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Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку діяльності підприємств в
сучасних умовах господарювання
________________________________________________________________
Даценко Г.В.- к.е.н.,доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують
фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Платниками податку, згідно п 266.1 ПKУ, - є фізичні тa юридичні
особи, в тoму числі нерезиденти, якi є власниками об’єктів житлової тa/або
нежитлової нерухомості.
У pазі перебування об'єктів нерухомого майна y спільній власності
кількох осіб:
1) ... у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є
кoжна з цих осіб зa належну їй частку;
2) ... у спільній сумісній власності кількох осіб, aле не поділений в
натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена зa їх
згодою, якщо iнше нe встановлено судом;
3) ... у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений мiж ними в
натурі, платником податку є кожна з циx осіб зa належну їй частку.
Згiдно з п. 266.3 ПК базою оподаткування є загальна площа об'єкта
житлового тa нежитлового нерухомого майна.
Для фізичних осiб база обчислюється контролюючим органом на
підставі даних Державного реєстру речових прав нa нерухоме майно.
Юридичні особи обчислюють базу самостійно виходячи з загальної
площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності нa цей об'єкт.
Не є об’єктом оподаткування зокрема:
 об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
діяльність в малих архітектурних формах та на ринках (пп. е) п. 266.2.2.
статті 266 Податкового кодексу України);
 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські
приміщення промислових підприємств (пп. є) п. 266.2.2. статті 266
Податкового кодексу України);
 будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені
для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності
(пп. ж) п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України).
Крім того з 1 січня 2016 року не є об’єктом оподаткування:
 об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
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законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють
діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні
заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості,
в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність (пп. и)
п. 266.2.2. статті 266 Податкового кодексу України);
 будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно
від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для
надання освітніх послуг (пп. ї) п. 266.2.2. статті 266 Податкового
кодексу України).
База оподаткування податком, в порівнянні 2016 р. з 2015р. не змінилась
- загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі
його часток.
Ставки встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради
або ради об'єднаних територіальних громад. Згідно внесених змін ставка
оподаткування встановлюється у розмірі, що не перевищує 3% розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (41,34 грн.) за
1 кв. метр бази оподаткування (у 2015 році – не більше 2%).
Окрім того, відтепер з 2016р. юридичні та фізичні особи – власники
житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів
(для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сплачуватимуть
додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової
нерухомості (його частку).
Окремо, Податковим кодексом України встановлено пільги зі сплати
податку на нерухомість, а саме - база оподаткування зменшується:
 для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.
метрів;
 для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток
(у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх
часток), - на 180 кв. метрів.
Слід наголосити, що таке зменшення надається один раз за кожний
податковий (звітний) рік.
Окремою новацією змін до податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з 1 січня 2016 року є те що, сільські, селищні та міські
ради більше не матимуть права збільшувати граничний розмір житлової
нерухомості, на який зменшується база оподаткування цим податком.
Платники – юридичні особи у 2016 році сплатили даний податок за
житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік. Вони самостійно обчислили
суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого 2016 року та мали подати до
місцевих фіскальних інспекцій за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів
оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально. Дані декларації юридичних осіб перевіряються фіскальною
службою на місці.
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Пільги зі сплати податку на нерухомість для юридичних осіб не
передбачені.
У рaзi переходу права власності нa об'єкт оподаткування від oдного
власника до іншого протягом кaлендарного року податок обчислюється для
пoпереднього власника за період починаючи з 01 січня цього pоку до початку
тoго місяця, в якoму вiн втратив право власності на зaзначений об'єкт
oподаткування, а для нового власника - пoчинaючи з місяця, в якoму виникло
право власності.
Кoнтролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рiшення
новому власнику.
Податок сплачується до вiдповідного бюджету за місцем розташування
oб'єкта оподаткування.
Фізичні особи мoжуть сплачувати податок y сільській тa селищній
мiсцевості через каси сільських (селищних) pад за квитанцією прo прийняття
податків.
Окремим аспектом контролю сплати податку є встановлені строки
сплати податку на нерухомість:
 для фізичних осіб - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
 для юридичних осіб - авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації (п. 266.10 ПКУ).
Податковим кодексом України передбачено штрафні санкції, щодо
податку. При невчасній сплаті узгодженої суму грошового зобов'язання з
податку на нерухомість, платники притягуються до відповідальності у
вигляді штрафу у таких розмірах:
 10% при простроченні платежу до 30 календарних днів;
 20% при простроченні платежу більше 30 календарних днів (п. 126.1
ПКУ).
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України від 02.12.10 р., №2755 –VІ (зі змінами та
доповненнями).
2. Найденко О.Є. Податковий контроль : навч. посібник / О.Є. Найденк. –
Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 224 с.
3. www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної фіскальної служби України
Денисюк О.М. – д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
СПЕЦИФІКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Організація та методика аудиту сільськогосподарських підприємств
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визначається загальними правилами та принципами, закріпленими на
законодавчому рівні.
В сучасних умовах важливим є розмежування незалежного контролю
підприємств (аудиту) з урахуванням специфіки діяльності підприємств, сфер
та галузей, в яких вони функціонують. Це забезпечить ефективність та
результативність такого контролю, його точність та дієвість.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних, методичних і прикладних
питань аудиту зробили вітчизняні вчені, серед яких Г.М. Давидов, А.Г.
Загородній, І.С. Захарук, О.А. Подолянчук. B.C. Рудницький, В.В. Сопко,
Б.В. Усач та ін. Проте, деякі питання все ще залишаються відкритими. Це
стосується розробки методик аудиторських перевірок на підприємствах
окремих галузей національної економіки.
Метою даної публікації є дослідження особливостей проведення аудиту
операційної діяльності сільськогосподарських підприємств.
Аудит операційної діяльності спрямований на перевірку правильності
відображення даних та пошук резервів збільшення обсягів виробництва. В
умовах ринкової економіки це особливо важливо. Основними завданнями
аудиту операційної діяльності є:

вивчення та обґрунтування виробничої програми підприємства;

перевірка виконання виробничих завдань та договірних
зобов’язань;

аналіз та економічна оцінка нових технологій та організаційнотехнологічних заходів і маркетингової діяльності;

контроль за раціональним використанням землі та інших
ресурсів;

дотримання статутної діяльності підприємства;

дотримання технологій та організації виробництва;

дотримання формування собівартості продукції відповідно до
чинного законодавства;

перевірка повноти оприбуткування, визначення розмірів
псування продукції та встановлення причин, що зумовили псування;

виявлення приписок, нераціонального використання ресурсів та
інших недоліків;

перевірка організації структури виробництва продукції;

виявлення результатів збільшення виробництва продукції.
При проведенні аудиту виробництва продукції рослинництва необхідно
перевірити ефективність використання земельних ресурсів, своєчасність та
правильність нарахування плати за землю. Перевірку використання
земельних ресурсів, їх збереження здійснюють на підставі основних регістрів
і документів: книги обліку земель, історії ланів, актів передачі землі в
оренду, договорів про передачу земель в оренду, карти-схеми сівозмін, плану
соціального й економічного розвитку підприємства, статистичної звітності.
Початковим етапом під час аудиту в тваринництві є порівняння
фактичного поголів’я з обліковими даними, що дозволяє виявити лишки чи
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нестачу тварин, причому лишки оприбутковуються в складі доходів
підприємства, а нестача відшкодовується матеріально відповідальною
особою згідно з чинним законодавством. Важливе значення має також
перевірка порядку утримання і догляду тварин, дотримання технології
виробництва продукції тваринництва. Далі за послідовністю етапів мають
бути:

перевірка обґрунтованості планування виробництва молока, яєць,
м’яса, вовни тощо. Для цього необхідно проаналізувати динаміку
виробництва і реалізації продукції тваринництва, продуктивності тварин та
кількості поголів’я;

перевірка повноти відображення в обліку і звітності даних про
вихідне поголів’я, його надходження та вибуття;

перевірка повноти оприбуткування приплоду тварин. Для цього
зіставляють дані актів на оприбуткування приплоду Ф-95 із записами в
книгах обліку та руху худоби на фермі Ф-34 і звітами про рух худоби і птиці
на фермі Ф-102, а також з даними журналу-ордеру 9, 10/2 с.-г., даними
балансу та статистичної звітності;

перевірка повноти оприбуткування тварин, що закуплені у різних
господарств. Для цього зіставляють дані рахунків-фактур на оплату,
договорів, приймальних актів із звітами про рух худоби і птиці на фермі,
реєстрами аналітичного і зоотехнічного обліку, а також з даними документів,
в яких оформлені операції по їх зважуванню та внутрішньому переміщенню.
Перевіряючи повноту приросту живої маси тварин, необхідно провести
суцільну перевірку відомостей зважування тварин Ф-98, розрахунків живої
маси тварин Ф-98а, звітів про рух худоби і птиці на фермі Ф-102, документів
щодо нарахування оплати праці працівникам тваринництва та ін.
Сільськогосподарські підприємства мають десятки тисяч різноманітних
виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виготовлення
предметів широкого вжитку з місцевої сировини та інші промислові
виробництва. Перевірка цих підприємств, як правило, починається з огляду
будівель, споруд, вивчення виробничої програми за кількісними і якісними
показниками, нормативно-технічної документації, договірних зобов’язань, а
також перевірки дотримання технології виробництва, своєчасності і повноти
оприбуткування та правильності збереження готової продукції. При цьому
аудитору необхідно звернути особливу увагу на первинний облік приймання
і переробки власної давальницької та закупленої сировини. Така перевірка
необхідна з метою встановлення фіктивних документів на закупівлю і
переробку сировини, а також фактів заниження її якості.
Аудиторська перевірка операційної діяльності с/г підприємства
формується
у послідовності від загального до конкретного або від
конкретного до загального. Кожен аудитор самостійно обирає послідовність
своєї роботи залежно від особливостей діяльності підприємства, яке
перевіряється.
На організацію проведення аудиту сільськогосподарських підприємств
суттєво впивають особливості виробництва сільськогосподарської продукції.
10

До основних таких особливостей функціонування сільськогосподарських
підприємств належать:

по-перше, сезонність робіт і тривалість виробничого процесу
вирощування продукції рослинництва;

по-друге, процес виробництва продукції рослинництва суттєво
залежить від природних умов;

по-третє, наявність систем пільгового оподаткування суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу;

по-четверте, наявність в обліку об'єктів, які відсутні в інших
галузях економіки (землі, робочої та продуктивної худоби, багаторічних
насаджень, тварин на вирощуванні та відгодівлі, сільськогосподарської
продукції та ін.).
Отже, основними напрямами аудиту операційної діяльності
сільськогосподарських підприємств є : вивчення та обґрунтування
виробничої
програми
підприємства;
контроль
за
раціональним
використанням землі та інших ресурсів; дотримання технологій та організації
виробництва; виявлення приписок, нераціонального використання ресурсів
та інших недоліків.
Як показали результати дослідження, аудит сільськогосподарських
підприємств має свої особливості, що зумовлено специфікою сфери
діяльності. Ці особливості потребують обов’язкового врахування при
регламентуванні аудиту, що на сьогодні не забезпечено відповідними
нормативними актами.
Список використаних джерел:
1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125XII, зі змінами і доповненнями. – [Електрониий ресурс]. – Режим доступу :
www.zakon.rada.gov.ua/laws/show
2. Данілов О. Д. Фінанси у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – 2-е
вид.,перероб. та доп. / О.Д. Данілов, Д.М. Серебрянський. – К. : КНТЕУ,
2011. – 528 с.
3.Захарук І.С. Управлінський контроль наявності та руху готової
продукції сільськогосподарських підприємств / І.С. Захарук, О.А.
Подолянчук // Проблеми облікового, контрольного і аналітичного
забезпечення управління підприємством : Матеріали V Всеукраїнської
науково-практичної конференції молодих науковців, 16 квітня 2015 р., м.
Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2015. – 186 с. – С. 12 – 15.
4. Захарук І.С. Готова продукція як об'єкт обліку сільськогосподарських
підприємств / І.С. Захарук, О.А. Подолянчук // Економіка. Фінанси. Право. –
2014. – №2. – С. 18 – 22.
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м. Вінниця
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність будь-якого підприємства завжди пов'язана з певними
матеріальними, трудовими витратами, витратами, пов’язаними з
виробництвом, які визначають собівартість реалізованої продукції,
адміністративними витратами, витратами на збут. В умовах ринкової
економіки контроль витрат є особливо важливою функцією ефективного
управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям
відстеження раціонального і економного використанням ресурсів, засобом та
інструментом досягнення комерційного успіху і виконання фінансових
обов’язків перед державою.
Питання контролю в системі управління витратами досліджують А.
Білоусов, Ф.Ф. Бутинець, В. Горщар, С.В. Івахненкова, Є.В. Калюга, Л.А.
Лугівська, О.П. Лугівська, В. Моссаковський, В.М. Мурашко, Б.Ф. Усач, К.
Юрченко. Проте на сьогодні можна говорити про недосконалість науковометодичних рекомендацій стосовно механізму фінансового контролю витрат
підприємств. Додаткового дослідження потребує сама методика, тобто
сукупність та послідовність процедур контролю витрат в рамках
управлінської політики підприємства.
Акцентування уваги саме на управлінській політиці підприємства є
визначальним в системі незалежного контролю. Фінансовий контроль за
витратами має на меті перш за все визначення рівня ефективності та
дотримання принципів раціональності, економності і продуктивності в
процесі функціонування підприємства. Тобто він виступає технічним
засобом, що дозволяє встановити вірність обраної управлінської політики на
різних ієрархічних рівнях.
Метою фінансового контролю в системі управління витратами будьякого підприємства є встановлення достовірності первинної інформації щодо
акумулювання і списання витрат діяльності, повноти та своєчасності
відображення цих даних у зведених документах і облікових регістрах,
правильності здійснення обліку витрат діяльності і його відповідності
прийнятій на підприємстві обліковій політиці, достовірності інформації щодо
витрат діяльності, яка наведена у звітності суб’єкта господарювання.
Контроль в системі управління витратами підприємства має
проводитися за чітко встановленою методикою. Нажаль, на сьогодні вона не
є нормативно визначеною і закріпленою в законодавчому порядку. Проте
загальні вимоги до проведення фінансового контролю, незалежного
контролю, нормативні акти, що регламентують облікові процеси, загальні
питання контролю дозволяють розробити певну методику його здійснення.
Теоретичні розробки і дослідження, а також практика проведення
незалежного контролю в системі підприємництва дозволяють робити
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висновки про існування чотирьох основних напрямків проведення
контрольних процедур при здійсненні контролю в системі управління
витратами сучасного підприємства. На рис. 1. представлено дані напрямки.
Контроль додержання умов визнання витрат згідно з ПБО 16.
Контроль правильності формування собівартості продукції,
яка випускається підприємством.
Контроль
правильності
накопичення
і
списання
адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат.
Контроль правильності накопичення і списання фінансових
витрат, витрат інших видів діяльності

Рис. 1. Основні напрями контролю в системі управління витратами
підприємства
Визначені напрями контролю іноді також розглядають і як етапи його
здійснення. Проте таку поетапність важко вважати раціональною. Контроль
в системі управління витратами за даними чотирма етапами передбачатиме
поділ всіх витрат на блоки за видами діяльності (на третьому та четвертому
етапах), що не завжди є доцільним та раціональним.
Окрім цього визнання другого напряму другим етапом призведе до
контролю за витратами в контексті формування собівартості та зумовить
недоцільність проведення третього та четвертого етапів. На нашу думку,
доцільно виділяти окремими напрямами контролю в системі управління
витратами другий та третій, проте реалізувати їх варто в контексті
комплексного дослідження формування собівартості продукції.
Контроль в системі управління витратами в умовах сучасного
підприємництва має два основних вектори спрямування:
- перший має стандартний характер контрольної функції і направлений
на встановлення рівня дотримання вимог, норм щодо калькуляції, обліку,
визнання витрат;
- другий носить економічний характер і спрямований на позиціонування
економічних інтересів незалежного (приватного) підприємства.
Саме в сучасних умовах другий вектор виходить на ключові позиції.
Економічний ефект може бути позитивним за умов раціонального
використання наявних ресурсів та досягнення оптимального співвідношення
між двома діаметрально протилежними позиціями процесу формування нової
додатної вартості - витратами та прибутком. Саме тому дотримання
критеріїв раціональності, економності та ефективності в управління
витратами підприємства стає основним предметом контролю.
Пошук ефективного сценарію розподілу, розміщення та використання
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ресурсів - це першочергове завдання для розв’язання в процесі контролю в
системі управління витратами сучасного підприємства.
Визначений механізм управління витратами, що встановлюється та
розробляється в процесі контролю за витратами, та відповідним чином
нормативно регламентований на рівні окремого суб’єкта господарювання
виступає другорядним об’єктом контролю. В цьому випадку
використовується стандартна методика перевірки, тоді як в першому випадку
основний акцент робиться на методи економічного аналізу, співставлення,
порівняння, прогнозування.
При проведенні контролю формування собівартості продукції потрібно
пам’ятати, що відповідно до П(С)БО 16 до виробничої собівартості продукції
включаються тільки прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці й
інші прямі витрати. Таким чином, здійснюючи контроль формування
собівартості продукції потрібно вивчити правильність включення
відповідних витрат до собівартості продукції.
У процесі контролю на другому етапі перевірці також підлягають
витрати за окремими калькуляційними статтями та підтвердження їх
відповідними первинними документами. Контроль собівартості продукції
дозволяє установити обґрунтованість списання витрат на її виробництво та
реалізацію.
Таким чином можна стверджувати, що контроль в системі управління
витратами в умовах розвитку сучасного високо конкурентного
підприємницького середовища доцільно проводити в два етапи (виявляти
шляхи ефективного використання ресурсів та встановлювати дотримання
визначених на підприємстві вимог щодо їх використання в подальшому) та за
чотирма основними напрямками.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Одним із важливих завдань економічної політики держави в умовах
продовження трансформації вітчизняної господарської системи на основі
ринкових засад ведення підприємницької діяльності є забезпечення умов для
нарощення обсягів виробництва в усіх галузях вітчизняної економіки та
підвищення добробуту громадян. Чільне місце у реалізації цього завдання
посідає фінансова система держави. Будучи складовою більш широкої
системи - економічної, вона відображає всю багатогранність і складність
зв'язків та відносин у рамках національної економіки як на макро-, так і на
мікроекономічному рівні.
Фінансова система не є статичною, як і загалом економіка держави,
вона постійно розвивається (при цьому слід зауважити, що процес такого
розвитку може перериватися тимчасовими спадами і регресом, що пов'язано
із відповідними змінами в економіці). Відтак, перед фінансовою наукою та
практикою стоїть завдання вдосконалення її функціонування, що дасть змогу
розробити пропозиції для забезпечення потреб суб'єктів реального сектора
економіки в адекватному наборі фінансових інструментів та послуг.
Різносторонні та різнопланові аспекти функціонування фінансової
системи України досліджуються у роботах сучасних вітчизняних науковців,
зокрема В. Александрова, Л. Алексеєнко, В. Андрущенка, О.Барановського,
О.Василика, А.Галчин-ського, В. Геєця, А. Даниленка, Я. Жаліла. В.
Зимовця, О.Ккрклекко, В.Кравченка, М. Крупки, А. Кузнєцової, 3. Луцишин,
С. Льовочкіна, І. Лужної, І. Лютого, С. Огородника, Д. Поло-зенка, М.
Савлука, А. Соколовської, О. Тере-щенка, В. Федосова, С. Юрія.
Однак, слід зазначити, що у вітчизняній фінансовій літературі все ж
бракує ґрунтовних наукових досліджень щодо функціонування фінансової
системи в контексті соціально-економічного розвитку держави. Нині все ще
залишаються невирішеними складні проблеми, що стосуються низки
концептуальних засад функціонування фінансової системи, зокрема її
функцій та ролі у контексті необхідності забезпечення сталих темпів
економічного зростання. Це обумовлює вибір теми дослідження та її
актуальність.
Метою статті є визначення завдань та функцій фінансової системи у
соціально-економічному розвитку держави. Важливою складовою процесів
ринкової трансформації економічної системи України й інших
постсоціалістичних країн в умовах необхідності забезпечення сталих темпів
економічного зростання є формування сучасної ефективно функціонуючої
фінансової системи. Разом з тим, слід зазначити, що вона, в свою чергу,
загалом є об'єктивним елементом господарського механізму країни й
органічною складовою економічної системи.
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На сьогоднішньому етапі, опираючись на цілу низку теоретичних
аргументів та емпіричних свідчень, можна констатувати той факт, що рівень
розвитку фінансової системи, її ефективне функціонування є, якщо не
визначальною, то принаймні необхідною умовою прискорення темпів
економічного розвитку. За таких обставин, з метою формування науковообґруктованої концепції розвитку та реформування вітчизняної фінансової
системи для забезпечення сталих темпів економічного зростання, слід
насамперед дослідити її сутність та функції.
Фінансова система держави є відображенням надзвичайно складної
гами фінансових відносин у суспільстві. З'ясування об'єктивних та
суб'єктивних сторін цих відносин є необхідною умовою при дослідженні її
сутності. Об'єктивним атрибутом фінансової системи є фінансові ресурси, які
з позицій нашого дослідження слід розглядати як фінансову основу для
зростання ВВП країни. Разом з тим, для забезпечення прискорення
соціально-економічного розвитку, на нашу думку, не менш важливо
визначити, яким чином і хто повинен забезпечити максимальну мобілізацію
цих ресурсів, їх оптимальний розподіл (перерозподіл) та ефективне
використання. А це вже відображає суб'єктивну сторону фінансових
відносин. Тут важливо наголосити, що суб'єкти фінансових відносин хоча і є
відносно відокремленими, втім у рамках системи усі складові перебувають у
тісній взаємодії. Відтак, вони набувають нових властивостей та якісних
характеристик, які не можуть міститися в окремих елементах системи, що її
утворюють.
В результаті соціально-економічних перетворень у суспільстві
відбуваються процеси розвитку і вдосконалення фінансової системи. Утім,
тут виникає запитання, чому ж змінюється склад фінансової системи,
відповідь на яке знаходимо лише при застосуванні функціонального підходу
до її дослідження. Основним постулатом цього підходу є твердження про те,
що функції фінансової системи е стабільними, а інституції та організаційна
структура, що забезпечує виконання цих функцій, змінюються з плином часу
та відрізняються в окремих країнах.
Слід зазначити, що багато зарубіжних дослідників в основу розгляду
функціонування фінансової системи у контексті її впливу на реальний сектор
економіки ставлять забезпечення ефективної трансформації заощаджень в
інвестиції. У фінансовій літературі є кілька варіацій такого підходу. Так, Г.
Габбард розглядає фінансову систему як механізм, який повинен забезпечити
взаємодію між кредиторами і позичальниками в економіці, внаслідок якої
підвищиться ефективність економіки та добробут людей. Він зазначає, що
головною функцією фінансової системи є її функціонування як механізму,
котрий об'єднував би попит та пропозицію фінансових ресурсів[1].
Звісно, перелік можна продовжити, однак вже наведених свідчень
більш ніж достатньо для того, щоб сформулювати такі висновки: у західній
фінансовій науці досі не досягнуто консенсусу стосовно кількості та
змістовно наповнення функцій фінансової систем Разом з тим, такі
розбіжності у поглядах що, її функцій не можна вважати принциповим
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оскільки майже всі дослідники єдині у своїх міркуваннях з приводу того, и
функціонування фінансової системи слід розглядати у рамках забезпечені
трансформації заощаджень в інвестиції.
Фінансова система повинна здійснювати такий перерозподіл доходів у
суспільстві, який спроможний усунути недоліки ринкової механізму та
сформувати систему форм методів, інструментів і важелів фінансової впливу
на темпи та пропорції соціально економічного розвитку. Розглянемо функції
які виконує фінансова система:
1. Функція планування - припускає формулювання цілей і вибір шляхів
їхньої досягнення на підставі розмежування повноважень і предметів ведення
між державою, суб'єктами держави й органами місцевого самоврядування.
Реалізується ця функція через складання бюджетів н відповідний фінансовий
рік і перспективу балансів фінансових ресурсів, порядку оподатковування й
т.п.
2. Функція організації
включає бюджетний устрій, бюджетну
класифікацію припускає необхідність визначення порядку складання,
затвердження
й
виконання бюджету, вибір уповноважених кредитних
організацій, розмежування
повноважень законодавчих і виконавчих
органів влади у бюджетному процесі, визначення прав і обов'язків
функціональних
підрозділів фінансових органів.
3. Функція стимулювання ґрунтується на діяльності, спрямованої на
реалізацію цілей. За допомогою цієї функції інтерпретуються фактори,
що
впливають
на
фінансову діяльність і враховують її потребу в
коштах.
4. Функція контролю означає сприяння реалізації поставлених цілей.
До них ставиться вироблення норм і нормативів, що є еталоном, критерієм
оцінки результатів, порівняння досягнень із поставленими цілями
й установленими
критеріями,
забезпечення внесення необхідних змін в
умови й фактори фінансової діяльності[2].
Завдання фінансової системи, на відміну від функцій, які відображають
конкретні вияви сутності певного явища, характеризують бажані кінцеві
результати її функціонування. Тобто, функції вказують на те, що і у який
спосіб повинна робити фінансова система, а завдання відображають для чого
саме вона це робить. Вважаємо, що завдання фінансової системи слід
розглядати у зв'язку "заощадження-інвестиції". В основі функціонування
фінансової системи знаходяться потреби суб'єктів фінансових відносин та
кругообіг фінансових ресурсів. Зважаючи на такі міркування, вважаємо, що
до завдань фінансової системи належать:
1. Мобілізація та акумуляція фінансових ресурсів. У межах фінансової
системи повинен функціонувати такий фінансовий механізм, який був би
спроможний забезпечити максимально можливу мобілізацію потенційних
фінансових ресурсів - тимчасово вільних коштів, що є у розпорядженні
суб'єктів фінансових відносин. Ці кошти разом із вже мобілізованими
фінансовою системою становитимуть той фінансовий потенціал, яким
необхідно
вдало
розпорядитись
або, іншими словами, ефективно
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інвестувати.
2. Алокація
фінансових ресурсів
та контроль за їх ефективним
використанням. Цілком очевидно, що мобілізація фінансових ресурсів не є
самоціллю. Відтак, фінансова система повинна забезпечити їх розміщення та
раціональне використання, що, у свою чергу, є запорукою їх повернення
власникам та отримання ними певного відсотка від інвестування своїх
коштів.
3. Забезпечення оптимального розподілу та перерозподілу ВВП.
Такий розподіл необхідний для формування доходів суб'єктів фінансових
відносин - держави, фізичних та юридичних осіб. Ці доходи, за винятком тієї
частини, що спрямовується на споживання, набувають форми нагромаджень
та заощаджень, які надалі трансформуються в інвестиції [3].
Зазначені нами завдання функціонування фінансової системи
перебувають у тісному взаємозв'язку, тому неможливо інвестувати ресурси,
попередньо не залучивши їх.
У свою чергу, фінансова система не спроможна буде мобілізувати
ресурси (або ж рівень такої мобілізації буде низьким), якщо вона не
забезпечить гарантію повернення цих ресурсів та отримання прибутку їхнім
власникам. А це можливо зробити лише на основі ефективного розміщення
ресурсів та контролю за їх використанням. Водночас, можливості акумуляції
та дієвість механізму алокації фінансових ресурсів здебільшого залежать від
розв'язання фінансових протиріч, які виникають у процесі розподілу та
перерозподілу ВВП у державі. Так, наприклад, низький рівень доходів
фізичних осіб, спричинений нераціональним
співвідношенням між
заробітною платою та прибутком у процесі розподілу ВВП, є одним із
стримуючих факторів у можливостях залучення ресурсів фінансовими
посередниками. Це, відповідно, обмежує їхню інвестиційну активність. Не
менш важливим є дотримання оптимальних пропорцій розподілу ВВП на
макрорівні. Надмірна його централізація у бюджеті та державних цільових
фондах призводить до скорочення можливостей суб'єктів господарювання до
самофінансування. Загалом, при дослідженні впливу фінансової системи на
реальний сектор економіки перед фінансовими теоретиками та практиками
постає вкрай важлива проблема -з'ясувати, у рамках якого саме фінансового
механізму (самофінансування, бюджетного чи непрямого фінансування) буде
найефективніше забезпечена трансформація заощаджень в інвестиції. Було б
помилковим вважати, що лише низький рівень доходів громадян є причиною
незначного ресурсного потенціалу вітчизняних фінансових посередників
(зокрема таких, як страхові компанії та недержані пенсійні фонди), адже поза
фінансовою системою перебуває значний обсяг потенційних фінансових
ресурсів. Вони зосередженні в населення у готівковій формі (як у
національній, так і в іноземній валюті) і можуть бути мобілізовані
фінансовою системою лише за умови вирішення проблеми недовіри до цих
фінансових інститутів.
Отже, розкриваючи роль фінансової системи у соціально-економічному
розвитку держави приходимо до таких висновків та узагальнень:
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1. Фінанси
посідають
вагоме
місце
у системі економічних
відносин суспільства, а їх дослідження, без сумніву, є необхідною умовою
забезпечення їх перманентного вдосконалення. Практична реалізація суспільного призначення фінансів здійснюється через фінансову систему, яка
відображає надзвичайно складну та багатогранну гамму взаємодії та
взаємозв'язку між суб'єктами фінансових відносин. З огляду на той факт, що
вона є невід'ємною складовою економічної системи та; поза всяким
сумнівом, відіграє важливу роль у її розвитку, функціонування фінансової
системи не може розглядатись ізольовано від реального сектора економіки.
2. Фінансова система
держави
є об'єктивним відображенням
сукупності фінансових відносин у державі та характеризується певною
структурою. Нині як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі відсутні
єдині підходи щодо визначення її складу. Така ситуація є цілком зрозумілою,
якщо взяти до уваги той факт, що фінансовій системі іманентний динамізм, а
структура є свого роду статичною характеристикою. Вважаємо, що поділ
фінансової системи на сфери та ланки не є принциповим.
3.
Функціонування
фінансової
системи завжди пов'язано з
існуванням та необхідністю виконання певних завдань, до таких завдань слід
віднести мобілізацію й акумуляцію фінансових ресурсів, розміщення та
контроль за їх ефективним використанням, а також забезпечення
оптимального розподілу та перерозподілу ВВП.
4.
Реалізація фінансовою системою указаних завдань можлива
за умови виконання нею
певних
функцій,
зокрема
таких,
як
посередницька,
інформаційна,
забезпечення ліквідності та управління
ризиками.
Насамкінець хочемо зазначити, ми розглянули лише окремі аспекти
досі складної
та
багатосторонньої визначення
ролі
фінансової
системи соціально-економічного
розвитку Практична ж реалізація її
завдань вимагає від фінансової науки з важливого питання щодо того,
як фінансовий механізм повинен забезпечити виконання, що і має бути
покладено розробки
стратегії
фінансової забезпечення прискорення
темпів економічного розвитку.
Список використаних джерел:
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м. Вінниця
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ПІДПРИЄМСТВ Е-КОМЕРЦІЇ
Беззаперечним є той факт, що будь яка діяльність, в тому числі
реалізація контролю, здійснюється з метою досягнення певної мети. Проте,
інколи мають місце ситуації, коли доцільніше відмовитись від досягнення
мети, оскільки витрачені ресурси будуть значно більшими, ніж отримані
результати. У зв’язку із неоднозначністю таких ситуацій, обов’язковою є
оцінка передбачуваного та уже фактичного результату здійснення
контрольних дій та порівняння його із понесеними витратами.
Термін «ефективність» походить від латинського слова efftectus, що в
перекладі означає «результат, наслідок чого-небудь, яких-небудь дій,
причин», а ефективний (efftectivus) означає такий, що дає ефект, але не будьякий, а намічений заздалегідь. Звідси ефективність трактується як результат
цілеспрямованої дії.
Розглядаючи поняття ефективності у внутрішньому контролі, то дане
питання розглядається в працях Бардаша С.В., Виговської Н.Г., Дрозда І.К.,
Максімової М.Ф., Пантелєєва В.П., Шевчук В.О., Шерстюка О.О. та ін.
Погоджуємось з Бардашем С.В., що ефективність контролю – це
здатність, якою наділений суб’єкт контролю та який може раціонально
виконувати контрольні дії, зміст та наслідки яких будуть обумовлювати
досягнення мети контролю [1, с.448]. При цьому науковець зауважує, що
ефект залежить від ефективності, адже якщо суб’єкт контролю не здатний
раціонально виконувати контрольні дії, імовірність одержання ефекту
наближатиметься до нульового значення.
Ефективність системи внутрішнього контролю може бути розглянута в
цілому по відношенню до всієї системи контролю або її частин і щодо певних
форм контролю чи окремого контрольного заходу. Проте, на наш погляд
оцінка ефективності окремого контрольного заходу не може надати вичерпну
інформацію, оскільки результат від контролю може проявитись у
довгостроковій перспективі та матиме стратегічний характер.
Основні труднощі оцінки ефективності внутрішнього контролю
обумовлюються наступними обставинами:
- результат контролю не завжди можливо виміряти кількісно;
- ефективність залежить не тільки від виконавців контрою, але і від
ініціаторів контролю, оскільки саме вони будуть приймати рішення за
результатами контролю;
- оцінка ефективності контролю може мати суб’єктивний характер.
До факторів, що визначають ефективність внутрішнього контролю,
передусім відносять рівень інформаційного, фінансового, кадрового,
матеріально-технічного забезпечення контролю та ін. Ефективність
контролю також залежить від часового аспекту, на стадії якого здійснюється
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попередній, поточний і заключний контроль, і діапазону контролю, який
передбачає організацію контролю по всіх фазах управлінської системи
контролю (планування, організація, мотивація і т.д.).
Для визначення ефективності контролю застосовують систему
показників та критеріїв. Часто поняття «критерій» і «показник» вживають як
синоніми. Критерії - це встановлені умови, які повинні виконуватися
фактично досягнутими значеннями показників після закінчення звітного року
або певного періоду. Показники - це кількісні характеристики певних
критеріїв. Проблема вибору критеріїв виникає в тому випадку, коли
недостатньо вивчена сутність об'єкта, а проблема вибору показників виникає
тоді, коли стає значущою відсутність повноти відображення статистикою
явища цієї сутності [2].
Критерії ефективності контролю - результативність, дієвість,
економічність - дозволяють зробити про неї висновки тільки в загальній
формі. Конкретно оцінювати практичні результати контролю допомагають
напрацювання і використання стійких, постійних вимірів - показників. Якщо
критерії досягнення мети контролю мають загальний характер, то для
показників характерне розкриття внутрішнього змісту контрольної роботи,
вирізнення складових частин, з яких складається отриманий позитивний
результат, що і дає можливість оцінювати якість контролю [2].
Ефективність контролю можна оцінити і з якісної, і з кількісної точок
зору. Якісні характеристики визначаються через логічну оцінку змін в
системі контролю, вона реалізується шляхом аналітичного узагальнення
результатів контрольних дій з позицій зниження різного роду ризиків
підприємства е-комерції.
Кількісні показники являють собою числові дані, в тому числі виражені
через коефіцієнти, що характеризують конкретні процеси або події, що
відбуваються або в системі внутрішнього контролю, або в зв'язку зі змінами
під впливом внутрішнього контролю. Кількісні оцінки ґрунтуються на
економіко-математичних розрахунках, пов'язаних з дослідженням відносних
або середніх величин.
При розробці показників ефективності слід звернути особливу увагу на
наявність джерел даних для їх розрахунку, їх точність, ясність і
об'єктивність, зрозумілість, послідовність і можливість контролю. На різних
підприємствах ці показники можуть бути різними і залежати від безлічі
факторів: галузі, підходу до управління, рівня розвитку служби внутрішнього
контролю, інших факторів.
Показники ефективності внутрішнього контролю підприємств
електронної
комерції
систематизовано
у
розрізі
показників
якості,продуктивності, результативності (табл. 1.).
Хоча даний перелік є досить вичерпним та оцінює різні аспекти
ефективності внутрішнього контролю, у всіх вищенаведених показників є
свої як позитивні, так і негативні характеристики. Так, наприклад, показник
«Відсоток виконаних бізнесом рекомендацій за результатами контрольних
заходів» об’єктивний і наочно показує корисність внутрішнього контролю,
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проте нівелюється різною значимістю рекомендацій.
Таблиця 1
Показники ефективності внутрішнього контролю підприємств е-комерції
Показники
Перелік показників
Якісні
Загальний рівень кваліфікації працівників
показники
Середній стаж роботи співробітників у внутрішньому
ефективності
аудиті і контролі;
Кількість співробітників, що мають професійні
сертифікати і атестати;
Наявність стандартів внутрішнього контролю їх
застосування та відповідність їм;
Кількість годин професійної перепідготовки в розрахунку
на одного контролера в рік.
Показники
Виконання плану контрольних заходів, тобто кількість
продуктивності завершених перевірок у порівнянні із затвердженим
керівництвом планом;
Кількість проведених контрольних заходів в розрахунку
на одного контролера;
Кількість виявлених перевірками порушень (кількість
рекомендацій);
Відсоток контрольних заходів, проведених у встановлений
термін;
Середня тривалість контрольного заходу.
Показники
Кількісні:
результативності Кількість звернень і запитів до служби внутрішнього
контролю з боку бізнесу;
Кількість проведених контрольних заходів;
Відсоток виконаних бізнесом рекомендацій за
результатами контрольних заходів;
Прямий економічний ефект, отриманий від виконання
рекомендацій, сформованих за результатами контролю;
Кількість зауважень по раніше невідомим керівництву
фактами.
Якісні:
Задоволеність ініціаторів внутрішнього контролю;
Мінімізація порушень за результатами перевірок з боку
державних контролюючих органів.
Показник «Відсоток контрольних заходів, проведених у встановлений
термін» об'єктивний і легко вимірюється, проте його застосування може
призвести до погіршення якості роботи суб’єкта внутрішнього контролю, а
також до скорочення обсягу робіт в рамках контрольного заходу.
Отже, оцінка ефективності внутрішнього контролю підприємств екомерції проводиться з використанням низки критеріїв та показників, вибір
яких залежить від безлічі факторів: галузі, підходу до управління, рівня
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розвитку служби внутрішнього контролю, інших факторів. Ефективність
контролю вимірюється як конкретними числовими значеннями, так і
якісними показниками.
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РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА
НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
З розвитком ринкових відносин змінилися не лише форми суб’єктів
господарювання аграрної галузі, але і окремі методичні підходи щодо
управління оборотними активами. За сучасних умов проблема
ускладнюється недостатньою увагою щодо розроблення методичних
підходів з нормування оборотних активів, оперативного контролю за
цільовим та ефективним їх використанням, які би відповідали ринковим
умовам господарювання.
Відновлення нормування оборотних активів сільськогосподарських
підприємств є одним із пріоритетних завдань, спрямованих на забезпечення
більш дієвого управління оборотними активами та зростання ефективності
виробництва на умовах розширеного відтворення.
Відповідно до Закону України від 24.12.2015 р. № 909- УШ "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень в 2016 р."
змінилася філософія застосування механізму спеціального режиму
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників податком на
доданку вартість. Тимчасово в 2016 р. зберігся механізм спеціального
режиму оподаткування ПДВ, який передбачає застосування цього механізмі
в залежності від спеціалізації виробника в таких розмірах [1]:
- для рослинництва: 15% від спеціального режиму з ПДВ залишається
виробнику на спеціальному рахунку, а 85% зараховується в бюджет;
- для свинарства та птахо виробництва – 50% від спеціального режиму
з ПДВ залишається виробнику, 50 % зараховуються до бюджету;
- для скотарства: 80% спеціального режиму з ПДВ залишається
підприємству, 20% – в бюджет.
23

Вважаючи на те, що ті програми, які були раніше започатковані,
практично не працюють з відміною спеціального режиму оподаткування
податком на додану вартість, аграрії практично залишаються без державної
підтримки. З початком фінансової кризи в країні не працює пільговий
механізм кредитування сільськогосподарських підприємств, за якого 50%
плати за кредит відшкодовувався банкам за рахунок коштів бюджету.
Практично за цього механізму кредитування аграрії не бачили "живих
грошей", оскільки відшкодування
у вигляді 50% плати за кредит
отримували банки.
Із запровадженням механізму розщеплення податку на додану вартість
для аграріїв і тієї частини, що спрямовується в бюджет, виникає питання,
настільки
обґрунтований
такий
механізм
розщеплення.
Для
сільськогосподарських підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні
великої рогатої худоби, відповідно до цього нормативного документу в
розпорядженні залишається 80% суми податку на додану вартість. В той же
час, нічим не обумовлено, що ці кошти повинні бути спрямовані на
відтворення поголів’я худоби, зростання виробництва кормів, доведення
продуктивності молочного стада до світових рівнів та вагових кондицій
м'ясного скотарства до відповідного рівня. Аналогічна картина і по інших
групах підприємств, в розпорядженні яких залишається 50% суми податку
на додану вартість, – підприємств, що спеціалізуються на виробництві
продукції свинарства і птахівництва, та 15% для підприємств, що
займаються вирощування сільськогосподарських культур.
Тому мотиваційною складовою нормування оборотних активів є сума
податку на додану вартість, яка раніше повною мірою залишалася в їх
розпорядженні. Нормування оборотних активів слід поставити в пряму
залежність від суми ПДВ, що залишається в розпорядженні підприємства.
Використовувати цю суму слід на приріст нормативу по молодняку тварин і
тварин на відгодівлі, приріст незавершеного виробництва, приріст запасів в
період наростання затрат. На суму приросту, зокрема молодняка тварин і
тварин на відгодівлі, незавершеного виробництва, слід суму податку на
додану вартість залишати в розпорядженні сільськогосподарського
підприємства. Такий розподіл податку на додану вартість в залежності від
планових показників забезпечення оборотних активів спонукатиме аграріїв
до розширеного відтворення, запровадження науково обґрунтованих
сівозмін, впровадження передових прогресивних технологій вирощування
худоби і птиці, виробництва сільськогосподарської продукції із
застосування енергозберігаючих технологій.
Головним аспектом такого розподілу бюджетних коштів має слугувати
оперативний контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,
що залишаються в розпорядженні сільськогосподарського підприємства. Це
вимагає запровадження зі сторони підприємства нормативно-чекової
системи планування, обліку і контролю, здатної забезпечити оперативний
контроль за надходженням та використанням матеріальних цінностей і
здійсненням витрат на виробництво. Нормативно-планові показники слід
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доводити до кожного виробничого підрозділу і на їх основі встановлювати
загальну суму витрат, планові показники щодо собівартості продукції і
розмір дотаційної суми від податку на додану вартість, яка залишається в
розпорядженні підрозділу, з метою їх використання для розширеного
відтворення. Розширене відтворення на сьогодні в аграрному секторі – це
додаткові робочі місця, заробітна плата, розвиток соціальної сфери тощо.
Застосування такого методу дасть змогу підвищити самостійність і
відповідальність кожного підрозділу за результатами виробництва в цілому
і ефективність використання оборотних активів зокрема.
Використання коштів податку на додану вартість, що будуть
спрямовані на зверх нормативні потреби з науко обґрунтованих норм
запасів, розширення поголів’я молодняка тварин і тварин на відгодівлі,
приросту незавершеного виробництва повинно бути під всебічним
контролем фіскальних органів, які займаються адмініструванням податку на
додану вартість.
Відновлення нормативно-чекової системи планування, обліку і
контролю затрат на виробництво повинно бути основним методичним
підходом щодо нормування оборотних активів, здатним забезпечити не
лише науково обґрунтоване планування всіх виробничих і фінансових
показників, але і забезпечити чітко налагоджений бухгалтерський облік
витрат виробництва та оперативний контроль за всіма затратами
виробництва в цілому і оборотними активами зокрема.
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ВИВЧЕННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Аналіз рядів динаміки показників соціально-економічних явищ та
процесів виявляє два елементи: тенденцію динаміки та коливання. В
практичних дослідженнях майже не існує випадків, коли динаміка явищ
містить лише один з названих елементів. Тенденція динаміки та коливання в
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різних реальних динамічних рядах поєднуються та знаходяться в
неоднакових співвідношеннях.
Самі коливання показників явищ у часі представляють важливий
предмет статистичних досліджень динаміки, вивчення якого дозволяє:
- встановлювати причини таких коливань та виявляти методи впливу на
них;
- робити більш точним та надійним прогноз показників з врахуванням
параметрів коливань (тобто прогнозувати коливання чи враховувати їх як
чинник помилки прогнозів);
- розраховувати резерви, страхові запаси, які необхідні для подолання
шкідливих наслідків коливання рівнів [1].
В теорії та практиці статистичних досліджень динаміки виділяють
циклічні та сезонні коливання.
Циклічні коливання це чинники, що формують зміну динаміки
часового ряду, які обумовлені дією довготривалих циклів економічної,
демографічної чи астрофізичної природи. Такі коливання пов’язані з
динамікою кон’юнктури ринку та фазою бізнес-циклу, в якій знаходиться
економіка країни [4].
Сезонні ж коливання регулярно повторюються в динаміці зміни
показників з періодом, який не перевищує один рік. Такі коливання, як
правило, пов’язані із зміною природно-кліматичних умов (зміною пор року)
(наприклад, коливання цін на сільськогосподарську продукцію) [4]. Сезонні
коливання можуть бути також обумовлені впливом соціальних, економічних,
юридичних чинників (наприклад, збільшення рівня споживання певних
продуктів у святкові періоди, сезонність доходів, шлюбів, рівня цін). Проте,
така група чинників, як правило, підпорядковується та опосередковано
визначається змінами все тих же природно-кліматичних умов. Перераховані
чинники визначають особливу значимість аналізу сезонних коливань в
агропромисловому комплексі, торгівлі, медицині, будівництві, діяльності
рекреаційних установ, транспорту тощо.
Часто сезонність явищ виражена настільки суттєво, що відпадає
потреба доведення її існування, тому одразу переходять до її оцінки. Проте
існують випадки, коли є підозра, що еволюція рівнів ряду динаміки
обумовлена випадковими коливаннями, які накладаються на тренд, тому є
флуктаціями несезонного та нециклічного характеру [3]. Такі коливання
лише регулярно повторюються. Якщо відмінності внутрішньорічних рівнів в
один рік розподілені зовсім по іншому, ніж в інший, то такі коливання є
несезонними, а випадковими (тобто, вони не пов’язані зі зміною пор року).
Прикладом таких випадкових коливань є коливання курсу акцій, фондових
індексів тощо. Тому в статистичному аналізі динаміки необхідно
використовувати критерії для перевірки наявності сезонності та вимірювання
сезонних ефектів.
Для того, щоб не помилитись, прийнявши випадкові коливання за
сезонні, сезонність явищ необхідно досліджувати за даними не одного, а
кількох років (бажано більше, ніж 5-10). Це дозволить згладити випадкові
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коливання та точніше виміряти сезонні. У таких випадках велике значення
має правильність визначення тренду. Проте, якщо все ж таки доводиться
аналізувати сезонність за даними лише одного року, то тренд зазвичай не
приймають до уваги.
Для характеристики сезонних коливань визначають період коливань
(відрізок часу між сусідніми точками максимуму та мінімуму) та амплітуду
коливань (різницю між максимальними та мінімальними значеннями
показника. Також враховують розташування максимальних та мінімальних
значень у часі [4].
У практиці статистичного моделювання соціально-економічних явищ
та процесів сезонні коливання можуть бути відображені як адитивні складові,
що додаються до трендових значень; або як мультиплікативні складові, на
значення яких множаться відповідні трендові значення [2, 4]. Позначивши у
періоді t рівні ряду динаміки ut, трендові (згладжені) значення – yt, величину
сезонності – st, випадкову складову –  отримаємо таку адитивну модель
динаміки:
ut = yt + st + 
(1)
Мультиплікативна модель динаміки, відповідно матиме такий вигляд:
ut = yt  st + 
(2)
Адитивна модель динаміки, яка враховує сезонність, використовують
тоді, коли амплітуда сезонних коливань залишається приблизно постійною та
незмінною у часі [4], або коли тренд не достатньо довгий [3] (в межах одного
року). Мультиплікативна модель динаміки з врахуванням сезонності
використовують тоді, коли амплітуда сезонних коливань змінюється у часі
(збільшується або зменшується).
У практиці статистичного вивчення сезонних коливань найчастіше
можуть зустрічатись наступні випадки прояву та аналізу сезонності.
Плавні синусоїдальні коливання при несуттєвому тренді. Традиційним
показником в такому випадку є так звані індекси сезонності, які
розраховуються шляхом відношення рівнів (середніх рівнів) кожного
параметру часу до середнього значення рівня за весь період. Такий метод
використовують і при аналізі сезонності за даними ряду динаміки, який
обмежено рівнями до одного року. Узагальнюючим показником сили
сезонних коливань при використанні індексів сезонності є стандартне
відхилення середніх значень рівнів ряду динаміки за кожний період від
загального середнього рівня ряду динаміку. Можуть також вираховуватись
стандартні відхилення індексів сезонності від 1 або 100 %.
Сезонні коливання, які не мають синусоїдальної форми при наявності
суттєвої тенденції. В такому випадку можуть використовувати методи
вивчення сезонних коливань з виключенням загальної тенденції розвитку
(тренду). Попереднє виключення тренду може відбуватись шляхом
визначення плинних середніх чи аналітичного вирівнювання. В такому
випадку індекси сезонності вираховують як відношення рівнів (середніх
рівнів) кожного параметру часу до рівнів тренду. Використання даних за
кілька років збільшує рівень «очистки» сезонних коливань від випадкових.
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Представлення синусоїдальних коливань у формі тригонометричного
рівняння Фур’є. Такий метод підходить для вираження сезонних коливань
синусоїдальної форми. При цьому краще використовувати не первинні рівні
ряду динаміки, а усередненні рівні за даними кількох років. Це дасть змогу
якщо не повністю виключити тренд, то хоча б мінімізувати випадкові
коливання.
При аналізі сезонності гарних результатів можна досягти при
ітеративному процесі: виключення тренду, оцінка сезонного чинника,
поправка первинних даних з метою виключення сезонності, знову
оцінювання тренду і т.д.
Таким чином, вивчення сезонності має суттєве значення у вивченні
динаміки показників соціально-економічних явищ та процесів. Врахування
чиннику сезонності покращує точність прогнозів показників, об’єктивність
планових показників діяльності суб’єктів господарювання, мінімізує їх
необґрунтовані витрати.
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вітчизняної системи обліку
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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Бухгалтерський облік являється складним механізмом, призначеним
забезпечувати внутрішніх та зовнішніх користувачів інформацією для
ефективного управління підприємством. Бухгалтерський облік повинен
вирішувати поставлені завдання та бути організованим відповідно до вимог
чинного законодавства та умов діяльності підприємства. Тому для
досягнення ефективної діяльності підприємства необхідна належна
організація облікового процесу. При вирішенні питань щодо організації
обліку необхідно враховувати як суб’єктивні так і об’єктивні фактори, які
впливають на неї. До об’єктивних чинників відносять ступінь демократизації
та освідченості суспільства, рівень економічного розвитку країни та
інтеграційних процесів в світовому просторі. Що ж до суб’єктивних
факторів, то до них належать організаційно-правова форма господарювання;
вид економічної діяльності чи галузеве підпорядкування, що зумовлює
особливості та умови облікової роботи; система оподаткування; параметри
підприємства за обсягами діяльності, номенклатурою продукції, чисельністю
працюючих; організаційно-технічні умови діяльності, особливості технології
та організаційної структури підприємства; матеріальнотехнічне забезпечення
обліково-аналітичної роботи підприємства та рівень забезпеченості
кваліфікованими обліковими працівниками; умови організації та
стимулювання праці; інформаційні потреби керівництва підприємства для
обґрунтування управлінських рішень тощо.
Першою умовою ефективної організації обліку зобов’язань є постановка
мети та завдань.
Метою організації обліку поточних зобов’язань є створення належних
умов для своєчасного нарахування обов’язкових заборгованостей та їх
відшкодування, відображення у обліку операцій, пов’язаних з виникненням
та погашенням зобов’язань.
Завдання обліку поточних зобов’язань:
- організація чіткого документування операцій за зобов’язаннями;
- організація правильного, своєчасного нарахування податків і зборів;
- організація своєчасної сплати податків і зборів;
- організація повної реєстрації даних первинного обліку поточних
зобов’язань в регістрах синтетичного і аналітичного обліку;
- організація звірки даних по поточних зобов’язаннях синтетичного і
аналітичного обліку;
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- правдиве відображення щодо поточних зобов’язань у звітності та
примітках до неї [4, с. 75].
Побудова організації обліку передбачає поділ на певні етапи для
розподілу їх функцій. Так, на думку Ф.Ф. Бутинця, відповідно до
поставлених завдань організація бухгалтерського обліку складається із трьох
взаємопов’язаних етапів:
1. Методичний: передбачає вибір способів та прийомів, що є основою
для таких методів обліку як документування, синтетичні та аналітичні
рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс і звітність, інвентаризація,
оцінка майна та зобов’язань, калькулювання. Саме на даному етапі
проводиться
вибір
застосування
конкретних
елементів
методу
бухгалтерського обліку, що також відповідає першому рівню системи
бухгалтерського обліку.
2. Технічний: вибір форми обліку, яка найбільш повно
характеризуватиме та відповідатиме розміру підприємства та його галузі. Він
полягає у виборі способу обробки облікових даних, розробці, переліку і форм
облікових реєстрів, встановленні порядку здійснення записів в регістрах і
переносу даних в форми звітності.
3. Організаційний: забезпечує організацію процесу управління в
бухгалтерії, тобто організацію роботи облікового апарату (на відміну від
перших двох, які забезпечують організацію ведення облікових записів). На
даному етапі здійснюється налагодження системи адміністративного
управління в бухгалтерії [2, с.12].
Сльозко Т.М. виділяє дещо інші етами організації обліку поточних
зобов’язань. На першому етапі - етапі первинного обліку проводиться оцінка
поточних зобов’язань та документування операцій із зобов’язаннями, яка
передбачає упорядкування первинних документів. А саме: кредитних та
господарськихі договорів; виписки банку, товарні документи (накладні,
рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, податкові накладні,
товарно-транспортні накладні), векселі, довідки бухгалтерії, прибуткові та
видаткові касові ордери, платіжні вимоги-доручення тощо. На цьому етапі у
бухгалтерії піддаються перевірці бухгалтерські первинні документи по суті,
по формі, за змістом, арифметична та зустрічна перевірка.
Документування являється способом первинного спостереження і
дозволяє виявляти та реєструвати господарські операції у первинних
документх, які являються засобом обґрунтування облікових записів.
Первинний документ, що оформлений у встановленому порядку, як
свідчення факту господарського життя, надає останньому юридичної сили і
тому повинен повною мірою відображати факти господарського життя, бути
достовірним та ясним за своїм змістом та відповідати встановленій формі. Це
дозволить зафіксовувати всі параметри здійсненої господарської операції та
за реквізитами документа відновити факти, які відбулися в господарській
діяльності. Також, на основі первинної документації можливо здійснювати
контроль за правильністю проведення господарської операції, аналізувати
господарську діяльність та виявляти порушення і зловживання, що були
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вчинені працівниками підприємства.
Досить часто на практиці виникає проблема того, що та чи інша форма
документу не враховує особливостей господарських операцій або
особливостей економіко-правових відносин між сторонами правочину. Це
являється причиною невідображення усіх величин або характеристик стану
та руху господарських засобів та джерел їх утворення, зокрема зобов’язань.
Тому досить часто форми первинних документів потрібно адаптувати до
інформаційних потреб користувачів облікової інформації.
Організаційно-розпорядчі документи за операціями з виникнення,
трансформації і припинення зобов’язань повинні містити вказівки щодо
шляху здійснення господарських операцій, а також особи, яка відповідальна
за юридичне оформлення правовідносин та виконання їх умов. Виправдні
документи, з огляду на їх значення для підтвердження факту господарського
життя, повинні містити максимально повний перелік реквізитів кількісносумового обліку, оскільки це безпосередньо впливатиме на оцінку
зобов’язань, а також ідентифікацію даних об’єктів бухгалтерського обліку.
Коригуючі бухгалтерські документи складаються на підставах виправдних
або містять самостійні розрахунки і мають, як правило, коригуючий характер
та складаються на умовні бухгалтерські проводки. Рівень стандартизації та
уніфікації форм первинних документів, а також суворість вимог до їх
дотримання, вимагає від підприємства вибірковості та виваженості при
адаптації рекомендованих форм первинних документів, оскільки внесення
змін до реквізитів окремих документів призведе до їх можливої недійсності.
З огляду на різноманітність видів зобов’язань, а також різне їх юридичне
оформлення і нормативно-правове регулювання, документальне оформлення
таких операцій уніфіковане та передбачене на рівні чинного законодавства
або закріплюватися на рівні підприємства і навіть окремого правочину та
адаптуватися відповідно до інформаційних потреб користувачів облікової
інформації.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою залежить
від рівня управління його доходами, метою якого є отримання прибутку.
Разом з тим, доходи можуть розглядатися як відносно самостійні об’єкти
управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність
змін, що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства.
Дослідженню питань обліку доходів в системі управління присвячені
праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Білуха Н. Т., Л. П.,
Орлова В. К., Палюх М. С., Савицкая Г. В., Сопко В. В., Ткаченко Н. М.,
Усач Б. Ф., Шепітко Г. Ф., Шерер І. Л., Шигун М. М. та ін. Важливе
теоретичне значення й практичне вирішення бюджетування доходів
зумовили необхідність проведення цього дослідження.
Основою раціональної побудови управлінського обліку доходів
вважаємо бюджетування. У зв’язку з цим важливим є визначення терміну
«бюджет підприємства», який би став підґрунтям в побудові системи
бюджетування. Найбільш повним є визначення, дане Інститутом
дипломованих бухгалтерів по управлінському обліку США «бюджет – це
кількісний план в грошовому виразі, підготовлений і прийнятий до певного
періоду, який зазвичай показує планову величину доходу, що повинна бути
досягнута, і (або) витрати, які повинні бути понесені протягом цього періоду,
та капітал, який необхідно привернути для досягнення даної мети» [1].
В той же час під принципами бюджетування доходів нами пропонується
розуміти основні правила та вимоги щодо впровадження бюджетування на
підприємстві. Вибір принципів залежить від мети управління та стратегії
діяльності підприємства, а також від внутрішніх і зовнішніх обмежень та
умов здійснення господарської діяльності. Щодо мети управління, то варто
відмітити, що багато керівників сприймають процес бюджетування не як
метод управління підприємством, а лише як інструмент збору та обробки
даних з метою проведення аналізу та складання управлінської звітності [2].
На нашу думку, система бюджетування має базуватися на даних
аналітичного обліку, а також сформувати оперативну звітність для контролю
та аналізу діяльності будь-якого структурного підрозділу підприємства.
Для визначення переліку та змісту принципів бюджетування доходів на
підприємстві необхідно сформувати перелік основних вимог щодо організації
запровадження бюджетування на підприємствах: визначеність часових
границь бюджетного періоду; правильне виділення центрів відповідальності
та їх керівників, що забезпечують виконання показників бюджетів; розгляд
декількох можливих варіантів розвитку ринкових виробничих ситуацій;
корисність інформації для прийняття управлінських рішень; врахування
структури бізнесу та факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;
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взаємозв’язок бюджетування з системою управлінського обліку;
використання єдиної нормативної бази у бюджетуванні та стратегічному
плануванні; участь в бюджетуванні всіх підрозділів підприємства та
оперативний контроль за виконанням бюджетів; наявність системи мотивації,
скерованої на виконання працівниками показників бюджетів [3].
Таким чином, на основі сформованих вимог і завдань при організації
бюджетування пропонується дотримуватись таких принципів: використання
науково обґрунтованих норм і нормативів; повноти розробки бюджетів, що
відображають операційну діяльність підприємства; єдності форм бюджетів і
звітів про їх виконання; системності за умови, що бюджетування є складовою
управлінського обліку; відповідальності на основі визначення центрів
відповідальності та їх керівників; контролю на основі порівняння планових і
фактичних показників; багатоваріантності бюджетів з урахуванням
внутрішніх і зовнішніх обмежень; релевантності інформації щодо прийняття
управлінських рішень [1]. Отже, чітке визначення та дотримання принципів
бюджетування створює умови для ефективної роботи підприємства,
раціонального використання ресурсів і запобігає впливу негативних чинників
на процес виробництва та реалізації продукції.
В умовах нестійкої ринкової ситуації більш ефективним є застосування
моделі бюджетного планування, яка передбачає інтеграцію бухгалтерської та
планової інформації. Це дозволяє своєчасно корегувати управлінські рішення
за рахунок отримання оперативних фактичних даних про продажі та
здійснених витратах економічних та фінансових ресурсів підприємства.
Виходячи з головної мети, процесом бюджетування є безперервний
трьохтактний цикл, де планування на наступний період здійснюється на
основі план - факт аналізу виконання бюджету звітного періоду.
Крім зазначених принципів налагодження системи бюджетування, на
наш погляд, доцільно чітко визначити і способи його організації, оскільки у
сукупності з розумінням системної природи бюджетування вони
забезпечують його бачення як підсистеми управління, для якої притаманні
складні системні взаємозв’язки, що реалізуються шляхом вибору напрямків
виконання покладених на бюджетування функцій, способів структурування
вихідних елементів, їх взаємної підпорядкованості та взаємозв’язку з іншими
підсистемами і складовими системи управління. Головним призначенням
упровадження бюджетного управління на підприємствах є підвищення
фінансової результативності, удосконалення управління грошовими
потоками, активами та пасивами з метою пошуку найоптимальнішого
варіанта діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів,
реалізації конкретного проекту чи здійснення визначених видів діяльності.
Проте відомо, що далеко не завжди процес упровадження бюджетного
управління приносить помітні вигоди, при чому причинами такого явища є
не тільки недосконалість самої системи бюджетування, а й інші суб’єктивні
як зовнішні, так і внутрішні чинники [4].
Оскільки нами досліджується облік доходів операційної діяльності
підприємства, то варто зупинитися на вивченні гнучких операційних
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бюджетів. Адже статичні бюджети не залежать від обсягів виробництва та не
впливають на них, а основні, допоміжні та спеціальні бюджети впливають на
виробництво лише опосередковано і не конкретизують його.
Гнучкий бюджет передбачає встановлення планових капітальних або
поточний витратах не за фіксованими сумами, а у вигляді нормативу витрат,
«прив’язаних» до відповідних об’ємних показників. Це дозволяє забезпечити
автоматичну корекцію бюджету в залежності від реального обсягу діяльності.
При використанні методу «гнучкого бюджету» необхідно передбачити
певний резерв інвестиційних ресурсів на можливе перевищення об’єму
капітальних витрат. Аналогічне перевищення об’єму поточних, як правило,
покривається за рахунок з зростаючого грошового потоку доходів [5].
Інформація про майбутні продажі, терміни та умови угод є основою
побудови бюджетної програми підприємства на майбутній період, оскільки
прогноз збуту продукту в натуральному і вартісному вираженні задає
параметри передбачуваних доходів від його реалізації і пов'язаних з цим
процесом виробничих та операційних витрат. При формуванні плану
реалізації продукту важливим моментом є розробка цінової і кредитної
політики, оскільки саме ці два чинники багато в чому визначають розмір
доходів підприємства та надходжень грошових коштів на його
розрахунковий рахунок. Бюджет продажів являє собою, по суті, графіки
надходжень грошових коштів та інкасації дебіторської заборгованості з
деталізацією за трьома напрямками: за термінами оплати за продукт
підприємства, згідно з укладеними угодами; за контрагентами; за географією
продажів (ринками збуту) [4].
Здійснене заздалегідь опрацювання можливих ринкових ситуацій та
пов’язаних з ними негативних наслідків на базі гнучкого бюджетування з
використанням категорії маржинального доходу (суми покриття) дозволяє
оцінити ступінь можливого комерційного ризику.
При цьому, системний підхід є основою для розуміння сутності
бюджетування, його елементів, взаємозв’язків, а функціональний і процесний
– це підходи до організації цієї системи. З цих позицій варто визначати
бюджетування як складову системи управління підприємством, яка вимагає
оформлення планів підприємства через систему бюджетів з подальшою
реалізацією у практичній діяльності підприємства, контролем і аналізом
їхнього виконання та прийняттям відповідних управлінських рішень,
орієнтованих на перспективу.
Моніторинг доходів в інформаційній системі управління підприємством
є процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними показниками,
аналізу відхилень і внесення необхідних коректив. Аналіз відхилень
фактичних витрат від бюджетних допомагає менеджерам в оцінці результатів
діяльності кожного бюджетного центру (центру відповідальності) й
удосконаленні фінансово – господарського процесу [5].
Таким чином роль бюджетування у діяльності підприємств насамперед
полягає у тому, що воно сприяє росту ефективності використання ресурсів та
витрат. Ця задача бюджетування є першочерговою, оскільки визначає
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ефективність діяльності, використання ресурсів і витрат та відбувається їх
порівняння із досягнутим результатом у попередньому періоді.
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ПОБУДОВА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Формування та розкриття облікової інформації щодо основних засобів
пов’язані з розв’язанням складних питань практичного і теоретичного
характеру. Надання користувачам правдивої та неупередженої інформації для
прийняття економічних рішень безпосередньо впливає на управління
господарськими процесами, у тому числі і операціями з основними засобами.
Діяльності суб’єктів господарювання значною мірою залежить від стану,
наявності й ефективності використання основних засобів, що зумовлено їх
визначальною часткою у структурі активів й особливим значенням основних
засобів як необхідних засобів праці для виробництва продукції (робіт,
послуг).
Враховуючи те, що основні засоби суттєво відрізняються між собою за
своїм функціональним призначенням, прийняття ефективних управлінських
рішень потребує достовірних даних про стан їх використання, одержання
яких значною мірою залежить від наявної системи обліково-аналітичного
забезпечення управління діяльністю підприємств.
Дослідженню проблем облікового забезпечення управління суб’єктами
господарювання різних видів економічної діяльності, визначенню його
сутності й складових присвятили свої праці такі вчені, як: С.П. Барановська,
Р.Ф. Бруханський, О.Д. Гудзинський, В.М. Жук, А.Г. Загородній,
М.Д. Корінько, О.А. Кравченко, Б.Г. Маслов, Є.В. Мних, А.А. Пилипенко,
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М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.В. Смирнова, Н.А. Тичиніна, Г.Б. Тітаренко,
Л.В. Усатова та ін.
Метою дослідження є узагальнення теоретичних основ та практичних
аспектів організації обліку основних засобів, їх ефективного використання, а
також узагальнення рекомендацій щодо удосконалення організації обліку на
підприємстві.
Метою організації обліку основних засобів підприємства є створення
належних умов для своєчасного та повного відображення у обліку інформації
щодо операцій, пов'язаних з їх надходженням, зберіганням, використанням,
реалізацією та ліквідацією.
Організація обліку основних засобів підприємства повинна бути
цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних та взаємоузгоджених методів і
способів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачі інформації, тому основними шляхами її удосконалення є наступні
[1]:
– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, що
забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком основних
засобів;
– розробка та запровадження удосконалених форм облікової інформації,
найбільш адаптованих до структури, змісту та характеру інформації;
– розробка та запровадження схем документообігу, що дозволять із
найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів
забезпечити своєчасне виконання завдань.
Активізація підприємницької діяльності, впровадження ряду операцій,
пов'язаних з купівлею-продажем об'єктів основних засобів, кредитування під
заставу, страхування, оподаткування, вирішення майнових суперечок,
реалізація інвестиційних проектів, викликають необхідність розгляду нових
підходів до проблеми обліку основних засобів.
Основна інформація щодо організації обліку основних засобів міститься
в наказі про облікову політику.
Необхідність облікової політики підприємства встановлена Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2], в
якому визначено облікову політику як сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності визначені
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3].
В фінансовому обліку до основних засобів належать наступні групи:
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи.
Наказом Міністерства фінансів України від 27.6.2013 № 635 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів
України» [4] встановлено, що наказ про облікову політику підприємства
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щодо основних засобів має визначає, зокрема:
1) Методи нарахування амортизації основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, у разі якщо вони обліковуються за
первісною вартістю.
2) Підходи до переоцінки основних засобів.
3) Застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку.
4) Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки основних засобів
до нерозподіленого прибутку.
5) Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про
господарські операції, події та статті фінансової звітності.
6) Критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та
інвестиційної нерухомості.
7) Дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як
утримуваних для продажу.
8) Періодичність та об’єкти проведення інвентаризації.
9) Підходи до віднесення витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта
основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду.
На підставі проведених досліджень, необхідним є в Наказі про облікову
політику розкривати наступну інформацію щодо основних засобів:
мінімальна вартість об'єкта основних засобів, з врахуванням вимог
Податкового законодавства, оскільки підприємство має право самостійно
встановлювати мінімальну вартість об'єкта основних засобів і вартісні ознаки
предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних
активів; порядок встановлення строку корисного використання (експлуатації)
основних засобів, не виходячи за межі мінімально встановлених; порядок
визначення ліквідаційної вартості основних засобів, оскільки при зарахуванні
нових об'єктів до складу основних засобів визначити їх ліквідаційну вартість
достатньо важко.
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Специфіка функціонування економіки та бізнесу в сучасних умовах
зумовлює суттєвий розвиток діяльності підприємства, що направлена на
соціальну відповідальність. Оскільки виконання соціальних функцій,
безпосередньо не забезпечує приріст прибутку підприємства, відповідно
власники та керівництво більшості підприємств не приділяють цим аспектам
належної уваги. Інформаційне забезпечення соціальної діяльності
підприємства здійснюється за допомогою нефінансової або соціальної
звітності.
Однак, витрати соціального характеру супроводжуються прямими
майбутніми економічними вигодами. Так, навчання або підвищення
кваліфікації працівників, поліпшення земель сприятимуть збільшенню
майбутніх економічних вигод.
В цілому процес формування соціальності звітності можна умовно
поділити на три етапи: планування; безпосередньо складання звітності;
проведення соціального аудиту.
Соціальна (нефінансова) звітність – це документально оформлена
сукупність даних організації, що відображає середовище її існування,
принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності
компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах [1].
Вона є публічною і розглядається як інструмент інформування про те, як
і якими темпами компанія реалізує закладені в своїх стратегічних планах
розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добробуту та
екологічної стабільності [2].
До основних показників, що можуть знайти відображення у таких звітах
можна віднести: інформацію про створення робочих місць та трудову
практику, технологію та розвиток людських ресурсів, охорону здоров’я та
безпеку, екологію, допомогу громадам, корупцію, внесок компанії у в
розвиток економіки регіону, етичні питання ведення бізнесу тощо.
Загалом, у світовій практиці виділяють декілька основних форм
соціальної звітності: звіти у вільній формі; стандартизований звіт (АА 1000,
SA 8000, GRI (Global Reporting Initiative), ISO 14000, ISO 26000 та ін.);
комплексний звіт (за методом потрійного підсумку Triple Botton-Line; за
методом Лондонської групи порівняльного аналізу (London Benchmarking
Group); за методом групи корпоративного громадянства (Corporate Social
Citizenship) та інші) [3].
Згідно з вимогами стандарту АА1000 основними етапами процесу
соціальної звітності є:
1) планування (ідентифікація всіх груп стейкхолдерів, визначення чи
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уточнення корпоративно-етичних цінностей компанії);
2) звітність (виявлення найактуальніших питань, визначення індикаторів
оцінки, збір та аналіз інформації);
3) підготовка звіту;
4) здійснення аудиту зовнішньою організацією [4].
Стандарти АА1000 є сумісними з низкою інших стандартів; найчастіше
його використовують разом із стандартами SA8000 та GRI.
Українська нефінансова звітність носить описовий характер. Показники,
що сьогодні надаються у звітах, переважно є вибірковими і несистемними.
Як правило, вони стосуються точкових ініціатив.
Під час підготовки нефінансової звітності підприємства в Україні
зустрічаються з невідповідністю даних внутрішнього обліку до вимог
міжнародних практик (зокрема GRI) [5].
Розв'язання цієї проблеми передбачає діалог між фахівцями з соціальної
відповідальності, фінансовими директорами, бухгалтерами та аудиторами в
межах підприємства. Необхідна також поступова адаптація стандартів обліку
на національному рівні.
Нефінансова звітність надає інформацію про вплив підприємства на
суспільство, економіку та навколишнє середовище. Фінансова звітність має
чітко визначену мету – інформування акціонерів, кредиторів, інвесторів та
регуляторів про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
Таким чином, розвиток соціальної відповідальності підприємств та
інформування суспільства через не фінансову звітність вимагає розробки
державної моделі соціального проектування із залученням підприємців, що
дозволить перейти від ситуативного реагування до довгострокового
планування соціальних перетворень.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ
КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Головною умовою запровадження у життя нових форм функціонування
підприємств приватної власності є удосконалення системи обліку
капітальних інвестицій.
Капітальні вкладення являють собою інвестиції, спрямовані на
будівництво і придбання нових основних фондів, розширення,
реконструкцію, технічне переозброєння діючих основних фондів. Вони
виступають як матеріалізована форма технічного прогресу, важливий чинник
інтенсифікації, збільшення обсягів та підвищення ефективності діяльності
підприємств. Вплив капітальних вкладень на ефективність господарювання
виявляється в підвищенні продуктивності праці, відповідно, збільшенні
прибутку підприємств.
Суттєвий внесок у дослідження та розв’язання проблеми
удосконалення обліку капітальних інвестицій зробили вітчизняні вчені, серед
яких: І. В. Жураковська, Л. М. Котенко, Я. Д. Крупка, П. М. Майданевич,
Н. М. Лисенко, Т. П. Остапчук, Н.М. Ткаченко.
Як визначено І. Бланком, інвестиції – це така категорія, яка найчастіше
використовується в економічній системі на макро- та макрорівнях. Однак,
відносно трактування терміну «інвестиції» існують різні думки.
Це обумовлено тим, що, по-перше, нерідко категорію «інвестиції»
ототожнюють із капіталом, сутність якого трактується науковцями порізному; по-друге, у деяких авторів існує невизначеність відносно змісту
термінів «капітальні інвестиції» та «капітальні вкладення»; по-третє, автори
неоднаково підходять до визначення внутрішнього змісту інвестицій і не
відображають характерні риси інвестицій як економічної категорії [1, 4].
Отож, капітальні інвестиції – це переважно кошти, що спрямовуються
на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів, а також на їх реконструкцію і модернізацію, що
призводять до збільшення первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
За своєю природою капітальні інвестиції - це витрати на капітальне
будівництво, придбання (виготовлення власними силами) основних засобів,
придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів,
придбання чи виготовлення нематеріальних активів, які здійснюються в
даному періоді з метою отримати економічні вигоди в майбутньому.
Чинним законодавством визначено капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи як витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію
(інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість),
виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому
числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і
устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством [2].
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Основні засоби в процесі свого функціонування постійно переносять
свою вартість на готову продукцію, що відображається в бухгалтерському
обліку як нарахування амортизації і включення її до витрат виробництва. В
результаті реалізації продукції перенесена частина вартості основних засобів
накопичується в грошовій формі. За рахунок цих коштів на підприємствах
здійснюється відновлення основних засобів і часткове їх розширення.
Окрім того, на розширення основних засобів використовується також
частина одержаного прибутку та деякі інші джерела (прибуток від реалізації
основних засобів, цільове фінансування).
Зокрема, капітальними інвестиціями підприємства визнають:
˗ капітальне будівництво;
˗ витрати на придбання (виготовлення) основних засобів: (будівель,
обладнання, транспортних засобів, земельних ділянок);
˗ витрати на придбання (виготовлення) необоротних матеріальних
активів;
˗ витрати на придбання (створення) нематеріальних активів.
Відповідно до форм відтворення основних фондів на підприємствах
розрізняють капітальні інвестиції:

на нове будівництво;

на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств;

на розширення діючих підприємств;

на модернізацію устаткування.
Методологія бухгалтерського обліку довгострокових вкладень надає
можливість визначити різницю між обліком капітальних інвестицій як
внутрішніх вкладень і обліком інвестицій фінансових, як вкладень у
діяльність інших суб’єктів [3].
Виступаючи однією з форм інвестицій в діяльність підприємств,
капітальні вкладення повинні бути безперервними і достатніми для
забезпечення нормального функціонування бізнесових структур [4].
Отже, діяльність, пов’язана із здійсненням капітальних інвестицій, має
важливе значення, оскільки створює основи для стратегічного розвитку
підприємств, відповідно, й економіки країни. Створені або накопичені
основні засоби за рахунок здійснених капітальних інвестицій є частиною
майнового багатства підприємства. Основні засоби є одним з найважливіших
елементів у процесі здійснення діяльності підприємства, а тому забезпечують
підвищення ефективності господарювання підприємств та відтворення їх
виробничого потенціалу шляхом проведення заходів щодо поліпшення
об’єктів основних засобів.
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ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ НБУ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНОМУ
ТА ВАЛЮТНОМУ РИНКАХ УКРАЇНИ
Сучасні умови
усесторонньої глобалізації та інтернаціоналізації
суспільно-відтворювальних процесів потребують розширення власної
діяльності через пошуки нових
ринків збуту, налагодження ділових
стосунків з закордонними партнерами. Поглиблення міжнародної
економічної інтеграції валютних відносин
кожної країни вимагають
політики державного регулювання економіки і певного втручання державних
органів у валютно-кредитні та фінансові відносини.
Значний внесок у розбудову теорії і практики валютного регулювання і
валютного контролю в Україні зробили Я. Белінська, Н. Бідник, Ю. Блащук,
О. Булкот, В. Гордон, Л. Долінський, Ф. Журавка, В. Козюк, Т. Косова,
О. Криклій, Т. Кричевська, П. Нагребельний, С. Панцир, М. Райко,
Ю. Ровенський, І. Стрельченко та ін.
Метою статті є дослідження проблем валютного регулювання в Україні
та огляд нормативно-правових документів Національного банку України у
сфері проведення валютних операцій.
Валютні відносини входять до складу та є однією з найбільш
проблематичних сфер ринкового господарства. Велика кількість проблем
національної економіки сконцентровано у даний галузі. Валютні
взаємозв'язки обумовлюють різноманітність валютних операцій, кожний вид
яких обслуговує певні валютні потоки. Валютна система, форма її організації
та регулювання таких відносин, закріплена національним законодавством.
Ступень розвитку економіки і зовнішньоекономічних зв'язків в країни
формують особливості валютної системи. Міжнародний обмін товарами,
послугами і капіталом обумовлює необхідність функціонування валютного
ринку. Імпортерам необхідно обміняти національну валюту на валюту тієї
країни, де вони одержують товари і послуги. Експортерам, у свою чергу,
одержавши експортний виторг в іноземній валюті, необхідно продати
іноземну валюту в обмін на національну валюту. Інвестори, вкладаючи
капітал в економіку тієї чи іншої країни, відчувають потребу в її валюті.
2013-2015 рік характеризувався нестабільністю на світових товарних і
валютно-фінансових ринках, погіршенням макроекономічних показників
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всередині держави. Важке економічне положення обумовлене негативним
сальдо платіжного балансу за рахунком поточних операцій, відсутністю
фінансової підтримки з боку МВФ, високими цінами на газ, розрахунки за
який здійснюються в дол. США.
За таких умов, НБУ був змушений повернутися до моделі жорсткого
валютного регулювання з переважним використання адміністративноправових методів: введення 75 % обов’язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку України експортної виручки юридичних осіб, а також
100% обов’язкового продажу надходжень із-за кордону в іноземній валюті на
користь фізичних осіб у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150
тис. гривень на місяць [ 1].
Обов’язковому продажу підлягають такі надходження в іноземній
валюті:
1) надходження з-за кордону на користь:
 юридичних осіб, які не є вповноваженими банками;
 фізосіб-підприємців;
 іноземних представництв (окрім офіційних представництв).
2) надходження з-за кордону на рахунки, відкриті в уповноважених
банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи;
3) надходження в інвалюті на рахунки резидентів, відкриті за межами
України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.
Отриману інвалюту, котра підлягає обов’язковому продажу,
уповноважений банк зобов’язаний попередньо зарахувати на окремий
аналітичний рахунок балансового рахунка 2603 «Розподільчі рахунки
суб’єктів господарювання» (розподільчий рахунок) [2] .
Обов’язковий продаж інвалюти вповноважений банк повинен буде
здійснити без доручення клієнта й виключно на наступний робочий день
після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
Вимога обов’язкового продажу поширюється на надходження
в інвалюті групи1 Класифікатора іноземних валют та банківських металів,
затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34 і в
російських рублях.
Постановою
Правління Національного банку України "Про
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках
України" від 03.03.2016 р. № 140 [ 2] продовжено дію норми про скорочення
до 90 календарних днів строку розрахунків за операціями експорту й імпорту
товарів у випадках, передбачених ст.ст. 1–2 Закону України «Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94- ВР [ 3] .
Даним Законом передбачено, що Нацбанк має право запроваджувати на строк
до 6-ти місяців особливі строки розрахунків за експортно-імпортними
операціями.
На початку 2016 року на валютному ринку посилився девальваційний
тиск, зокрема через зниження експортних надходжень та політичну
нестабільність. Хоча обсяг депозитів у банківській системі сезонно знизився,
у річному вимірі його зростання прискорилося.
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Але національним банком відмічено такі, позитивні сигнали, як
перевищення продажу населенням валюти банкам над її купівлею, а також
наявність валютної ліквідності у банків, про яку свідчить їх попит на
державні облігації внутрішньої позики в іноземній валюті [4]. Такі
передумови стали підґрунтям для пом'якшення норм валютного
регулювання, послаблення яких не стане на заваді стабільності грошовокредитного та валютного ринків. Зокрема, національний банк збільшує обсяг
видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах з рахунків клієнтів
банків з 20 тис. до 50 тис. грн на добу, в національній валюті – з 300 тис. до
500 тис. грн на добу. Такий крок має сприяти подальшому відновленню
довіри до банківською системи та відновленню притоку депозитів не лише у
гривні, а й у валюті.
Також підвищено максимальну суму продажу готівкової іноземної
валюти з 3 тис. до 6 тис. гривень в еквіваленті.
Таке обмеження не поширюється на випадки купівлі готівкової
інвалюти фізособою-резидентом у банку в разі одночасного дотримання
таких умов:
1) фізособа купує готівкову інвалюту й використовує її лише з метою
виконання власних зобов’язань в інвалюті за кредитним договором,
укладеним із уповноваженим банком — кредитором;
2) банк здійснює продаж готівкової інвалюти в сумі, що не перевищує
обсягу зобов’язань в інвалюті фізособи-позичальника за кредитним
договором. Банк зобов’язаний забезпечити контроль за неухильним
дотриманням фізичною особою — позичальником вимоги щодо цільового
використання купленої готівкової інвалюти [ 2].
Отже, не зважаючи на скасування низки адміністративних обмежень,
які діяли на валютному ринку країни, зазначені заходи, з одного боку,
сприятимуть зростанню золотовалютних резервів, а з іншого – призведуть до
значної емісії гривні, унаслідок чого можуть посилитись інфляційні ризики
та небезпека порушення фінансової стабільності.
Така ситуація ще більше гальмує розвиток валютних відносин в
державі,
ускладнює
зовнішньоекономічну
діяльність
суб’єктів
господарювання, знижує привабливість українських об’єктів інвестування
для іноземців.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Доход від операційної діяльності складає значну частку у складі доходів
більшості підприємств будь-якої галузі. Саме тому дослідження організації
обліку доходів від операційної діяльності є надзвичайно актуальним і
практично значущим. Застосування комп’ютерних систем, удосконалення
методології і організації бухгалтерського обліку стимулює постійний
розвиток висвітлення інформації про доходи у системі обліку підприємства
як основного джерела про доходи підприємства.
Дослідженнями у сфері обліку та відображення доходів від операційної
діяльності підприємств займалися такі вітчизняні вчені, як: Ф. Ф. Бутинець,
А. Бабак, П. М. Герасим, С. Ф. Голов, С.П.Зублевич, Н.Лисенко, В. М.
Пархоменко, С.П. Панчишин, В.В.Сопко, П.К. Сук, Н.М. Ткаченко,
П. М. Хомин та інші. А також зарубіжні дослідники: Х. Андерсен,
Д. Колдуелл, Б. Нідзл, П. Самуельсон, Дж. Фостер та інші.
Проте, дане питання було розглянуте, здебільшого, на загальному рівні,
що потребує у майбутньому більш детального вивчення в окремих галузях,
особливо для підприємств комунальної галузі. Велика частина робіт
опублікована до введення в дію податкового кодексу, а тому окремі
положення потребують доопрацювання.
Дослідити теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку
операційних доходів і особливості формування інформації у обліковій
політиці, щодо реалізації послуг у комунальних підприємствах.
Звертаючись до робіт сучасних дослідників в економічній сфері, варто
відзначити праці Н.О. Гура [1,2] , де досліджено господарську діяльність
підприємств житлово-комунального господарства, визначено фактори впливу
на систему бухгалтерського обліку в умовах ринкових перетворень у галузі.
Важливий аспект наукових досліджень це вплив облікової політики на
доходи діяльності. Вчені розкривають сутність облікової політики, її
складові та нормативно-правове регулювання, проте проблеми формування
доходів операційної діяльності, особливо від надання послуг залишаються
недостатньо досліджені.
Розглядаючи доходи, як елемент облікової політики комунальних
підприємств варто зазначити, що при здійсненні операцій з обліку доходів у
складі інформації про облікову політику має підлягати розкриттю наступна
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інформація (рис. 2).
Відповідно до вищезазначених ознак, при здійсненні класифікації
підприємства обов’язково повинні звертати на них увагу. Ефективність
системи бухгалтерського обліку доходів від операційної діяльності
неабиякою мірою залежить від правильного визначення підприємством
облікової політики. Наказ про облікову політику має містити детальні
питання процесу ведення обліку доходів діяльності окремо щодо різних видів
діяльності підприємства.

Інформація про доходи в обліковій політиці

порядок обліку
позареалізаційних
доходів

умови визнання
доходів за
видами
діяльності

використання
чистого
прибутку
підприємства

Рис. 2. Інформація про доходи, яка має міститись в обліковій політиці
Вибір методів оцінки, зобов’язань,що зазначені у наказі про облікову
політику впливає
на фінансовий результат діяльності підприємства.
Формування
доцільної, обґрунтованої облікової політики, сприяє
ефективному розвитку управління господарською діяльністю комунальних
підприємств та стратегії подальшого розвитку на майбутнє.
Загалом, питанню обліку доходів присвячено значна кількість наукових
праць, але самі елементи облікової політики таких операцій на комунальних
підприємствах визначені досить узагальнено. Вважаємо за доцільно, щоб
наказ про облікову політику містив розгорнуті питання процесу ведення
обліку операційних доходів підприємств комунальної галузі, в розрізі
різних видів діяльності підприємства. Обов’язково необхідно висвітлювати в
наказі (розпорядженні) про облікову політику питання щодо організації
обліку доходів які відносяться до методології обліку [3, c. 180]. Варто
розглянути засади податкового обліку доходів комунальних підприємств.
Згідно з п. 13 підрозділом 4р. ХХ Податкового кодексу [4] до 01.01.14р.
комунальні підприємства відображали податкові доходи від надання послуг
та виконання певних робіт за датою надходження грошових коштів від
споживачів на банківський рахунок, або в касу, але не включаючи погашення
заборгованості за комунальні послуги, які були надані до дати набуття
чинності р. ІІІ ПКУ, - 01.04.11 р.
Починаючи з 01.04.11 р. для підприємств житлово-комунальних
господарств надходження коштів від споживача на банківській рахунок або
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в касу платника податку на прибуток формували доходи підприємства,
а витрати, що формували собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг, визнавались витратами у сумі фактично сплачених коштів
того звітного періоду, в якому визнавались доходи від реалізації таких
товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Податкового
кодексу).
З 01.01.14 р. ця норма припинила свою дію. Тому комунальні
підприємства мали визнавати свої податкові доходи та витрати опираючись
на загальні норми р. ІІІ ПКУ. Тобто, підприємства використовували принцип
нарахувань. А це означає, що вони передусім звертали увагу на факт
придбання товарів, робіт, послуг та надання (виконання) комунальних
послуг.
З 01.01.15 р. об’єкт оподаткування визначають коригування
бухгалтерського фінансового результату до оподаткування, який зазначають
у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО, або МСФЗ, на
різниці передбачені р. ІІІ ПКУ. Варто враховувати, що підприємства з річним
бухгалтерським доходом не більше 20 млн. грн. можуть дійти рішення
визначити об’єкт оподаткування без коригувань вищевказаного фінансового
результату на всі різниці, які визначені р. ІІІ ПКУ, окрім різниці пов’язаної з
податковими збитками за минулі роки. Проте, розглядаючи діючу на сьогодні
редакцію р. ІІІ ПКУ для комунальних підприємств не передбачено жодної
норми щодо особливостей податкового обліку після 01.01.15 р.
Отже, визначивши основні моменти, які повинні бути зазначені в
обліковій політиці підприємства, щодо доходів, варто приділити увагу
проведенню аудиту облікової політики з цього питання. Наказ про облікову
політику,як документ, розглядається тільки суцільним методом і в повному
об'ємі, проте навіть такий розгляд дасть можливість відмітити певні моменти
в обліковій політиці, які важливі при обліку доходів, але раніше не були
визначені.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ В
КОНТЕКСТІ ЗБЛИЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ
ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ
Трансформаційні процеси економіки окреслюють завдання перед
системою інформаційного забезпечення об’єктів бухгалтерського обліку,
пов’язані з глобалізацією, перерозподілом ресурсів та забезпеченням
соціальних вимог суспільно-економічного розвитку держави.
Системі бухгалтерського обліку, як і будь-яким іншим системам
притаманні ознаки, пов’язані із особливостями взаємодії з зовнішнім
середовищем [2], до яких відносяться: комунікативність (існування складної
системи комунікацій із зовнішнім середовищем у вигляді ієрархії
взаємозв’язків); надійність (здатність системи зберігати свій рівень якості
функціонування за встановлених умов за певний період часу);
інтерактивність (принцип організації системи, згідно з яким мета досягається
інформаційним обміном елементів цієї системи); адаптивність (прагнення до
стану стійкої рівноваги, який припускає пристосування параметрів системи
до параметрів її зовнішнього середовища, що змінюються, але припускає
тимчасову «нестійкість» як можливу для періодів динамічного розвитку).
Еволюційні підходи щодо методів ведення бухгалтерського обліку
визначаються зміною критеріїв та особливостями оцінки об’єктів обліку,
зокрема важливої складової суспільного виробництва – розрахунків з оплати
праці.
Критичний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств через
призму обліково-аналітичного забезпечення, доводить необхідність
переосмислення правових аспектів методології бухгалтерського обліку, які
почали змінюватися у напрямку особистих мікроекономічних пріоритетів
власників: зменшення соціального захисту працівників та подолання
безробіття і бідності економічно активного населення.
Внаслідок наведеного, пріоритетними аспектами обліку виявились:
інвестиційна складова у відображенні цінних паперів, ринкова оцінка активів
підприємства, облік гудвілу та ін. Результатом проведення такого роду
облікової політики стало превалювання суб’єктивних оцінок, які здійснюють
негативний вплив на якісні характеристики обліково-аналітичної інформації
щодо захисту інтересів працівників підприємства [1].
Найважливішого значення в такому контексті набувають проблеми,
пов’язані з адекватною оцінкою виплат працівникам з ціллю достовірного
відображення в обліку та звітності підприємства.
На даний час відсутня достатня нормативно-правова
база та
методологічне підґрунтя щодо обліку виплат працівникам як одного з
найважливіших засобів соціального захисту працюючих.
У сучасній господарській практиці рівень наукового знання у сфері
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бухгалтерського обліку характеризується наявністю багатьох дискусійних
концептуальних проблем щодо обліку і контролю виплат працівникам.
В умовах посилення вимог щодо достовірності облікової інформації,
виникає необхідність адекватної оцінки виплат працівникам з врахуванням
адаптації національних П(С)БО до міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Таким чином, оцінка виплат працівникам може здійснюватись із
застосуванням таких її видів:
– поточна собівартість – сума недисконтованих грошових коштів (або їх
еквівалентів), які були б необхідні для погашення зобов'язання щодо
короткострокових виплат працівникам в процесі фінансово-господарської
діяльності підприємства;
– теперішня вартість – дисконтована вартість майбутніх чистих
грошових потоків, які, як очікується, необхідні для погашення зобов’язання
щодо довгострокових виплат працівникам в ході фінансово-господарської
діяльності. Доведення початкової вартості виплат працівникам до рівня
теперішньої здійснюється, зокрема, шляхом проведення актуарних
розрахунків.
Таким чином, актуарній оцінці піддаються довгострокові зобов’язання,
що мають вірогідний характер:
– виплати по закінченні трудової діяльності за програмами з
визначеною виплатою;
– виплати при звільненні, які підлягають сплаті більш ніж через
дванадцяти місяців після дати балансу;
– інші довгострокові виплати.
Проведення актуарної оцінки враховує наступні аспекти: розрахунки
виконуються періодично (станом на початок року); при розрахунку
актуарних величин використовуються актуарні припущення [4].
Міжнародна практика передбачає стимулювання ключових працівників
поряд з грошовими виплатами, відпустками та покращенням умов праці,
також інструментами власного капіталу (ІВК). В Україні стимулювання ІВК
не набуло достатнього поширення та здійснюється на деяких підприємствах з
іноземним капіталом.
Для регулювання обліку виплат ІВК, МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»
висуває наступні умови. Для обліку операцій, платіж за якими відбувається
на основі акцій, суб’єкт господарювання має безпосередньо оцінювати
отримані товари чи послуги, а також, відповідне збільшення власного
капіталу за справедливою вартістю отриманих товарів чи послуг. Якщо
суб’єкт господарювання не може достовірно оцінити справедливу вартість
отриманих товарів чи послуг, їх вартість та відповідне збільшення власного
капіталу, потрібно оцінити опосередковано, на підставі справедливої вартості
наданих ІВК [3].
Зауважимо, що пострадянське середовище знаходиться між статичним і
динамічним типами обліку (різниця між якими полягає у використанні
підходів до оцінки об’єктів обліку – відповідно за справедливою вартістю і
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собівартістю), в той час як світова спільнота активно використовує
актуарний облік.
Розвиток облікової парадигми на базі концепції методологічного
регулювання бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ обумовлюють
необхідність впровадження в національну облікову практику нового типу
обліку – актуарного.
Таким чином, сформульовано комплексну облікову модель економічної
категорії ―виплати працівникам‖ шляхом застосування статичної, динамічної
та актуарної концепцій бухгалтерського обліку з відповідною оцінкою
зобов’язань за справедливою вартістю, собівартістю та теперішньою
вартістю, для достовірного розкриття інформації про виплати працівникам у
звітності суб’єкта господарювання та сприяння гармонізації вітчизняної та
міжнародної облікової практики.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
У сучасних умовах господарювання вітчизняним підприємствам
необхідно, з одного боку, орієнтуватись на зміни в зовнішньому середовищі
функціонування підприємств, а з іншого, − постійно підвищувати
результативність діяльності самого підприємства. Вони також змушені
шукати більш ефективні методи контролю за результатом фінансовогосподарської діяльності, використовуючи весь арсенал інструментів
фінансового управління.
Для
підвищення
життєздатності
підприємства
необхідно
упроваджувати нові методи підвищення ефективності системи управління
фінансовими ресурсами підприємства, одним із яких є бюджетування.
Актуальність бюджетування полягає в плануванні майбутньої діяльності
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підприємства на основі системи бюджетів, з допомогою яких здійснюється
кількісний аналіз фінансового планування та контроль за його виконанням.
Будь-який підприємницький захід, пов’язаний з витратами і зорієнтований на
прибуток, потребує розрахунків і оцінки. Оцінка підприємницької діяльності
складається з оцінки її складових, таких як: витрати виробництва, доходи і
прибуток, податки, ринок як об’єкт маркетингу, кредити тощо. Тому
упровадження бюджетування на підприємствах стає об’єктивною
необхідністю, яка має забезпечити його конкурентоспроможність.
Бюджетування є трудомістким процесом, що передбачає участь у
ньому багатьох спеціалістів, об’єднаних єдиним керівництвом і спільною
метою, та потребує певних матеріальних і трудових витрат. Тому деякі
керівники не вважають за доцільне розробляти бюджети і застосовують у
роботі оперативне реагування на нештатні ситуації. Особливо це стосується
малих підприємств, керівники яких вважають, що цю досить складну систему
можуть впроваджувати лише великі підприємства з добре розвиненою
інфраструктурою.
Необхідно зауважити, що для позначення процесу оперативного
планування в управлінській практиці використовується ряд понять –
«бюджетування», «фінансове планування», «планування фінансово господарської діяльності». Таке термінологічне розмаїття, на нашу думку,
скоріше заважає фахівцям, чим допомагає.
Під бюджетуванням в управлінському обліку розуміють процес
планування. Планування - це одна з функцій управління, процес визначення
дій, які повинні бути виконані в майбутньому. При розгляді планування
діяльності підприємства мова йде про короткострокове (або кошторисне)
бюджетування. Бюджет (або кошторис) - це фінансовий документ, створений
до виконання передбачуваних дій, тобто це прогноз майбутніх фінансових
операцій [1].
Найбільш ефективно можна впроваджувати повну систему
бюджетування на підприємствах зі значною кількістю відокремлених
підрозділів та напрямків діяльності, оскільки за рахунок бюджетування
максимально досягається: покращання координації дій підрозділів,
узгодження напрямків їх діяльності; підвищення оперативності й
ефективності у прийнятті управлінських рішень; покращання фінансових
результатів на підставі управління прибутком і витратами на операційному
рівні, більш раціонального розподілу й використання ресурсів, оптимізації
витрат і здійснення оперативного контролю за постійними й змінними
витратами; поліпшення платоспроможності [2, с. 43]. Таким чином, при
складанні бюджетів можна виділити основні цілі, які зображені на рис. 1.
Розглядаючи бюджетування у системі управлінського обліку
підприємства, слід звернути увагу не тільки на методологічні основи такого
інструменту, а й проаналізувати практичний досвід впровадження цієї
системи, виявити індивідуальні проблеми, з якими може зіткнутися
підприємство, і провести велику попередню роботу стосовно досліджуваної
проблеми.
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Цілі бюджетування діяльності підприємства
1.Розробка концепції ведення бізнесу:
 планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний
період;
 оптимізація витрат і прибутку підприємства;
 координація - узгодження діяльності різних підрозділів підприємства.
2. Комунікація - доведення планів до відома керівників різних рівнів;

3. Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей підприємства;
4. Контроль та оцінка ефективності роботи керівників на місцях
шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;
5. Виявлення потреб у грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків.
Рис. 1. Цілі бюджетування діяльності підприємства
Проте в результаті впровадження бюджетування діяльності
підприємств дозволяє:
 створити ефективну систему управління фінансами;
 підвищити інвестиційну привабливість;
 оптимізувати доходи й витрати в цілому;
 отримувати консолідовану звітність;
 розраховувати й оцінювати показники ліквідності та рентабельності
підприємств;
 підвищити ефективність управління в цілому.
Бюджетування на підприємстві виконує три основні функції:
планування, прогнозу та аналізу. Функція планування є найважливішою,
бюджетування – це основа для внутрішнього планування. Тобто виходячи зі
стратегічних цілей підприємства, бюджети вирішують завдання розподілу
фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємства. Функція
прогнозу полягає у розрахунку прогнозних показників з виконання планових
завдань на основі обліку (бухгалтерського та управлінського). Функція
аналізу передбачає зіставлення фактичних даних з плановими показниками
на кожному етапі, виявлення відхилень, наступне коригування дій.
Бюджетування є найважливішим елементом системи управління
підприємством, який включає технологію планування, обліку, контролю і
аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також
отримуваних результатів.
Критерієм виконання бюджету, як правило, служить планований
фінансовий результат діяльності підприємства, яким може виступати,
наприклад, чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), або чистий
прибуток підприємства. Але дана оцінка не може дати повного уявлення про
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ефективність роботи управлінців, адже той чи інший фінансовий результат
діяльності підприємства може бути досягнутий за рахунок впливу факторів
зовнішнього середовища і сформованої кон’юнктури ринку, тому для
підвищення ефективності управління сьогодні підприємствам необхідно
реформувати як свою внутрішню організаційну структуру, так і методи
управління, найважливішим елементом системи якого є бюджетування.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК
ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
Комплексним критерієм прибутковості підприємства є його вартість,
оскільки вона відображає сукупну характеристику фінансових показників
діяльності підприємства та забезпечує інтереси різних учасників ринкових
відносин. Тому вартісна оцінка підприємства є важливим інструментом
управління власністю. Необхідність подальшого дослідження теоретичних,
методичних і прикладних аспектів організаційно-методичного забезпечення
управління вартістю підприємства визначає актуальність дослідження.
Серед авторів, що розглядають питання оцінки вартості підприємства
необхідно відзначити таких вчених як: Н.А. Абулаєв, С.В. Валдайцев, П.Л.
Віленський, В.Н. Гавва, А.Г. Грязнова, І.А. Єгерєв, Ю.В. Козирь, Т. Коллер,
Т. Коупленд, П.В. Круш, В.Н. Лівшиц, О.Г. Мендрул, О.Б. Мних, С.А.
Мордашев, С.В. Поліщук, М.А. Федотова. Однак, питання щодо методів
оцінки вартості цілісного майнового комплексу потребують подальшого
дослідження.Розгляд методичних підходів до оцінки вартості підприємства,
визначення особливостей використання певних методів розрахунку вартості
підприємства як цілісного майнового комплексу потребують подальших
досліджень.
Оцінювання
вартості
підприємства
—
це
впорядкований,
цілеспрямований процес визначення в грошовому вираженні вартості об’єкта
власності з урахуванням потенційного й реального доходів‚ які він
забезпечує в певний період в умовах конкретного ринку [1, с. 231].
Відповідно до Національних стандартів оцінки виділяють три основні
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методичні підходи до оцінки майна, а саме: майновий, дохідний,
порівняльний.
Майновий підхід передбачає визначення поточної вартості
підприємства виходячи із витрат на заміщення або відтворення його активів
за сучасних умов з урахуванням рівня зносу, як фізичного, так і морального.
При цьому використовуються або ціни на подібний об’єкт‚ або
середньостатистичний показник. Але оцінка має ґрунтуватися на тому, що
вартість активів не повинна перевищувати вартості заміщення всіх його
складових. Тобто цей підхід передбачає визначення чистих активів, тобто
вартості активів підприємства за вирахуванням його зобов’язань та розглядає
вартість підприємства з точки зору понесених витрат на створення його
активів, що вимагає проведення оцінки активів за ринковими цінами [2, с.
100-102].
Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу
ґрунтується
на
застосуванні
оціночних
процедур переведення
очікуваних доходів (чистих грошових потоків або дивідендів) у вартість
цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу
проводиться з урахуванням поточного фінансового стану підприємства,
цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників
діяльності такого майнового комплексу. Основним методом дохідного
підходу, що застосовується для проведення оцінки цілісних майнових
комплексів, є метод дисконтування грошового потоку [3]. Застосування
методу дисконтування грошового потоку передбачає такі оціночні
процедури, які представлено на рис. 1.
Оціночні процедури методу дисконтування
грошового потоку
проведення прогнозування
складових чистого грошового
потоку та його розрахунку на
кожен рік (квартал, місяць)
прогнозного періоду;
обґрунтування складових ставки
дисконту та її визначення;
проведення розрахунку вартості
реверсії та його обґрунтування;
вибір відповідної моделі грошового
потоку;

визначення прогнозного періоду надходжень
грошового потоку;
визначення поточної вартості чистих
грошових потоків,
реверсії та надлишкового майна у разі його
наявності в цілісному майновому комплексі;
визначення вартості цілісного майнового
комплексу як суми
поточної вартості чистих грошових потоків,
реверсії та поточної
вартості надлишкового майна.

Рис. 1. Оціночні процедури методу дисконтування грошового потоку
При використанні доходного підходу вартість підприємства
визначається як поточна вартість очікуваних доходів або грошових потоків за
умови найбільш ефективного використання об’єкту. В основі підходу лежить
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припущення, що метою вкладення коштів у підприємство є отримання
стабільних доходів. Можливість його використання залежить від наявності
інформації щодо очікуваних доходів, стабільності їх отримання, а також від
мети оцінки. Цей підхід дозволяє визначити не тільки ринкову вартість, але й
інвестиційну. Інформаційними джерелами можуть виступати відомості про
очікувані доходи та витрати об’єкта оцінки або подібного об’єкта.
Використання цього методу не передбачає врахування при здійсненні
оцінки даних про вартість, склад та структуру активів підприємства. В його
основі концепція зміни вартості грошей у часі, оскільки доцільність
інвестицій визначається на основі аналізу здатності об’єкта генерувати
грошові потоки [2]. Використання порівняльного підходу передбачає
визначення цін купівлі - продажу подібного майна й використанні їх при
оцінці об’єкта з відповідним коригуванням на існуючі між ними відмінності.
Припущенням, яке в основі цього методу є те, що подібні об’єкти мають
оцінюватись приблизно однаково, оскільки приносять ті самі вигоди їх
власнику. Підприємство має працювати в тій самі галузі, що й об’єкт оцінки,
або галузі, яка є чутливою до тих самих факторів, а також бути проданим у
найближчий до моменту оцінки час. Переваги та недоліки підходів до оцінки
вартості підприємства як цілісного майнового комплексу представлено в
табл. 1.
Таблиця 1
Переваги та недоліки підходів до оцінки вартості підприємства як
цілісного майнового комплексу
Підхід
Майновий

Переваги
ґрунтується на оцінці реально
існуючого майна як виробничого
комплексу;
наявність
повної
інформації; враховує реальну
економічну ситуацію, дозволяє
відобразити фактичні здійснені
витрати на підприємстві

Дохідний

враховує
майбутні
грошові
очікування
від
діяльності;
враховує ринковий аспект через
ставку дисконту; враховує рівень
ризиків, зношення обладнання,
ринкові аспекти; є універсальним
враховує
ринкові
аспекти,
відображає реальні очікування
покупців, практику угод купівлі продажу акцій або майна;
використовує фактичні дані;
дозволяє врахувати при оцінці
унікальність кожного об’єкта

Порівняльний

Недоліки
складність урахування нема- теріальних
активів, гудвілу та ін.; не враховує
ринкове середовище та майбутні
очікування; не враховує ефективність
використання активів; оцінка, що
отримана за допомогою такого методу
рідко відповідає дійсній вартості активів
в умовах ринку
складність
врахування
майбутніх
тенденцій,
результати
мають
імовірнісний характер; досить складні
моделі
розрахунків,
трудомісткість
прогнозування
заснований на інформації про минуле,
вимагає коригування; складність збору
інформації та її обробки; можливість
відсутності компаній; вимагає великого
числа коригувань

Найчастіше для оцінки вартості підприємства як цілісно майнового
комплексу в Україні використовується дохідний підхід, але іноді буває
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вигідніше застосувати майновий чи порівняльний підхід [4, с. 150].
На сьогодні не існує універсального методу оцінки, який міг би
застосовуватися до будь - якого підприємства. Крім того, в законодавстві
чітко не прописано, за яким алгоритмом здійснювати оцінку з використанням
того чи іншого підходу, а лише окреслені критерії, які при цьому мають бути
враховані та принципи, які мають бути в основі оцінки.
Список використаних джерел:
3. Новікова О. С. Методологічні особливості оцінки вартості
підприємств за сучасного стану ринкового середовища / О. С. Новікова, Н.
М. Канюка // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №
5(2). - С. 230-236.
4. Носова Є.А. Порівняльна характеристика традиційних методів оцінки
вартості підприємства / Є.А. Носова // Формування ринкових відносин в
Україні. - 2012. - № 7. - С. 100-102.
5. Національний Стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»
від 29 листопада 2006 року №1655. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF.
6. Уколова О. О. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства /
О.О. Уколова // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 150-156.
Поліщук О.Т. – к.е.н., доцент
Поліщук О.А. – к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
За сучасних умов розвитку ринкових відносин, посиленням конкуренції
на ринку товарів, робіт та послуг постає проблема удосконалення процесу
виробництва та реалізації якісного продукту підприємствами для
споживання. Щоб забезпечити успіх підприємству у його фінансовогосподарській діяльності необхідно використовувати нові технології та
впроваджувати у виробництво принципово нові види продукції, тобто
впроваджувати інновації, які, у свою чергу, є необхідною складовою процесу
забезпечення успішного, довготривалого та стійкого функціонування
підприємства, однією з фундаментальних складових ефективної стратегії та
важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг.
Ефективне впровадження інновацій значно залежить від якості
інформаційної бази щодо економічних, технологічних, соціальних і
економічних аспектів інноваційно-інвестиційної діяльності. Розвиток
інноваційної діяльності припускає результат її сукупного впливу на всі
елементи підприємства. Тому інноваційна діяльність повинна здійснюватися
цілеспрямовано та керовано, а інформаційні потоки про інновації вимагають
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їх систематизації. Достовірною базою для впровадження та управління
інноваціями виступає налагоджена система бухгалтерського обліку.
Аналіз літературних джерел свідчить про вивченість та опрацьованість
питання щодо управління інноваціями та налагодження ефективного
обліково-аналітичного забезпечення. Зазначені питання розкриваються у
працях ряду закордонних та вітчизняних дослідників, зокрема,
О. О. Ільченко,
В. І. Бачинський,
В. О. Шевчук,
Ф. Ф. Бутинець,
О. М. Брадул, О. А. Зоріна, А. М. Герасимович, Я. Д. Крупка, О. В. Мінаков,
Л. В. Нападовська, О. І. Пилипенко, М. С. Пушкар, Ю. С. Цаль-Цалко,
Й. А. Шумпетер, М. Д. Кондратьєв, П. Ф. Друкер та інші.
Разом з тим, комплексне дослідження системи обліково-аналітичного
забезпечення процесу управління інноваціями та його результатів фактично
залишилося поза увагою переважної більшості фахівців. Зазначене надало
можливість стверджувати, що системне дослідження обліково-аналітичного
забезпечення управління інноваційною діяльністю є актуальним у
теоретичному і практичному аспектах.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» під поняттям
«інновації» прийнято розуміти новостворені (застосовані) і/або вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукцію або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або
соціальної сфери.
Підприємство (організація) вважається інноваційним, якщо воно
впровадило будь-яку інновацію за період часу, визначений при обстеженні,
відповідно можна стверджувати, що підприємство займається інноваційною
діяльністю. Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» поняття
«інноваційна діяльність» визначається як діяльність, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок
і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
На підприємстві при цьому має бути налагодження система збοpу
інфοpмaції, нeοбхіднοї для пpийняття pішeнь у пpοцeсі впpοвaджeння й
функціοнувaння пοліпшуючих іннοвaцій, пοвиннa вpaхοвувaти тe, щο вοни
впpοвaджуються у вжe існуючі тeхнοлοгії зі сфοpмοвaнοю мeтοдикοю
οдepжaння інфοpмaції. Спeцифікa οpгaнізaції систeми обліково-аналитичного
забезпечення в цьοму випaдку пοлягaє у виділeнні цeнтpів витpaт,
відпοвідaльнοсті тa місць виникнeння витpaт, які віднοсяться дο
іннοвaційнοгο сeгмeнту діяльнοсті οpгaнізaції.
Кожний вид інновацій вимагає власного способу відображення в системі
бухгалтерських рахунків та регістрів, а також відмінні методи аналізу та
аудиту. Придбання готової інновації, або створення власних нововведень,
різноманітність і цільовий характер багатьох джерел фінансування
інноваційної діяльності науково-виробничих підприємств потребують також
класифікації інновацій за способом створення..
Впровадження інновацій на підприємстві має за мету підвищення
конкурентоспроможності,
вдосконалення
господарської
діяльності,
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модернізацію виробничих та управлінських процесів. Таким чином, у процесі
здійснення інноваційної діяльності кожне окреме підприємство отримує
власні специфічні ефекти.
Запровадження ефективних інновацій дає змогу, з одного боку,
підприємству отримати конкурентні переваги: покращити конкурентну
ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан, а з іншого – якісно
підвищити виробничий потенціал та інтелектуальний потенціал персоналу
тощо.
Підводячи
підсумок
вищесказаного,
необхідно
наголосити,
впровадження різних видів інновацій дасть змогу побудувати зв'язки в
інноваційній діяльності, розробити облікову політику щодо визначення
об’єктів обліку та її методики, а також сформувати систему аналітичних
показників для аналізу результатів інноваційного виробництва.
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ОБЛІК РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Традиційно облік господарської діяльності більше орієнтований на
потреби зовнішніх користувачів інформації, таких як органи державної
влади, кредитори, споживачі, постачальники, власники підприємства.
Інформація фінансового обліку дає загальну характеристику фінансового
стану та результатів господарської діяльності підприємства і не може бути
повноцінно використана для прийняття ефективних управлінських рішень.
Адже, останні потребують детального аналізу господарської діяльності
підприємства, що можливий лише за умов організації надійного
управлінського обліку всіх господарських процесів.
Прийняття ефективних рішень щодо руху грошових коштів
підприємства ґрунтується на даних управлінського обліку грошових коштів
та розрахункових операцій. Зважаючи на важливість руху грошових коштів
для забезпечення функціонування всього господарського механізму, на
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більшості вітчизняних підприємств організовано управлінський облік руху
грошових коштів з метою його контролю та недопущення платіжного
дефіциту підприємства. Зокрема, здійснюється потижневе планування
надходження та витрачання грошових коштів, складається щотижневий
платіжний баланс, здійснюється оперативний контроль за станом
кредиторської
та
дебіторської
заборгованостей.
Фактичні
дані
управлінського обліку формуються на основі регістрів поточного обліку, а
також неофіційної інформації.
Існуюча система управлінського обліку дозволяє планувати рух
грошових коштів, здійснювати аналіз відхилень, уникати платіжного
дефіциту та контролювати своєчасність розрахунків з дебіторами та
кредиторами підприємства. Основна увага приділяється збалансуванню руху
грошових коштів у межах підприємства в цілому. Проте прийняття
ефективних рішень щодо руху грошових коштів вимагає його обліку і аналізу
за напрямами господарської діяльності та центрами відповідальності.
Планування, облік і контроль руху грошових коштів у розрізі центрів
відповідальності забезпечить менеджмент інформацією про ефективність
діяльності кожного підрозділу, його внесок у формування чистого руху
грошових коштів всього підприємства. На основі даної інформації має
здійснюватися перерозподіл грошових коштів між центрами відповідальності
з метою забезпечення фінансовими ресурсами найефективніших видів
діяльності і підрозділів підприємства.
Виходячи з різних класифікаційних ознак руху грошових коштів
підприємства пропонується організувати управлінський облік у розрізі
наступних видів центрів фінансової відповідальності:

центр формування надходжень грошових коштів;

центр формування витрачань грошових коштів;

центр формування чистого руху грошових коштів;

центр виконання платежів;

центр планування і аналізу руху грошових коштів;

центр контролю руху грошових коштів.
Щодо центру формування надходжень грошових коштів, центр
формування витрачань грошових коштів, центр формування чистого руху
грошових коштів та центр виконання платежів є ініціаторами відповідних
платежів. Їх діяльність обумовлює надходження грошових коштів на
підприємство, а також вимагає здійснення витрачань для виконання
відповідних функцій. Проте вони не здійснюють платежі, а лише готують
відповідні заявки для працівників бухгалтерії, що безпосередньо проводять
касові операції та платежі за банківськими рахунками.
Центр планування і аналізу руху грошових коштів - підрозділ
підприємства, основним завданням якого є планування та аналіз всіх
надходжень та витрачань грошових коштів підприємства. До нього входять
планово-економічний та фінансовий відділи. Названі підрозділи є також
центрами формування витрачань грошових коштів на їх утримання. Проте,
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зважаючи на важливість планування, обліку та аналізу руху грошових
коштів, доцільно виділити перелічені підрозділи в окрему групу центрів
відповідальності.
Центр контролю руху грошових коштів – підрозділ, що
підпорядковується вищому керівництву підприємства і здійснює контроль за
відповідністю всіх надходжень, витрачань і залишків грошових коштів
планам, прийнятим рішенням, критеріям ефективності та вимогам
нормативно-правових актів.
По кожному центрі відповідальності для прийняття та прогнозування
управлінських рішень необхідна відповідна управлінська звітність. На
відміну від фінансової звітності, управлінська звітність підприємства не є
чітко регламентованою і може постійно змінюватись залежно від потреб
користувачів. Вона може включати оперативні звіти, що складаються
щоденно з метою контролю і аналізу господарських операцій під час їх
здійснення, та підсумкову звітність, що узагальнює результати діяльності за
певний період.
Таким чином, надійна система управлінського обліку є інформаційною
базою для прийняття ефективних рішень щодо руху грошових коштів
підприємства. Вона має базуватися на спільних з фінансовим обліком
номенклатурах та регістрах поточного обліку. Управлінський облік руху
грошових коштів повинен вестися в розрізі центрів відповідальності за
формування надходжень і витрачань грошових коштів. Планування і облік
фактичного руху грошових коштів у розрізі центрів фінансової
відповідальності дозволить контролювати й аналізувати внесок кожного
підрозділу в формування чистого руху грошових коштів підприємства,
підвищити мотивацію відповідних підрозділів, в оперативному режимі
контролювати виконання бюджетів та, за результатами виявлених відхилень,
здійснювати відповідні коригування в планах чи господарській діяльності.
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СТРАТЕГІЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Подолання кризових тенденцій сучасного стану економіки на мікрорівні
багато в чому залежить
від удосконалення методів управління
господарюючим суб’єктом у процесі прийняття та реалізації стратегічних й
поточних планів. Загалом це стосується одного з найбільш складних,
пріоритетних напрямів діяльності – обліково-фінансової сфери. У цьому
зв’язку дослідження усіх аспектів ефективного управління фінансовою
стійкістю сучасного підприємства в напрямку дотримання запланованого
рівня прибутковості є актуальним та своєчасним питанням.
Питання аналізу та управління фінансовою стійкістю підприємства
розглядали у своїх працях такі відомі вчені-економісти як: М.С. Абрютіна,
І.Т. Балабанова, І.О. Бланк, Ван Хорна, В.М. Кочеткова, Л.О. Лігоненко, Л.
Риманова, Н.М. Ушакової, А.Д. Шеремета, Ю. Ярошенка та ін. Без сумніву
їх дослідження носять ґрунтовний характер, проте деякі питання в сучасних
умовах поки що залишаються відкритими і потребують актуалізації в даному
напрямі.
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій впровадження
інноваційних прийомів методу управлінського обліку для прийняття
ефективних управлінських рішень з метою покращення фінансових
результатів підприємств.
Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з найбільш
значущих функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, яка,
на наш погляд, досить тісно пов’язана з іншими системами управління.
Безперечно, управління фінансовою стійкістю органічно входить до системи
управління всіма аспектами операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства. Воно відображає всі відносини, що входять до
сфери фінансової діяльності підприємства. Виступаючи при цьому носієм
певних фінансово-економічних характеристик, фінансова стійкість
підприємства є об’єктом фінансового управління будь-яких економічних
систем.
Одним із найбільш важливих етапів процесу управління фінансовою
стійкістю підприємств торгівлі є, на наш погляд, її аналіз. Тут варто
погодитися із думкою багатьох спеціалістів у сфері фінансового аналізу, що
аналіз фінансової стійкості підприємства – це найважливіша характеристика
його діяльності та фінансово-економічного добробуту, яка характеризує
результат його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить
необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає здатність
підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями і нарощувати
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економічний потенціал 65,с.93
Зрозуміло, що управління фінансовою стійкістю підприємства має певні
особливості. По-перше, воно носить підпорядкований характер по
відношенню до цілей та задач управління всією фінансово-господарською
діяльністю підприємства. По-друге, воно залежить від галузевих
особливостей та організаційно-правової форми його функціонування. Потретє, воно завжди пов’язано з дією певних фінансових ризиків (найбільш
суттєвими з них є втрата платоспроможності та погіршення стану фінансової
стійкості).
Нестабільність економіки, законодавства, політичної ситуації всередині
країни призводить до переважання на підприємствах діяльності, спрямованої
на розв’язання тимчасових завдань виживання та підтримки стійкості.
Довгострокові стратегічні рішення відкладаються на невизначений час. Це
призведе підприємство в майбутньому до втрати стійкості, неспроможності,
банкрутства та інших негативних наслідків. Тому, з нашого погляду,
доцільне виділення таких стратегій: – стратегія подолання нестійкості або
стратегія виживання, що використовується в умовах економічної кризи,
нестабільності та інфляції. До неї вдаються, коли показники діяльності
підприємства набувають стійкої тенденції до погіршення;
– стратегія підтримки стійкості або стабілізації, що використовується в
умовах нестабільності обсягів продажів і прибутку та застосовується
переважно в галузях із стабільною технологією, коли керівництво
задовольняється загалом станом свого підприємства;
– стратегія розвитку або стійкого зростання, що виражає прагнення
підприємства до зростання обсягів продажу, підвищення рентабельності й
інших показників ефективності виробництва [4].
Особливо зростає значення управління фінансовою стійкістю
підприємства у сучасних умовах розвитку різних форм власності, оскільки
власник повинен знати і враховувати потенційні можливості нарощування
прибутку, резерви якого можливо виявити лише на основі комплексного та
ефективного управління його фінансовою стійкістю. Залежність фінансової
стійкості підприємства від його платоспроможності, а також диференціація
ставок та режиму кредитування з врахуванням його фінансового стану, також
вимагають здійснення систематичного управління фінансовою стійкістю [3].
У процесі своєї діяльності підприємствам доцільно використовувати
метод оцінювання стійкості щодо конкурентів (Jкон.). Аналіз економічної
літератури свідчить, що табличне значення даного показника повинно бути
не менше за 0,25 [1]. Для його розрахунку необхідно за 5-бальною шкалою
оцінити конкурентів, при цьому додатково ввести оцінку частки
підприємства і конкурентів на зовнішньому і внутрішньому ринках. Аналіз
показав, про необхідність використання представленої методики розрахунку
й оцінки конкурентоспроможності досліджуваного підприємства, а отже
коефіцієнт стійкості цього підприємства щодо конкурентів визначатиметься
за формулою 1
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J кон =

Впідприєм
Вmax

,

(1)

де Вmax – максимальна сумарна оцінка зі всіх конкурентів, яку можна
прийняти рівною 25, тобто при максимальних оцінках за всіма критеріями;
Впідприєм. – сумарна оцінка аналізованого підприємства.
Побудова та впровадження у практичну діяльність вітчизняних
підприємств процесу управління їх фінансовою стійкістю за наведеною
схемою дозволить забезпечити прийняття ефективних оперативних та
стратегічних управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого
стану фінансових ресурсів, які б дозволили забезпечити платоспроможність
та кредитоспроможність.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Врахування впливу кризових чинників, притаманних ринковій
економіці, спрямовує внутрішній контроль на забезпечення своєчасного
виявлення ризиків операційної та фінансової діяльності підприємств
роздрібної торгівлі.
Питання оцінки та контролю кризових ризиків є предметом постійної
уваги таких фахівців, як: Брігхем Є., Ковалев В.В., Мних Є.В., Бутко А.Д.,
Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.І., Никонович М.О., Редько
К.О., Юр’єва О.А.
Економічні показники формуються як у зовнішньому, так і у
внутрішньому середовищі. Характер застосування показників у системі
управління підприємством залежить від виду інформації, яка передається за
їх допомогою [1].
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Система показників внутрішнього контролю, що належать до фінансової
та статистичної звітності, має спрямовуватись на забезпечення виявлення та
оцінки ризиків операційної і фінансової діяльності підприємства.
Фінансова діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і
позикового капіталу, є безпосереднім джерелом фінансових ресурсів
підприємства, перетворення яких на виробничі ресурси забезпечує основну
діяльність підприємства роздрібної торгівлі.
Що стосується інвестиційної діяльності, то вона не має безпосереднього
зв’язку з основною діяльністю підприємства роздрібної торгівлі,
активізується за умови утворення додаткових коштів, вивільнених з обороту,
і на цій підставі є відносно самостійним об’єктом управління.
Абсолютні звітні показники відіграють роль вхідних даних, які після
аналітичної обробки набувають якостей вихідної інформації і оцінюється
шляхом порівняння з відповідними критеріями внутрішнього контролю.
Критеріями оцінки можуть слугувати як показники абсолютного та
відносного відхилення від планових даних, так і нормативні (критичні)
значення фінансових показників, розроблених на основі узагальнення
зовнішньої інформації (коефіцієнти рентабельності, платоспроможності) або
на основі моделювання структури економічного потенціалу підприємства
(показники фінансової стійкості, ймовірного банкрутства) [2].
Найбільш цікавими з точки зору виявлення фінансових ризиків, у тому
числі ризику ймовірного банкрутства, є показники балансу, на основі яких
обчислюються коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності.
Оцінка фінансових коефіцієнтів базується на застосування системи критеріїв,
які випливають з характеру та особливостей обчислення того чи іншого
показника. Треба зауважити, що підходи до оцінки показників фінансової
стійкості та платоспроможності суттєво відрізняються.
Критерії
оцінки
показників
платоспроможності
(коефіцієнти
абсолютної, швидкої та поточної ліквідності), що характеризують здатність
підприємства розраховуватись за поточними зобов’язаннями, є незмінними
для всіх типів підприємств, оскільки умови покриття поточних боргів
оборотними коштами, які, власне, і є предметом оцінки, не залежать ні від
галузі, ні від обсягів діяльності. Саме цим пояснюється одноманітність
критеріїв їх оцінки, які розповсюджуються не тільки на підприємства різних
галузей економіки, але і на більшість країн з ринковою економікою. Критичні
значення коефіцієнтів абсолютної, швидкої та поточної ліквідності
дорівнюють відповідно 20%, 70% та 200%.
Показники
фінансової
стійкості
безпосередньо
пов’язані
з
особливостями господарської діяльності підприємства, характер якої
обумовлює структуру активів. Саме цим пояснюється необхідність значної
диференціації критеріїв їх оцінки не тільки за видами діяльності, а навіть за
особливостями господарювання, притаманними окремим підприємствам, які
належать до однієї галузі національної економіки.
Коефіцієнти фінансової стійкості залежать від обсягу і характеру
розміщення в активах власного капіталу. Оскільки розміщення власного
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капіталу починається з формування необоротних активів, то його
надходження до обороту буде залежати від складності технології
виробництва та від вартості устаткування, яке забезпечує дану технологію.
Що стосується власного оборотного капіталу, то його обсяг залежить від
швидкості обертання оборотних активів.
Виходячи з наведеного вище, критичне значення коефіцієнта автономії,
який характеризується питомою часткою капіталу в загальному обсязі
пасивів, буде тим вищим, чим більшою є частка необоротних активів у
сукупних активах і чим повільніше обертаються оборотні активи
підприємства. Аналогічні підходи застосовуються при обґрунтуванні
критеріїв оцінки коефіцієнту фінансової стійкості, який характеризує
співвідношення власного капіталу і зобов’язань, та показника структури
позикового капіталу, що представляє собою
частку довгострокових
зобов’язань у загальних зобов’язаннях підприємства.
Коефіцієнт маневрування обчислюється як відношення оборотного
капіталу до загального обсягу власного капіталу підприємства. Відношення
власного капіталу в обороті залежить від загального обсягу власного капіталу
та частки його іммобілізації в необоротних активах.
Частка власного капіталу в оборотних активах порівняно з попередніми
показниками фінансової стійкості, значно менше залежить від розглянутих
вище чинників. Цей показник формується під впливом чинників, що діють на
ринку фінансових ресурсів: здешевлення позикових коштів спонукає
підприємства залучати їх до обороту, що призводить до зниження
коефіцієнту долі власного капіталу. Більш стійким чинником є оборотність
оборотних активів, яка також сприяє або перешкоджає залученню позикового
капіталу. Оскільки оборотність активів пов’язана з технологією виробництва,
то за інших рівних умов кредитори віддадуть перевагу підприємствам з
прискореною оборотністю, тобто коефіцієнт долі власного капіталу в
оборотних активах буде тим нижчий, чим вищою буде швидкість обороту
активів. Що ж до критерію оцінки, то він має бути нижчим для підприємств з
коротким технологічним циклом, які у своїй господарській діяльності
більшою мірою орієнтуються на залучення позикового капіталу, ніж
підприємства зі складними наукомісткими технологіями виробництва.
Дані, що містяться у звіті про фінансові результати, так само, як і
балансові, доцільно залучати у підсистему внутрішнього контролю по
закінченні звітного періоду. Контролю підлягають відхилення абсолютних та
структурних показників доходів і витрат від планових значень, а також
відхилення від плану фінансових результатів і показників рентабельності.
Для контролю тенденцій зміни доходів, витрат і фінансових результатів
доцільно залучити також відносні показники динаміки, обчислені за період
тривалістю 3-5 років. Критерієм оцінки є планові показники або показники
попередніх періодів. Оцінка виконання планів є позитивною, якщо фактичні
показники максимально наближені до планових. Треба зауважити, що
перевиконання плану доходів може супроводжуватись зростанням витрат. У
цьому випадку необхідно порівняти відносні показники виконання плану
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доходів і витрат: за умови, якщо ступінь виконання плану доходів вища за
ступінь виконання плану витрат, ситуація заслуговує на позитивну оцінку
[3].
Показники динаміки доходів, витрат і фінансових результатів з точки
зору оперативного реагування на їх зміну, оцінюються дещо інакше. Якщо
темпи росту доходів і прибутку перевищують 100%, ситуація вважається
такою, що не потребує коригування. За умови, якщо показники тривалий час
складають 100% або незначно перевищують це значення, ситуація потребує
оперативного втручання і нормалізації. Нарешті, у випадках, коли показники
зростання доходів та прибутку є нижчими за 100%, або темпи росту витрат
перевищують темпи росту доходів, ситуація вимагає втручання, навіть якщо
термін спостережень не є тривалим.
Так само і показники рентабельності, які мають від’ємне значення, є
ознакою операційної кризи і вимагають негайного втручання.
Застосування розглянутих вище показників та критеріїв оцінки
операційних і фінансових ризиків у системі внутрішнього контролю
підприємства роздрібної торгівлі є передумовою своєчасного виявлення та
недопущення подальшого розвитку кризових явищ.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РУХУ
КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ В УСТАНОВАХ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Важливим напрямком наукових досліджень в бюджетній сфері є
розроблення теоретичних і практичних основ механізму функціонування
медичних установ в умовах ринкової системи України. Трансформація
економічних відносин на ринкових засадах зумовлює необхідність відмови
від багатьох традиційних підходів до покращення системи охорони
здоров'я. Водночас складнощі переходу до ринку надання послуг вимагають
створення нових механізмів фінансування охорони здоров'я, оскільки старі
механізми вже не задовольняють потреби пацієнтів, а тимчасові, нині діючі,
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не до кінця є тим варіантом механізму, із яким охорона здоров'я може
повноцінно функціонувати, не згадуючи про постійний брак коштів.
Сучасна методика введення нових механізмів фінансування засвідчує
неможливість використання форм і видів фінансування, діючих у західних
країнах, без їх, істотного корегування з урахуванням специфіки ринкової
економіки України.
Практика проведення державного фінансового контролю свідчить, що
теоретичного аналізу вимагають такі проблеми: з'ясування суб'єктів та
об'єктів фінансування; вплив особливостей перехідного періоду та
сучасного стану ринку послуг в Україні на реалізацію форм і систем
фінансування; особливості використання різних форм фінансування
охорони здоров'я; роль держави у регулюванні фінансування та його вплив
на становлення цивілізованого ринку послуг з охорони здоров'я в Україні та
ін.
Актуальність даного дослідження полягає в правильному здійсненні
фінансового контролю руху коштів на лікування і харчування хворих в
установах охорони здоров'я, особливостями проведення перевірок,
запровадження нових шляхів для ефективного функціонування медичної
установи та удосконалення методики проведення фінансового контролю.
Дослідженням різних підходів щодо підвищення ефективності
контролю фінансування бюджетних установ присвячено ряд робіт вченихекономістів. Так, теоретичні аспекти планування та виконання
фінансування бюджетних установ висвітлено в наукових працях багатьох
відомих зарубіжних вчених, серед яких: В.П. Кудряшов, В.М. Опарін, К.В.
Павлюк, В.О. Паламарчук, І.Б. Стефанюк, Г.Г. Кірєйцев та ін.
Разом з цим, вивчення й аналіз опублікованих за даною
проблематикою робіт дозволили зрозуміти, що питання формування
теоретичних і методичних підходів щодо вирішення завдань контролю
руху коштів на лікування і харчування хворих в установах охорони
здоров'я недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційнопрактичному аспектах, що й зумовило вибір теми дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування основних напрямків
вдосконалення контролю руху коштів на лікування і харчування хворих в
установах охорони здоров'я, а також розробка методичних і організаційних
засад організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю
в бюджетній установі.
У ході даного дослідження були визначені напрями здійснення
контролю руху коштів на лікування і харчування хворих в установах охорони
здоров'я на прикладі Літинської центральної районної лікарні у Вінницькій
області.
Контроль руху коштів на лікування і харчування хворих в установах
охорони здоров'я здійснюється у вигляді поточного контролю операцій
стосовно надходжень та видатків установи, а також наступного контролю
відповідних операцій під час проведення ревізій контрольно-ревізійною
службою і перевірок податковими органами.
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Успішне здійснення контролю руху коштів на лікування і харчування
хворих в установах охорони здоров'я залежить від наступних умов:
- чітко сформульованої мети і призначення аналізу та контролю;
- розуміння об’єктів перевірки;
- визначення конкретних спеціалістів та виконавців контролю;
- наявності необхідної достовірної інформації;
- конкретно визначеної сукупності методичних прийомів контролю та
системи аналітичних показників;
- ревізійного досвіду та можливості застосування комп’ютерних
програм.
Тобто, початковим етапом здійснення аналізу та контролю руху коштів
на лікування і харчування хворих в установах охорони здоров'я має стати
формування їх організаційно-інформаційної моделі. Така модель являє собою
характеристику мети, завдань, об’єктів, суб’єктів, інформаційного
забезпечення та методичних прийомів аналітичного та контрольного
процесів.
Послідовна реалізація елементів організаційно-інформаційної моделі
аналізу та контролю руху коштів на лікування і харчування хворих в
установах охорони здоров'я забезпечує його ефективність у раціональному
господарюванні в умовах сучасних ринкових відносин, а також досягнення
поставленої мети.
У ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ йдеться про те, що загальнодоступні для
населення заклади охорони здоров’я фінансуються за рахунок Державного
бюджету України та місцевих бюджетів. Отже, медична допомога у
державних і комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно.
Продукти харчування, як і лікувальні засоби, становлять окрему статтю
видатків медичних установ, що утримуються за рахунок бюджетних
асигнувань. Їх облік здійснюється відповідно до діючої Інструкції з обліку
продуктів харчування у лікувально-профілактичних та інших закладах
охорони здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті.
Метою ревізії використання коштів на харчування у закладах
охорони здоров’я є:
- з’ясування раціональності і ефективності використання фінансових
ресурсів на забезпечення харчування хворих, які перебувають у стаціонарних
відділеннях;
- з’ясування фактів закупівлі дороговартісних продуктів харчування,
продуктів, які не передбачені для використання у лікувальних закладах, і
продуктів, термін споживання яких закінчився.
Процес обліку продуктів харчування в медичних заклазакладах умовно
можна поділити на три стадії: облік у бухгалтерії, складський облік, облік у
харчоблоці
Першим етапом ревізії використання коштів на харчування хворих є
аналіз обґрунтованості потреби в бюджетних асигнуваннях на бюджетний
період за всіма джерелами надходжень (по загальному та спеціальному
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фондах кошторису) за кодом економічної класифікації 1133 (з 01.01.2013 –
КЕКВ 2230) "Продукти харчування‖.
Потреба в асигнуваннях має бути визначена з урахуванням залишків
продуктів харчування на початок бюджетного періоду (за номенклатурою),
середньої кількості ліжок на кожний профіль, кількості днів функціонування
ліжок та розрахункової норми видатків на харчування на одного хворого у
день.
Як свідчить практика, в закладах охорони здоров’я за наявності
асигнувань на харчування в кінці бюджетного періоду, придбаваються
продукти харчування з великим терміном використання (цукор, крупи та ін.),
що веде до їх накопичення на складі.
Під час ревізії правильності визначення в кошторисі асигнувань на
харчування необхідно перевірити правильність запланованої кількості ліжкоднів на кожен профіль, оскільки сума витрат на харчування обчислюється
шляхом множення кількості ліжко-днів окремого профілю на відповідну
норму харчування.
Використання коштів на придбання продуктів харчування необхідно
аналізувати у відповідності до Закону України «Про здійснення державних
закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI (правильність розбивки на лоти з
імовірністю уникнення процедури закупівлі).
Отже, правильне здійснення фінансового контролю руху коштів на
лікування і харчування хворих в установах охорони здоров'я обумовлюється
особливостями проведення перевірок, запровадженням нових шляхів для
ефективного функціонування медичної установи та удосконаленням
методики проведення фінансового контролю.
Список використаних джерел:
1.
Булгакова С.О. Формування і функціонування бюджетної
системи України: //С.О. Булгакова, О.Т. Колодій. - Монографія. - К.: Книга,
2013 р. - 344с.
2.
Про здійснення державних закупівель. - Закон України від
01.06.2010 № 2289-VI.
Покиньчереда В.В. – к.е.н., доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах розробка науково обґрунтованих стратегій розвитку
та вибір оптимальних варіантів тактичних управлінських рішень має
ґрунтуватися на повному та достовірному інформаційному забезпеченні,
цілісність якого досягається через проведення аналізу господарської
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діяльності. Однак, сьогодні в системі інформаційного забезпечення
прийняття рішень виникла парадоксальна ситуація: інформація як міра
усунення невизначеності все більше ускладнює процес прийняття
раціональних рішень через перевантаженість інформаційних потоків часто
неактуальними, неструктурованими даними поряд із відчуттям браку в
адекватній для управління інформації. У зв’язку з цим втрачаються ціннісні
параметри аналітичної інформації, такі як своєчасність, суттєвість та
доречність.
Підприємства, функціонуючи в умовах конкурентного середовища,
обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечити успішність своєї
діяльності можуть за умови ефективного використання трудових ресурсів, їх
здібностей, знань, досвіду. З огляду на це, надзвичайно важливого значення
набувають розробка та прийняття заходів щодо розкриття та максимального
використання трудового потенціалу робітників.
В епоху індустріального суспільства до кваліфікаційних характеристик
працівників не висувалися особливо високі вимоги, оскільки ключовим
виробничим чинником був фізичний капітал. Нині в науковій теорії та
практичній діяльності відбувається трансформація поглядів на роль людини в
економічній системі. Працівник стає єдино діючим активним чинником
виробництва, який має володіти не тільки фізичними здібностями, а й
якісними характеристиками для забезпечення конкурентних переваг
підприємства. Рівень кадрового забезпечення стає чи не найважливішим
фактором, який корелює з показниками прибутковості та рентабельності,
собівартістю виробленої продукції та наданих послуг, тобто тими
показниками, які в кінцевому підсумку визначають успішність підприємства
на ринку.
Дослідження сучасного стану аналітичної роботи на вітчизняних
підприємствах засвідчило її недосконалість як на організаційному, так і на
методичному та технічному рівнях. Фактично керівництво ігнорує
проведення аналітичних досліджень, значно недооцінює роль аналітичної
функції в управлінні трудовими процесами. Здебільшого на підприємствах
взагалі відсутні підрозділи та штатні посади, які б займалися аналітичною
обробкою даних для забезпечення інформаційних запитів управлінського
персоналу. Функціональні обов’язки аналітиків часто покладаються на
працівників планово-економічного відділу, відділу організації праці та
заробітної плати, бухгалтера або інших службовців, які не мають спеціальної
освіти. Поза всяким сумнівом непрофесійність підходу до організації й
проведення аналітичної роботи позначаються на інформаційній цінності
вихідних аналітичних даних.
Вчені, які ґрунтовно досліджують прикладні питання економічного
аналізу, вказують на те, що критичний стан в організації аналітичної роботи
простежується на більшості вітчизняних підприємствах. Зокрема, вони
виділяють низку проблемних аспектів в організації та проведенні
аналітичних робіт, а саме: викривлення інформаційного забезпечення
економічного аналізу; несистематичне проведення економічного аналізу;
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незрозумілість отриманих у процесі дослідження результатів через
недостатність методичних матеріалів; відсутність проведення економічного
аналізу за різними напрямами (аналіз обсягів і структури виробництва та
реалізації продукції; аналіз ефективності використання основних засобів,
матеріальних та трудових ресурсів; аналіз фінансових результатів; аналіз
фінансового стану); неврахування нових аналітичних об’єктів (гудвілу,
нематеріальних активів, людського капіталу, цінних паперів) для його
повноцінного здійснення [2, с. 4].
В сучасних економічних умовах беззаперечним є той факт, що без
аналітичної служби неможливо забезпечити достовірною інформацією
управлінський персонал, внаслідок чого можуть бути втрачені конкурентні
позиції підприємства на ринку. Слушною є думка В. Дерія, який стверджує,
що на законодавчому рівні слід зобов’язати великі та середні підприємства
включати у свій штатний розпис наукових консультантів, що забезпечить
встановлення більш тісного зв’язку науки та практики [2, с. 8].
Створення аналітичної служби є важливим та першочерговим етапом на
шляху формування ефективного аналітичного забезпечення управління
трудовими ресурсами підприємства, однак сама її наявність не є гарантією
проведення якісної дослідницької роботи. Всі зусилля нівелюються у разі
відсутності чіткого розуміння мети, послідовності аналізу, системи методів і
прийомів, які необхідно застосовувати при вивченні процесів господарської
діяльності, їх динаміки, закономірностей та тенденцій розвитку. У зв’язку з
цим особливо актуальним стає питання розробки методики аналізу трудових
ресурсів підприємств, за допомогою якої можна отримати своєчасну й
актуальну інформацію про стан трудових ресурсів, а також розкривати
приховані резерви для розробки системи заходів для їх використання.
Аналіз трудових ресурсів має охоплювати повний спектр об’єктів, які в
системі дають цілісне уявлення про кадрове забезпечення організації. На
думку О.М. Брадула, яку ми поділяємо, методика аналізу має ґрунтуватися на
діалектичному методі та системному підході, що створює умови для
дослідження складних явищ та об’єктів як єдиного цілого, яке поєднує у собі
взаємопов’язані й доповнюючі один одного елементи [1, с. 59]. У зв’язку з
цим, на перший план виступає проблема розробки комплексного
методичного підходу до аналізу трудових ресурсів, який би відповідав
вимогам часу і ґрунтувався на інтеграції мети, завдань, об’єктів, методів,
техніки та принципів проведення аналітичних процедур. Для найбільш
ґрунтовного та раціонального виконання аналітичної роботи доцільним
вбачається структурування елементів методики економічного аналізу на
п’ять взаємопов’язаних і взаємозалежних блоки, серед яких програмноцільове, методичне, інформаційне, організаційне та технічне забезпечення
(рис. 1).
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АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Програмно-цільове
забезпечення

Методичне
забезпечення

Постановка мети та завдання аналізу трудових ресурсів, окреслення
масштабу, глибини дослідження і змісту отриманих вихідних
аналітичних даних, що відповідають інформаційним запитам
користувачів
Об’єкти
Користувачі
Завдання
Мета
Виокремлення методів і способів дослідження об’єктів економічного
аналізу, формування системи аналітичних показників для дослідження
стану й ефективності використання трудових ресурсів
Система аналітичних показників

Інформаційне
забезпечення

Формування відомостей, необхідних для розрахунку аналітичних
показників, поданих як сукупність внутрішніх і зовнішніх, облікових та
позаоблікових даних про трудові ресурси підприємства
Джерела інформації

Організаційне
забезпечення

Технічне
забезпечення

Методи дослідження

Якісні характеристики інформації

Визначення кола суб’єктів, відповідальних за проведення аналітичної
роботи, надання пропозицій щодо організації дослідницького процесу
Узагальнення результатів
аналізу
Характеристика технічних засобів і програмних продуктів, які
використовують для проведення аналітичних досліджень у частині
оцінки стану й ефективності використання трудових ресурсів
Суб’єкти аналізу Регламентація роботи

Технічні засоби

Програмні продукти

Рис. 1. Методика аналізу трудових ресурсів підприємства
Джерело: сформовано автором з використанням [3, с. 46]
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що проведення аналітичної
роботи в частині оцінки стану й ефективності використання трудових
ресурсів підприємства за наведеним методичним підходом дасть змогу
підвищити рівень інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень щодо формування, використання і розвитку персоналу
та нівелювати або значно мінімізувати ризики, пов’язані з функціонуванням
вітчизняних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.
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Сучасні інформаційні технології в обліку, контролі та аналізі
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Головною тенденцією на українському ринку інформаційних систем
управління персоналом є зміна моделі автоматизації управління персоналом:
велика кількість підприємств відчувають потребу в автоматизації функцій
цих систем не лише у межах розрахункових та облікових завдань, а й у
напрямку застосування сучасних інструментів управління персоналом.
Управлінська діяльність у будь-якій організації заснована на переробці
даних і опрацюванні вихідної інформації, що припускає наявність технології
перетворення вихідних даних у результативну інформацію.
Необхідність застосування інформаційних систем управління
персоналом є досить значною, оскільки підприємство є системою, яка
вимагає взаємозв’язку між усіма частинами. Тому сучасний керівник має
знати, а також і вміти використовувати в роботі новітні інформаційні
технології.
Сучасний фахівець з управління персоналом та економіки праці має
бути наділений такими професійними компетентностями:
− приймати ефективні рішення щодо способів відображення
управлінських рішень у комп’ютерних системах управління
підприємством;
− здійснювати планування необхідності в персоналі й забезпечення
підприємства кадрами;
− проводити аналіз повноти кадрового заповнення;
− автоматизувати процес підбору кадрів та оцінки кандидатів;
− проводити за допомогою інформаційних систем кадровий облік
персоналу;
− здійснювати оцінку компетентностей працівників на основі
ключових якостей для виконання посадових обов’язків;
− проводити розрахунок заробітної плати персоналу;
− формувати персоніфіковану звітність та автоматизувати її подання
до державних установ, служб, фондів.
Інформаційна система управління персоналом як важлива складова
системи управління підприємством у цілому забезпечує автоматизацію
управління персоналом підприємства на трьох рівнях: автоматизація
нарахування заробітної плати, автоматизація кадрового обліку, а також
автоматизація управління трудовими ресурсами.
За результатами досліджень світового ринку інформаційних технологій
сучасні інтегровані системи управління персоналом містять шість основних
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функціональних блоків: інформаційного самообслуговування, управління
процесом навчання, управління процесом найму, обліку праці, обліку
кадрових операцій, управління ефективністю.
Типова конфігурація інформаційної системи управління персоналом
забезпечує автоматизацію наступних завдань кадрової та бухгалтерської
служб підприємства [1]: планування потреб у персоналі, забезпечення
кадрами підприємства, управління компетентностями та атестація
співробітників, управління мотивацією персоналу, ефективне планування
зайнятості персоналу, облік кадрів та аналіз кадрового складу, трудові
відносини і кадрове діловодство, розрахунок заробітної плати персоналу,
нарахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду
оплати праці, відображення нарахованої зарплати і податків у витратах
підприємства.
Серед найбільш відомих зарубіжних автоматизованих програм
управління персоналом виділяють: SAP Human Resources Management
System, Oracle Human Resources Analyzer, Renaissance Human Resources /
Payroll, Rodertson & Blums Payroll 3.1, Scala HR.
Найбільш відомими програмними продуктами по управлінню
персоналом підприємств в Україні є: ―Inteam: Діловодство‖; програма
―PersonPro2.0‖ та ―PersonPro2.0 SQL‖; ―Парус – Підприємство‖, ―1С:
Підприємство 7.7: конфігурація ―Зарплата+кадри для України‖ та ―Відділ
кадрів‖ пакету Х –DOOR [2].
Необхідно сказати, що серед великої кількості програмних продуктів в
Україні на першому місці залишаються інформаційні системи «1С:
Підприємство» (8 версія) та «Парус – Підприємство (8 версія)».
Для реалізації кадрової політики підприємства і грошових розрахунків
з персоналом на підприємствах використовується конфігурація «1С: Зарплата
і управління персоналом 8». Це програма масового призначення для
комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати та реалізації кадрової
політики підприємств та організацій. Вона успішно використовується в
кадрових службах та бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, в задачі яких
входить організація ефективної роботи персоналу.
Автоматизована система управління персоналом «Парус-Персонал»
призначена для комплексної автоматизації бізнес-процесів HR-департаменту
та відділу кадрів. Використання системи значно підвищує ефективність
управління персоналом і полегшує HRM-процеси (Human Resource
Management), в т.ч. завдання рекрутингу, мотивації, підвищення кваліфікації
та ін.
Використання КІС «Парус» дозволяє:
– керівнику: підвищити ефективність роботи підприємства за рахунок
правильної розстановки кадрів; скоротити час прийняття управлінських
рішень і контролювати їх виконання; знизити витрати на управління
персоналом та провести їх повний облік;
– менеджерам з персоналу: помітно знизити трудомісткість робіт;
автоматизувати кадровий документообіг і підготовку зовнішньої та
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внутрішньої звітності; підвищити продуктивність праці і виконавську
дисципліну;
– економісту: консолідувати інформацію про структуру і динаміку
заробітної плати в різних зрізах; оперативно отримувати аналітичні дані;
– бухгалтеру: знизити трудомісткість робіт; знизити кількість
помилок і неточностей в розрахунках, і як наслідок штрафних санкцій;
набути впевненості в кожній цифрі;
– співробітникові: своєчасно отримувати заробітну плату; у будь-який
момент отримати необхідні відомості про свою зарплату, а також документи
для надання в різні організації.
На жаль, багато відомих інформаційних систем управління персоналом
сильно обмежені в можливостях і вирішують вузьке коло окремих завдань.
Разом з тим реальні інформаційні системи управління персоналом повинні
підтримувати наступні функції з управління персоналом на підприємстві:
– кадровий облік;
– планування штатного розкладу;
– облік робочого часу;
– облік виконаних робіт;
– планування графіків роботи;
– заробітна плата та податкова звітність;
– пенсійний облік;
– моделювання та регулювання;
– психодіагностика.
Використання таких інформаційних систем дозволить якісно покращити
процес управління персоналом підприємством. Такий ефект визначається
зменшенням трудомісткості процесів обробки і використання даних; якісним
покращенням процесів підготовки та прийняття управлінських рішень;
економією витрат за рахунок скорочення адміністративно-управлінського
персоналу; переорієнтацією персоналу, звільненого від задач обробки даних,
на інші види діяльності. Ефективно впроваджені інформаційні системи є
одним з ключових моментів конкурентоспроможності підприємства на
ринку. Тому впровадження інформаційних систем в процес управління
персоналом дійсно дозволяє підприємствам досягти значних успіхів у своїй
діяльності.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКНОМОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Кoнкурeнтнoздaтнicть тa виживaння пiдприємcтв в умoвaх ринку бaгaтo
в чoму зaлeжить вiд cвoєчacнocтi тa eфeктивнocтi прийнятих упрaвлiнcьких
рiшeнь у cфeрi мaркeтингу, мeнeджмeнту, фiнaнcoвoї, кoмeрцiйнoї,
iнвecтицiйнoї тa iнших нaпрямiв дiяльнocтi. У зв’язку з цим є ocoбливий
iнтeрec дo нoвiтнiх iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, пoв’язaних iз викoриcтaнням
кoмп’ютeрнoї тeхнiки для пiдвищeння прoдуктивнocтi тa знижeння
трудoмicткocтi пiдгoтoвки й прийняття упрaвлiнcьких рiшeнь. Зacтocувaння
кoмп’ютeрних тeхнoлoiй cтвoрює якicнo нoвi oргaнiзaцiйнo-тeхнiчнi умoви
функцioнувaння бухгaлтeрcькoгo oблiку нa пiдприємcтвi, щo cприяє
мoжливocтi рoзвитку iнcтитуту бухгaлтeрcькoгo oблiку в нaпрямi крaщoї
вiдпoвiднocтi cучacним вимoгaм упрaвлiння.
У рeзультaтi ширoкoгo впрoвaджeння в прaктику упрaвлiння ПEOМ
цiлкoм cпрaвeдливo виниклo питaння нe тiльки прo кoмп’ютeризaцiю
oкрeмих пiдcиcтeм упрaвлiння, a й вciх прoцeciв упрaвлiння пiдприємcтвoм.
Чeрeз цeй пiдхiд cтaлo нeoбхiдним cтвoрeння cиcтeм, щo iнтeгрують функцiї
бухгaлтeрcькoгo, упрaвлiнcькoгo тa cтaтиcтичнoгo oблiку нa пiдcтaвi єдинoгo
бaнку дaних.
Cвiтoвi кoнцeпцiї упрaвлiння пiдприємcтвoм диктують нoвi пiдхoди дo
рoзрoбки iнфoрмaцiйних cиcтeм бухгaлтeрcькoгo oблiку в рaмкaх
iнтeгрoвaних кoмплeкciв. Прoтe дo пoвнoмacштaбнoї рeaлiзaцiї мeхaнiзмiв
штучнoгo iнтeлeкту в icнуючих прoгрaмних cиcтeмaх дoтeпeр нe дiйшли,
хoчa cучacнi кoмп’ютeрнi cиcтeми, крiм кoмп’ютeризaцiї здiйcнeння
oбчиcлювaльних
тa
iнфoрмaцiйнo-пoшукoвих
прoцeдур,
пoвиннi
зaбeзпeчувaти aвтoмaтизoвaну iнтeрпрeтaцiю oтримaних рeзультaтiв,
iмiтуючи при цьoму лoгiку мiркувaння cпeцiaлicтa- eкcпeртa, a тaкoж мaти
здaтнicть дo caмoнaвчaння.
Кoриcтувaч, який мaє мoжливicть звeртaтиcя дo рiзнoмaнiтних бaз
дaних, мoжe в нaйкoрoтшi cтрoки oдeржaти будь-яку нeoбхiдну йoму
iнфoрмaцiю, тoбтo викoриcтoвувaти у cвoїй рoбoтi вci нaкoпичeнi у cвiтi
вiдoмocтi, щo cтocуютьcя йoгo прoблeми. Ocoбливo вaжливим є oтримaння
пoвнoї тa cвoєчacнoї iнфoрмaцiї для aнaлiзу ринкoвих умoв при
прoгнoзувaннi дiяльнocтi пiдприємcтв.
Мoжливocтi прoгрaмних зacoбiв рiзнoмaнiтнi щoдo oхoплeння вciєї
бухгaлтeрiї, зa cклaдoм тa глибинoю рoзв’язувaних зaвдaнь, рeaлiзaцiї oбмiну
iнфoрмaцiєю. Вихoдячи з цьoгo, бухгaлтeрcькi прoгрaми, щo icнують у дaний
чac, мoжнa рoздiлити нa прoгрaми нacтупних рiвнiв cклaднocтi:
1. прoвoдки – Гoлoвнa книгa – бaлaнc;
2. інтeгрoвaнa бухгaлтeрiя;
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3. кoмплeкcний бухгaлтeрcький oблiк.
Тaк, бiльшa чacтинa ширoкo викoриcтoвувaних нa тeпeрiшнiй чac
прoгрaм («Бухгaлтeрiя», «Фiнaнcи бeз прoблeм» тoщo) вхoдить дo прoгрaм
пeршoгo рiвня cклaднocтi. Їх cуть пoлягaє у вeдeннi Гoлoвнoї книги й
упoрядкувaннi бaлaнcу пiдприємcтвa. Ocкiльки прaвилa фoрмувaння бaлaнcу
є зaгaльними для пiдприємcтв уciх рoзмiрiв тa фoрм влacнocтi, тo й caмi
прoгрaми є дocтaтньo унiвeрcaльними i, як прaвилo, лoгiчнo зaкiнчeними,
чим i пoяcнюєтьcя їх пoширeння ceрeд бухгaлтeрiв-кoриcтувaчiв ПEOМ.
Дo прoгрaм другoгo рiвня мoжнa вiднecти прoгрaму «БECТ», у рoзрiзi
якoї є кoнфiгурaцiя, признaчeнa для вeдeння oпeрaтивнoгo, фiнaнcoвoгo й
упрaвлiнcькoгo oблiку, фoрмувaння звiтнocтi тa aнaлiзу бiзнec-прoцeciв.
Прoгрaмa признaчeнa для кeрiвникiв i фiнaнcoвих мeнeджeрiв пiдприємcтв
для прoвeдeння кoмплeкcнoгo aнaлiзу фiнaнcoвoгo i мaйнoвoгo cтaну, a тaкoж
для aудитoрcьких i кoнcaлтингoвих фiрм.
Нa трeтьoму рiвнi cклaднocтi ocнoвними cпoживaчaми програми є вeликi
тa ceрeднi пiдприємcтвa. Викoриcтaння кoмплeкcу нa пiдприємcтвi
зaбeзпeчує дужe виcoкий рiвeнь вeдeння бухгaлтeрcькoгo oблiку. Дo тaких
прoгрaм мoжнa вiднecти прoгрaму «1C:Бухгaлтeрcкий облік Укрaїни», щo є
кoмпoнeнтoм з aвтoмaтизaцiї бухгaлтeрcькoгo oблiку зaгaльнoї cиcтeми
«1C:Прeдприятиe». Цe унiвeрcaльнa прoгрaмa мacoвoгo признaчeння для
кoмп’ютeризaцiї бухгaлтeрcькoгo oблiку, якa мaє бaгaтo кoнфiгурaцiй. Тoму
кoриcтувaч мoжe з oкрeмих кoмпoнeнтiв caм зрoбити для ceбe зручну для
ньoгo кoнфiгурaцiю cиcтeми. У тeпeрiшнiй чac ця прoгрaмa є нaйбiльш
рoзпoвcюджeнoю, нaйбiльш придaтнoю, рaцioнaльнoю тa прocтoю для
кoриcтувaння кoмп’ютeрнoю cиcтeмoю oблiку. У cиcтeмi «1C: Бухгaлтeрiя»
кoжeн eтaп oблiку oб’єктiв ocнoвнoгo кaпiтaлу cупрoвoджуєтьcя cтвoрeнням
oкрeмoгo eлeктрoннoгo дoкумeнту, який є пaпeрoвим нociєм ввeдeння
пeрвиннoї oблiкoвoї iнфoрмaцiї в прoгрaму i aвтoмaтичнoгo фoрмувaння
бухгaлтeрcьких зaпиciв вiдпoвiднo дo гocпoдaрcьких oпeрaцiй. Кoжeн з
eлeктрoнних дoкумeнтiв oблiку oпeрaцiй з ocнoвним кaпiтaлoм в прoгрaмi
вiдпoвiдaє пeвнiй типoвiй фoрмi пeрвиннoгo дoкумeнту. Знaчнoю пeрeвaгoю
цiєї прoгрaми є тe, щo при змiнi icнуючoгo зaкoнoдaвcтвa й мeтoдoлoгiї
oблiку
випуcкaютьcя
oнoвлeнi
кoнфiгурaцiї,
якi
бeзкoштoвнo
рoзпoвcюджуютьcя ceрeд зaрeєcтрoвaних кoриcтувaчiв, щo дoзвoляє
зaвaнтaжити нoвi мoжливocтi бeз втрaти ввeдeних кoриcтувaчeм дaних.
З тoчки зoру зaгaльних питaнь пoбудoви кoмп’ютeризoвaнoгo oблiку,
cтвoрeння тирaжнoї прoгрaмнoї cиcтeми мaє пoтрeбу в унiвeрcaльнiй
фoрмaлiзoвaнiй мoдeлi бухгaлтeрcькoгo oблiку. Спoчaтку в цiй мoдeлi нe
змoжуть вiдoбрaжaтиcя вci чacткoвocтi нaдaння iнфoрмaцiї тa прoцeдури
oбрoбки дaних, прийнятих в oблiку кoнкрeтнoгo пiдприємcтвa кoнкрeтнoї
гaлузi. Iншe питaння, нacкiльки рeaлiзoвaнa мoдeль є гнучкoю й нacкiльки
гнучкo кoнкрeтний прoгрaмний прoдукт мoжe aдaптувaтиcя дo cпeцифiки
oбрoбки бухгaлтeрcькoї iнфoрмaцiї дaнoгo пiдприємcтвa.
Для oкрeмo взятoгo пiдприємcтвa мoжнa cтвoрити прoгрaмну cиcтeму,
якa пoвнicтю вiдпoвiдaє йoгo прoфiлю дiяльнocтi тa нe мaє пoтрeби
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cпeцiaльнoгo нaлaгoджeння. Прoтe в цьoму випaдку мoжнa гoвoрити лишe
прo унiкaльну зaмoвлeну рoзрoбку, a нe прo прoгрaмний прoдукт,
признaчeний для мacoвoгo викoриcтaння.
Oднoчacнo з пoлeгшeнням в рoбoтi, змeншeнням чacу oбрoбки
iнфoрмaцiї, її прeзeнтaбeльнicтю, кoмп’ютeризaцiя oблiкoвo-aнaлiтичних
рoбiт мaє i звoрoтнiй бiк – нeгрaмoтнe кoриcтувaння прoгрaмaми aбo
нecaнкцioнoвaний дocтуп дo них. Щoб уникнути цьoгo нeoбхiднo oкрecлити
кoлo кoриcтувaчiв тa прaвa дocтупу дo прoгрaм aбo нaвiть дo кoмп’ютeрiв тa
вiддiлiв, a тaкoж iншi зaхoди кoнтрoлю зa aктивними тa пacивними
зaгрoзaми.
Рoзрoбкa
eфeктивних
рiшeнь
пoтрeбує
економічнообгрунтованого рoзрaхунку тeхнiкo-eкoнoмiчних пoкaзникiв. У пeршу чeргу
мoвa йдe прo aнaлiз тих зaкoнoмiрнocтeй, щo визнaчaють фінансовоекономічний розвиток підприємства як з тoчки зoру зoвнiшнiх умoв йoгo
функціонування,
ocнoвних
тeндeнцiй
пoдaльшoгo
рoзвитку
зaгaльнoeкoнoмiчнoї cитуaцiї, тaк i з тoчки зoру взаємозвязку йoгo
внутрiшнiх бізнес-процесів. A цe зaвдaння вжe нa пoрядoк cклaднiшe, нiж
прocтo oцiнкa пoкaзникiв рeнтaбeльнocтi aбo пoтoчнoгo фiнaнcoвoгo cтaну
пiдприємcтвa. Вирiшити дане завдання можливо висококваліфікованому ITперсоналу у співпраці з обліково-аналітичною службою підприємства. I
тiльки в цьoму випaдку зacтocувaння прoгрaмних прoдуктiв для кiлькicнoгo
aнaлiзу впливу рiзнoмaнiтних фaктoрiв, щo
врaхoвують cпeцифiку
кoнкрeтнoгo oб’єкту дocлiджeння, виявитьcя нaйбiльш eфeктивним. I нe
oбoв’язкoвo прoгрaмa пoвиннa бути ocтaнньoї вeрciї i унiвeрcaльнoю.
Зворотний бік проблеми унiвeрcaльнocтi тa ocтaнньoї вeрciї мoжe бути
нaдлишкoвa cклaднicть програмних продуктів. Прoгрaмa пoвиннa бути
eфeктивнoю тa мaкcимaльнo приcтocoвaнoю для тих зaвдaнь, вирiшeння
яких нeoбхiднo для eкoнoмiчнoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Розвиток підприємництва відбувається на тлі радикальних і динамічних
змін у зовнішньому середовищі та високих темпів зростання обсягів
інформації. В цих умовах ключове значення для функціонування суб’єкта
господарювання має стратегічне планування і використання для цього
сучасних інформаційних технологій.
Питання інформаційних систем прийняття управлінських рішень
досліджувалися у працях таких вчених, як: Дрозд І.К., Попрозман О.І.,
Кастельс М., Вдовіченко О.В., Антонова С.
Як зауважив Попрозман О.І., на розвиток сучасних технологій
інформаційної підтримки підприємництва впливає низка причин:
кумулятивне зростання релевантної інформації; динамізм зовнішнього
середовища; невизначеність у процесі прийняття рішень; моделювання
бізнес-процесів; забезпечення переваг перед конкурентами прямо пов’язане з
формуванням у менеджерів уяви про нові потреби людей, виходячи з
можливостей, пропонованих сучасними технологіями [5].
Основою інформаційної підтримки автоматизації процесів прийняття
управлінських рішень є інформаційні системи. Інформаційна система (ІС) це набір процедур, таких як процес, збирання й переробка інформації для
підтримки планування, прийняття рішень, координації та контролю.
Основними функціями управлінської інформаційної системи виступають
збирання, зберігання, накопичення, пошук і передача даних, що
використовуються для підтримки прийняття управлінських рішень [1].
Так, технології прийняття рішень на основі автоматизованих
управлінських інформаційних систем поділяються на: системи генерації
звітів; керуючі інформаційні системи; виконавчі інформаційні системи;
системи підтримки
прийняття рішень; системи підтримки прийняття
стратегічних рішень та інші [1].
Зокрема, системи генерації звітів (Information Reporting Systems – IRS) –
забезпечують керівників інформацією, яка необхідна їм для щоденного
прийняття рішень. Вони виконують і оформлюють різні види звітів,
інформаційний зміст яких визначений наперед самими менеджерами так,
щоб в них була тільки необхідна для них інформація.
Керуючі інформаційні системи (Management Information Systems – MIS)
обслуговують управлінські рівні організації, забезпечуючи менеджерів
необхідною інформацією, в деяких випадках – з інтерактивним доступом до
поточної роботи організації та архівних звітів. MIS: підтримують
структуровані та слабо структуровані рішення на експлуатаційному та
управлінському рівнях; орієнтовані для звітів і контролю; покладаються на
79

існуючі загальні дані і потоки даних; мають небагато аналітичних
можливостей; допомагають в прийнятті рішень, використовуючи попередні і
звітні дані; відносно негнучкі; мають скоріше внутрішню, а не зовнішню
орієнтацію; інформаційні вимоги відомі і стійкі.
Виконавчі інформаційні системи (Executive Suрроrt Systems − ЕSS) –
забезпечують інтерактивну сукупність поточної інформації щодо
кон’юнктури ринку, формують зручний доступ для керівників вищих рівнів
та інших менеджерів до інформації без допомоги посередників. ЕSS
використовують сучасну графіку, зв’язок і методи зберігання даних,
забезпечуючи виконавцям легкий інтерактивний доступ до поточної
інформації щодо стану організації.
Мета комп’ютерних систем підтримки прийняття стратегічних рішень
(ЕІS) полягає в тому, щоб забезпечити вище керівництво безпосереднім і
вільним доступом до інформації щодо ключових факторів, що є важливими
при реалізації стратегічних цілей [3].
Так, проблема використання комп’ютерних технологій в управлінні
організаціями насамперед полягає також у переведенні інформаційних
технологій з кількісного опрацювання в зону змістовних аспектів управління.
Новий напрям у використанні ІТ ґрунтується на синтетичному, змістовому
аспекті використання комп’ютерів, втілюючись у системах підтримки
прийняття рішень (СППР).
Системи підтримки прийняття рішень − це інтерактивні інформаційні
системи, які використовують устаткування, програмне забезпечення, дані,
базу моделей і знання менеджера для підтримки прийняття
напівструктурованих і неструктурованих рішень на всіх етапах в процесі
аналітичного моделювання на основі доступного набору технологій.
Характеристики та переваги сучасних СППР:
1. СППР надає особі, яка приймає рішення (ОПР), допомогу в процесі
прийняття рішення і забезпечує підтримку в усьому діапазоні
структурованих, напівструктурованих і неструктурованих задач.
2. СППР не замінює і не скасовує судження та оцінки ОПР, а лише
підтримує їх.
3. СППР підвищує ефективність генерування альтернативних рішень.
4. СППР здійснює інтеграцію моделей та аналітичних методів зі
стандартним
доступом до них.
5. СППР проста в роботі і придатна для використання менеджерами, які
не мають значного досвіду роботи з ЕОМ.
6. СППР побудована за принципом інтерактивного розв’язання задач.
7. СППР орієнтована на гнучкість та адаптивність у пристосуванні до
змін середовища або підходів до розв’язання задач.
8. СППР не нав’язує певний процес прийняття рішення [4].
Комп'ютерна підтримка різних функцій за допомогою СППР має такий
розподіл: операційне керівництво − 30%; довгострокове керівництво − 40%;
розподіл ресурсів − 15%; розрахунок річного бюджету − 12%.
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Саме тому зрозуміло, що найчастіше СППР використовують для
підтримки прийняття рішень в економічній сфері: SIMPLAN - для підтримки
корпоративного планування; PIMS - для підтримки прийняття рішень в
маркетингу; IFPS - для інтерактивного фінансового планування; PMS - для
підтримки рішень при управлінні цінними паперами; Precision Tree Prime
Decision - для підтримки прийняття рішень в економіці на основі дерев
рішень; Decision Grid - для підтримки прийняття багатокрітеріальних рішень
в економіці; Marketing Expert - для підтримки прийняття стратегічних рішень
в маркетингу; FOCUS − призначена для фінансового моделювання [4, с.78].
Як зазначили І.К. Дрозд та О.В. Вдовіченко у праці «Інформаційні
технології як фактор удосконалення облікових процесів», для великих
компаній найбільш актуальними в сфері прийняття управлінських рішень є
такі концепції комп’ютерних інформаційних систем як MRPII і ERP.
Концепція MRPII (Manufacturing Resourse Planning) – концепція планування
виробничих ресурсів.
ERP (Enterprise Resourse Planning – планування ресурсів підприємства) –
є сучасною концепцією розвитку MRPII, яка дозволяє відслідковувати крім
виробничих, інші ресурси. Ця концепція має більшу функціональність, в ній
більша увага приділяється фінансам і засобам підтримки прийняття рішень,
вона забезпечує можливість планувати і управляти не тільки виробничими
процесами, але й всією діяльністю підприємства. В складі ERP системи
наявний модуль для ведення бухгалтерського обліку. Впровадження
управлінської ERP-системи є стратегічно важливим проектом будь-якого
підприємства [2, с.8].
Отже, сучасні інформаційні системи здатні оцінювати конкурентне
середовище, враховувати всі важливі для суб’єкта господарювання
макроекономічні та інституційні чинники ринку. У результаті накопичення
та цільової обробки інформації, необхідно формувати підсумкове бачення
проблем бізнесу і забезпечувати адекватні стратегічні реакції. В сучасних
умовах управлінська діяльність є одним із найважливіших факторів
функціонування і розвитку організацій. Тому така діяльність повинна бути
найбільш ефективною. Саме цьому і сприяють сучасні інформаційні
технології.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
На сьогоднішній день дедалі більшого поширення набуває обмін так
званими електронними документами щодо банківської, економічної,
правової, технічної та інших сфер людської діяльності, що відкриває
перспективи для прискорення розвитку економічних
відносин
та
підвищення ефективності такого функціонування. Тому, досить актуальним
постає питання застосування системи електронного цифрового підпису
(ЕЦП) для встановлення одержувачем того факту, що надіслане
повідомлення надіслано передавачем. Застосування ЕЦП надає електронним
документам юридичної сили паперових документів, засвідчених підписом та
печаткою відправника [3].
Проблему ефективного впровадження електронного цифрового підпису
досліджували у своїх працях вітчизняні вчені, такі як: І.В. Двойленко,
С.Ф. Левшаков, О.П. Голобуцький, О.Б. Шевчука та інші.
Проблемою збереження електронних документів від копіювання та
підробки, є забезпечення специфічними засобами і методами захисту. Одним
з найпоширеніших засобів такого захисту є електронний цифровий підпис
(ЕЦП), що за допомогою спеціального програмного забезпечення
підтверджує достовірність інформації документу, його реквізитів і факт
підписання конкретною особою. Документи можуть бути засвідченні
електронним цифровим підписом і переданими до місця призначення
протягом кількох секунд, адже електронний документ передається за
допомогою швидкісних телекомунікаційних систем, однією з яких є,
наприклад, Інтернет. В таких умовах усіма
учасниками обміну
електронними документами, незалежно від відстані, забезпечуються
однакові можливості в електронному інформаційному обміні [4].
Електронним підписом вважаються дані в електронній формі, які
додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та
призначені для ідентифікації людини, яка підписала ці дані [1]. Електронний
цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманий в результаті
криптографічних перетворень набору електронних даних, що додається до
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цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його
цілісність та ідентифікувати оголошену особу відправника [2].
Програма електронного документообігу з використанням електронного
цифрового підпису на сьогодні дуже активно впроваджується в державних
установах і органах державної влади, що істотно розширює можливості
застосування ЕЦП і розвиток електронного документообігу в Україні.
Першим нормативним актом щодо електронного цифрового підпису є
прийняття в Україні у 2002 р. стандарту ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні
технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що
ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння».
В Україні також прийнято такі закони щодо правового регулювання
електронного документообігу: «Про електронні документи та електронний
документообіг» 2003р. № 851-IV [1]; «Про електронний цифровий підпис»
2003 р. № 852-ІV [2].
Згідно цих законів, ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: електронний цифровий
підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за
допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки
використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент
накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача
відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті, який виданий в
Україні [2].
Підробка електронного цифрового підпису, а разом з ним і
засвідчення документу неможлива, адже це потребує величезної кількості
обчислень, які, як вважається, не можуть бути реалізовані за сучасного
рівня математики й обчислювальної техніки за прийнятний час, тобто
поки інформація, що міститься в підписаному документі, є актуальною.
Перевагами електронного цифрового підпису можна вважати такі:
1) пришвидшуються терміни функціонування державних процесів,
полегшується спілкування з державними органами;
2) зручне організування архівів електронних документів полегшить
роботу працівникам як державних, так і недержавних органів;
3) заощаджуються державні кошти за рахунок зменшення паперового
документообігу;
4) спрощується та пришвидшується процес аудиту та перевірки, за
наявності відповідних дозволів, надається простий доступ до інформації;
5) стає ефективнішим процес виявлення зловживань і незаконної
діяльності [3].
Та попри досить широке застосування електронного цифрового підпису
у різноманітних галузях діяльності, фахівці з інформаційних технологій
відзначають, що впровадження ЕЦП йде занадто
повільно, ніж це
очікувалося. І причиною цьому служать не так недоліки Закону «Про
електронний цифровий підпис» (який обмежує використання цієї технології
з урахуванням двосторонніх і багатосторонніх домовленостей), як ряд
стримуючих чинників. До них належать такі: незатребуваність технології
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ЕЦП для документів електронної пошти, оскільки застосування цієї
технології може привабити небажану увагу з боку хакерів; проблеми з
підробками ЕЦП, незаконним здобуттям влади
та використанням
сертифікатів ЕЦП, передачею ЕЦП іншій юридичній особі з порушенням
встановлених правил; немає потреби використання ЕЦП в закритих
інформаційних системах, у яких високий рівень захисту та контролю і так
забезпечується [5, c. 345].
Для масового використання електронного цифрового підпису в
державі необхідно прийняти низку нормативно-правових актів зокрема:
щодо архівного зберігання електронних документів; щодо національних
стандартів; щодо вимог до засобів електронного цифрового підпису,
форматів даних, які для цього використовуються.
На підприємствах малого бізнесу застосування ЕЦП необхідно для
подання електронної звітності до податкових органів та органів державної
статистики. Крім того сучасні інформаційні системи надають можливість
створювати електронні податкові та звичайні накладні які зручно передавати
іншим суб'єктам господарської діяльності саме за допомогою електронної
пошти. Але без використання ЕЦП будь який електронний документ не має
жодної юридичної сили і не може бути врахованим в господарській
діяльності підприємства.
Надання у користування засобів електронного цифрового підпису,
допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування
сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання,
блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і
блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та
інші послуги надаються акредитованими центрами сертифікації ключів. З
розвитком інформаційних технологій ціни на такі послуги з кожним роком
зменшуються, а кількість додаткових послуг які надають зазначені центри
значно збільшуються за рахунок конкуренції між ними.
Отже, виходячи з вищенаведеного однозначно можна стверджувати, що
всебічне використання електронного цифрового підпису надасть можливість
не тільки спрощення та прискорення документообігу між суб'єктами
господарювання та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств, але й створить умови для розвитку експортно-імпортних
операцій, електронної торгівлі, електронних банківських послуг,
широкомасштабного дистанційного навчання та надання медичних послуг із
застосуванням новітніх інформаційних технологій.
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АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗАСОБАМИ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У сучасних умовах господарювання прагнення до підвищення дієвості
та ефективності системи управління підприємством зумовили необхідність
розробки та застосування сучасних інформаційних технологій для
проведення економічного аналізу.
Використання інформаційних технологій і систем дає змогу
керівництву підприємства об’єктивно оцінювати виробничий та економічний
потенціал, фінансовий стан, а також оперативно та результативно реагувати
на зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі, що робить актуальним
даний напрямок досліджень.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та
усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів
зміцнення його платоспроможності. При цьому необхідною умовою є
застосування інформаційних систем і технологій, що дозволить забезпечити
високу ефективність та достовірність аналізу фінансових показників
підприємства.
Питання автоматизованого фінансового аналізу засобами сучасних
інформаційних технологій розглядались в працях багатьох вчених, зокрема
М.І. Баканова, Ф.Ф. Бутинця, Н.В.Єрьоміна, В.В.Ковальова, І.А. МіхайловаСтанюти та інших. Однак, питання комплексної автоматизації фінансового
аналізу потребує подальшого дослідження.
Метою публікації є огляд та порівняльний аналіз характеристик
найбільш поширених на ринку систем автоматизації фінансового аналізу, а
також розробка рекомендацій щодо впровадження найбільш оптимальних з
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них на підприємствах України.
Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати з точки зору
його цільових потреб, тобто оцінити або прибутковість підприємства, або
його майновий стан, або його ліквідність і платоспроможність, або ж його
становище на ринку цінних паперів. Для кожного з цих варіантів
деталізованого аналізу є відповідні оціночні показники [ 1, с. 169-176 ].
В даний час на ринку комп’ютерних програм є універсальні і
спеціальні аналітичні програми, що використовуються в окремих галузях
економіки. Більшість користувачів віддають перевагу універсальним
комп’ютерним програмам тому, що вони є достатньо простими у
налаштуванні та адаптації до особливостей бухгалтерського обліку в різних
галузях. Яскравими прикладами таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП,
Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних програм досить
відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які дозволяють
здійснити розробку бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести
оцінку їх економічної ефективності.
Значні переваги серед них мають ті інформаційні системи, які
дозволяють користувачеві змінювати алгоритми розрахунку показників і,
навіть, створювати власні методики зі своїм набором розрахункових
показників. Це значно розширює використання системи, але, з погляду
розробників, значно ускладнює її розробку, отже, підвищує вартість.
Модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика» адресований
керівникам і фахівцям фінансових служб. Основні завдання, що вирішуються
в програмі – оцінка фінансового стану підприємства і перспектив його
подальшого розвитку з орієнтацією на підприємства всіх форм власності, у
тому числі і з особливостями представлення звітності за міжнародними
стандартами.
Система БЕСТ-Ф призначена як для оперативного аналізу власної
фінансово-господарської діяльності, так і для проведення незалежної
зовнішньої експертизи і аналізу економічного стану підприємства з метою
розробки стратегії його розвитку. Вона об’єднує можливості електронної
таблиці і бази даних; може обробляти різну інформацію, яка або вводиться
вручну або імпортується з текстового файлу, або завантажується із
споріднених систем «БЕСТ-3», «БЕСТ-4».
Своєрідним еталоном для розробників аналітичних програм є розробки
фірми «ІНЕК». Одним із продуктів даної фірми є система «1С-АФСП». В
якості початкової інформації для фінансового аналізу вона використовує
дані зовнішньої бухгалтерської звітності: баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів [2, с. 107-115].
Порівняльна характеристика найбільш поширених на ринку систем
автоматизації фінансового аналізу представлена в табл. 1.
У табл. 1 наведені системи автоматизації фінансового аналізу, а саме
модуль «Фінансовий аналіз» «Галактики», «БЕСТ-Ф», «1С-АФСП», в яких
представлені функціональні можливості [3, с. 565-571].
Імпорт вхідної інформації для модуля «Фінансовий аналіз»
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«Галактики» здійснюється з системи «Галактика», текстових файлів і
електронних таблиць, у «БЕСТ-Ф» здійснюється з системи «Бест-4» і в «1САФСП» з будь-яких облікових систем у форматі ТХТ.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика систем автоматизації фінансового аналізу
Критерії порівняння
Імпорт вхідної інформації
Перевірка взаємозв’язку початкових даних
Зміна шаблонів введення початкової
інформації
Наявність реалізованих методик,
затверджених офіційними органами
Диференціювання результатів аналізу
залежно від галузевої приналежності
підприємства
Представлення результатів аналізу в
графічному вигляді
Текстовий висновок за наслідками аналізу

Модуль «Фінансовий
аналіз» «Галактики»
З системи «Галактика»,
текстових файлів і
електронних таблиць
Є

«БЕСТ-Ф»

«1С-АФСП»

Є

З будь-яких
облікових систем у
форматі ТХТ
Є

Можливо

Можливо

Можливо

Немає

Є

Затверджених
методик – 14

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Немає

Немає

Є

Є

Є

Є
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Однак є такі функціональні можливості розглянутих систем, які схожі
за своєю будовою, а саме: перевірка взаємозв’язку початкових даних, зміна
шаблонів введення початкової інформації, представлення результатів аналізу
в графічному вигляді.
В цілому, розглянуті інформаційні системи фінансового аналізу мають
достатні функціональні можливості та параметри, але серед них найбільш
оптимальними характеристиками для проведення фінансового аналізу
володіє інформаційна система «1С-АФСП».
Також для автоматизації фінансового аналізу як альтернативу складним
і дорогим продуктам для роботи підприємств можна використати програму
«Фінансист», яка дозволяє швидко провести аналіз та сформувати систему
вихідних показників [1, с. 169-170].
Отже, на основі наведеного вище, можна запропонувати такі напрямки
удосконалення існуючих систем фінансового аналізу:
 забезпечення можливості експорту даних для аналізу з бухгалтерських
програм;
 розширення функціональні можливості систем за рахунок введення
елементів прогнозування майбутнього фінансового стану;
 проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників, які
працюють для ефективної роботи.
Таким чином, було здійснено огляд та порівняльний аналіз
характеристик найбільш поширених на ринку систем автоматизації
фінансового аналізу, а також розроблено рекомендації щодо впровадження
найбільш оптимальних з них на підприємствах України.
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Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва:
вітчизняний та зарубіжний досвід
_________________________________________________________________________________________

Копчикова І.В.- асистент,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
НЕВІДОМІ ВТРАТИ ЯК ЗВОРОТНЯ СТОРОНА РОЗВИТКУ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Ведення господарської діяльності будь-якого підприємства пов’язане з
певними ризиками. З об’єктивних причин або через специфіку діяльності
практично на кожному підприємстві трапляються нестачі, втрати, псування
активів, розкрадання, що зумовлено рядом причин: неуважністю
матеріально-відповідальних
осіб,
крадіжками,
фізико-хімічними
властивостями товарів, розтратами, зловживаннями тощо.
По кількості конференцій, форумів і статей, присвячених втратам можна
сказати, що це найбільша проблема роздрібної торгівлі 21 століття. Це можна
простежити на підставі даних, опублікованих Великобританським Центром
досліджень рітейлу (Centre for Retail Research), який щорічно публікує
доповідь «Глобальний барометр крадіжок в рітейлі» (The Global Retail Theft
Barometer) [3]. Згідно з цим барометром загальний рівень «скорочення»
обсягів реалізації (відношення суми втрат до роздрібного товарообігу, що
демонструє, скільки потенційно компанії могли отримати додаткового
доходу) внаслідок різних порушень, помилок, крадіжок персоналу і покупців
знизився по 24 країнах світу в 2015 році на 0,07% в порівнянні з 2014 роком і
досяг $128,51 млрд. (табл. 1)
Таблиця 1
Всесвітні втрати рітейлерів по регіонах у 2014-2015 рр.
Shrinkage across Regions
Shrinkage Value
(billion)
2014–2015
2013–2014
2014-2015
Asia Pacific
1.28%
1.26%
$37.62
Europe
1.13%
1.27%
$40.09
North America
1.48%
1.50%
$41.97
Latin America
1.41%
1.58%
$8.81
Global
1.29%
1.36%
$128.51
Країною, з найбільшим рейтингом втрат в 2015 році, стала Мехіко - з
рівнем втрат в 1,70% від усього обороту в рітейлі. На другому місці – Китай,
рівень втрат складає 1,53%. США займає 3-е місце з рівнем в 1,48%. У
Франції рівень втрат склав 1,09%, в Німеччині - 1,1%, в Швейцарії - 1,0%.
Замикає рейтинг Норвегія з 0,83%. [2]. З цього можна зробити висновок, що
найнижчий рівень втрат у країнах Європи. На перевагу Європі, континентом
з найбільш високим рівнем втрат є Північна Америка. (табл.1)
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Протягом 2014-2015 рр., в Європі спостерігалося скорочення питомої
ваги товарних втрат на 0,14 % (з 1,27% до 1,13%).
Загальне скорочення по Європейських країнах у вартісному вираженні,
складає $40.09 мільярдів. Країнами із найвищими показниками товарних
втрат були Фінляндія 1.39%, Іспанія 1.36%, і Росія 1.35%. Найменший
відсоток товарних втрат показали Норвегія 0.83%, Англія 0.97% і Туреччина
0.99% (рис.1)

Рис. 1. Сума та рівень невідомих втрат до товарообороту по країнах Європи
за 2014-2015 рр.
Крадіжки в магазинах - головна причина товарних втрат в Європі, які
складають 38% ($15.5 млрд.) від загальної суми втрат . Багато рітейлерів
також стикаються з крадіжками з боку персоналу - втрати Європейських
роздрібних продавців через нечесних працівників досягли $8.8 млрд. та
складають 22% в загальній сумі витрат. [2]. Внутрішні помилки, прорахунки
адміністрації рітейлерів, втрати незлочинного характеру вилилися в $9,9
млрд. або 24,8 % (рис.2).
На підставі даних Великобританського Центру досліджень рітейлу
(Centre for Retail Research), можна зробити висновок, що найвищі показники
втрат у країнах світу мають дискаунтери (2.65%), аптеки (2.17%) і торговці
канцелярськими приладдям (1.60%), супермаркети 1,20, гіпермаркети
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(0,85%). [2]. Однією з причин таких високих показників є велика кількість
представленого в магазинах дрібного, штучного товару, який легко
приховати. Магазини електроніки і ігротеки мають найнижчі показники
0.50% та 0.65% відповідно.

Махінації постачальників
Крадіжки персоналу

Крадіжки покупців

Крадіжки незлочинного характеру

Рис. 2. Причини втрат у світі за 2014-2015 рр.
Керівники найбільших роздрібних мережевих структур підтверджують
дані опубліковані в дослідженні - на рубежі віків чітко позначилася
проблема, яка може стати головною для роздрібної торгівлі найближчими
роками і навіть десятиліттями. Це не стрімкий розвиток і захоплення ринків
міжнародними роздрібними мережами, не проблеми конкуренції, і навіть не
проблеми пов'язані з підвищенням рівня обслуговування і створення стійкого
купівельного іміджу на торговельних підприємствах. Це проблема крадіжок і
втрат на підприємствах роздрібної торгівлі. Зі збільшенням долі магазинів
самообслуговування, укрупненням торговельних підприємств, зростанням
штату і ускладненням організаційної структури роздрібних мереж - проблема
крадіжок і втрат вийшла на перше місце у світі [1].
Тільки нещодавно підприємці всього світу, а особливо України стали
говорити про цю проблему. Раніше говорити про неї було непристойно,
вважалося, що це недогляд керівництва і може пошкодити іміджу компанії.
Але коли рітейлери зрозуміли, що проблема торкається усіх, і з кожним роком її
актуальність лише зростає, занепокоєння про імідж стало відходити на другий
план.
Суб'єктивні втрати, що відбуваються з вини персоналу і втрати від
крадіжок, мало описані в літературних джерелах і тільки зараз стають
предметом глибокого вивчення.
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IНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА
Наслiдки економiчної кризи й антикризовi заходи уряду формують
появу нових норм i правил ведення економiчної дiяльностi в економiцi
України. Виникають часто непередбачуванi реакцiї економiчних агентiв на ту
чи iншу змiну на звичних для них ринках, загострюються iснуючi вади i
з’являються новi ризики у функцiонуваннi внутрiшнього ринку країни. Це
спричиняє
необхiднiсть
формування
ефективного
iнституцiйного
середовища. А закрiплення курсу на європейську iнтеграцiю зумовлює
необхiднiсть визначення шляхiв удосконалення iнституцiйного забезпечення
розвитку пiдприємництва в ЄС, якi доцiльно враховувати пiд час вироблення
вiтчизняної політики розвитку та підтримки пiдприємництва.
Дослiдження та аналiз умов становлення та розвитку пiдприємництва
висвiтлено у працях З.Варналiя, Т.Васильцева, Л.Воротiної, В.Герасимчук,
I.Мазур, В.Сизоненка. Окремi аспекти формування iнституцiонального
середовища були розглянутi у працях вiтчизняних учених В.Бодрова,
В.Воротiна, I.Грицяка, В.Мартиненка, С.Кравченка, В.Розпутенка та iнших.
Iнституцiональне середовище є сукупнiстю соцiальних, полiтичних,
правових, економiчних, психологiчних та iнших формальних та
неформальних обмежень, що врегульовують взаємовiдносини рiзноманiтних
суб’єктiв економiки. Змiни, що вiдбуваються в iнституцiональному
середовищi, вiдповiдним чином позначаються на пiдприємництвi, яке, у свою
чергу, впливає на економiчне зростання. Адже, пiдприємництво є основою
економiчного i соцiального розвитку країни, вирiшення соцiальних проблем,
подолання бiдностi та забезпечення високого рiвня життя громадян, крiм
того, є важливою складовою конкурентоспроможностi нацiональної
економiки [3].
Факторами якi гальмують розвиток пiдприємництва є: органiзацiйноправовi труднощi започаткування бiзнесу, особливо на стадiї переходу вiд
реєстрацiї до початку дiяльностi; недостатнi зв’язки з мiжнародними
фiнансовими органiзацiями по залученню iнвестицiй i гарантiй; переважно
декларативний характер державної підтримки пiдприємства; неоднозначнiсть
та суперечливiсть чинної нормативно-правової бази; несприятлива податкова
полiтика; обмеженi можливостi для захисту вiд протиправних посягань;
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криза неплатежiв та проблеми з формуванням нових взаємозв’язкiв, каналiв
збуту; недостатнiсть професiйних знань та досвiду тих, хто займається малим
та середнiм бiзнесом.
Цi чинники формують несприятливе iнституцiйне середовище для
розвитку пiдприємництва, що призводить до зменшення кiлькостi малих
пiдприємств та кiлькостi зайнятих працiвникiв на малих пiдприємствах, а
також до зменшення фiнансових результатiв до оподаткування.
Крiм того, одним iз негативних факторiв, що обмежує розвиток
пiдприємництва як у країнах ЄС, так i в Українi, є корупцiя. Слiд вiдмiтити,
що основними напрямами подолання корупцiї в ЄС є: сприяння розвитку
громадянського суспiльства та забезпечення можливостей для здiйснення
монiторингу управлiння й боротьби з корупцiєю (Румунiя, Португалiя,
Грецiя, Словаччина та iн.); проведення аудиту державних витрат i
бюджетного планування, контроль над прозорiстю вiдносин власностi та
широким висвiтленням у ЗМI процесiв приватизацiї; зростання судової
автономiї та пiдзвiтностi (Румунiя, Iталiя, Грецiя та iн.).
Урядом України проводиться полiтика щодо створення сприятливих
умов для ведення бiзнесу, усунення iснуючих перешкод для бiзнесу,
створення привабливих умов для дiяльностi суб’єктiв пiдприємницької
дiяльностi, що дозволить залучити до розвитку вiтчизняної економiки
iнвестицiї та потенцiал приватного капiталу. Прийнято деякi основоположнi
закони, якi вiдповiдають європейським принципам регулювання
пiдприємницької дiяльностi, у сферах: лiцензування, державної реєстрацiї
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, дозвiльнiй системi (обмеження
кiлькостi документiв дозвiльного характеру), у сферi технiчного
регулювання, закон "Про розвиток та державну пiдтримку малого i
середнього пiдприємництва в Українi".
Серед завдань у сферi розвитку малого i середнього пiдприємництва в
Українi визначено такi [1]:
- спрощення дозвiльних процедур та процедур здiйснення державного
контролю, отримання документiв дозвiльного характеру для суб’єктiв
пiдприємництва та скорочення строку проведення таких процедур;
- удосконалення порядку ведення податкового i статистичного облiку та
звiтностi суб’єктiв господарської дiяльностi, зниження податкового тиску на
економiку та забезпечення його рiвномiрностi;
- зниження тиску на суб’єктiв господарювання з боку контролюючих
органiв, протидiя рейдерству та корупцiї;
- вдосконалення iнфраструктури розвитку пiдприємництва;
- створення сприятливих фiнансових передумов для започаткування та
здiйснення пiдприємницької дiяльностi, доступностi фiнансових ресурсiв для
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi;
- забезпечення державної пiдтримки суб’єктiв малого i середнього
пiдприємництва, що працюють у сферi iнвестицiйної, iнновацiйної i науковотехнiчної дiяльностi, впровадження зарубiжного досвiду з питань
започаткування нових iнновацiйних технологiй в господарськiй дiяльностi;
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- посилення уваги до iнформацiйного забезпечення, навчання i
пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для суб’єктiв пiдприємництва.
Першочерговими завданнями для України в процесi втiлення в життя
європейських пiдходiв до розвитку малого та середнього бiзнесу є
досягнення i формалiзацiя домовленостей з ЄС щодо впровадження в Українi
принципiв, викладених в "Актi з питань малого бiзнесу" (АМБ). Вiтчизнянi
пiдприємства потребують побудови моделi соцiальної вiдповiдальностi, яка
буде адекватною сучасним цiннiсним орiєнтацiям суспiльства, потребам
трудових колективiв та економiчним орiєнтацiям власникiв пiдприємств.
Отже, в Українi на сьогоднiшнiй день є проблеми, що перешкоджають
розвитку пiдприємництва, тому полiпшення iнституцiйного середовища
пiдприємницької дiяльностi має вiдбуватися спiльними зусиллями держави,
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та їх громадських об’єднань з
урахуванням нацiональних iнтересiв. Основними напрямами удосконалення
iнституцiйного забезпечення розвитку пiдприємництва в ЄС, якi доцiльно
враховувати пiд час вироблення політики розвитку вiтчизняного сектору
малого i середнього підприємництва (МСП), є: пiдтримка дiалогу iз
приватним сектором; розробка стратегiї розвитку МСП iз чiткими
вимiрюваними цiлями; формування культури пiдприємництва та
пiдприємницької освiти, професiйної пiдготовки для підтримки зростання та
створення бiзнесу; змiцнення рамкових умов для пiдприємцiв, зокрема
усунення бар'єрiв та надання підтримки МСП на найважливiших етапах
життєвого циклу; зниження рiвня корупцiї.
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