, стійка фінансова рівновага 
підприємства в процесі його розвитку, максимізація його ринкової вартості.  

Тому оптимізацію структури капіталу слід вважати важливим етапом 
стратегічного аналізу, який полягає у визначенні такого співвідношення між 
вартістю власного капіталу підприємства та вартістю коштів, залучених на 
основі повернення їх у майбутньому, за якого досягається максимальна 
ефективність діяльності підприємства в поточному періоді і на перспективу. 
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INNOVATIVE APPROACH TO FORMING INFORMATION 

CAPITAL OF THE ENTERPRISE 
 

Skill of making decisions and managing a business is currently characterized by 
new factors, means, conditions, categories and relationships. Priority in the regulation 
of economic development has changed in step with formulation of other requirements 
for its results that became the basis for the formation of a new era of economy and 
management. The value of information, knowledge, professional judgment and 
governing mind is established substantiated in the development of economic and 
social systems that influenced on the evolution of human behavior and changed the 
model of the modern world. 

Along with innovative development resources, priority remains with the 
traditional resource, which humanity uses in different forms and forms for many 
millennia – information capital. The use of information a priori involves obtaining an 
effect that expressed in obtaining a different result. Increase the effectiveness of 
information can be in many ways, for which need corresponding costs of resources 
and time, the combination of which constitutes the range of effect. 

Business develops due to the introduction of innovations as a result of the 
implementation of management decisions, the development of which is possible when 
applying a set of information, knowledge, competencies, ideas and experience. 
Information capital is a necessary condition for the expansion of core competencies of 
the enterprise, which, without proper information provision of management, loses 
competitive advantages and the ability to react quickly to the «challenges» of the 
external economic environment. 

The importance of information capital is grounded by ideology of modern society 
with the definition of information as the fifth factor of production (along with land, 
capital, labor, entrepreneurial activity) that modified the property relations. 
Information capital has become both a catalyst and a consequence of the 
transformation of paradigms, ideologies, concepts that describe a new civilization, the 


