КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ
Рішко Аврелія Михайлівна
10 клас, Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату
з поглибленим вивченням окремих предметів
Керівник: Шімон Людмила Василівна
Мета дослідження : дослідити проблеми конкуренції на прикладі сучасної ринкової системи.
Дослідницькі завдання:
1)Вивчити та проаналізувати теоретичний матеріал по темі даного дослідження ;
2) Вивчити проблему конкуренції;
3) Розглянути типи конкуренції та різноманітність їх функцій;
4) Дослідження конкурентоспроможності в Україні.
Об'єкт дослідження : конкуренція на ринку.
Предмет дослідження : види конкуренції.
Актуальність роботи : сучасна ринкова економіка не може існувати без конкуренції , чим
зумовлює актуальність даного дослідження.

РОЗВИТОК ТА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Пономаренко Михайло Сергійович
11 клас, Харківська гімназія № 43, м.о Харків,
mikeponomarenko11@gmail.com
Проводячи аналіз діяльності певного підприємства, однією із його важливих характеристик
є кадровий потенціал. Це загальна характеристика персоналу, як одного з видів ресурсів, пов’язана
з покладеними на нього функціями й досягненням цілей перспективного розвитку підприємства.
Проте увагу приділено не виробничому потенціалу, а кадровому потенціалу та стратегії
подальшого розвитку державного органу контролю. А саме – Рахунковій палаті України. Бо
Рахункова палата України за рівнем системи своєї діяльності, методики та методології стала однією
з провідних контрольно-аналітичних інституцій.
Контроль є невід’ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у
процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління,
законодавчої і виконавчої влади.
Принципи законності, плановості, об’єктивності, незалежності та гласності є наріжним
каменем, який покладено в основу діяльності Рахункової палати України, як незалежного органу
фінансово-економічного контролю в державі. Виходячи саме з цих принципів, Рахунковою палатою
здійснюється контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного
бюджету України та їх використанням.
Проведення територіальними управліннями, координованих департаментами Рахункової
палати, аудитів законності, ефективності та доцільності формування надходжень і витрачання
коштів Державного бюджету України та державних цільових фондів органами державної влади,
установами, організаціями, підприємствами, які знаходяться на відповідній території, дає змогу
розширити сферу незалежного зовнішнього державного фінансового контролю Рахункової палати
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