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Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку діяльності підприємств в
сучасних умовах господарювання
________________________________________________________________
Громова А.Є.- асистент кафедри фінансів.,
Надобних О.О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Кожне мале підприємство в процесі свого функціонування прагне
досягти максимального ефекту, а це неможливо без ефективного управління
ним. Своєю чергою, управління є творчим процесом керівника, що
ґрунтується на виважених рішеннях, прийнятих на основі даних, що
відображають реальний стан речей на підприємстві.
Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого
підприємства - це безперервний і цілеспрямований добір відповідних
інформаційних показників, необхідних для аналізу, планування і підготовки
ефективних управлінських рішень за всіма напрямами фінансовогосподарської діяльності. Інформаційна система покликана забезпечувати
необхідною інформацією не тільки управлінський персонал та власників
малого підприємства, а й задовольняти інтереси широкого кола її
користувачів [1].
Показники статистичної та фінансової інформації прийнято поділяти на
дві групи: зовнішніх та внутрішніх. До зовнішніх відносять показники, що
характеризують загальноекономічний розвиток країни, поділяються на дві групи: 1)
показники макроекономічного розвитку (обсяг доходів та витрат державного
бюджету, бюджетний дефіцит, емісія грошей, індекс інфляції, система
оподаткування МБ, розвиток малого підприємництва та ін.); 2) показники
галузевого розвитку (обсяг виробленої/реалізованої продукції/послуг,
загальна вартість активів, суми капіталу і прибутку до оподаткування та
чистого прибутку, індекс цін на продукцію тощо). Система інформаційних
показників цієї групи є основою для проведення аналізу та прогнозування
умов зовнішнього середовища функціонування малого підприємства під час
прийняття стратегічних рішень.
Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку, поділяють на
показники фондового та грошового ринку: різновиди основних фондових
інструментів, що обертаються на біржовому та небіржовому ринках;
котирувальні ціни попиту та пропозиції основних фондових інструментів;
обсяги угод про окремі фондові інструменти; депозитні та кредитні ставки
комерційних банків та ін. Система показників цієї групи слугує для
прийняття управлінських рішень у сфері формування портфеля
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довгострокових фінансових
фінансових інвестицій тощо.

інвестицій,

здійснення

короткострокових

Показники, що характеризують діяльність контрагентів та конкурентів у сфері
підприємництва,охоплюють показники діяльності банківських установ,

страхових компаній, постачальників та покупців продукції, конкурентів.
Джерелами їх надходження є публікації звітних матеріалів у пресі (за
окремими видами господарюючих суб'єктів), рейтинги (банки, страхові
компанії), платні бізнес-довідки, що надаються окремими інформаційними
компаніями. Вони, як правило, використовуються для прийняття
управлінських рішень з питань оперативної фінансово-господарської
діяльності малих підприємств.
До показників внутрішньої діяльності підприємства відносять:
- показники, що характеризують фінансовий стан та результати
фінансово-господарської діяльності підприємства загалом. Формування
системи показників цієї групи базується на результатах фінансового обліку
підприємства.
- показники, що характеризують фінансові результати діяльності
окремих структурних підрозділів малого підприємства. Система показників
цієї групи використовується для поточного та оперативного управління всіма
аспектами фінансово-господарської діяльності малого підприємства.
Формування системи показників цієї групи базується на даних
організованого на підприємстві управлінського обліку.
- нормативно-планові показники, пов'язані з економічним розвитком
підприємства. Ці показники використовуються в процесі поточного та
оперативного контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності
[1].
В умовах сучасної економіки доцільно на основі внутрішніх показників
створювати моделі розвитку, аби на їх основі перевіряти доцільність своєї
діяльності та планувати перспективні напрями на майбутнє. В практичній
діяльності менеджерів підприємств моделі фінансово-економічного стану
застосовуються як інструмент прогнозування, планування, управління у
фінансово-економічній підсистемі підприємства, що суттєво впливає на
діяльність усіх його підсистем [3]. Побудова економіко-математичної моделі
фінансово-економічного стану підприємства здійснюється в декілька етапів:
а) якісний аналіз (постановка мети аналізу, визначення сукупності,
визначення результативних і факторних ознак, вибір періоду, за який
проводиться аналіз, вибір методу аналізу); б) попередній аналіз сукупності
(перевірка однорідності сукупності, виключення аномальних спостережень,
уточнення необхідного обсягу ознак); в) побудова економіко-математичної
моделі фінансово-економічного стану підприємства з урахуванням вимог до
її адекватності та значущості; г) економічна інтерпретація й практичне
використання побудованої моделі. У процесі створення, аналізу й
використання
економіко-математичної
моделі
застосовується
ряд
спеціальних процедур і методів [2]. Моделювання кінцевої факторної
системи для аналізу будь-якого результативного фінансово-економічного
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показника господарської діяльності підприємства ґрунтується на таких
економічних
критеріях:
причинності,
достатньої
специфічності,
самостійності існування, облікової можливості. Фактори, що включаються в
таку систему, повинні бути кількісно вимірюваними. В основі розробки
економіко-математичних моделей повинен бути, насамперед, аналіз
інформації кількісних характеристик економічних процесів, при цьому якісні
характеристики вводяться в модель у тій мірі, у якій вони можуть бути
виражені як показники міри будь-якого явища або процесу.
Аналітичну роботу та моделювання управлінських ситуацій розвитку
підприємств можна провести за наступною послідовністю:
1. Визначення кількості аналізованих періодів роботи підприємства. В
умовах сучасної української економіки для об‘єктивної оцінки діяльності
підприємства необхідно аналізувати принаймні протягом 3 періодів. Це дає
можливість оцінити динаміку розвитку підприємства.
2. Введення вихідних даних, що характеризують економічні та фінансові
показники підприємства. Для управлінського аналізу ці показники є
об‘єктивними та достовірними.
3. Розрахунок фінансових аналітичних параметрів, що характеризують
рівень прибутковості та ділової активності підприємства. Використання
вказаних показників обумовлюється доцільністю оцінки ефективності
вкладення ресурсів підприємства та його можливістю генерувати фінансові
ресурси.
4. Аналіз та наочне представлення тенденцій отриманих показників.
Аналіз показників можна представити у вигляді абсолютних та відносних
показників, а також графічного зображення тенденцій їхнього розвитку, що
дає можливість інтерпретувати отримані результати.
5. Прогнозування фінансово-економічних показників на перспективний
період. Даний етап може передбачати введення бажаних параметрів для
отримання необхідних результативних показників.
6. Варіювання економічними показниками задля отримання бажаних
прогнозних фінансово-економічних показників підприємства. Даний етап
передбачає пошук найбільш оптимального співвідношення економічних
ресурсів підприємства для отримання більш високих фінансових показників,
тобто дозволяє моделювати різні ситуації фінансово-економічного стану
підприємства.
7. Аналітична (кількісна) оцінка впливу кожного економічного
параметра на фінансові показники діяльності підприємства [2].
Отже, неможливо переоцінити значення повної та достовірної
інформації про фінансовий стан та результати діяльності малого
підприємства під час вирішення поточних та перспективних господарських
проблем. Враховуючи вказані особливості та методичні аспекти
використання факторних моделей фінансово-економічних показників в
сучасних умовах пропонуються практичні рекомендації щодо їхнього
моделювання за допомогою програмного забезпечення оцінки фінансовоекономічного стану підприємства для поліпшення його діяльності.
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БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
Ефективність підприємницької діяльності залежить, в першу чергу, від
планування та оцінки. Будь-який підприємницький захід, пов‘язаний з
витратами і зорієнтований на прибуток, потребує розрахунків і оцінки. Тому
важливою проблемою сьогодення є незадовільний економічний та
фінансовий стан вітчизняних підприємств. Зазначена ситуація пояснюється
перш за все тим, що практично повністю вичерпали себе екстенсивні
чинники економічного зростання – нарощування економіки за рахунок
завантаження вільних виробничих потужностей. Інтенсивні чинники –
підвищення ефективності виробництва, за рахунок яких, перш за все,
повинна розвиватися економіка, зараз використовуються не повною мірою.
Загальний стан господарських суб‘єктів свідчить про низьку
платоспроможність підприємств, відсутність заходів з фінансового
оздоровлення та неможливість забезпечення ефективного розвитку
підприємницької діяльності.
Значний внесок у розроблення засад бюджетування на підприємстві
зробили такі науковці: О.Амоша, Є.Ананькіна, В.Андрієнко, С.Аптекар,
А.Загородній, І.Бланк, Ф.Бутинець, Р. І. Жовновач, О. Г. Мельник, В.Ф.
Сомов, М. Д. Білик, В. Хліпальська, О.Терещенко, О.Тимофеєва та інші.
Оцінка підприємницької діяльності складається з оцінки її складових,
таких як: витрати виробництва і прибуток, фінанси, податки, ринок як об‘єкт
маркетингу, кредити тощо. Проте оцінка окремих, навіть дуже важливих її
складових у відриві від всієї виробничої економічної системи скоріше за все
призведе до помилок, які, в свою чергу, створять ―зону ризику‖ саме там, де
знехтували оцінкою.
При оцінці ефективності використання фінансових ресурсів
співставлення результату повинно бути не з витратами на його досягнення, а
з усім обсягом ресурсів, які можуть бути використані для досягнення цього
результату. Лише в цьому випадку визначається реальна картина
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ефективності використання ресурсів. Досягнення максимальної ефективності
можливо лише тоді, коли всі ресурси будуть повністю використані у
виробничому процесі. Це відправний момент у визначенні ролі процесу
бюджетування перш за все для вітчизняних підприємств.
Підприємство самостійно обирає форму бюджету, але формується він
на основі певної процедури, яка визначає процес бюджетування. Бюджетне
планування на підприємстві складається з трьох етапів:
1) підготовка до планування;
2) планування – розроблення бюджетів;
3) контроль за виконанням бюджетів.
Зазвичай бюджетним періодом є календарний рік, у межах якого
виділяють короткі періоди: квартали, місяці, декади, тижні. В процесі
бюджетування розробляють різні види бюджетів залежно від цільового
призначення, об‘єкта бюджетування, змісту показників, методів та строку
розроблення, способу складання та напрямків побудови.
Застосовуючи на практиці існуючі методи розробки бюджетів, кожне
підприємство визначає для себе, який із бюджетів йому розробляти в першу
чергу, беручи до уваги ―вузькі місця‖. Оскільки найчастіше ―вузьким місцем‖
діяльності підприємства є обсяг реалізації продукції, то, насамперед,
складають бюджет продажу, так як від обсягів продажу і вартості реалізації
залежить обсяг виробництва, собівартість, прибуток, ціни тощо. Цей бюджет
визначає рівень і характер усієї діяльності підприємства, впливає на інші
бюджети, складені на основі його інформації. Прогноз продажу є основою
планування виробництва, а бюджет продажу – основою бюджету
виробництва
Бюджет капітальних інвестицій відображає планові витрати, вибір
проектів і джерел фінансування, спрямовує розвиток підприємства й
ефективність його діяльності. Цей бюджет впливає на бюджет руху грошових
потоків, бюджет прибутків і збитків, на бухгалтерський баланс.
Бюджети розробляють менеджери усіх підрозділів підприємства, але
головну роль у консолідації та аналізі цих розробок відіграє фінансовий
відділ (фінансовий менеджер) або економічна служба в залежності від
структури управління підприємством. Він або вони визначає (визначають)
напрями вдосконалення розрахунків для забезпечення необхідного
фінансового результату. В процесі бюджетування здійснюють аналіз, який
дає змогу визначити можливості зростання прибутку. Зауважимо, чим нижча
точка беззбитковості, тим більший прибуток і менший операційний ризик.
Фінансовий менеджмент з означених позицій обов‘язково повинен
передбачити як песимістичний, так і оптимістичний варіанти зведених
бюджетів (поєднання операційного і фінансового бюджетів), щоб при
необхідності мати змогу їх використати, не ставлячи під загрозу весь процес
бюджетування.
Крім того, необхідно запропонувати таку організацію бюджетного
процесу, щоб бюджети складались одночасно по кожному структурному
підрозділу, якомога частіше за часом, за максимально розширеною
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номенклатурою ресурсів, витрат, та контроль за дотримуванням бюджету
було покладено не тільки на бюджетний комітет підприємства, а і на
безпосередньо тих робітників, які виконують цей бюджет.
Таким чином, динамічно змінні зовнішні умови зумовлюють
необхідність постійного перегляду тактичних і частково стратегічних цілей,
балансування між стабільністю та змінністю кінцевих результатів діяльності
підприємства. З цією метою бажано забезпечувати стратегічну гнучкість або
здатність підприємства до формування превентивних управлінських заходів
та швидко реагувати на зовнішні зміни для отримання конкурентних переваг.
Впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить:
–
поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і
витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси,
–
оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний
контроль за постійними і змінними витратами;
–
поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного
управління грошовими потоками;
–
підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;
–
узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів
підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених
глобальних завдань.
Список використаних джерел:
1. Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування
//Фінанси України. – 2010. - №3. -.С. 97-109.
3. Мельник О. Г. Методи бюджетного планування // Фінанси України. –
2009. - №12. – С. 37 – 46.
4. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних
підприємствах //Фінанси України. – 2011. - №4. – с. 45-50.
6.
Сомов
В.Ф.
Бизнес-план
как
инструмент
оценки
предпринимательской деятельности (бизнеса)//Стратегия розвитку України .2012.- №31. С. 367-374.
Денисюк О. М.- д. е. н., професор,
Гилюк Л. О.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Державний фінансовий контроль – це система здійснення контрольних
заходів, організації внутрішнього аудиту, інспектування з метою
забезпечення оптимального управління бюджетними ресурсами та
державним майном на основі принципів законності, ефективності,
економічності, результативності та прозорості.
Основною метою діяльності державного фінансового контролю
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необхідно визначити забезпечення попередження та недопущення фінансовобюджетних порушень. Проблема полягає в тому, що система державного
фінансового контролю не відповідає основним сучасним європейським
вимогам, Невизначеність механізму встановлення відповідальності
посадових осіб створюють умови для значного зниження рівня фінансовобюджетної дисципліни як в цілому по країні, так і в переважній більшості
регіонів.
Деякі аспекти розгляду зазначеної проблеми знайшли своє відображення
в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема в працях, В. Плескач, Т.
Рева, К. Ковальчук, І. Стефанюк та ін. Теоретичним та методологічним
проблемам управління та контролю за місцевими фінансами присвячені
наукові праці Єфремової І., В. Бубенко та інших.
Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого
самоврядування в нових умовах господарювання набуває все більш
важливого значення для економіки з огляду на те, що встановлені державою
правила організації діяльності органів місцевого самоврядування і обігу
фінансових ресурсів спрямовані на забезпечення макроекономічної
рівноваги, стабілізацію економіки і фінансову безпеку, захист прав власників
та створення умов для чесної конкуренції і ефективності економічної
системи.
Організація фінансового контролю на місцевому рівні повинна
враховувати особливості функціонування місцевих фінансів. У багатьох
країнах органи центральної влади наділені значними контрольними
повноваженнями у сфері місцевих фінансів. Це зумовлено насамперед тим,
що держава відіграє значну роль у фінансуванні органів місцевого
самоврядування, зокрема для забезпечення виконання делегованих нею
повноважень.
Здійснення органами влади ефективного державного фінансового контролю
за надходженням, розподілом і витрачанням ресурсів держави є невід‘ємною
складовою та важливою функцією системи державного управління.
В організації системи державного фінансового контролю в Україні існує
ряд проблем які знижують рівень фінансово-бюджетної дисципліни в
регіонах.
Недосконала законодавча база, відсутність системності контролю,
використання застарілих методів ретроспективного контролю та
недосконалість самої системи місцевих фінансових органів стали підґрунтям
для поширення зловживань та маніпуляцій із фінансовими та матеріальними
ресурсами. .
Найважливішою проблемою недосконалої системи контролю місцевих
фінансів є недосконале законодавство. Оскільки відсутній єдиний базовий
закон, який би чітко регламентував відносини об‘єктів та суб‘єктів контролю
як на державному так і на місцевому рівнях.
У Законі України «Про місцеве самоврядування» визначено, що
державний фінансовий контроль за діяльністю органів і посадових осіб
місцевого самоврядування може здійснюватись лише на підставі, в межах
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повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та законами
України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи
їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданим
їм власних повноважень. Разом з тим, в урядовій Концепції розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю, органи місцевого
самоврядування віднесені до державного сектору. А Закон України «Про
місцеве самоврядування» жодним чином не відносить функції та
повноваження місцевого самоврядування до державного сектору.
Все це дає підстави говорити про розбалансованість законодавчої бази
та невідповідність нормативно-правових актів стосовно державного
фінансового контролю на регіональному та місцевому рівнях.
Наступна проблема полягає в тому, що сьогодні державний фінансовий
контроль, як урядовий, так і парламентський, не поширюється на доходи
місцевих бюджетів України. Багато хто з науковців, законодавців та
державних службовців безпідставно спрощує і звужує державний контроль,
розглядаючи його тільки як контроль використання бюджетних коштів. Але
це неправильно. Кожна держава, кожен господар обов'язково мають стежити
і за дохідною частиною свого бюджету.
Це призводить до значних порушень при виконанні місцевих бюджетів.
Зазначимо, що в Україні місцеві бюджети знаходяться поза межами
незалежного зовнішнього контролю. Остання редакція статті 98 Конституції
України визначила, що повноваження вищого органу контролю державних
фінансів – Рахункової палати Україні – поширюються лише на контроль за
використанням коштів Державного бюджету України . Таким чином, у
системі управління нашої держави практично відсутня функція належного
контролю дохідної частини бюджетів України.
Також належним контролем не охоплено видатки місцевих бюджетів,
які відображають винятково важливу їх роль у соціально-економічному житті
суспільства. Структура видатків місцевих бюджетів має виключно соціальну
спрямованість. Таке цільове використання коштів є закономірним, адже
місцеві органи самоврядування покликані вирішувати локальні проблеми, які
безпосередньо пов‘язані з наданням різноманітних суспільних, в тому числі
соціальних послуг, піднесенням рівня добробуту населення, створенням
необхідних умов для його життєдіяльності. Проте, абсолютні розміри коштів,
які виділяються з місцевих бюджетів на утримання соціально-культурних
об‘єктів і на соціальні виплати, є недостатніми для задоволення потреб
населення.
Ще одна проблема пов‘язана з відсутністю системності контролю. Ми
розділяємо думку провідних сучасних науковців про те, що у процесі
переходу до ринкових відносин дедалі важливішу роль відіграє превентивний
фінансовий контроль. Він здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень
із фінансових питань, у тому числі на стадії розробки та ухвалення законів і
актів органів місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової
діяльності, в першу чергу бюджетів на поточні роки.
Система фінансового контролю на місцевому рівні повинна мати
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постійний характер та бути спрямованою не тільки на виявлення порушень та
покарання винних осіб, а й на попередження порушень бюджетної
дисципліни та запобігання зловживанням у цій сфері. Наслідком
безсистемності у правовому полі стала розбалансована система органів, що
забезпечують державний фінансовий контроль.
Крім того, необхідно удосконалити саму систему місцевих фінансових
органів. Фінансові управління та відділи місцевих державних адміністрацій
мають набути подвійного підпорядкування як Міністерству фінансів
України, так і главі відповідної місцевої державної адміністрації. На місцеві
фінансові органи в системі виконавчої влади доцільно покласти обов'язки
контролю за законністю діяльності фінансових органів місцевого
самоврядування.
Органам місцевого самоврядування необхідно дати можливість
створювати в структурі власних фінансових відділів підрозділи з контролю за
стягуванням місцевих податків і зборів. Це дало б можливість, з одного боку,
розвантажити місцеві органи Державної фіскальної служби, а з іншого –
посилити роль фінансових органів місцевого самоврядування.
Окрім згаданих вище, однією з головних проблем державного
фінансового контролю на місцевому рівні залишається корупція. Особлива
небезпека корупції полягає в її «системності», вона вражає і призводить до
незворотних змін в усьому державному апараті. Головною причиною
існування корупції є бюрократичні дії державних чиновників.
Система фінансового контролю на місцеву рівні повинна мати постійний
характер.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Трансформаційні зміни економічної та політичної системи України в
умовах європейської інтеграції об‘єктивно передбачають суттєву перебудову
управлінських функцій держави, у тому числі й контрольних. Існування
об‘єктивної потреби створення цілісної системи фінансового контролю, яка
побудована на єдиних організаційних та методологічних засадах, і, як
наслідок, покращення рівня фінансової дисципліни зумовлює необхідність
визначити пріоритетні напрями вдосконалення фінансового контролю в
сучасних умовах [3, с. 104].
Проблеми фінансового контролю досліджували українські науковці,
серед яких необхідно згадати: І.В. Басанцова, В.М. Карпова, Л.А. Савченко,
І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука, С.В. Бєльчика, М.В. Бариніна-Закірова, Т.В.
Кальченка, В.К. Симоненка.
Державний фінансовий контроль є важливою функцією держави, за
допомогою якої забезпечуються нормальні умови для функціонування
фінансової системи. На сьогодні визнано, що існує необхідність розвитку
системи державного фінансового контролю з огляду на об'єктивну потребу
створення відповідної противаги існуючим загрозам у фінансовій системі,
зокрема щодо зменшення обсягів та кількості бюджетно-фінансових
зловживань та злочинів; покращення рівня фінансової дисципліни у
використанні бюджетних коштів; забезпечення надходжень до бюджету
податків, зборів та обов'язкових платежів; посилення відповідальності
учасників бюджетного процесу та ін.[2, с. 263].
Система фінансового контролю, що створена й функціонує в Україні, є
недостатньо дієвою та не забезпечує повною мірою дотримання належної
фінансово-бюджетної дисципліни, про що свідчить той факт, що за період із
2008 р. до 2012 р. обсяг правопорушень у бюджетній сфері України зріс у 4,7
раз [3, с. 105].
Сучасні тенденції в українському суспільстві зумовлюють необхідність
вирішення важливого питання – вдосконалення організації фінансового
контролю, оскільки офіційні дані Рахункової палати України та Державної
фінансової інспекції України свідчать про масові порушення фінансової
дисципліни.
Необхідно констатувати, що за останні роки корупція у країні набула
системного й організованого характеру. Про її системність свідчать дані звіту
Рахункової палати: «Аналіз показав, що порушення допускалися на всіх
стадіях проведення процедур, мали системний характер і повторювались із
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року в рік, що вказує на відсутність належного контролю з боку
уповноваженого органу у сфері державних закупівель та безвідповідальність
і повне ігнорування державних інтересів з боку замовників». Аналогічні дані
наводяться Державною фінансовою інспекцією України: «Контрольні заходи
засвідчили, що і далі залишається поширеною негативна практика
незаконного використання бюджетних ресурсів. Такі порушення фінансовогосподарської дисципліни виявлено майже в кожному із перевірених об‘єктів
контролю» [1, с. 78].
Європейський досвід спрямовує на вжиття рішучих заходів для
боротьби з корупцією та організованою злочинністю у системі державного
фінансового контролю. За висновком фахівців, в Україні результативність як
зовнішнього, так і внутрішнього фінансовою контролю залишається
недостатньою. Тому доцільно вивчити практику ЄС і вжити заходів щодо її
імплементації в українське законодавство.
До основних вад сучасної системи державного контролю можна
віднести такі:
1. Переважна більшість контрольних процедур має фіскальний характер.
На практиці найчастіше використовують ревізію та перевірку. Ці методи
дають змогу лише виявити фінансові порушення.
2. Переважання заходів подальшого (наступного) контролю. Існуючі
процедури попереднього та поточного контролю у межах діючої системи
фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими.
3. Неусвідомлення важливості внутрішнього фінансового контролю як в
системі управління державними фінансами, так і керівниками підприємств,
установ, організацій.
4. Низький рівень дієвості механізму адміністративних стягнень.
5. Зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних
коштів.
6. Неврегульованість діяльності та перетин функцій суб'єктів
фінансового контролю [2, с. 264].
В Україні питання здійснення фінансового контролю регламентується
Конституцією України, низкою законів і підзаконних актів, проте відсутній
базовий закон, який би однозначно унормовував сутність фінансового
контролю, його функціональне призначення, принципи організації, систему
органів фінансового контролю й механізм їх взаємодії, форми, способи й
методи його здійснення. Закон України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII,
хоча й покликаний визначити правові та організаційні засади здійснення
державного фінансового контролю, лише регламентує діяльність
центрального органу виконавчої влади, уповноваженого Президентом
України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового
контролю.
Основною вимогою сьогодення є розробка системного закону про
фінансовий контроль, у якому повинні бути передбачені й чітко визначені
поняття фінансового контролю; єдині принципи фінансового контролю;
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перелік органів фінансового контролю, їх функції, сфера діяльності та
порядок взаємодії; методи фінансового контролю, порядок здійснення
контрольних заходів, механізми оскарження дій контролюючих органів та
їхніх посадових осіб.
Зазначений закон має стати фундаментом для розробки та прийняття
комплексу підзаконних актів, інструктивних, регламентуючих документів,
сучасних методологічних розробок, що й створить правову основу для
формування цілісної системи фінансового контролю в Україні [3, с. 107].
В Україні ще від часів радянської влади й до сьогодні пріоритетна роль у
здійсненні державного фінансового контролю закріплена за Кабінетом
Міністрів. За такого підходу уряд на чолі із прем‘єр-міністром узурповано
замикає на собі функції виконавця (Мінфін) і контролера (Державна
фінансова інспекція), що не сприяє підвищенню прозорості бюджетного
процесу та усуненню адміністративних перешкод в економіці. Понад те,
описана модель «контролювання» породжує численні корупційні схеми на
найвищому рівні.
Стосовно Державної фінансової інспекції, то після проведення заходів із
наближення до стандартів Європейського Союзу
її штат має бути
переглянутий та оптимізований відповідно до сучасних вимог економіки,
враховуючи те, що інспекція мусить виконувати лише функції внутрішнього
контролера (за завданням виконавчої влади) [1, с. 79-80].
Запровадження єдиної ефективної та дієвої політики у сфері фінансового
контролю слід розпочинати з розробки Стратегії розвитку системи
фінансового контролю в Україні . Стратегія має визначити основні напрями
реформування існуючої системи фінансового контролю, закріпити основні
принципи, завдання та процедурні моменти. Результатом упровадження
Стратегії має стати нова ефективна система фінансового контролю, яка
забезпечить поліпшення стану фінансово-бюджетної дисципліни внаслідок
створення прозорого й чіткого механізму здійснення контрольних заходів,
стандартизацію системи контролю відповідно до міжнародних стандартів та
створення ефективної державної політики в цій сфері на середньо - та
довгострокову перспективу.
Отже, для забезпечення ефективності фінансового контролю в Україні,
приведення його у відповідність до міжнародних стандартів необхідно
здійснити низку суттєвих перетворень, які передбачають реалізацію заходів
правового, організаційного та методологічного характеру. Модернізація
системи фінансового контролю повинна здійснюватися не фрагментарно, а
на підставі дотримання єдиної стратегії розвитку системи контролю.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПІ ПОСТАЧАННЯ
Останніми роками у сфері роздрібної торгівлі відбуваються зміни,
викликані впливом глобалізаційних процесів. Світовий досвід глобалізації
торгівлі зумовив появу і активний розвиток мережевих форм організації
торговельних структур і в Україні. Оцінка сучасних торгівельних форматів
дозволяє побачити, що найбільшого розвитку набув такий формат як
супермаркет.
Розвиток торговельних мереж явище позитивне для споживачів і дуже
серйозне випробування для виробників, так як по мірі захвату долі ринку
торговельні мережі набувають все більшого впливу на постачальників.
Загальновідомо, що в процесі просування товарів до споживача частина
з цих товарів доводиться списувати по причинах, не пов'язаних з продажем:
природний убуток, бій, псування, крадіжка і т.д. Крім того сьогодні
спостерігається активний, цілеспрямований і постійний пошук можливостей
для заподіяння втрат як персоналом так покупцями і постачальниками. Будьякий етап технологічного процесу, яким би елементарним він не був,
приховує в собі десятки можливостей, що запрошують зловмисників
скористатися ними.
Кожна частина сукупної величини товарних втрат формується на
конкретному етапі і є результатом (в більшості своїй негативного характеру)
конкретних дій або бездіяльності. Такими етапами є: процес транспортування
товарів від постачальників до рітейлера; процес зберігання продукції на
складах роздрібного торгівельного підприємства; процес реалізації товарів
кінцевому споживачеві.
Виділимо всіх суб‘єктів формування товарних втрат: постачальники
товарів, співробітники, покупці, держава.
Підприємство роздрібної торговельної мережі в нашому дослідженні є
ключовою ланкою.
Склад, послідовність та технологія виконання операцій торговельнотехнологічного процесу визначається насамперед асортиментним профілем
магазину, розміром його загальної площі, методами продажу товарів,
організацією розрахунків з покупцями та процесами товаропостачання [1].
Процес утворення втрат торгівельної організації розбитий на стадії
виникнення.
19

Першим етапом в торгово-технологічному процесі є етап постачання та
переміщення товарів (логістика), який повинен піддаватися особливому
контролю, адже саме з нього, починаються втрати в магазині.
На етапі вибору джерел постачання та заключення угод підприємство
враховує умови постачання та транспортування, що забезпечують
збереження цінностей:
а) швидкопсувний товар перевозиться в автомобілях-холодильниках,
щоб уникнути його псування;
б) розробка і встановлення нормативів товарних запасів. Прискорення
товарооборотності є одним із способів зниження товарних втрат;
в) закріплення в договорах постачання умов повернення бракованої
продукції. Цей пункт переговорів є важливим для підприємства роздрібної
торговельної мережі. Розмір повернення впливає на закупівельну ціну, проте,
тривалий час є конкурентною перевагою постачальника.
Недобросовісними діями постачальника, які призводять до збільшення
товарних втрат торговельного підприємства є:
1. Вживання (з метою зниження собівартості продукції) технічних умов,
що передбачають технології виробництва продукції з великою кількістю
вологопоглинаючих компонентів і, відповідно, вологу. Наслідком цього є
втрата до 30% ваги м‘ясних товарів в результаті зберігання в холодильній
камері з примусовим обдуванням протягом доби;
2. Недобросовісність виробників у вигляді постачання товарів з
терміном придатності, що закінчується.
3. Недокладання зі сторони виробника в коробки з штучнім товаром.
4. Крадіжки водіїв-експедиторів. Охорона магазина не завжди ретельно
відстежує всі процеси руху на об‘єкті. У зв'язку із цим водій-експедитор має
можливість здійснити крадіжку привезеного товару. Також одним із завдань
служби безпеки є відстеження і характер спілкування співробітників
магазину (комірники, приймальники) з представниками постачальника або
перевізника (експедитори, водії) з метою виявлення ознак спілкування поза
роботою, що вказують на імовірну змову [2].
У взаємовідносинах «постачальник - роздрібне торговельне
підприємство» втрати утворюються не лише від дій постачальника та його
співробітників. Так, при укладенні договорів постачання продукції роздріб
страхується і ставить умову: забирати частину товару, який:
- зіпсувався як в результаті прострочення, так і в результаті порушення
цілісності упаковки;
- не продався (ситуація, коли підприємства працюють на умовах
консигнації – під реалізацію);
В договорі постачання, затверджені відсотки повернення, повинні бути
засновані на реальних обсягах бракованої продукції, що утворюються.
У договорах постачання повинен бути чітко визначений і закріплений
графік постачань, що дозволить мінімізувати шлях товару в приміщення
магазина.
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При цьому, строки приймання товару і дата переходу права власності на
нього не завжди однакові. Згідно ст. 664 ЦК України, якщо інше не
передбачене договором купівлі-продажу, обов'язок продавця передати товар
покупцеві вважається виконаним в момент:
1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений
обов'язок продавця доставити товар;
2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути
переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.
У тих випадках, коли з договору купівлі-продажу не випливає
обов'язок продавця доставити товар або передати товар у його
місцезнаходженні, обов'язок продавця передати товар покупцеві
вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або
організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачене
інше.
На сьогодні існує ще одна договірна форма постачання товарів, яка не
легалізована у чинному ЦК України, але широко застосовується суб'єктами
підприємницької діяльності – це договір консигнації. Консигнація – це
договір, за яким консигнатор (торговельне підприємство) збуває від свого
імені товар, що поставлений консигнантом (постачальником) на його склад
[3].
Товари, що передані консигнатору, є власністю консигнанта до моменту
їх продажу покупцеві. Тому ризик випадкового знищення чи пошкодження
(псування) товару лежить на Консигнаторі з моменту прийому товарів
Консигнатором на консигнацію. Звідси випливає, що втрати товарів при
транспортуванні та до моменту прийому товарів відносять на рахунок
консигнанта (постачальника). Ще одним позитивним результатом
використання договорів консигнації є оплата за товар постачальнику, яка
здійснюється по мірі реалізації в обговорені терміни. Не проданий в ці
терміни товар, або товар, термін придатності якого закінчився може бути
повернений консигнанту.
Отже товарні втрати підприємств торговельної мережі на етапі
постачання товарів та пошук шляхів їх скорочення потребують подальшого
вивчення та дослідження.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
АУДИТУ
З переходом до ринкових відносин в Україні почала формуватися
система державного фінансового контролю, яка покликана попереджати
фінансові правопорушення і шахрайства, а також реагувати на них у випадку
їх вчинення. Наявні на сьогодні форми державного фінансового контролю,
такі як ревізії та перевірки не виконують в повній мірі своїх обов‘язків,
оскільки вони спрямовані на дослідження фінансово-господарських операцій
і порушень, що мали місце в діяльності підконтрольного суб'єкта в
попередніх періодах. Для того щоб, державний фінансовий контроль
виконував в повній мірі свої функції було створено таку його форму, як
державний фінансовий аудит.
Актуальність теми дослідження викликана тим, що в сучасних умовах
розвитку все більше наголошується на необхідності оцінки ефективності та
результативності управління державними ресурсами. Мова йде про
модернізацію контролю, який би мав спрямованість на проведення
глибокого аналізу та оцінки системи державного управління в різних сферах
з точки ефективності, результативності, а не тільки встановлення законності
операцій та цільового використання коштів, як це традиційно прийнято під
час інспектування [1, с.115].
Розкриття сутності та методичного забезпечення державного
фінансового аудиту було здійснено у відповідних нормативно-правових
актах та наукових роботах таких авторів як Л. А. Іващенко, К. С. Процун, Н.
І. Рубан, В. К. Симоненко, І. Б. Стефанюк, Т. В. Федченко, В. В. Філіппова та
інших.
Початок розвитку державного аудиту в Україні було покладено
заснуванням у 1996 р. Рахункової палати, яка стала постійно діючим органом
зовнішнього контролю державних фінансів. Проте вперше термін «аудит» у
сфері державних фінансів було застосовано лише у 2001 р. у Бюджетному
Кодексі, у статті 26 якого зазначалося, що зовнішній контроль та аудит
фінансової та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються
Рахунковою палатою – в частині контролю за використанням коштів
Державного бюджету України, Державною фінансовою інспекцією України –
відповідно до його повноважень, визначених законом [2].
Відповідно до чинного законодавства державний фінансовий аудит є
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різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та
аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного
використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів
держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності
фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
Чинним законодавством визначено, що в Україні державний фінансовий
аудит здійснюють Державна фінансова інспекція і Рахункова палата.
Порядок його проведення регулюється Господарським і Бюджетним
кодексами, законом України «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні» та відповідними порядками і методиками
щодо здійснення державного фінансового аудиту за кожним з його напрямів,
затвердженими постановами КМУ.
Проаналізувавши чинне законодавство щодо правового закріплення
видів державного фінансового аудиту, можна зробити висновок про
виділення таких його видів:
1. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит
ефективності);
2. Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ
(фінансово-господарський аудит);
3. Державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання;
4. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів
5. Державний фінансовий аудит окремих операцій [4].
Під час здійснення державного фінансового аудиту обов‘язковій оцінці
підлягає рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб‘єктів
господарювання. Це управління полягає у забезпеченні дотримання вимог
законодавства, достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, збереження активів, а також досягнення визначених цілей і завдань
з виконання показників економічності, продуктивності та результативності.
Що ж стосується об‘єктів державного аудиту, то до них слід віднести:
 діяльність і функції державних органів влади, бюджетних установ,
організацій;
 кошти, що надані з державного бюджету та місцевих бюджетів, та
(або) цільових загальнодержавних фондів на реалізацію державних завдань,
виконання загальнодержавних, бюджетних програм;
 державну і комунальну власність, природні та інші державні
ресурси;
 державні кредити та позики, надані під гарантії Уряду України;
 планові документи та господарські договори;
 дані бухгалтерського обліку та звітності;
 систему внутрішнього фінансового управління і контролю.
Запровадження державного аудиту як найновішої самостійної форми
державного фінансового контролю, безумовно, пов‘язане з численними
проблемами. До основних з них належать наступні [5]:
23

 не визначено головні принципи, процедури та відсутні
обґрунтування методів здійснення даної форми фінансового контролю;
 не вирішене питання інформаційного та програмного забезпечення
аудиторського процесу;
 відсутність критеріїв та нерегульованість процедури вибору об‘єктів
аудиту;
 неготовність кадрів ДФІ до сприйняття зміни філософії державного
фінансового контролю;
 відсутністю правових гарантій нефіскальності державного аудиту;
 неврегульованість взаємовідносин між державними фінансовими
органами з приводу призначення і проведення державного аудиту та
використання його результатів.
Враховуючи вищезазначені проблеми важливими є розробка основних
напрямів удосконалення державного фінансового аудиту з метою
покращення діяльності суб‘єктів господарювання та ефективності їх
функціонування. Серед таких напрямків найбільш нагальними є:
 удосконалення законодавчої бази у сфері державного фінансового
аудиту;
 створення системи органів незалежного зовнішнього державного
аудиту шляхом розвитку регіональних рахункових палат на основі наявної
розгалуженої мережі державних фінансових інспекцій;
 здійснення поступового переходу від ревізій фінансовогосподарської діяльності до аудиту виконання основних показників
бюджетних установ тощо [6].
Врахування вище перелічених пропозицій є запорукою підвищення
ефективності державного фінансового аудиту і важливим фактором
зміцнення економічної безпеки держави.
Таким чином, можна зробити висновок, що державний фінансовий аудит
– це форма державного фінансового контролю, яка полягає у перевірці
фактичного стану справ щодо ефективного використання державних чи
комунальних коштів, достовірності фінансової звітності та правильності
ведення бухгалтерського обліку. Так як цей вид контролю є відносно новим,
то потрібно прийняти комплекс заходів з практичної реалізації державного
фінансового аудиту відповідно до міжнародних стандартів, що забезпечить
раціональне використання державних фінансів, які надзвичайно важливі для
економіки України.
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СУТНІСТЬ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ
В період становлення ринкових відносин в Україні здійснюються
спроби розбудови ринкової економіки та пошуки шляхів інтеграції у
європростір. Проблеми входження України до європейської спільноти
можуть бути вирішені лише за умови підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних
підприємств,
зокрема,
за
умов
випуску
ними
конкурентоспроможної продукції. Одним з визначальних факторів
конкурентоспроможності продукції є її якість.
Витрати на забезпечення необхідного споживачам рівня якості
становлять у різних країнах і сферах виробництва від 2 до 25% загального
обсягу витрат. За даними американських експертів, витрати на якість
досягають 20% від суми продажів. Упровадження ефективної системи
управління якістю, що працює за принципом попередження, а не
виявлення дефектів, дозволяє знизити рівень витрат на якість до 2,5% .
Якщо поняття «якість» визначалось великими філософами ще в ІІІ ст.
до н.е., то питання «вартості якості» вперше постало в кінці ХІХ століття. Це
було зумовлено тим, що почали збільшуватись обсяги виробництва
продукції, підприємства почали виходити на національні ринки з продукцією
масового виробництва, керівники втратили можливість самостійно управляти
виробничим процесом, постала необхідність в спеціалістах з виробництва та
збуту, консультантах з управління. Проте, тільки в 50–х рр. ХХ ст.
управління витратами на якість сформувалось як самостійний науковий
напрям.
Якість продукції повинна гарантувати споживачу задоволення його
запитів, надійність продукції і економію витрат. Ці властивості формуються в
процесі всієї відтворювальної діяльності підприємства, на всіх її етапах і у
всіх ланках. Разом з тим, утворюється вартісна величина продукту, що
характеризує ці властивості від планування розробок продукції до її
реалізації і післяпродажного обслуговування.
Система якості повинна враховувати особливості підприємства,
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забезпечувати мінімізацію витрат на розробку продукції та її впровадження.
Споживач бажає мати впевненість, що якість продукції, яка поставляється,
буде стабільною.
Основні принципи організації системи управління витрат на якість
продукції полягають в:
- оперативності надання інформації про такі витрати;
- повноті, достовірності інформації щодо витрат на якість;
- забезпеченні гнучкості та економічності надання, обробки даної
інформації та представлення її в звітах.
Дослідження показали, що сутність витрати для різних цілей
управління підприємством, в тому числі витрат на якість продукції,
трактуються багатьма дослідниками, науковцями і вченими, серед яких
Г.Г. Азгальдов, В.Н. Войтоловський, А.В. Глічов, В.М. Пархоменко, Е.І.
Тавер, Дж. Шанк та інші.
Разом з тим, значна частина дослідників розглядає витрати на якість
лише з економічної точки зору та їх сутності, тоді причини виникнення таких
витрат та способи їх мінімізації не досліджували.
Аналізуючи праці науковців та дослідження в структурі витрат на
якість можна стверджувати, що під «витратами на якість» варто розуміти
витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об‘єкта
витрат економічно доцільним шляхом, і є пов‘язаними з розробкою,
упровадженням, забезпеченням і управлінням системи якості, технічною
характеристикою продукції, які необхідними для відповідності продукції
вимогам встановлених і передбачуваних потреб споживачів, а також втрати,
обумовлені низькою якістю продукції і процесу.
Розуміючи поняття таких витрат та їх виникнення, можна процес
формування, мінімізації та списання витрат на якість назвати системою
управління якістю (СУЯ).
Ряд вітчизняних підприємств створювали СУЯ та намагалися
впровадити її. Проте як показують дослідження
їх ефективність не
підтверджується на практиці. Вони не тільки не покращують діяльність
підприємства у сфері забезпечення високої якості продукції, а навпаки –
погіршують, при цьому затрачається велика кількість грошових коштів.
Вважаємо, що основними причинами даної ситуації можуть бути:
1. Мета розробки та впровадження системи є отримання сертифікату з
підтвердження якості продукції, відповідності тощо для зовнішніх
користувачів, а не підвищення якості виготовленої продукції, наданні послуг;
2. Недостатня кваліфікація персоналу для розробки та впровадження
ефективних систем уповноважених органів, внаслідок чого розроблена
система не відповідає поставленим перед нею завданням (її функціональному
призначенню).
3. Недостатня кваліфікація персоналу підприємства для підтримки
системи в дієвому стані. Відсутність заходів щодо навчання персоналу.
4. Недостатня кількість грошових коштів для залучення консультантів,
що розробляють та впроваджують систему, на проведення аудиту для
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сертифікації системи уповноваженими органами, для постійного навчання
персоналу, для підтримки системи в дієвому стані, для відслідковування
новинок у даній сфері та впровадження їх у діяльності підприємства тощо.
5. Нерозуміння сутності стандартів з якості та нерозуміння
працівниками керівних посад застосування даних стандартів в практичній
діяльності.
6. Неякісна робота органів з сертифікації.
7. СУЯ не має конвергенційного взаємозв‘язку в іншими системами та
підсистемами підприємства.
Підґрунтям для забезпечення, поліпшення та підтримки на високому
рівні якості продукції є розробка, впровадження та постійне удосконалення
ефективної, дієвої СУЯ, ефективне функціонування якої залежить від
налагодження внутрішньокомунікаційних зв‘язків.
Таким чином, при розробці та впровадженні системи потрібно
враховувати всі вищенаведені чинники, проте, частина з них залежить від
рішення керівника, а частина не залежить. Особливої уваги заслуговує
вирішення останньої причини: СУЯ не має конвергенційного взаємозв‘язку в
іншими системами та підсистемами підприємства. Оскільки, ефективна
побудова СУЯ можлива лише при визначенні та раціональному налагодженні
внутрішніх зв‘язків між підсистемами підприємства, а особливо системи
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, економічного аналізу.
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АУДИТ ГРОШОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У процесі фінансово-господарської діяльності підприємства постійно
вступають у взаємовідносини з іншими суб‘єктами господарювання при
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здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами з
постачальниками, покупцями, банками, з іншими юридичними та фізичними
особами, працівниками тощо [1, с. 45]. Будь-яке підприємство щоденно
здійснює велику кількість розрахункових операцій зі своїми контрагентами,
бюджетом, працівниками, власниками. У зв‘язку із орієнтацією національних
стандартів бухгалтерського обліку на положення Міжнародних стандартів
фінансової звітності, нестабільністю законодавства та розвитком
зорієнтованої на міжнародне співробітництво економіки, саме операції щодо
ведення обліку грошових активів та розрахунків підлягають найбільшим
змінам.
На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не
вистачає, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння
управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими
активами у вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей
вид активів є найбільш обмеженим в сучасних умовах, і управління ним
безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування кінцевих
результатів його господарської діяльності. Тому грошові активи потребують
посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства, що вказує на
актуальність даного дослідження..
Питання методики та організації обліку, аналізу та контролю за рухом
грошових активів знайшли відображення у дослідженнях вітчизняних та
закордонних науковців. Фундаментальні праці таких закордонних
дослідників як Друрі К., Ван Бред М., Нідлз Б., Шорт Д.Г. є теоретичною
основою міжнародних стандартів обліку грошових коштів. Вітчизняні
фахівці Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Голов C.Ф., Мних Є.В.,
Сопко В.В., Шевчук В.О. розкривають проблеми обліку і аналізу руху
грошових коштів відповідно до потреб реформування економіки, визначають
місце і роль обліку, контролю і аналізу у системі управління рухом грошових
коштів підприємства.
Оскільки грошові кошти виступають початковою і кінцевою ланкою
кругообігу, вони є найбільш ліквідними активами, що вимагає посиленого
контролю як зі сторони самого підприємства, так і держави зокрема.
Стан внутрішнього фінансового контролю в системі управління
оцінюється як неефективний, якщо він не здатний впливати на зниження
порушень фінансової дисципліни. Тому, проведення якісного аудиту
грошових коштів є проблемним завданням, оскільки: немає достатньої
кількості методичних розробок з аудиторського контролю за рухом готівки в
касі;
відсутній досвід вітчизняної практики з питань тематичної
аудиторської перевірки на ділянці грошових коштів; недостатня кількість
висококваліфікованих кадрів з великим досвідом роботи в даній галузі;
недостатньо вивчений і розповсюджений досвід зарубіжних країн з питань
автоматизації і комп‘ютеризації аудиту грошових коштів тощо.
Метою дослідження є обґрунтування організації аудиту грошових
активів підприємств в управлінні їх економічною безпекою. До завдань
дослідження слід віднести: ознайомлення з методикою проведення аудиту
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грошових активів, здатністю виявляти суттєві зони ризику, а також уміння
визначити допущені помилки, зловживання, правопорушення в грошовій
сфері і передбачити можливі наслідки цих порушень для підприємств та не
допустити їх настання
Управління грошовими активами або залишком коштів, що постійно
знаходиться в розпорядженні підприємства, складає невід'ємну частину
функцій загального управління оборотними активами. Розробка політики
управління грошовими активами підприємства включає наступні основні
етапи (рис. 1.):
Етапи формування політики управління грошовими активами
1. Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді
2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства
3. Диференціація середнього залишку грошових активів у розрізі національної й
іноземної валюти
4. Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів
5. Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових
активів
6. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства

Рис. 1. Основні етапи формування політики управління грошовими
активами підприємства [2, с. 158]
Враховуючи зацікавленість у наявності та ефективності використання
грошових активів різними групами користувачів, слід виділити найбільш
поширені проблеми, що виникають в управлінні ними:
1. Інформація про стан та використання грошових коштів для прийняття
поточних управлінських рішень (інформація управлінського обліку і аналізу).
2. Інформування інвесторів та кредиторів про стан та оборотність
грошових коштів з метою залучення інвестицій.
3. Попередження зловживань по використанню грошових коштів.
Вирішення зазначених проблем досягається залученням зовнішнього та
внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього контролю грошових
активів – основна умова ефективного попередження та своєчасного
виявлення й усунення помилок, неточностей, порушень та відхилень
пов‘язаних з використанням грошових коштів, що сприятиме покращенню
результативності функціонування господарюючих суб‘єктів.
Систему контролю за грошовими коштами можна покращити за
допомогою фінансового контролінгу, який являє собою контролюючу
систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш
пріоритетних напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне
виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття
оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.
В умовах кризи світової й вітчизняної економік, коли підприємствам
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доводиться зіштовхуватися з перманентними загрозами й ризиками, які
суттєво знижують поточний рівень їх економічної безпеки, проблема
створення системи захисту, тобто комплексної системи економічної безпеки
стала першочерговою. Злочини в економічній сфері стали носити
інтелектуальний характер, а їх основною сферою є фінансова діяльність, що
містить в собі протизаконні дії з грошовими активами та касовими
операціями як найслабшою ділянкою діяльності суб‘єктів господарювання
[3, с. 63].
За таких умов для побудови й ефективного функціонування системи
економічної безпеки потрібно задіяти в повному обсязі ресурси всіх
структурних підрозділів підприємства, а також можливості зовнішніх
організацій, у тому числі органів державної влади та управління, суб‘єктів
недержавної системи безпеки і т. д.
Отже, грошові активи підприємства - це частина оборотних активів
підприємства, що використовуються ним для забезпечення безперервної
діяльності, а також є критерієм його платоспроможності та фінансової
стійкості. Основною метою у процесі аналізу та аудиту операцій з
грошовими активами є забезпечення постійної платоспроможності
підприємства та оцінювання поточного стану економічної безпеки
підприємства і прогнозування його зміни менеджерами або аналітиками
шляхом визначення певної сукупності показників діяльності суб‘єкта
господарювання.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Особливо відповідальним етапом у переході до ринкових умов
господарювання є завершення структурної перебудови промисловості,
розвиток її пріоритетних галузей, захист власного товаровиробника. В цих
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умовах підприємство виступає провідним суб‘єктом господарювання.
Максимально повну реалізацію потенційних можливостей підприємства в
умовах обмеженості ресурсної бази можна забезпечити за допомогою
реалізації стратегічного потенціалу, який спрямований на оптимальну
концентрацію стратегічних компонентів розвитку. Особливого значення при
формуванні стратегічного потенціалу набуває його інформаційно-аналітичне
забезпечення.
Питанню інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного
потенціалу присвячено багато наукових праць таких вчених, як [1, с. 26; 2, с.
193; 3, с. 23]. Проте залишаються питання, які потребують подальшого
вивчення, особливо це стосується інформації, що є підґрунтям інформаційноаналітичного забезпечення розвитку стратегічного потенціалу суб‘єкта
господарювання.
Сучасна система розвитку підприємства безпосередньо залежить від
інформаційного забезпечення його стратегічного потенціалу. Так,
інформаційне забезпечення стратегічного розвитку потенціалу підприємства
являє собою процес цілеспрямованого безупинного добору відповідних
показників, необхідних для обліку, аналізу, планування, контролю та
ефективного управління при прийнятті стратегічних управлінських рішень за
всіма напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства.
Інформація формується в аналітичній системі підприємства, яка має
свою особливу структуру для окремих господарюючих суб‘єктів, проте
основними характеристиками цієї системи є точність порівнянність, повнота
(достатність), корисність (доцільність), доступність, рентабельність,
адресність, адекватність, адаптивність, значимість, достовірність й
релевантність [4, с. 54].
Процес трансформації даних в інформаційно-аналітичній системі, що
необхідна для ухвалення рішення на рівні підприємства проходить певні
етапи [3, с. 32].
На першому етапі відбувається збір і підготовка даних (факти, оцінки,
техніко-економічні показники, зв'язки, слухи і т.п.), що великим потоком
стікаються і відбираються для формування необхідного рішення і реалізації
поставлених цілей і завдань розвитку стратегічного потенціалу підприємства.
На цьому етапі варто відсіяти зайві і несуттєві дані, тобто обмежити весь
потік тільки тією інформацією, що може вплинути на остаточне ухвалення
рішення. На другому етапі здійснюється аналітична обробка початкових
відомостей і розрахунок необхідних результативних показників, що
дозволяють знайти нову нішу в діяльності хазяйнуючого суб'єкта.
На третьому етапі йде процес виявлення взаємозв'язків і інтерпретація
показників, що необхідні і корисні для досягнення поставлених завдань.
Четвертий етап характеризується розробкою комплексу заходів,
висновків і рекомендацій, необхідних для вироблення шляхів і напрямків
вирішення поставленої проблеми.
Але, перш ніж приймати необхідні рішення, потрібно ще раз
розмежувати інформацію, що надходить, за змістом. Традиційно її
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підрозділяють на суспільно-політичну, соціально-економічну, науковотехнічну і т.п. [3, с. 103].
Інші [5, с. 332], зі складу соціально-економічної, виділяють ще суто
економічну інформацію і стверджують, що вона є, з одного боку,
результатом розвитку соціально-економічних наук, тобто є їх кінцевим
продуктом, а з іншого – є невід'ємною її частиною, фундаментом їх розвитку,
відображенням усіх суспільно-економічних явищ і процесів.
Решта [6, с. 66], абстрагуючись від процесів, що відбуваються в світі,
розглядають інформацію тільки лише як об'єктивну і суб'єктивну.
У цілому, класифікацій інформації багато, і вона одержує своє
найменування в залежності від характеристики завдань, які необхідно
вирішувати на її основі, і даних закладених у її зміст [3, с. 56]. На цій основі
користуються інформацією: статистичною (постійною) і динамічною
(перемінною); первинною, похідною і вихідною інформацією; керуючою та
сповіщаючою; надлишковою, корисною і помилковою.
Узагальнюючи наявні підходи, на наш погляд, будь-яку інформацію, що
надходить від різних джерел, найбільш доцільно класифікувати за такими
рівнями: призначення, тип переданої інформації, спосіб поширення, ступінь
переробки, сфера використання інформації.
В умовах інформаційного буму кожне підприємство проявляє себе
особливим чином, але при цьому майже усі прагнуть заощадити час,
використовуючи у своїй діяльності лише відому інформацію, уникаючи при
цьому нецікавої, що не заслуговує на увагу і навіть шкідливу. Серйозною
проблемою в забезпеченні інформації є її оптимальність. На наш погляд,
оптимальний рівень інформації повинен надавати можливість здійснювати
найбільш раціональний обмін інформацією на всіх рівнях управління
підприємством. Але при цьому потрібно передбачати створення необхідних і
достатніх умов для збору, збереження, переробки і передачі інформації;
залучення всіх членів колективу в однаковій мірі до ціннісних якостей
інформації й оперативне їх забезпечення всіма необхідними відомостями. І
останнє, щоб уміло володіти безліччю інформаційних цінностей, кожному
члену колективу необхідно володіти високим рівнем інформаційної
культури, тобто тим обсягом тезауруса, котрий дозволяє йому приймати
рішення на всіх стадіях виробничого процесу.
Звідси випливає, що інформаційно-аналітичне забезпечення можна
вважати ефективним, якщо воно враховує інтереси, запити, чекання тих, хто
її сприймає. Якщо ці данні відсутні, то ефективність використання
відповідного забезпечення є неповною. В даному зв'язку варто вести мову
про інтегровану і диференційовану ефективність інформації.
Таким чином, що для кожного суб‘єкта господарювання повинна
існувати своя специфічна система інформаційно-аналітичного забезпечення
розвитку стратегічного потенціалу підприємства, яка потребує певного
обміркування і досвіду роботи з нею. Але для кожного окремого
підприємства можна рекомендувати, як і за якими принципами слід
32

організовувати інформаційне забезпечення розвитку стратегічного
потенціалу.
Отже, здійснення процесу розвитку стратегічного потенціалу
підприємства неможливе без достатньої організації його інформаційноаналітичного забезпечення.
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ФІНАНСОВИЙ РИЗИК УСТАНОВИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО
ЙОГО ОЦІНКИ
Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка
ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями
виступають основою фінансової стабільності й ринкової стійкості
комерційних банків (враховуючи те визначальне місце, яке посідають
кредитні операції в портфелі банківських активів). Тому з метою уникнення
та мінімізації фінансового ризику важливо правильно організувати кредитну
політику в банку.
У свою чергу кредитна політика комерційного банку — це стратегія і
тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування
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клієнтів банку позичальників на основі принципів поворотності;
терміновості; диференційованості; забезпеченості; платності.
Кожен банк визначає власну кредитну політику, беручи до уваги всю
множину ризиків (внутрішніх і зовнішніх), якими він обтяжений, які
впливають на ефективність його діяльності, враховуючи також ставлення
керівництва банку до ризику.
Необхідно наголосити, що кредитна політика є основою стратегії ризику
в діяльності банку. Вона може бути агресивною й традиційною (класичною).
Кредитна політика як основа процесу управління кредитом визначає
пріоритети в процесі розвитку кредитних відносин, з одного боку, та
функціонування кредитного механізму – з другого [1].
Загалом кредитна політика, в розрізі стратегії, включає пріоритети,
принципи та цілі окремого банку на кредитному ринку, а стосовно тактики фінансовий та інший інструментарій, що використовується даним
комерційним банком для реалізації його цілей при здійсненні кредитних угод,
правила їх здійснення, регламент організації кредитного процесу.
Оскільки головною метою комерційного банку є отримання прибутку , і
кредитні операції займають досить вагоме місце в діяльності банка взагалі, то
необхідно створити всі умови для максимального і повного залучення всіх
верст населення, всіх суб‘єктів господарювання до кредитного процесу.
Проте кредитування є досить ризикованою діяльністю, оскільки наявний
ризик неповерненості позики, що в свою чергу вже виключає отримання
прибутку від даної операції. Тому необхідно зважувати всі ризики [2].
Провівши детальний аналіз кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» можна виділити ряд недоліків, а саме: недостатня
диверсифікація кредитних вкладень; збільшення суми зважених
класифікованих позик; занадто ризикова кредитна політика; недостатня увага
при оцінюванні платоспроможності позичальників на стадії надання
кредитів; послаблена увага по цільовому використанню наданих позик та
контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення
негараздів та запобігання можливих втрат за позиками; недостатнє
забезпечення позик; послаблення захищеності позик власним капіталом.
Таким чином, спираючись на викладену інформацію, можемо виділити
ряд шляхів, які дозволять в подальшому удосконалити процес кредитування
фізичних та юридичних осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:
запровадження нових видів банківських продуктів для юридичних осіб, таких
як револьверне та контокорентне кредитування; запровадження нових видів
банківських продуктів для фізичних осіб з орієнтацією на найменш захищені
верстви населення; створення програми з кредитування підприємців, які
бажають створити власну справу (кредитування стартового капіталу);
стимулювання потенційних клієнтів для отримання кредиту саме в
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом впровадження диференціації рівня
процентних ставок відповідно до результатів аналітичної роботи стосовно
кожного індивідуального позичальника та відповідно до умов позичкової
операції, визначених у процесі структурування кредиту; розширення складу
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фінансових коефіцієнтів, які використовуються банком для аналізу
кредитоспроможності позичальника, що дає можливість отримати різнобічну
оцінку його господарської діяльності та у певній мірі нівелювати
розбіжності, що можуть виникати між прогнозованими і фактичними
тенденціями, що складаються у процесі індивідуального відтворення;
індивідуальний підхід при зборі проблемної заборгованості; вдосконалення
роботи щодо оцінки ділової репутації клієнта; розроблення мінімального
переліку необхідних документів для оформлення кредиту та скорочення часу
отримання кредиту; акцентування уваги та роз‘яснення найбільш значимих
аспектів кредитної угоди; постійне залучення клієнтів шляхом проведення
рекламних акцій та презентацій; створення позитивного образу банка для
клієнтів.
Зважаючи на існуючі тенденції, що склалися на грошово-кредитному
ринку України, слід обов‘язково усвідомлювати притаманні ризики, перед
впровадженням будь-яких нововведень, зокрема наступні ризики: відсутності
стабільних і платоспроможних клієнтів, яких би влаштували умови
кредитування; неплатежу по кредиту; відсутності вдалих проектів; не
покриття затрат, направлених на здійснення всіх заходів; відсутності значної
кількості клієнтів, що мають відповідати всім встановленим параметрам
оцінки; не реалізації заставленого майна позичальника. В таблиці 1
відобразимо шляхи покращення процесу кредитування з урахуванням
можливих ризиків.
Таблиця 1
Шляхи удосконалення процесу кредитування юридичних та фізичних
осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
№
Заходи
Результат
Ризик
з/п
1 Запровадження Застосування індивідуального підходу до Ризик
нових
кожного позичальника при оцінці його
відсутності
кредитних
фінансового стану, обігових коштів,
стабільних і
продуктів для
масштабів виробничо-комерційної
платоюридичних
діяльності та репутації при
спроможних
осіб
запровадженні револьверного та
клієнтів
контокорентного кредитів
2 Запровадження Розроблення оптимальних умов
Ризик
нових
кредитування для найменш захищених
неплатежу по
кредитних
верств населення (студентів, пенсіонерів, кредиту
продуктів для
інвалідів) із використанням більш
фізичних осіб
послаблених вимог до позичальника
3 Створення
Детальна оцінка підприємницького
Ризик
програми
проекту з врахуванням всіх аспектів щодо відсутності
кредитування
ризиків, терміну окупності та можливого вдалих
стартового
прибутку від кредитування даного
проектів
капіталу СПД
суб‘єкта підприємницької діяльності
4 Удосконалення Проведення систематичних рекламних
Ризик не
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маркетингової
політики
(створення
позитивного
іміджу банку)

5

Розширення
складу
фінансових
коефіцієнтів

6

Збір
проблемної
заборгованості

заходів через ЗМІ та інтернет, пресконференцій, розповсюдження рекламних
буклетів, додаткової інформації на
банківських виписках, заохочення
існуючих клієнтів та мотивації персоналу
до залучення ними нових клієнтів,
проведення благодійних заходів
Підбір та розроблення фінансових
коефіцієнтів для всебічного аналізу
майбутнього позичальника, враховуючи
не лише фінансові показники його
діяльності, а й інші аспекти, такі як
ділова репутація, сімейний стан та інші
Індивідуальний підхід під час збору
проблемної заборгованості, враховуючи
кожну окремо взяту справу та
оптимізація процесу для прискорення
розгляду справ

покриття
затрат,
направлених
на
здійснення
всіх заходів
Ризик
відсутності
значної
кількості
клієнтів
Ризик не
реалізації
заставленого
майна

Отже, перераховані заходи можуть позитивно вплинути на діяльність
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та дозволять гідно конкурувати на ринку
банківських послуг в складних економічних умовах, що позитивно вплине і
на банківський сектор, і на стан економіки в цілому.
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Переорієнтація розвинутих країн світу на пріоритетне використання
інноваційних чинників економічного зростання відображає процес
формування новітньої парадигми світової економіки, суть якої відображена у
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концепції економіки знань. Для ефективного соціально-економічного
розвитку Україна потребує застосування сучасних інноваційних
управлінських технологій. Проте просторовий аспект розвитку інноваційних
процесів починає лише обговорюватись науковцями розвинутих країн.
Виникає потреба у формуванні якісно нових підходів, що дозволяють
акцентувати увагу на впливі обсягів простору на мобільність інновацій і
інноваційну активність як ключових чинників динамічного розвитку
соціально-економічних систем.
Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних обґрунтувань щодо
пошуку дієвого організаційно-економічного
механізму активізації
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Так, в системі управління
інноваційною діяльністю підприємств, покладено механізм формування та
ефективного використання інвестиційних ресурсів з точки зору їх вкладання
в інновації. У нашому дослідженні системою є інноваційні процеси, які, в
свою чергу, є підсистемою фінансової та інвестиційної діяльності
підприємства. Фінансова діяльність перш за все пов‘язана з формуванням та
використанням фінансових ресурсів, а інвестиційна – з ефективним їх
вкладанням з метою отримання найкращого результату. Кожна управлінська
проблема за такого підходу розглядається системно, тобто з врахуванням
багатьох аспектів управління.
При вирішенні поставленого наукового завдання опрацювання джерел
[1-3] дозволило з‘ясувати наступне. Основним завданням системного аналізу
інноваційних процесів є підвищення ефективності та результативності,
впровадження в практичну діяльність вітчизняних підприємств управлінських
рішень, які ґрунтуються на наступних підходах:
1) розгляд всіх процесів і явищ у фінансовій та інвестиційній
діяльності підприємства як взаємопов‘язаних та взаємообумовлених, що
утворюють в сукупності єдину систему, в якій зміна одного елемента впливає
на всі інші;
2) виявлення характеру таких взаємозв‘язків в середині досліджуваного
підприємства, які можуть бути або синергетичними, коли рух одного елемента
викликає рух іншого в тому ж напрямку, або альтернативними;
3) встановлення ієрархічної взаємодії систем: взаємозв‘язки
господарської діяльності підприємства із розвитком галузі, економіки
держави та економіки світу в цілому, а в середині самого підприємства –
взаємозв‘язки і взаємодії структурних підрозділів;
4) чітке формулювання цілей, які ставляться, цільової функції
підприємства, як системи та визначення критеріїв ефективності як ступеня
реалізації цієї функції.
Число і зміст етапів прийняття рішень з метою інвестування інновацій при
використанні системного аналізу, у різних алгоритмах визначаються
вибраними в конкретних умовах методами, а найбільш загальним для всіх
алгоритмів є формування варіантів подання системи (процесу розв‘язання
завдань) і вибір оптимального варіанту.
Слід зазначити, що системний аналіз є методологією дослідження
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системи під якою розуміють сукупність взаємопов‘язаних елементів і
процесів, що змінюються в часі. І тільки системний аналіз дає підстави для
поєднання знань та досвіду фахівців різних областей при знаходженні
рішень, перешкоди яких не можуть бути вирішені на основі суджень будьякого окремого експерта. Кожен об‘єкт, яким управляють, розглядається як
система, тобто як комплекс взаємопов‘язаних елементів, які знаходяться в
певному русі [2].
Процес системного аналізу проблеми активізації інноваційної
діяльності сучасних підприємств, можна представити у вигляді схеми, яку
розбивають на окремі блоки. Умовно весь процес системного аналізу
інноваційної діяльності конкретного підприємства можна поділити на чотири
узагальнених стадії, з яких перша - це постановка проблеми чи завдання,
визначення цілей та критеріїв її визначення (рис. 1). Після встановлення цілей
вирішення проблеми проводиться попереднє функціонування, що дає
можливість оцінити встановлені цілі та виявити необхідність їх вдосконалення,
після чого визначаються критерії вирішення проблеми, які дозволяють оцінити
ефективність варіантів вирішення та ступінь досягнення цілі.
1. З‘ясування
проблеми

2. Формування
цілей

6. Перегляд цілей
вирішення
7. Встановлення правил

3. Попереднє
вивчення системи

Ні

Так

4. Декомпозиція системи

5. Перевірка досяжності
цілей

Рис. 1. Постановка проблеми системного аналізу інвестиційних та
інноваційних процесів підприємства
На другій стадії вивчається структура системи, виявляються всі її основні
елементи, їх ознаки та параметри, визначаються взаємозв‘язки між елементами
системи. Вивчення структури є основою для складання прогнозу напрямку
розвитку і особливо важливим тут є виявлення найбільш чуттєвих елементів
системи шляхом впливу, тобто з огляду на те, якими можна управляти та
отримувати найбільші результати впливу. Друга стадія системного аналізу –
структурний аналіз інноваційної діяльності та розробка концепцій її розвитку
(рис. 2).
Третьою стадією є власне аналіз проблеми активізації інноваційної
діяльності сучасного підприємства. На цій стадії за допомогою різних методів
здійснюється аналіз поведінки даного підприємства як системи, причому за
різними напрямами та факторами. Досліджуються різні можливі варіанти
вирішення проблеми, результати виконання, а також різні додаткові фактори,
які потрібно враховувати.
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2. Оцінка взаємозв‘язків
елементів системи

1. Структурний
аналіз системи

3. Діагностика
системи

4. Прогноз напрямку
розвитку системи

Рис. 2. Структурний аналіз процесів формування організаційноекономічного механізму управління інноваційної діяльності підприємства як
системи
Четверта стадія – синтез досліджуваної системи на основі отриманих
даних аналізу, що полягає в зведенні результатів аналізу, порівнянні та
вивченні результатів кожного із варіантів. В ході синтезу співставляють
отримані результати із встановленими цілями та у випадку розходження між
ними аналізують можливості досягнення встановлених цілей або
обґрунтовують необхідність їх перегляду (тут слід пам‘ятати про ітеративний
характер системного аналізу – поступове переміщення до наміченої цілі) [3].
Зазначені стадії процесів системного аналізу дають лише загальне
уявлення про послідовність виконуваних дій, більша деталізація цього процесу
неможлива, оскільки кожна з них потребує розгляду конкретної проблеми.
Загальна схема процесу системного аналізу, досвід та інтуїція керівника та
системного аналітика дозволяють в кожному конкретному випадку знаходити
найбільш доцільне використання різних прийомів системного аналізу
інвестиційно-інноваційного процесів підприємства.
Таким чином, основний зміст організаційно-економічного механізму
активізації інноваційної діяльності сучасних підприємств полягає в
поєднанні результатів фінансово-економічної діяльності та оцінювання
зовнішніх і внутрішніх чинників інноваційної спроможності підприємства з
метою прийняття обґрунтованих рішень. Здійснення системного аналізу
інноваційних процесів дозволяє впровадити в практичну діяльність
вітчизняних підприємств відповідні підходи.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Категорія ―фінансовий потенціал‖ містить комплекс характеристик,
здатних забезпечити цілісну оцінку , по-перше фінансового стану на макро чи мікро рівні , по- друге, факторів чи умов зміни цього стану і нарешті,
перспектив стійкого економічного зростання на макрорівні [2].
Фінансовий потенціал складається з власного капіталу і зобов‘язань, за
рахунок яких сформовано майно підприємства, тобто, визначається обсягом,
складом і структурою джерел фінансування підприємства.
Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в
процесі утворення статутного фонду. Статутний фонд використовується
підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні засоби.
В оцінці параметрів фінансового потенціалу підприємства важливе місце
посідає оборотний капітал господарюючого суб‘єкта. Безперечно, на обсяг
оборотного капіталу найбільше впливають економічні фактори, які, у свою
чергу, можна об‘єднати в загальноекономічні: інфляційні процеси, високий
рівень безробіття, криза неплатежів, недосконалість механізму поповнення
оборотного капіталу, зміна обсягу товарообороту та його структури;
фінансові: недостатня розвиненість ринку капіталів, висока вартість
банківських кредитів, незначні фінансові можливості більшості підприємств,
фіскальний характер податкової системи ; економіко - організаційні: зміна
розмірів торговельних підприємств та їхньої спеціалізації, розширення
мережі магазинів, використання нових методів торгівлі тощо.
У процесі кругообігу, капітал повинен забезпечувати фінансову
стійкість і прибутковість підприємства, тому багато авторів приділяють
особливу увагу цим категоріям. Зокрема, Бланк І.А., Краснокутська Н.С.,
Штангрет А.М., стверджують, що фінансова стійкість підприємства
забезпечує вільний ефективний обіг грошових ресурсів, сприяє
безперервному кругообігу виробництва і реалізації продукції. Саме
фінансова стійкість підприємства, як переконує світова практика, є
передумовою економічного росту господарюючих суб‘єктів [1,2,4].
Існують суттєві розбіжності у трактуванні науковцями й практиками
поняття "фінансовий стан підприємства", складу показників, що його
визначають, та їхніх критеріальних значень. Відсутність уніфікації
ускладнює оцінку реального фінансового стану підприємства.
Переважна більшість науковців трактують сутність "фінансового стану
підприємства" за Методикою інтегральної оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій. Вони визначають це поняття як
комплексне, що характеризується системою показників, які відображають
наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства.
40

Савицька Г.В. вперше визначає сутність поняття "фінансовий стан
підприємства" як економічну категорію, яка відображає стан капіталу в
процесі його кругообігу та спроможність суб'єкта до саморозвитку на
фіксований момент часу" [3].
На нашу думку, фінансовий стан підприємства — це реальна і
потенційна фінансова спроможність підприємства (на фіксований момент
часу) забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності,
саморозвитку та погашення зобов'язань перед іншими підприємствами й
державою. Кількісно він вимірюється системою показників, на підставі яких
здійснюється його оцінка.
Метою аналізу фінансового стану підприємства є підвищення його
фінансової стійкості та платоспроможності на основі збільшення
економічного потенціалу та поліпшення структури активів, власного капіталу
та зобов‘язань.
Беручи до уваги багатоманітність показників фінансової стійкості,
різницю в рівні їхніх критичних оцінок і ускладнення, які виникають у
зв'язку з цим у діагностиці кредитоспроможності підприємства і ризику його
банкрутства, багато вітчизняних і зарубіжних економістів рекомендують
оцінювати фінансову стабільність, застосовуючи інтегральні показники, для
розрахунку яких можна використати:
- скорингові моделі,
- багатовимірний рейтинговий аналіз,
- мультиплікативний дискримінантний аналіз та ін.
В методиці кредитного скорингу здійснюється класифікація підприємств
за ступенем ризику з урахуванням фактичного рівня показників фінансової
стійкості і рейтингу кожного показника, вираженого в балах на основі
експертних оцінок.
Розглянемо застосування простої скорингової моделі із трьома
балансовими показниками, що дозволяє розподілити підприємства за класами
[3]:
I клас — підприємства з добрим запасом фінансової стійкості, що
дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів (100 балів і
більше);
II клас — підприємства, що демонструють певний ступінь ризику
заборгованості, але ще не розглядаються як ризикові (65-99 балів);
III клас — проблемні підприємства (35-64 балів);
IV клас — підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після
вжиття заходів із фінансового оздоровлення. Кредитори ризикують утратити
свої кошти і проценти (6-34 балів);
V клас — підприємства найвищого ризику, практично неспроможні (0
балів).
Згідно з цими критеріями, визначимо, до якого класу належить
підприємство, на базі даних якого виконані розрахунки (табл. 1).
Таким чином, за ступенем фінансового ризику, обчисленим за
допомогою цієї методики, підприємство і в минулому, і в звітному році
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належить до четвертого класу. Причому за звітний рік його стан дещо
покращився.
Таблиця 1
Узагальнююча оцінка фінансової стабільності ТОВ „Вінницький
регіональний бізнесцентр‖
Назва показників
2012 р.
2013 р.
Фактичний
Кількість
Фактичний
Кількість
рівень
балів
рівень
балів
Рентабельність
3,4
8,0
5,0
12
капіталу, %
Коефіцієнт
1,22
8,0
1,36
9,0
поточної
ліквідності
0,48
9,0
0,56
13
Коефіцієнт
фінансової
незалежності
Усього
25
34
Клас
IV
IV
Для складання прогнозного балансу використовують систему планових
розрахунків усіх показників діяльності підприємства, а також динаміку
співвідношень окремих статей балансу, зокрема поточних активів та
поточних пасивів (короткострокових зобов'язань). Співвідношення саме цих
статей балансу і визначає поточну платоспроможність підприємства, його
фінансову стійкість. До формування чинників платоспроможності
підприємства відносять випередження темпів збільшення поточних активів в
порівнянні з темпами збільшення короткострокових зобов'язань, або ж
скорочення обсягів короткострокових зобов'язань.
Аналіз фінансового стану є необхідною умовою ефективного управління
формуванням, розміщенням і використанням ресурсів підприємства.
Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів,
власного капіталу і зобов‘язань відповідні співвідношення яких
обумовлюють фінансову стійкість, платоспроможність і ефективність
використання економічного потенціалу підприємства.
Підводячи загальний підсумок слід наголосити на тому , що ефективне
господарювання і стійкий фінансовий стан підприємства тісно пов‘язані з
обґрунтованістю, своєчасністю і доцільністю, управлінських рішень, що
приймаються за результатами економічної діяльності.
Список використаних джерел:
1.
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.: науч. пособ. /
И.А. Бланк. – К.: Наука-центр, 2009. – 512 с.
2.
Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: Формування та
оцінка: навч.посібник / Н.С. Краснокутська. – К.:Центр навч. літер., 2005.
42

3.
Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч.
посібник / Г.В. Савицька . – К.: Знання, 2004.
4.
Штангрет А.М. Фінансова безпека підприємства: методичні
засади управління / А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, О.В. Мельников //
Фінанси України. – 2013. – № 11. – С. 56-65.
Фурман Т.Ю. – к.пед.н, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
АНАЛІЗ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ
ЦІН ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ
Інфляція відома з давніх часів. Проте, із запровадженням паперових
грошей інфляція стала невід‘ємною та об‘єктивною складовою всіх
національних і світової економік. Вона як складне та суперечливе явище
впливає на всі аспекти суспільного життя, відображає, а також часто визначає
проблеми і суперечності економіки. Інфляція гостро впливає на реальний,
фінансовий, бюджетно-податковий, зовнішній сектори економіки, є
чинником посилення соціального розшарування населення тощо. Інфляція в
Україні та її негативні наслідки є однією із самих актуальних проблем
державного управління, яка потребує особливої уваги до вивчення її
сутності, причин виникнення, особливостей, закономірностей розвитку. В
аспекті всього цього актуальними залишаються питання методів обчислення
та відображення інфляції в системі статистичних показників як
макроекономічних індикаторів з метою її прогнозування та впливу на неї.
Основу теоретичного вивчення інфляційних процесів та методологічну
базу аналізу даного явища заклали у своїх працях С. Брю, Р. Габбард,
Дж. Гелбрейт, Г. Глен, Х. Джонсон, Е. Дане, Р. Дорнбуш, Ф. Кейган,
Дж. М. Кейнс, Р. Коуз, Р. Куєн, Дж. Ло, Дж. Локк, К. Макконелл, Г. Манків,
А. Маршалл, Дж. Мілль, В. Нордхаус, А. Піг, Д. Рікардо, Дж. Сакс,
П. Самуельсон,
Е. Там,
Дж. Тобін,
У. Торн,
Е. Фелпс,
І. Фішер,
Дж. Френкель, М. Фрідмен, Б. Хансен, Д. Юм та ін.
Складність та постійна мінливість інфляційних процесів не дозволяють
представникам різних економічних шкіл дійти єдності у розумінні та
тлумаченні багатьох аспектів інфляції. Це, зокрема, стосується і її кількісного
вимірювання та відображення в системі статистичних показників.
Різноманітність наукових поглядів щодо розуміння сутності, причин,
чинників розвитку інфляційних процесів, їх складність та суперечливість
обумовлюють різні підходи щодо визначення самої інфляції. Аналіз
визначень різних авторів дозволяють виділити три концептуальні дефініції
інфляції: 1) переповнення каналів обігу грошової маси понад потреби
товарообороту, що призводить до знецінення грошей (зниження їх
купівельної спроможності); 2) зростання загального рівня цін; 3) поєднання
перших двох підходів.
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Знецінення грошей відбувається, по-перше, через зростання рівня цін;
по-друге, у зв‘язку із зростанням суспільної продуктивності праці [1, с.205].
Зниження купівельної спроможності грошової одиниці та зростання
загального рівня цін є взаємопов‘язані процеси, які описуються оберненими
показниками. Тому, на нашу думку, поєднання у дефініції інфляції цих двох
підходів є більш коректним. Компромісним до визначення інфляції є підхід,
який
запропонували
В. Вітлінський
та
Л. Маханець:
виділяти
макроекономічний аспект інфляції – зростання цін; аспект грошового обігу –
пропорційне зниження купівельної спроможності грошової одиниці; вузький
аспект – загальний ріст цін, який не супроводжується зростанням
виробництва товарів та послуг [3, с.6-7].
На нашу думку, інфляція – це стійке та відчутне зростання загального
рівня цін впродовж певного періоду часу, яке викликане порушенням
рівноваги між грошовою масою та економічними благами, та яке відповідно
призводить до знецінення грошової одиниці.
Таким чином, основними показниками інфляції є система індексів цін. У
вітчизняній статистичні й практиці найважливішим показником рівня
інфляції є індекс споживчих цін, який розраховується відповідно до
Методологічного положення щодо організації статистичного спостереження
за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів
споживчих цін, яке затверджене наказом Державної служби статистики
України від 01.07.2013 № 190 [4].
Згідно даного методичного положення «індекс споживчих цін (ІСЦ) є
показником, який характеризує рівень інфляції і використовується для
вирішення багатьох питань державної політики, аналізу і прогнозу цінових
процесів в економіці, перегляду розмірів грошових доходів населення,
рішення правових спорів, перерахунку показників системи національних
рахунків у постійні ціни, забезпечує можливість проведення міжнародних
зіставлень» [4, с.4]. Це є чи не єдине нормативно-правове закріплення
показника, який використовується офіційно в державному управлінні для
відображення рівня інфляції в Україні.
Індекс споживчих цін відображає динаміку загального (середнього)
рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого
споживання. Таким чином, даний показник свідчить про зміну вартості
фіксованого набору споживчих товарів та послуг, який часто називають
«споживчим кошиком», у поточному періоді порівняно з базисним. Сучасний
набір споживчих товарів та послуг, які враховуються при розрахунку індексу
споживчих цін в Україні, включає 335 товарів (послуг)-представників.
Враховуючи те, що індекс споживчих цін розраховується для
фіксованого набору товарів (послуг)-представників, він є індексом
Ласпейреса. Його розрахунок проводиться у строгій послідовності:
1) формування споживчого набору товарів (послуг)-представників, частка
яких в загальних споживчих грошових витратах населення становить не
менше 0,1%; 2) відбір продуктів; 3) відбір територій; 4) визначення кількості
котувань за товарами (послугами)-представниками; 5) розподіл кількості
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котувань за товарами-представниками між підприємствами торгівлі та
ринками; 6) відбір підприємств торгівлі, сфери послуг та ринків –
здійснюється на територіальному рівні для кожного міського поселення, де
проводиться реєстрація цін; 7) визначення документів первинного обліку та
порядку збору інформації щодо цін (тарифів); 8) формування вагової
структури (вагових коефіцієнтів) – здійснюється на основі даних щодо
споживчих грошових витрат усього населення; 9) розрахунки середніх цін
(тарифів) та індивідуальних індексів цін (тарифів) на товари (послуги)представники на регіональному рівні. Середні ціни розраховуються як
середні геометричні прості або середні арифметичні зважені; 10) розрахунки
індексів споживчих цін на державному рівні [4, с.5].
Проведений нами аналіз методики розрахунку індексу споживчих цін
дозволили виявити його переваги та недоліки як показника рівня інфляції.
Основною перевагою використання даного показника є відносна простота
розрахунку та достатня точність отриманих результатів [2, с.117], врахування
цін на імпортні товари, які реалізуються на споживчому ринку.
Недоліки індексу споживчих цін пов‘язані в основному із складом
«споживчого кошику». По-перше, при його розрахунку враховуються лише
кінцеві споживчі блага, тобто блага, які реалізуються лише на споживчому
ринку. По-друге, при його розрахунку не враховуються ціни на нові товари
(послуги). По-третє, запізнення оновлення складу «споживчого кошику» та
його не відповідність реальній структурі наповнення споживчого ринку. Почетверте, даний показник не достатньо відображає зміни цін тіньового ринку.
По-п‘яте, маніпуляції на державному рівні із «споживчим кошиком» надають
можливість включення до його складу товарів (полуг)-представників, які
характеризуються незначним попитом у населення, низькою ціновою
еластичністю та виключення затребуваних товарів (послуг), що призводить
до свідомого заниження показника рівня інфляції Держстатом.
Таким чином, складність інфляційних процесів та різні концепції їх
розуміння не дозволяють описати інфляцію в повному обсязі одним
універсальним статистичним показником. Індекс споживчих цін, що
використовується в Україні для характеристики рівня інфляції, має як
переваги так і недоліки щодо кількісного відображення даного явища, які
необхідно враховувати характеризуючи інфляційні процеси. Крім того, на
нашу думку, потрібне юридичне визначення показника для характеристики
рівня інфляції.
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Одним з найважливіших показників ефективності діяльності
рибопереробного підприємства, який комплексно характеризує використання
всіх ресурсів, а саме, матеріальних, трудових та фінансових є собівартість
рибної продукції.
На сьогоднішній день існують різні методи формування собівартості
продукції в залежності від мети та подальшого використання даного
показника. Вагомий внесок у вивчення питання управління собівартістю
внесли такі науковці, як: Л.В. Нападовська, І.А. Басманов, В.Б. Івашкевич,
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Н.М. Грабова, В.М. Добровський, Л.В.
Гнилицька, М.А. Вахрушина, К. Друрі, Т.П. Карпова, М.С. Пушкар, А.Ю.
Соколов, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, М.Г. Чумаченко, В.В. Сопко, В.Г.
Швець. Аналіз результатів їх досліджень засвідчує різні підходи щодо
висвітлення процесу формування собівартості та проблем її розрахунку.
Серед вчених ще не сформувалася єдина думка про доцільні шляхи зниження
собівартості продукції.
Собівартість продукції є узагальнюючим показником, який відображає
стан техніки і рівень організації виробництва, раціонального, економічно
обґрунтованого господарювання на підприємстві. Відповідно до
національних стандартів бухгалтерського обліку собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) включає виробничі витрати і складається з
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом
звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та
наднормативних виробничих витрат [1].
На думку Філінкова О.М., поняття «собівартість»:
- відображає, скільки і яких ресурсів було використано;
- представляє собою величину використаних ресурсів у грошовому виразі;
- пов'язує використані ресурси з конкретним об'єктом витрат [2].
М. Скрипник трактує собівартість таким чином: «Собівартість
продукції (робіт, послуг) – це грошовий вираз суми затрат на виробництво
конкретного продукту» [3].
Найбільш ґрунтовне визначення собівартості дав В.М. Пархоменко:
«Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження витрат,
пов'язаних з використанням у технологічному процесі виробничої продукції
(виконання робіт, надання послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів,
палива, енергії, основних виробничих засобів, нематеріальних активів,
спеціалізованого оснащення, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових
ресурсів, а також витрат на виробництво і збут готової продукції, включаючи
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встановлені державою обов'язкові відрахування, податки й платежі» [4].
Зниження собівартості рибної продукції є одним з найважливіших
напрямків підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності
продукції і підприємства.
Так, до основних шляхів зменшення собівартості рибної продукції
відносять:
• впровадження економних технологій виробництва;
• зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію;
• комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів;
• впровадження прогресивних видів матеріалів;
• розширення спеціалізації і кооперування;
• підвищення продуктивності праці;
• впровадження технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів;
• скорочення витрат на обслуговування виробництва;
• скорочення витрат на управління;
• використання світового досвіду щодо зменшення собівартості;
• ефективне використання виробничих потужностей
Найбільш ефективними шляхами зниження собівартості рибної
продукції є впровадження економних технологій виробництва, використання
світового досвіду щодо зниження собівартості та скорочення матеріальних
витрат. Саме ресурсоекономні, ресурсозберігаючі технології – це вихід для
українського товаровиробника із затяжної кризи.
Висновки.
Собівартість
рибної
продукції
підприємства
є
найважливішим узагальнюючим показником економічної ефективності її
виробництва. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності
підприємств з переробки риби, темпи розширеного виробництва і, звичайно
ж, їх фінансовий стан. Виявлення шляхів зниження собівартості повинно
спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства:
вивчення технічного і організаційного рівня виробництва, використання
виробничих потужностей і основних засобів, сировини і матеріалів, робочої
сили, господарських зв'язків, а також всіх складових собівартості.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА
ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Потреба вивчення питань обліку операцій з цінними паперами та
визначення теоретико-методичних засад їх обліку має високу актуальність,
адже розвиток ринкових відносин обумовив значне збільшення обсягів
операцій з цінними паперами. Для виконання свого головного призначення і
стабільного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами усім
господарюючим
суб‘єктам
доцільно
підвищувати
власну
конкурентоспроможність на ринку цінних паперів. Тому питання, пов'язані з
удосконаленням податкового та управлінського обліку операцій з цінними
паперами набувають особливої актуальності.
До розробки питань теорії та методології обліку операцій з цінними
паперами зробили вагомий внесок багато вітчизняних вчених:
Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Л.К. Сук,
М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук та інші. Напрацювання вчених охоплюють
широкий спектр питань, пов‘язаних з визначенням поняття цінних паперів,
проте низка проблемних питань потребує подальшого вирішення.
Реальна дійсність стверджує, що з переходом до ринкової економіки в
Україні з‘явилось поняття комерційної таємниці, і відповідно постала
проблема доведення інвесторам привабливості придбання цінних паперів
підприємства, не розкриваючи при цьому порядку формування фінансового
результату. Таким чином виникла потреба розробки адекватної облікової
політики, яка дозволить показати відмінні риси, які притаманні
підприємству, проінформувати кредиторів, потенційних інвесторів про
стійкість фінансового стану підприємства, орієнтуючи їх на подальше
співробітництво.
Як свідчить аналіз практичної діяльності проблема розробки наказу про
облікову політику за операціями з цінними паперами виникає у зв‘язку з тим,
що цінні папери можуть визначатися, як
1) інструмент капіталу (або спосіб оформлення дебіторськокредиторської заборгованості);
2) як фінансові інвестиції, тобто, як додаткове джерело отримання
доходу.
У цьому зв‘язку основна відмінність обліку цінних паперів у інвесторів
та емітентів полягає у невідповідності змістів операцій та цілей у цих
суб‘єктів. Мета емітенту – формування статутного капіталу, а інвестора –
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отримання доходу від вкладення цінних паперів.
Організація обліку операцій з цінними паперами у емітента зводиться
до відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування
статутного капіталу акціонерного товариства, руху власних коштів
організацій-емітентів, викупу акцій у акціонерів з метою зменшення
статутного капіталу, а також збільшення статутного капіталу різними
способами.
Облік операцій із цінними паперами регламентується нормами п. 7.6
Закону [1], які, зокрема, передбачають окремий податковий облік за кожним
окремим видом цінних паперів. При цьому акції обліковуються разом з
корпоративними правами, які не виражені у вигляді цінних паперів. Згідно з
Законом [1] можна виділити такі основні групи цінних паперів, за якими
проводиться податковий облік: акції та інші корпоративні права, облігації,
векселі, деривативи, інші цінні папери.
При розробці положень облікової політики за операціями з цінними
паперами слід враховувати різні інтереси користувачів фінансової звітності,
наприклад, щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами;
участі в капіталі підприємства; оцінки здатності підприємства своєчасно
виконувати свої зобов‘язання (насамперед, пов‘язаними з випущеними
цінними паперами); забезпеченості зобов‘язань підприємства; визначення
суми дивідендів, які підлягають розподілу.
Залишається невирішеною і проблема структури наказу про облікову
політику. Аналіз спеціалізованої економічної літератури засвідчив, що
автори пропонують висвітлювати в наказі про облікову політику щодо
цінних паперів різні питання, але при вирішенні цього питання відсутня
одностайність.
В той же час в наказі про облікову політику не повинні відображатись ті
питання, які висвітлюються в статуті товариства. Так, кількість та номінальна
вартість випущених акцій, способи збільшення (зменшення) статутного
капіталу, хоч і пов‘язані з бухгалтерським обліком, але не повинні бути
вказані в наказі про облікову політику, оскільки вони зазначені у статуті.
Часто трапляються випадки, коли підприємство купляє партію цінних
паперів, яка складається з декількох типів, сплачуючи за неї при цьому
одноразову суму. Методика розподілу витрат між об‘єктами обліку може
бути визначена пропорційно номінальній чи курсовій вартості цінних
паперів. Якщо ж до складу придбаного пакету входять цінні папери, які не
мають курсової вартості, то пропонується розподіляти витрати спочатку на
дві групи – для цінних паперів, які мають курсову вартість (визначається
пропорційно їх курсовій вартості), і для тих, які її не мають (як залишок між
здійсненими витратами та витратами, віднесеними до першої групи).
Розподіл витрат між цінними паперами другої групи здійснюється
пропорційно їх номінальній вартості.
Таким чином, наказ про облікову політику слід розробити такий, який
би найкращим чином відповідав інтересам підприємства. До таких питань
належать: порядок створення та використання резерву під знецінення цінних
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паперів; порядок відображення в обліку витрат, які виникають при здійсненні
операцій з цінними паперами; порядок збільшення статутного капіталу за
рахунок випуску цінних паперів та оцінки цінних паперів; перелік робочих
рахунків, а також побудова аналітичних рахунків з обліку цінних паперів;
перелік і строки подання внутрішніх звітів щодо цінних паперів. Успішна
діяльність суб‘єктів господарювання на фондовому ринку вимагає
раціональної організації та ефективного використання ресурсів як власних,
так і залучених. Для реалізації зазначених умов потрібна побудова
ефективної системи управлінського обліку операцій з цінними паперами.
Операції на фондовому ринку повинні здійснюватися відповідно до
проведеної інвестиційної політики, що базується на всебічній оцінці цінних
паперів та аналізі фінансового стану їх емітентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Становлення ринкової економіки в Україні, розвиток фінансовогосподарських зв‘язків між суб‘єктами підприємницької діяльності, поява
новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій
зумовили необхідність удосконалення обліку. Його реформування покликане
адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та
створити якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських
рішень, спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та
довгостроковій перспективі. Саме електронні гроші, які на даний момент
набувають все більшого поширення, мають всі шанси стати найважливішою
ланкою системи кругообігу ресурсів.
Метою роботи виступило дослідження особливостей бухгалтерського
обліку електронних грошей в Україні.
Аналіз економічної літератури засвідчив, що дослідженнями в галузі
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обліку електронних грошей займались П. М. Сенищ, В. М. Кравець,
В. І. Міщенко, О. О. Махаєва, В. В. Крилова, О. М. Ширко, І. М. Вигівська, В.
С. Семйон та ряд інших вітчизняних науковців.
Вимоги, що регулюють випуск та використання електронних грошей в
Україні, викладено в статті 15 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" та Положенні про електронні гроші в Україні,
затвердженому постановою Правління Національного банку України від 04
листопада 2010 року № 481.
Статтею 15 Закону визначено поняття "електронні гроші" – одиниці
вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб
платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим
зобов‘язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій
формі.
У Законі зазначено, що: випуск електронних грошей може здійснювати
виключно банк; випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання
користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові
кошти; банк має право випускати електронні гроші на суму, яка не
перевищує суму отриманих ним грошових коштів; банк, що здійснює випуск
електронних грошей, зобов‘язаний погашати випущені ним електронні гроші
на вимогу користувача; порядок здійснення операцій з електронними
грошима та максимальна сума електронних грошей на електронному
пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, визначаються
нормативно-правовими актами Національного банку України.
На противагу усьому вище зазначеному НБУ у своєму листі від
07.02.2014 р. № 25-109/5294 стверджує, що кошти в Україні існують у
готівковій (формі грошових знаків) або в безготівковій формі (формі записів
на рахунках у банках). Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет,
що мають зазначену на них номінальну вартість.
Єдиним законним платіжним засобом, обов‘язковим до приймання за
номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України
— гривня. Виключне право на введення в обіг (емісія) гривні належить
Національному банку України. А проаналізувавши ст. 15 Закону, можна
дійти висновку, що електронні гроші випускаються й іншими, ніж
Національний банк України, банками, є електронним замінником банкнот і
монет і грошовим зобов‘язанням емітента. Електронні гроші
використовуються як засіб здійснення платежів, приймаються обмеженим
колом осіб, надаються емітентом в обмін на кошти в готівковій або
безготівковій формі та відповідно до законів України не є валютними
цінностями й грошовими коштами.
Тож, як наслідок, за їх допомогою можна обходити валютні обмеження
на переказ валюти за кордон. Тобто з‘являється можливість обійти закон.
Ціна питання — курс обміну електронних грошей на готівку [2].
Згідно останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій та
Інструкції про його застосування, введено новий субрахунок - 335
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„Електронні гроші, номіновані в національній валюті‖ (зі змінами від
27.06.2013 р.), на якому відображаються операції з електронними грошима,
які здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до
нормативно- правових актів НБУ та правил використання електронних
грошей. З метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними
грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні
картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в
транспорті, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами [2].
Для цілей оподаткування, відповідно до Податкового кодексу України
визначено, що податкові зобов`язання з ПДВ у Торговця виникають за
подією, що сталася раніше: в момент відвантаження товару Користувачу або
в момент надходження від Банку-емітента коштів на розрахунковий рахунок.
Слід зазначити, що на сьогодні є ряд суттєвих невідповідностей в
нормативно-правових актах, що регулюють порядок використання
електронних грошей як між собою, так і щодо порядку їх обліку, жодних
роз‘яснень з боку державних органів. Розвиток сучасних банківських послуг
пропонує суб‘єктам господарювання широкі можливості організації та
здійснення розрахунків, вибору платіжних інструментів, способів їх
використання, додаткового обслуговування, і підприємство змушене
самостійно визначається з порядком їх обліку [3]. Кореспонденція рахунків
обліку електронних грошей згідно з законодавством наведена в таблиці 1.
Таблиця 1.
Відображення в бухгалтерському обліку електронних грошей
підприємства
№ Зміст господарської операції
Кореспонденція Сума,
п.п.
грн.
рахунків
Дебет Кредит
Поповнення платіжної або мобільної смарт-картки 335
311
3500
(електронного гаманця або електронного чеку) з
1
поточного рахунку в національній валюті
2 Комісія за поповнення платіжної картки
92
333
8
3 Оплата товарів за допомогою електронного гаманця 372
335
1200
або електронного чека з платіжної картки
здійснюється підзвітною особою
4 До первісної вартості придбаного електронними 281
372
1000
грошима товару включається вартість без ПДВ
5 Відображено податковий кредит з ПДВ
641
372
200
6 У разі, якщо здійснені підзвітною особою витрати не 335
372
1200
затверджені, вона самостійно поповнює смарткартку
7 Оплата комісії за використання електронних 92
335
5
грошей
8 Погашення
електронних
грошей
шляхом 311
335
1950
перерахування залишку на поточний рахунок
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Таким чином, навіть при безпосередньому придбанні товару карткою з
використанням електронних грошей застосовується субрахунок підзвітних
осіб 372, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків, рахунки 30,
31, 33 не кореспондують з рахунками 2-го класу, рахунок 33 не кореспондує з
рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи сплату податків. Таким чином,
суттєво обмежено використання субрахунку 335.
Отже, проаналізувавши зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку,
можна стверджувати, що впровадження субрахунку 335 „Електронні гроші,
номіновані в національній валюті‖ не вирішило суперечностей в питаннях
сутності та обліку електронних грошей. Суворі обмеження для їх
використання підприємствами стримують розвиток електронних платежів,
ділової активності суб‘єктів ринку, зручності та мобільності ведення бізнесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
Наявність дебіторської заборгованості у підприємства передбачає не
погашення підприємствами-боржниками певної частини ризику, щодо якоїсь
частки цієї заборгованості. Поточна заборгованість щодо якої існує
невпевненість її погашення стає сумнівною заборгованістю. Якщо
підприємство не прийме заходів щодо погашення сумнівної дебіторської
заборгованості, то частина такої заборгованості може перейти до категорії
безнадійної. Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку
резерву сумнівних боргів присвячено низку праць економістів: І. А. Бланка,
Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка , С. І. Маслова, В. В. Сопко, С.
Хенка, М. Г. Чумаченка, М. Швайки та ін.
Мета роботи – обґрунтування перспектив розвитку бухгалтерського
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обліку резерву сумнівних боргів в умовах антикризового регулювання
фінансово-господарського стану підприємства.
Резерв сумнівних боргів можна визначити як розрахункову величину,
на яку підприємство (організація, установа) планомірно збільшує свої
витрати у поточному періоді, з метою достовірної оцінки дебіторської
заборгованості як активу (з відповідним зменшенням її суми у балансі
підприємства) та уникнення у подальших періодах непередбачених
(раптових) збитків від непогашення такої заборгованості боржниками [2].
Методи визначення величини резерву сумнівних боргів наведено у табл. 1.
Інформацію про ці методи, згідно з п. 13 П(С)БО 10, розкривають у
примітках до фінансової звітності.
Таблиця 1.1.
Методи визначення величини резерву сумнівних боргів
Метод
Сутність методу
застосування
абсолютної
суми величина резерву визначається на підставі аналізу
сумнівної
платоспроможності окремих дебіторів
заборгованості
величина резерву розраховується множенням суми
залишку дебіторської заборгованості на початок
періоду на коефіцієнт сумнівності. Цей коефіцієнт
може
розраховуватися
такими
способами:
- визначення питомої ваги безнадійних боргів у
застосування
чистому
доході;
коефіцієнта
- класифікація дебіторської заборгованості за
сумнівності
строками непогашення;
- визначення середньої питомої ваги списаної
протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі
дебіторської заборгованості на початок відповідного
періоду за попередні 3 - 5 років.
В більшості країн виявлення безнадійної заборгованості проводиться в
індивідуальному порядку, тобто при окремому розгляді кожного
безнадійного до отримання рахунку. Не отримані від покупців рахунки,
надходження яких визнано безнадійне, списуються на витрати підприємства.
На відміну від українського обліку, коли безнадійні борги списуються за
рахунок резерву (якщо суми не вистачає, то на витрати по списанню
сумнівних боргів), в окремих країнах, наприклад, в Естонії, не дивлячись на
списання безнадійної заборгованості на витрати, вона продовжує
обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається короткострокова
дебіторська заборгованість покупців та показується в активі балансу в рядку
«Не отримані від покупців рахунки» з одночасним відображенням
безнадійної заборгованості в окремому рядку зі знаком мінус. Відмінністю
естонського обліку від українського є те, що безнадійна дебіторська
заборгованість, яка раніше була чи не була переведена у витрати, списується
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з балансу без відображення суми безнадійного боргу на позабалансовому
рахунку [1].
Двома найбільш розповсюдженими методами обліку безнадійної
заборгованості в більшості країн є метод прямого списання і метод
нарахування резерву.
Метод прямого списання має певні недоліки:• витрати за безнадійною
дебіторською заборгованістю не пов‘язані з відповідними продажами;•
дебіторська заборгованість завищується, оскільки не обліковуються включені
до заборгованості невідомі безнадійні борги;• метод призводить до
неузгодженості між доходами і витратами. Як правило, метод прямого
списання безнадійної заборгованості застосовується тільки у тих випадках,
коли безнадійна заборгованість є несуттєвою за розмірами.
Важливу роль в бухгалтерській практиці має відображення сумнівної
дебіторської заборгованості та створення резервів під безнадійні борги.
Метод нарахування резерву допускає розрахункову оцінку безнадійних
боргів в кожному звітному періоді, навіть якщо на відповідний момент
невідомо, які конкретно рахунки не будуть оплачені і неможливо визначити
конкретний розмір безнадійної заборгованості.
Відповідно до ЗПБО США при розрахунку сумнівної дебіторської
заборгованості використовуються два методи:
• метод відсотку від нетто-реалізації, заснований на припущенні, що
частка виручки даного року не буде отримана. Сума сумнівної
заборгованості вираховується шляхом множення виручки від реалізації на
визначений процент, отриманий шляхом обчислення середнього проценту
втрат за сумнівними боргами в попередніх періодах;
• метод обліку рахунків за строками оплати, який припускає, що частина
сальдо по рахунках дебіторської заборгованості не буде оплачена.
Спираючись на практику попередніх років, здійснюється ранжирування
рахунків до отримання за строками оплати і віднесення до сумнівних боргів
визначеної частини заборгованостей з конкретним строком. Визначенню
ступеня надійності покупця або ймовірності оплати отриманих ним товарів
допомагають широко розповсюджені рейтинги, які публікуються, аналіз
опублікованої фінансової звітності потенційного покупця, конструювання
індексів ризику тощо [3].
В Італії дозволено щорічно відносити на резерв сумнівних боргів 0,6%
загального обсягу дебіторської заборгованості. Коли обсяг резерву досягає
5%, подальше його збільшення забороняється.
За російськими стандартами обліку також можливе створення резерву по
сумнівних боргах. Але при цьому до складу резерву можуть включатися суми
заборгованостей конкретних дебіторів, і тільки в тому випадку, якщо була
проведена робота по стягненню цих боргів. Величини резерву визначається
окремо по кожному сумнівному боргу з урахуванням фінансового стану
боржника.
В більшості країн англо-американської системи крім резерву по
сумнівних боргах компанії можуть створювати інші види резервів, зокрема,
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резерв на покриття повернень товарів та знижок.
При управлінні дебіторською заборгованістю, дієвим механізмом є
безвідзивний акредитив, що часто використовується в США, Європі.
Списання заборгованості може здійснюватись не тільки у випадку
визнання її безнадійною. В США компанії при списанні дебіторської
заборгованості по рахунках можуть передавати свою дебіторську
заборгованість третій особі, "ліквідувавши" її таким чином та отримавши
певну суму грошей. Існує два найпоширеніших способи такої передачі:
1. Передача дебіторської заборгованості по рахунках під заставу –
власник дебіторської заборгованості позичає гроші кредитора, виписуючи
звичайний вексель та передаючи під заставу дебіторську заборгованість в
якості забезпечення.
2. Продаж дебіторської заборгованості по рахунках. Компанія може
продавати право на отримання грошей по дебіторській заборгованості
факторинговій фірмі.
Продаж дебіторської заборгованості може здійснюватися:

без регресу – покупець-факторингова фірма бере на себе ризик
отримання грошей та можливих збитків;

з регресом – продавець гарантує покупцю оплату у випадку, якщо
дебітор відмовляється (не може) заплатити.
Отже, кожна країна сама обрала для себе певний спосіб регулювання
сумнівної заборгованості та нарахування сумнівних боргів, спираючись на
певні правила, принципи чи досвід. Розмаїття цих методів дає змогу
українському законодавству обрати для себе більш простіший спосіб або
додати який-небудь із поданих методів до своєї нормативної бази.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Соціально-економічні зміни, викликані глобалізаційними процесами,
обумовлюють
перегляд
теоретико-методологічних
основ
системи
бухгалтерського обліку. За сучасних умов розвитку економічних відносин
спостерігається активний розвиток підприємництва, де кожен суб'єкт бізнесу
здійснює господарську діяльність задля досягнення економічних і соціальних
цілей та одержання прибутку. Ефективне функціонування будь-якого
суб'єкта господарювання обумовлене необхідністю побудови якісної системи
бухгалтерського обліку. Водночас, власники та менеджери не завжди
отримують якісну інформацію щодо результатів та майбутніх перспектив
діяльності підприємства. Все це є наслідком ряду змін у системі управління,
що
відбуваються
під
впливом
інформаційних
перетворень
в
постіндустріальному середовищі. За таких обставин виникає невідкладна
необхідність адаптування бухгалтерського обліку до вимог системи
управління.
Зокрема, про необхідність розробки сучасної концепції бухгалтерського
обліку наголошують провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Ф.Ф.
Бутинець, С.Ф. Голов, Н.М. Малюга, В.Ф. Палій, М.О. Петрук, М.С. Пушкар,
Я.В. Соколов, В.В. Сопко та інші [1-14]. Більшість дослідників з визначеної
проблематики дотримуються традиційного підходу, відповідно з яким
бухгалтерський облік є підвидом господарського обліку. Єдину систему
радянського господарського обліку традиційно формували три його види –
оперативний, бухгалтерський, статистичний, інформаційна база яких
спиралась на первинний облік, що надавав дані як для потреб оперативного
управління, так і уможливлював проведення бухгалтерських та статистичних
узагальнень. Зокрема, М.С. Пушкар вважає, що замість наукового пошуку
науковці традиційно пропонують тривіальний підхід щодо видів обліку, який
склався ще у часи становлення соціалізму в нашій країні [12].
На думку багатьох науковців, поділ господарського обліку на
оперативний, бухгалтерський і статистичний обумовлений стереотипом, який
виник у радянській обліковій практиці у 30-х рр. ХХ ст. Така класифікація і
досі використовується у науковій літературі й нормативних документах [7].
Сучасні вітчизняні науковці вважають, що, система господарського обліку в
Україні складається з макро- та мікрообліку. Це заперечує існування
оперативного і статистичного обліків як окремих видів та обґрунтовує
наявність бухгалтерського й управлінського обліку [8, 11, 12].
Водночас, розробка та практичне застосування будь-якої класифікації
можливе лише в тому випадку, якщо вона має єдину наукову основу. При
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цьому, у жодному із запропонованих вище підходів такої основи немає, що
обумовлює відсутність чітких меж між елементами класифікації - видами
обліку. Так, управлінський облік одночасно може бути як оперативним так і
стратегічним; бухгалтерський і податковий види обліку одночасно
відносяться до макро- та мікрообліку тощо. У зв'язку з цим питання
визначення сутності господарського обліку, обґрунтування його
класифікації, предмета і методу в сучасних умовах господарювання
набувають особливої актуальності.
Сучасний розвиток соціально-економічних відносин вимагає адекватних
змін у бухгалтерському обліку. Бухгалтерський облік в системі управління
підприємством відіграє одну з ключових функцій, а тому потребує
удосконалення та подальшого розвитку сутності економічної категорії
«бухгалтерський облік», його видів, предмета та методу, які відповідатимуть
сучасним вимогам часу.
Зазначене обумовлено тим, що в сучасній епосі розвитку
постіндустріальної економіки радикальніше всього змінюється парадигма
найбільш традиційної з інформаційних систем – система бухгалтерського
обліку. Водночас першоосновою змін вітчизняної системи бухгалтерського
обліку має стати потреба у зростанні значення обліку в управлінській
діяльності.
Бухгалтерський облік вважається основним джерелом економічної
інформації про фінансово-майновий стан та результати діяльності
підприємства. Одночасно, на сучасних вітчизняних підприємствах
бухгалтерський облік, як правило, обмежується функціонуванням системи
фінансового обліку, що лише частково відповідає інтересам управління. Це,
передусім, пов‘язано з недостатньою оперативністю системи фінансового
обліку та відсутністю необхідного групування та деталізації інформації для
прийняття управлінських рішень. Основний спосіб перетворення
традиційного для вітчизняних підприємств бухгалтерського обліку в
інтегрований облік – розробка і реалізація облікової політики підприємства,
що відповідає потребам управління [9].
При планово-адміністративній економіці основним завданням
бухгалтерського обліку було забезпечення збереження державної власності,
на що спрямовувався весь науковий і практичний потенціал досягнень у
галузях обліку, нормування, аналізу, контролю, планування. Сьогодні облік
виступає не як єдиний інформаційний потік, а як "пучок" інформації. Це
зумовлено тим, що єдина система представлена трьома видами обліку:
оперативним, статистичним і бухгалтерським. З них найбільш
інформативним можна визнати бухгалтерський і статистичний. Однак для органу управління найбільше значення має оперативний облік [7].
Система бухгалтерського обліку повинна формувати інформацію, що
задовольняє потреби широкого кола зацікавлених користувачів. Сучасний
бухгалтерський облік є інформаційною базою, на основі якої можлива
підготовка різних видів бухгалтерської й іншої звітності, зокрема фінансової,
управлінської, податкової, статистичної звітності перед державними
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органами контролю й ін. При цьому варто враховувати, що підсумкова
(звітна) інформація тісно зв'язана з нормуванням, плануванням, контролем і
аналізом. Виходячи з цього до складу звітної інформації повинні входити,
крім фактичних даних, планові, нормативні, кошторисні показники, а також
показники відхилення від них як в абсолютних, так і у відносних величинах.
Підводячи підсумок даного дослідження можемо зробити висновок про
необхідність зміни процесу формування облікової інформації з
акцентуванням уваги на інтеграцію системи бухгалтерського обліку із
підсистемами управління. Це обумовлено необхідністю задоволення як
внутрішніх так і зовнішніх користувачів облікової інформації, що впливає на
ефективне функціонування системи управління підприємством.
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м. Вінниця
НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНА
СУТНІСТЬ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Підприємство як суб‘єкт господарювання, як правило, створюється з
метою отримання прибутку та виконує певні економічні та соціальні функції.
Враховуючи, те що виконання соціальних функцій, безпосередньо не
забезпечує збільшення прибутку підприємства, відповідно власники та
керівництво більшості підприємств не приділяють ним належної уваги.
Однак, важливу роль в розвитку бізнесу відіграє також не господарська
сторона діяльності підприємства, що формує систему його соціальної
відповідальності. Інформаційне забезпечення соціального аспекту діяльності
підприємства здійснюється за допомогою нефінансової або соціальної
звітності.
Дослідженням питань теорії та міжнародної практики складання та
подання не фінансової звітності присвячено праці вітчизняних вчених:
Проданчука М.А., Петренко С.М., Бесарабова В.О., Сулими М.О., Колота А.
та інших. Напрацювання вітчизняних вчених охоплюють широке коло
питань, пов‘язаних з використанням в вітчизняній практиці міжнародного
досвіду складання та поданні не фінансової звітності, проте низка
проблемних питань все ще потребує подальшого вирішення.
Сучасні потреби користувачів інформації про діяльності підприємства
виходять суттєво за межі лише фінансових звітів суб‘єктів господарювання, а
вимагаю також даних про соціальні аспекти їх діяльності, оскільки саме така
інформації надає можливість діагностувати ефективність результатів
діяльності суб‘єктів господарювання.
До основних показників, що розкриваються у не фінансовій звітності
належать: зайнятість населення, створення робочих місць та трудова
практика, технології та розвиток людських ресурсів, охорона здоров‘я та
безпека, екологія, допомога громадам, корупція, внесок компанії у в розвиок
економіки регіону, етичні питання ведення бізнесу.
Складанню соціальної звітності передує впровадження соціальної
відповідальності на підприємстві, що передбачає розуміння соціальної
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відповідальності як складової стратегії розвитку та місії підприємства,
підтримки соціальної відповідальності власниками, керівництвом та
працівниками компанії, впровадження соціально відповідальних ініціатив і
програм, за допомогою систематичної діяльності в даному напрямку,
соціальне партнерство.
Стандартизований звіт являє собою вагомий документ, що визнається
світовим співтовариством. З врахуванням міжнародного досвіду він може
мати різну назву, серед основних виділяють: звіт про корпоративну соціальну
відповідальність, соціальний звіт, звіт про стійкий розвиток тощо.
Термін «нефінансова звітність» має достатню кількість різних
тлумачень і назв серед яких «соціальна звітність», «звітність у сфері стійкого
розвитку», «звітність про корпоративну стійкість» тощо, однак це не змінює
її сутності та ролі.
У найбільш загальному розумінні вважається, що нефінансова звітність
– це звітність про економічні, екологічні, та соціальні результати діяльності,
це відображення у спеціальній документації стану впровадження концепції
корпоративної соціальної відповідальності [1].
За міжнародним досвідом соціальною звітністю вважається
добровільна презентація інформації про соціальну, економічну та екологічну
результативність компанії, яка стандартизує цю інформацію відповідно до
однієї з систем показників результативності та надає її в публічному доступі
всім зацікавленим сторонам [2].
Звітність зі сталого розвитку часто називають звітність, в якій
відображено нефінансові показники (або) – це сукупність даних компанії,
організації, що відображає середовище існування її, принципи та методи
співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній,
соціальній та екологічній сфері життя суспільства. Звітність зі сталого
розвитку відображає показники, що характеризують економічне зростання,
соціальну справедливість та цілісність навколишнього середовища [3].
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) [4].
Вітчизняні підприємства до нефінансової звітності відносять як правило
звіти про соціальну відповідальність.
Перші не фінансові звіти з‘являються у Європі у 1970-х роках у
Великобританії. А пізніше почали складати соціальну звітність американські
корпорації. На перших етапах вона застосовувалась для інвесторів з метою
створення іміджу та підвищення вартості компаній, вміння управляти
ризиками [3].
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Загалом аналізуючи вітчизняні соціальні звіти можна відмітити такі їх
недоліки як: описовий характер, різний об‘єм, відсутність регламентації,
різна періодичність, відсутність вимог до подання та оприлюднення.
В розвинутих країнах світу триває процес розробки нормативноправової бази з питань формування соціальної звітності підприємствами. Так,
низка країн, серед яких Франція, законодавчо закріпили базові компоненти
соціального звіту.
Слід відмітити основні відмінності нефінансової звітності порівняно зі
звичною фінансової звітність суб‘єктів господарювання: та звітність в нашій
країні законодавчо не врегульована, нормативно-правові акти діють лише в
окремих країнах, подання звітністю є необов‘язковим і здійснюється на
добровільних засадах, звітність формується, як правило, в довільній формі,
періодичність подання становить річну або за два роки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ
ОБЛІКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Транспорт є ключовою ланкою спеціальної економічної системи
держави і належить до стратегічно важливих видів економічної діяльності.
Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення
добробуту суспільства. Основними завданнями транспорту є своєчасне,
якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у
перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи [1].
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Автомобільний транспорт є могутнім сектором української економіки,
що обслуговує практично всі галузі господарства, сприяє розвитку
транспортно-економічних зв‘язків. Чітка робота транспортних засобів
пов‘язана із використанням паливно-мастильних матеріалів, необхідних для
виконання транспортного процесу, раціональне використання яких потребує
добре налагодженої системи організації бухгалтерського обліку.
Дослідженню питань організації бухгалтерського обліку на
підприємствах автомобільного транспорту України приділяли увагу в своїх
наукових працях науковці, зокрема, М.Т. Білуха, В.П. Завгородній,
В.К. Савчук, В.П. Дудко, М.В. Кужельний, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко та
інші. Однак, зазначена проблема все ще не втратила своєї актуальності.
На сучасному етапі потребує ґрунтовного дослідження проблема
аналізу наслідків впливу фінансово-економічної кризи на діяльність
автотранспортних підприємств та перспектив їх подолання.
Відповідно до КВЕД автотранспортна діяльність належить до секції Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність». Ця
секція включає забезпечення пасажирських і вантажних перевезень
залізничним, трубопровідним, автомобільним, водним або повітряним
транспортом, а також допоміжну діяльність, таку як діяльність терміналів і
автостоянок, вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання. [4].
Виробничі процеси автотранспортних підприємств (АТП) значно
відрізняються від будь-яких інших підприємств, оскільки їх діяльність не
пов‘язана з сировиною. Предметом діяльності АТП є вантаж.
Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту
реалізується шляхом проведення центральними та місцевими органами
виконавчої влади, державними органами управління автомобільним
транспортом, ліцензування,стандартизації та сертифікації на автомобільному
транспорті. [1].
Основними елементами процесу функціонування автотранспортного
підприємства є сукупність трудових та матеріальних факторів виробництва.
Матеріально-технічні ресурси автотранспортного підприємства включають в
себе матеріальні елементи виробництва, які використовуються, в основному,
як предмети праці у виробничих процесах автотранспортних підприємств.
Вони є матеріальними елементами оборотних засобів автотранспортного
підприємства і їх вартість повністю відтворюється у вартості продукції
(робіт) на виготовлення, яких вони були витрачені впродовж транспортного
циклу. В міру підвищення технічного рівня підприємства та зростання
продуктивності праці збільшується питома вага витрачання матеріальнотехнічних ресурсів у собівартості продукції автотранспортного виробництва.
Саме тому, найбільш важливим завданням на сучасному етапі
трансформації економіки України є заходи щодо систематичної економії
матеріально-технічних ресурсів, посилення обліку та контролю за їх
витрачанням, розробки науково обґрунтованого нормування виробничого
витрачання, раціонального використання та збереження, що повинне
виключати будь-які нераціональні втрати.
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Характерними
особливостями
обліку
на
автотранспортних
підприємствах слід відмітити:
1.
– на АТП мають місце такі господарські процеси - процес
постачання (купівля бензину, запчастин, контейнерів); процес реалізації
послуг; відтворення технічного стану засобів праці;
2.
витрати АТП визначаються за видами виробництв: основне,
допоміжне та обслуговуюче;
3.
калькуляційною одиницею є відповідні одиниці вимірювання
окремих видів перевезень (робіт, послуг);
4.
значну частину загальних витрат становлять витрати на паливномастильні матеріали (ПММ), ремонт, технічне обслуговування;
5.
для нарахування амортизації рухомого складу в бухгалтерському
обліку часто обирають виробничий метод;
6.
водіям та технічному персоналу видається спеціальний одяг, який
обліковується як МШП (залежно від затвердженої облікової політики
підприємства).
Матеріально-технічні ресурси автотранспортних підприємств, їх склад
і структура визначаються особливостями технології, характером і
організацією процесу надання автотранспортних послуг. Цей виробничий
процес поєднують у собі два самостійних, різних за характером та
призначенням, виробництва: транспортне (основне) та ремонтне
(допоміжне). У складі матеріально-технічних ресурсів автотранспортних
підприємств значне місце займає паливо, за допомогою якого виробляється
енергія для руху транспортних засобів, що є необхідною умовою для
здійснення транспортного процесу.
Разом з тим, матеріально-технічні ресурси безперервно здійснюють
кругообіг, поступово видозмінюючи свою натуральну форму за трьома
стадіями:
- оборотності – матеріально-технічні ресурси переходять з грошової
форми у виробничі запаси;
- виробництва – виробничі запаси перетворюють у послуги
автотранспортних підприємств;
- реалізації – послуги автотранспортних підприємств реалізують та
перетворюють у грошові кошти, які у свою чергу поповнюють виробничі
запаси.
Характерним для автотранспортних підприємств, є відсутність
незавершеного виробництва. Тому, передані зі складів автотранспортних
підприємств у виробництво матеріально-технічні ресурси, але не
використані, також є виробничими запасами.
Отже, матеріально-технічні ресурси, як одна із важливих складових
об‘єктів обліку АТП, відносяться до складу оборотних активів підприємства,
тотожні поняттю «виробничі запаси». Їх використання визначає рівень
собівартості та матеріальних витрат, що має значний вплив на кінцевий
результат діяльності підприємств.
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АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО
ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
Наказ про облікову політику — один із численних документів, який
диктує бухгалтеру облікові правила. І хоча його створюють власне на
підприємстві, вагомістю та обов‘язковістю дотримання він не поступається
нормативно-правовим актам. Стандарти бухгалтерського обліку в низці
випадків дають право вибору щодо порядку, методу обліку, облікових оцінок
тощо.
Оплата праці виступає одним з найважливіших об‘єктів бухгалтерського
обліку кожного суб‘єкта господарювання і багато в чому визначає
собівартість готової продукції. При формуванні облікової політики слід
враховувати що прямі витрати на оплату праці входять до виробничої
собівартості продукції, а також оплата праці апарату управління цехами,
дільницями, відрахування на соціальні заходи включається до складу
загальновиробничих витрат.
Теоретичне обґрунтування і практична реалізація формування джерел та
відповідне проведення виплат працівникам здійснено вітчизняними вченими,
зокрема,
В.В. Болюбахом,
О.М.
Брадулом,
Ф.Ф. Бутинцем,
М.Д. Ведерніковим, Т.В. Головко, І.В. Жиглей, Л.Є. Момотюк та ін.
Бухгалтерський облік повинен не тільки відображати дотримання
особистих інтересів працівників, але і оподаткування: сплату єдиного
соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб.
Загалом, організація обліку оплати праці повинна бути цілісною, єдиною
системою взаємопов‘язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації. До
основних завдань бухгалтерського обліку оплати праці відноситься:

точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат
праці;
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правильне нарахування заробітної плати кожному працівникові
відповідно до діючих положень;

відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним
працівником за галузями і підприємством в цілому;

контроль за використанням фонду оплати праці;

дотримання порядку розподілу оплати праці за об‘єктами
бухгалтерського обліку;

повний і своєчасний розрахунок з працівниками щодо оплати праці;

своєчасне складання і подання звітності щодо оплати праці [1].
Суб‘єкт господарювання має визначити, які саме облікові методи,
процедури та показники застосовувати, зафіксувати їх у наказі про облікову
політику і дотримуватися надалі цього документа з усією серйозністю.
Роблячи вибір, оцінюють не лише прийнятність і зручність, — важливо
забезпечити якомога достовірніше відображення подій або операцій у
фінансовій звітності. Із 2015 року введено зовсім інші правила розрахунку
податку на прибуток. Замість вже звичного порядку ведення окремого
податкового обліку запроваджується принципово новий порядок, який
ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до
оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого
коригування на перелік визначених законом податкових різниць.
Витрати на формування резерву відпусток та інших зарплатних резервів
не потрапили до різниць. Тобто вся їх сума при нарахуванні таких резервів
впливатиме на об‘єкт обкладення з податку на прибуток.
Право на щорічну відпустку повної тривалості виникає у працівника
підприємства після відпрацювання ним одного робочого року, який
відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону України «Про
відпустки» [2]). Таким чином, у підприємства виникають зобов‘язання перед
таким працівником щодо забезпечення йому оплати відпустки у
майбутньому.
Відповідно до п. 5 П(С)БО 11 [ 3], зобов'язання визнається, якщо його
оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Із прийняттям
Наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989 «Про внесення
змін у деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку» забезпечення на
виплату відпускних повинні створюватися на підприємствах (формулювання
п. 13 П(С)БО 11 змінено з «забезпечення можуть створюватися» на
«забезпечення створюються»). Забезпечення на виплату відпусток
створюється у тому звітному періоді, в якому у підприємства виникло
зобов'язання внаслідок минулих подій, оцінка якого може бути розрахунково
визначена.
Рішення про створення резерву відпусток підприємства повинні
відобразити у своєму наказі про облікову політику [ 4]. Згідно з п. 17 П(С)БО
11, підприємство
має використовувати забезпечення тільки для
відшкодування тих витрат, для покриття яких вони були створені.
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Тобто за рахунок резерву відпусток підприємство може нарахувати:
 оплату щорічних основних відпусток та додаткових відпусток
працівникам із дітьми;
 оплату компенсацій за невикористані дні відпустки;
 оплату внесків до Пенсійного фонду від суми оплати відпусток і
компенсацій.
Інших напрямків використання цього резерву бути не може. Тобто,
наприклад, оплату навчальних і творчих відпусток за рахунок резерву
відпусток не покривають, а відносять одразу на витрати відповідного місяця.
Згідно з п. 16 П(С)БО 11, сума забезпечення визначається за обліковою
оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування),
необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Це
означає, що:
 розрахунок суми резерву потрібно проводити на кожну дату
балансу;
 сума резерву на дату балансу повинна дорівнювати сумі
очікуваних витрат, пов'язаних з оплатою відпусток;
 якщо сума резерву відпусток, створеного раніше, не збігається з
сумою очікуваних витрат на оплату відпусток, така сума резерву
має бути відкоригована.
За перехідними правилами до податкових витрат включаються витрати
на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов‘язані з оплатою праці,
які відшкодовані (мається на увазі виплачені) після 01.01.2015 р. за рахунок
резервів і забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р. у випадку, якщо такі
витрати не були враховані під час визначення об‘єкта оподаткування до
01.01.2015 р. (п. 24 підрозділу 4 р. ХХ Податкового Кодексу України [5] ).
Тож на їхню суму зменшують фінансовий результат до оподаткування.
Варто звернути увагу на те, що з запровадженням нововведень
контролюючі органи наділяються правом проводити перевірку правильності
ведення бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО або МСФЗ (пп.20.1.43
ПКУ) та проводити перевірки правильності й повноти визначення доходів,
витрат і фінансового результату до оподаткування згідно за П(С)БО або
МСФЗ (пп.20.1.44 ПКУ). В зв‘язку з цим правильність ведення
бухгалтерського обліку з 01.01.2015 року стає важливим питанням для
кожного підприємства.
Отже, обґрунтування підходу до формування облікової політики щодо
оплати праці, адекватної ринковим умовам господарювання та вимогам
міжнародних і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку є
важливим засобом забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств.
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м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається
у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає
на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань
виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь
віддалену перспективу.
У сучасних умовах виживання підприємства в конкурентному
середовищі залежить від його фінансової стійкості, яка досягається за
допомогою підвищення ефективності виробництва на основі економічного
використання всіх видів ресурсів, зниження витрат, виявлення наявних
резервів підвищення виробництва продукції.
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність
підприємств у виробленні та прийнятті управлінських рішень щодо
забезпечення ефективності їхньої діяльності. У досягнутих фінансових
результатах виражається ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової
діяльності підприємства.
Одним з важливих напрямів оздоровлення фінансового стану
підприємства є удосконалення напрямів формування прибутку, як позитивне
формування кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз
методів його максимізації, оптимізація витрат та розробка стратегії
управління прибутком.
Для вирішення існуючих проблем потрібно впроваджувати рішучі дії. В
першу чергу потрібно проаналізувати фінансові результати підприємства,
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встановити, яким чином можна їх максимізувати та вводити нові розробки на
підприємстві з перспективними мотивами і отримання в майбутньому
позитивних результатів.
Тому постає питання необхідності детального обліку, аналізу
фінансових результатів на підприємстві та їх перевірка за допомогою аудиту.
У розробку питань теорії та методології обліку фінансових результатів
вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: Ф.Ф.Бутинець, В.М.Жук,
Г.Г.Кірейцев, М.М.Коцупатрий, М.Я.Дем‘яненко, О.М.Петрук, І.І.Сахарцев,
Л.К.Сук, В.О.Шевчук та інші, які визначають ―фінансові результати‖, як
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов‘язань, що призводять до власного капіталу.
Фінансовий результат, як відомо – це кінцевий економічний підсумок
господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу).
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою
отриманого прибутку і рівнем рентабельності, а також приростом суми
власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від
звичайної (операційної, інвестиційної, фінансової) діяльності.
Слід зазначити, що існує певна невідповідність між ознаками видів
діяльності, доходів та формувань фінансових результатів. Для того щоб
уникнути такої невідповідності у віднесенні операцій до того чи іншого виду
діяльності, необхідно чітко розмежувати види діяльності та операції, які до
них відносяться.
Згідно з міжнародними та національними положеннями (стандартами)
обліку, для визначення фінансового результату використовують принцип
відповідності (ув‘язка доходів і витрат). Методом зіставлення доходів
звітного періоду з витратами даного періоду, понесених для отримання цих
доходів, визначають результат господарської діяльності. Методологічною
базою застосування даного принципу є метод нарахування.
Метод нарахування означає, що результати операцій та інших подій слід
відображати в облікових реєстрах та фінансових звітах тоді, коли вони мали
місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує кошти, тому доходи
слід відображати в тому періоді, коли вони були зроблені, а витрати – на
основі їх відповідності отриманим доходам.
Принцип обачності також регулює моменти визнання доходів,
обмежуючи можливості обліковців завищувати доходи чи недооцінювати
витрати. Згідно із цим принципом доходи визнаються, коли можливість їх
отримання стає цілком визначеною подією, фактом, тоді як втрати повинні
відображатися в обліку, коли виникає ймовірність їх виникнення, тобто вони
стають можливою подією.
Отже, для вираження фінансового результату доходи співставляють із
витратами. Основними фінансовими результатами господарської діяльності
підприємства є доходи, витрати і як кінцевий фінансовий результат –
прибуток або збиток. Ці поняття дають повний огляд всіх результатів
діяльності підприємства.
Згідно з П(С)БО 15 ―Дохід‖, визнається дохід під час збільшення активу
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або зменшення зобов‘язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [1]. В цьому
Положенні (стандарті) наведено критерії визнання доходу, які
застосовуються окремо до кожної операції, до окремих елементів однієї або
двох чи більше операцій залежно від суті господарської операції.
Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати підприємства визначаються П(С)БО 16 ―Витрати‖.
Згідно з П(С)БО 16 ―Витрати‖ під витратами розуміють зменшення
економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок внесків власників) [2].
Основною категорією фінансових результатів є прибуток підприємства.
Прибуток – це найважливіша економічна категорія, що відображає
позитивний, а в разі збитку – негативний фінансовий результат господарської
діяльності, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку
свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, етап продуктивності праці,
рівень собівартості.
В умовах сьогодення прибуток виступає не лише основним джерелом
розвитку, але й стимулом господарської діяльності будь-якого підприємства.
прибуток забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства і є
рушійною силою ринкової економіки.
Прибуток – це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують
підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і
ризик підприємницької діяльності. Кількісно він становить різницю між
сукупними доходами і сукупними витратами звітного періоду.
У зарубіжних системах обліку вихідним моментом і метою є визначення
фінансового результату, що відображає ефективність використання
вкладеного капіталу. При цьому прибуток трактується як складова частина
власного капіталу, його приріст протягом певного часу; виробничі ресурси
розглядаються не за їх місцем у процесі розширеного відтворення, а за
строком повернення вкладених у них коштів (необоротні й оборотні);
діяльність – не як сукупність процесів розширеного відтворення, а як
використання вкладеного капіталу (власного та залученого) з метою його
збільшення.
Визначення джерел формування прибутку має важливе значення для
об‘єктивної оцінки стану та перспектив розвитку підприємства. На думку
деяких авторів, чистий прибуток за звітний період має включати всі
зареєстровані факти господарської діяльності відповідно до джерел їх
виникнення.
Визначення прибутку як фінансового результату господарської
діяльності є одним із важливих питань методології бухгалтерського обліку в
усі часи його функціонування. Із запровадженням Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні відбулися суттєві зміни в методиці
визначення фінансових результатів.
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ЕТИМОЛОГІЯ ПРИБУТКУ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ
Підприємницька діяльність господарюючих суб‘єктів спрямована на
одержання прибутку. Саме наявність прибутку або можливість його
одержання спонукає їх входити в певну сферу діяльності, а за відсутності
прибутку або навіть загрози його відсутності — покидати певний сегмент
ринку.
Перетворення, характерні для української економіки сьогодні,
зумовлюють необхідність глибокого теоретичного осмислення сутності
явищ, фактів і процесів, а також виважених практичних дій, особливо, коли
об‘єктом дослідження та реального впливу є конкретний суб‘єкт ринку результат його діяльності.
З‘ясуванню природи, умовам виникнення, змісту, формі, видам, оцінці,
механізму формування та відображення в бухгалтерському обліку
фінансового результату діяльності підприємств приділялась значна увага в
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів.
Дослідженням питання формуванняфінансовихрезультатів діяльності
підприємств, їх обліком, аналізом, аудитом та управлінням величиною,
визначенням економічної сутності прибутку як обліково-економічної
категорії, механізмом узгодження прибутку податкового та облікового
займалися такі вчені та практики, як Базилевич В. Д. Башнянин В.С., Бланк І.
А., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Завгородній В., Івахненков С.В., Кулаковська
Л.П., Мец В.О., Мочерний С.В., Нападовська Л. В., Орлова В.К., Піча Ю.П.,
Примак Т.О., Сопко В.В. Ткаченко Н. М., Хом‘як Р.Л. та інші. Цей список
можна значно розширити, враховуючи, що із зазначеною проблематикою
тісно переплітаються питання формування, обліку та управління власним
капіталом підприємств тощо.
В економічній літературі деякі з авторів підтримують думку про те, що
бухгалтерський облік є лише засобом визначення підсумкових сум
отриманих підприємством доходів та здійснених витрат за звітній період,
тобто засобом визначення успіху чи невдачі підприємства в досягненні
прибутку. Ми підтримуємо дане твердження, адже одна з головних цілей
бухгалтерського обліку - визначення величини фінансового результату, яким
є прибуток або збиток. Проте можна стверджувати, що збиткова діяльність
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підприємства не може бути тривалою, оскільки отримання збитку призводить
до зменшення капіталу, який власники внесли у підприємство, а це, в свою
чергу, - до ліквідації самого підприємства. З математичної точки зору збиток
розглядають як прибуток з від‘ємним знаком, а тому вважаємо доцільним
дослідження саме сутності прибутку як фінансового результату діяльності
підприємства.
Слід зазначити, що в сучасних умовах господарювання суб‘єктів
підприємницької діяльності виникає необхідність переосмислення сутностей
багатьох економічних категорій, у тому числі поняття "прибуток", його
основних функцій, а також чинників, що впливають на його формування.
Термін "прибуток" має багато тлумачень у теорії та практиці
фінансового обліку й економічного аналізу.
Найчастіше прибуток визначається просто як різниця між валовою
виручкою і валовими витратами. Після того як фірма сплатила всі витрати,
залишився прибуток або чиста виручка [1, с.141]. Ще простіше кількісно
можна визначити прибуток як різницю між сумою, що отримана з продажу, і
собівартістю продукції. Але перед тим як погодитися з таким обчисленням
розміру прибутку, треба з‘ясувати, що слід вважати витратами. Не
випадково, що бухгалтери та економісти по-різному підходять до розуміння
прибутку. А законодавчі органи різних країн або тої чи іншої країни в різний
час по-різному підходять до елементів формування витрат або собівартості
відповідно до визначення обсягів прибутку, системи і механізму
оподаткування.
На думку І. Бланка, "прибуток - це проста й одночасно найскладніша
категорія" [2, с. 9] економіки будь-якого типу, а особливо ринкового. Адже
при визначенні капіталістичного типу економіки прибуток розглядають як
перетворену форму доданої вартості, результат експлуатації праці найманих
робітників, надлишок вартості над витратами виробництва, при
соціалістичному типі прибуток - конкретна форма вартості додаткового
продукту або чистого доходу підприємства, що визначається як різниця між
виручкою в оптових цінах підприємства та повною собівартістю реалізованої
продукції.
Звідси можна зробити висновок, що цінність цього показника вже в
тому, що він фактично є провідним мотивом діяльності підприємців в
ринковій економіці. В умовах такої економіки одне з основних місць у
системі вартісних інструментів належить власне саме прибутку. Разом з тим,
прибуток відзначається багатогранністю сторін та підходів щодо його
визначення.
Інтерес та значення прибутку обумовлені, на нашу думку, тим, що
прибуток підприємства - один з найважливіших показників, який свідчить
про те, наскільки ефективні прийняті керівництвом підприємства рішення з
питань капіталовкладень та управління фінансами підприємства. А отже, з
одного боку, прибуток залежить в основному від якості роботи підприємства,
підвищує економічну зацікавленість його працівників у найраціональнішому
використанні ресурсів, оскільки реінвестований прибуток - це основне
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джерело виробничого та соціально-побутового розвитку підприємства. І в
цьому плані ми повністю поділяємо думку вчених-економістів, щодо
характеристики прибутку як суми, яку підприємство протягом звітного
періоду може витратити або розподілити. Проте з іншого боку, прибуток джерело формування державного бюджету, тому в зростанні величини
прибутку як фінансового результату діяльності, зацікавлені і підприємство, і
держава.
Прибуток створює базу економічного розвитку держави в цілому.
Механізм перерозподілу прибутку суб‘єкта господарювання через податкову
систему дозволяє "наповняти" дохідну частину державних бюджетів усіх
рівнів - загальнодержавного і місцевого, що дає можливість державі успішно
виконувати покладені на неї функції і здійснювати програми розвитку
економіки. Крім того, реалізація відомого принципу - "багатство держави
характеризується рівнем багатства його громадян" - також пов‘язана зі
зростанням прибутку, що забезпечує зростання доходів населення країни.
Прибуток є критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності.
Індивідуальний рівень прибутку в порівнянні з галузевим характеризує
ступінь уміння (підготовленості, досвіду, ініціативності) підприємців
успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки.
Середньогалузевий рівень прибутку підприємств характеризує ринкові й інші
зовнішні фактори, що визначають ефективність виробничої діяльності і
являється основним регулятором "переливу капіталу" в галузі з більш
ефективним його використанням. При цьому капітал переміщається, як
правило, у ті сегменти ринку, що характеризуються значним об‘ємом
незадоволеного попиту, що сприяє більш повному задоволенню суспільних і
особистих потреб.
Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових
ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток. Головна роль
належить прибутку у системі внутрішніх джерел формування цих ресурсів.
Чим вищий рівень прибутку підприємства в процесі його господарської
діяльності, тим менше його потреба в залученні фінансових засобів із
зовнішніх джерел і при інших рівних умов - тим вище рівень
самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей
цього розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку.
При цьому, на відміну від деяких інших внутрішніх джерел формування
фінансових ресурсів підприємства, прибуток є постійно відтворюваним
джерелом і його відтворення здійснюються в умовах успішного
господарювання на розширеній основі.
Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості
підприємства. Здатність самозрастання вартості капіталу забезпечується
шляхом капіталізації частини отриманого підприємством прибутку, тобто її
напрямку на приріст його активів. Чим вище сума і рівень капіталізації
отриманої підприємством прибутку, тим у більшому ступені зрастає вартість
його чистих активів - активів, сформованих за рахунок власного капіталу, а
відповідно і ринкова вартість підприємства в цілому, обумовлена при його
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продажі, злитті, поглинанні й в інших випадках.
Прибуток є основним захисним механізмом, що охороняє
підприємство від банкрутства. Хоча така загроза може виникнути й в умовах
прибуткової господарської діяльності підприємства, але при інших рівних
умовах, підприємство найбільш успішно виходить із кризового стану при
високому потенціалі прибутку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Кожна країна має свої історичні, культурні, економічні, політичні,
релігійні особливості. Бухгалтерський облік різних країн також відрізняється.
В процесі розвитку господарських відносини в кожній країні формувалися
певні національні особливості ведення бухгалтерського обліку. Сучасний
розвиток світової економіки характеризується розширенням економічних
зв‘язків між країнами та поширеністю досвіду передових країн. Значною
мірою це стосується механізмів управління вітчизняними підприємствами,
що мають базуватися на адаптованих до ринкових умов господарювання
принципах, методах, важелях. Це зумовлено залученням до капіталів
вітчизняних підприємств іноземних інвесторів, що посилюють вимоги до
якості інформації, яка формується за результатами ведення бухгалтерського
обліку. Розглянемо зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку на
прикладі Росії.
Розвитку теорії та практики організації бухгалтерського обліку у
вітчизняній та зарубіжній практиці присвячено праці Чумаченка М.Г.,
Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Чижевської Л.В., Галузіної С.М., Пупшиса Т.Ф.,
Лучко М.Р., Бенько І.Д., Сук Л.К., Сук П.Л. та ін. Не зважаючи на
ґрунтовність розробок науковців окремі аспекти регулювання та організації
бухгалтерського обліку вимагають подальшого дослідження.
Впровадження у практику господарювання вітчизняних підприємств
нових підходів до організації бухгалтерського обліку, в першу чергу, вимагає
дослідження ряду чинників, що визначають їх функціонування. Це такі як
національні особливості, політичні та економічні зв‘язки, податкова система,
методи фінансування капіталу, специфіка функціонування суб‘єктів
господарювання, національна та корпоративна культура, рівень професійної
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підготовки фахівців, наукові розробки та їх впровадження у практику
господарювання. Разом з цим, негативний чи позитивний характер впливу
кожного з перерахованих чинників на організацію та ведення
бухгалтерського обліку є наслідком дієвості важелів законодавчого і
нормативного регулювання за всіма напрямами господарської діяльності.
У Російській Федерації створена чотирирівнева система нормативного
регулювання бухгалтерського обліку. Документом першого, найвищого,
рівня є Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік». Окремі норми, що
регулюють бухгалтерський облік, містяться в інших законодавчих актах:
Цивільному, Трудовому, Бюджетному і Податковому кодексах Російської
Федерації.
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах України
регламентується п‘ятьма рівнями:
1) нормативно-правові акти вищої юридичної сили;
2) акти вищого органу в системі органів виконавчої влади;
3) положення, що затверджуються Міністерством фінансів України,
постанови та накази НБУ, Державного казначейства України;
4) нормативно-правові акти та методичні рекомендації Міністерства
фінансів, Державної податкової служби, Міністерства статистики та інших
органів виконавчої влади;
5) рішення щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, що
приймаються керівництвом підприємства на підставі законодавчих актів
попередніх чотирьох рівнів [3].
Порівнюючи ці системи регулювання можна сказати, що в Україні
регулювання обліку здійснюється з допомогою більшої кількості норм та
вимог, ніж у Росії.
У Росії затверджено критерії, за якими бухгалтерська звітність повинна
бути перевірена аудиторською фірмою і підтверджена аудиторським
висновком. Критерії обов'язковості аудиту затверджені Законом «Про
аудиторську діяльність» № 307-ФЗ від 30.12.2008 р. [2].
Варто зазначити, що певні відмінності існують і в планах рахунків.
Російський План рахунків бухгалтерського обліку відрізняється від Планів
рахунків, прийнятих у міжнародному бухгалтерському обліку; проте ці
відмінності не настільки істотні і не вимагають значних перетворень в
бухгалтерському обліку російських організацій. У Росії, Франції, Німеччині і
в ряді інших країн усіма організаціями незалежно від форми власності
використовуються єдині уніфіковані національні плани бухгалтерських
рахунків.
У Росії майже ліквідована система директивного планування, а значна
кількість колишніх державних організацій приватизовано. У той же час
багато галузі та регіони, що знаходяться на межі розвалу, постійно чогось
вимагають від держави, яка змушена втручатися в рішення навіть
найпростіших господарських питань. У таких умовах застосовуваний План
рахунків бухгалтерського обліку не може не відображати особливості
сучасного стану національної економіки Росії.
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В єдиному Плані рахунків всі рахунки бухгалтерського обліку
згруповані у вісім розділів. Окремо виділені позабалансові рахунки. Основою
угруповання рахунків по розділам є економічні особливості об'єктів. У
кожному розділі відображені економічно однорідні види майна, зобов'язань і
господарських операцій. Розташовані розділи в певній послідовності,
відповідно до характеру участі майна в його кругообігу. Спочатку
відображені розділи з рахунками майна, необхідного для виробничого
процесу (розділ I «необоротні активи», розділ II «Виробничі запаси»). Потім
показані розділи з рахунками витрат виробництва, готової продукції і
товарів, грошових коштів і розрахунків (розділи III-VI). Таким чином, у
перших шести розділах згруповані рахунки майна і процесів у сферах
виробництва і обігу. Майно відображене по розділам за принципом
ліквідності).
У наступних розділах відображені капітал та фінансові результати
організації (розділи VII, VIII). Зобов'язання організації відображені в розділі
VI. Єдині підходи до застосування Плану рахунків та угруповання
економічної інформації на рахунках бухгалтерського обліку встановлює
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. У ній
наведена коротка характеристика синтетичних рахунків і відкриваються до
них субрахунків: розкрито їх структура та призначення, економічний зміст
узагальнюється на них економічної інформації, порядок відображення
найбільш поширених фактів господарської діяльності. Субрахунки,
передбачені у Плані рахунків, використовуються виходячи з вимог
управління організацією на макрорівні (держава) статистичних спостережень
[1]. Саме в цьому можна побачити суттєву різницю, адже план рахунків у
нашій країні містить 10 розділів.
Враховуючи те, що Україна прямує до світового економічного
простору організація бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємства
також включає використання планів рахунків підприємств і організацій,
малих підприємств, бюджетних установ, комерційних банків, центрального
банку, які сформовані на загальноприйнятих принципах бухгалтерського
обліку та фінансової звітності. Однак в організації бухгалтерського обліку
України обмежена альтернатива самостійного вибору складових організації
бухгалтерського обліку, зокрема бюджетні установи не можуть обрати іншу
форму його ведення крім меморіально-ордерної, малі підприємства можуть
використати тільки один план рахунків, який не містить 8 і 9 класів, у
затверджених формах фінансової звітності підприємства не можуть
змінювати кількість і наповненість статей.
Узагальнюючи результати проведених досліджень, доцільно зазначити,
що врахування охарактеризованих рівнів регулювання бухгалтерського
обліку, визначених ступенів їх регламентації та обґрунтованих особливостей
функціонування систем бухгалтерського обліку у вітчизняній і зарубіжній
практиці є основою для подальшої успішної реалізації заходів щодо
забезпечення його гармонізації і стандартизації.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті здійснено аналіз сучасного стану вітчизняного ринку
добровільного страхування, визначено основні проблеми даної галузі в
сучасних умовах та виокремлено найбільш оптимальні напрямки її
подальшого розвитку та удосконалення системи добровільного страхування
на найближчу перспективу.
Одним із найважливіших компонентів ефективного функціонування
економіки та системи охорони здоров'я є медичне страхування. Медичне
страхування - це гарант здорової нації в майбутньому. Нажаль, зі
збільшенням відсотку захворюваності населення України гостро постає
питання про захист здоров'я людей. Коштів, які державний бюджет
передбачає для фінансування медицини, не вистачає на ефективне медичне
обслуговування. Тому зараз активно досліджується питання про введення
обов'язкового медичного страхування.
У науковій та фаховій літературі з цього питання значну увагу
приділено саме особливостям, функціям, тенденціям та закономірностям
розвитку даного виду страхування. Так, цим питанням присвячували роботи
такі вітчизняні науковці, як Богуславський Є.І., Рудень В.В., Кісельов Є.М.,
Черешнюк Г.С., Капшук О.Г., Пилипчук В.Л., Пащенко В.М. та інші. Також
дана проблематика неодноразово розглядалися і у публікаціях директорів та
менеджерів страхових компаній, що працюють на ринку добровільного
медичного страхування України: Згоняйко В., Гузек А., Сірахова І.,
Дольника В., Дробязко О.
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За допомогою страхової медицини вирішуються питання гарантованості
і доступності медичних послуг для широких верств населення, залучення
додаткових ресурсів у сферу охорони здоров'я. Страхова медицина охоплює
фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на
розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної
допомоги населенню.
Медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати
ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією витрат,
зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов'язаних із
підтримкою здоров'я, а саме з відвідуванням лікарів та амбулаторним
лікуванням, придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням
стоматологічних послуг, проведенням профілактичних та оздоровчих
заходів.
З метою сприяння розвитку відкритого та доступного ринку медичного
страхування в Україні в березні 1999 р. було створено Асоціацію «Українське
медичне страхове бюро». Членами цієї Асоціації є 28 страхових компаній
України та інші юридичні особи, які представляють 12 областей України та
м. Київ [1].
За даними опитувань, що проводяться в Україні, доля громадян,
застрахованих в системі добровільного медичного страхування, серед
дорослого населення (16 років і старше) склала 4,9% в червні 2012 року і 5,3
% в липні 2013 року. Для багатьох застрахованих страхувальниками
виступають працедавці. Доля індивідуальних клієнтів за власною
ініціативою, по оцінках більшості страхових компаній, поки незначна. На
ринку медичного страхування зростає концентрація страхових платежів в
руках найбільших страхових компаній. Основними клієнтами по даному виду
страхування залишаються корпорації, для них це інструмент мотивації
співробітників [3].
Існує ціла низка проблем, які затримують розвиток медичного
страхування в Україні. Серед них можна виділити відсутність системи
підготовки спеціалістів, неотримання лікарями належних зарплат та премій,
відмова страховиків під будь-яким приводом оплатити лікування
страхувальника, відсутність законодавства, яке б регулювало медичне
страхування, різні погляди чиновників, страховиків та медиків на моделі
медичного страхування, недостатньо інформоване населення щодо переваг і
недоліків медстрахування. Вирішення всіх цих проблем потребує часу,
фінансових ресурсів, відповідних фахівців.
Головна роль у розв'язанні вище перелічених проблем відводиться
державі. Важливим питанням залишається узгодження політики, направленої
на розробку єдиної стратегії щодо впровадження медичного страхування.
Держава повинна подбати про наявність відповідного законодавства, яке б
захищало інтереси всіх суб'єкті ринку медстрахування. Держава має
розробити систему підготовки відповідних фахівців, запланувати у бюджеті
витрати на підвищення зарплати медпрацівникам. Страхові компанії в свою
чергу можуть докласти зусиль у інформуванні населення про медичне
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страхування. Разом з усіма проблемами Україна має багато можливостей та
перспектив щодо розвитку системи медичного страхування. Це
територіальне розміщення, яке дозволяє обмінятися досвідом з
європейськими країнами та з країнами колишнього СРСР, кількість
населення, яка потребує якісного медичного обслуговування, наявність
кваліфікованого медперсоналу та фахівців у галузі фармацевтики,
мікробіології, та багато інших можливостей.
Сьогодні людей, які не мають медстраховки більше 95%! Тобто
перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні великі,
оскільки потенційних споживачів страхових послуг багато. Але всі
намагання будуть марними без належної підтримки держави. Розроблені
закони в галузі медичного страхування мають бути ретельно перевірені
вітчизняними та зарубіжними спеціалістами, які мають певний досвід в
практичному медичному страхуванні. З усього вище сказаного бачимо, що
медичне страхування повинно бути обов'язковим. При добровільному
медстрахуванні споживачами послуг є лише 4,5 % населення. Медичне
страхування населення призведе до зростання сильної та здорової нації, а як
наслідок - сильної та ефективної економіки [4].
На даному етапі системи охорони здоров'я необхідні радикальні зміни в
підготовці та забезпеченні кадрами страхових компаній. Збільшення розміру
страхових платежів потребує додаткового залучення в страхову індустрію
висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, фінансистів, юристів,
програмістів, експертів, брокерів, актуаріїв), які добре знають теорію та
передові технології страхування. Реформація системи медичного
обслуговування в Україні з подальшим переходом до обов'язкового
страхування громадян - шлях, який зможе розв'язати більшість проблем
медичної галузі держави. Стратегія має стати фундаментом для створення
детального плану дій реформування сектору охорони здоров‘я з
пропозиціями на короткострокову, середньострокову і довгострокову
перспективу. Зміни будуть досягнуті шляхом:
І. Реалізації невідкладних заходів протягом 2015–2016 років
ІІ. Період адаптації, що буде тривати до кінця десятиріччя.
Пропозиції щодо реалізації детальних заходів в демократичному
суспільстві повинні зі зрозумілих причин бути прозоро представлені і
обговорені з населенням. Потрібен внесок кожного; політичні партії,
громадянське суспільство, професійні асоціації, засоби масової інформації.
повинні мати можливість дізнатися і обговорити все, що запропоновано.
Фрагментарне реформування неефективної роботи медичних установ, це
питання, яке не можна швидко вирішити, але різні партнери по різному
оцінюють ступінь терміновості реформування.
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ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ
ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розвиток бухгалтерського обліку в динамічних умовах господарювання
зумовлює необхідність інтеграції його організаційно-методичного
інструментарію з новими методами управління ресурсами підприємства, в
тому числі, виробничими запасами. Обумовлена потреба в розробці
теоретико-методичних засад обліково-контрольного забезпечення процесу
управління виробничими запасами, ефективність якого визначає фінансовий
результат суб‘єкта господарювання в цілому та його структурних
компонентів.
Сучасними вітчизняними вченими зроблено значний внесок в розробку
теорії та практики управління виробничими запасами, їх обліку і контролю, а
саме: Ф.Ф. Бутинцем, М.П. Войнаренком, А.М. Герасимовичем, О.А.
Зоріною, М.В. Кужельним, Ю.А. Кузьмінським, В.Г. Лінником, М.С.
Пушкарем, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.М. Шигуном та іншими.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і
розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-контрольного
забезпечення управління виробничими запасами.
Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на
підприємстві є наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб
здійснювати процес виробництва, підприємство повинно мати необхідні
запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших
виробничих запасів. У ході їх використання збільшуються витрати на
виробництво. Результатом процесу виробництва є створення готової
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продукції, унаслідок чого предмети праці переходять у форму готової
продукції [1, с. 132]. Основною гіпотезою дослідження є припущення, що
методологія і організація обліково-аналітичного забезпечення управління
виробничими запасами потребує удосконалення. Зміни необхідні насамперед
у частині підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємства. Одними напрямком
вирішення даних проблемних питань є запровадження на підприємстві
інформаційних технологій обробки економічної інформації. Основними
завданнями організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві
є: контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних
цінностей та їх збереженням за місцем зберігання і на всіх стадіях обробки;
відповідність складських запасів нормативам; виявлення всіх витрат,
пов‘язаних із придбанням або виготовленням запасів та визначенням
первісної вартості; контроль за правильністю використання МШП під час їх
експлуатації; встановлення методології обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції протягом року; регламентування
складу собівартості продукції тощо [2, с. 220].
Основою дослідження є напрямки удосконалення обліковоаналітичного забезпечення управління виробничими запасами, що
передбачає:
- узагальнення торетичних і методичних основ обліку, аналізу та
контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
- проектування системи економічного аналізу та контролю
ефективності використання виробничих запасів;
- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами.
В комплексі заходів по створенню системи економічного контролю на
підприємстві велике значення має формування повної і достовірної облікової
інформації про наявність, рух і використання виробничих запасів, а також
чітка організація внутрішньогосподарського контролю за їх станом і
збереженням. Вирішення проблеми ефективного управління запасів потребує
врахування всіх аспектів кругообороту та контролю на кожній стадії [3, с.
150]. Важливого значення набуває поліпшення якісних показників
використання виробничих запасів, що досягається шляхом економії та більш
ефективним споживанням кожного їх виду. Заходи, які вирішуються в
системі внутрішнього контролю, лежать в площині застосування більш
прогресивних складових матеріальних запасів, і скорочення відходів і втрат у
виробничому процесі діяльності підприємства.
Запаси є найбільш важливою та значною
частиною активів
підприємств, вони займають особливе місце у складі майна, складають
вагому частину матеріальних затрат виробництва. Розмір запасів
враховується при визначенні результатів діяльності та при висвітленні
інформації про фінансовий стан підприємства. Їхнє раціональне
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використання
впливає
на
фінансовий
стан.
Вдосконалення обліку потребує інформаційних запитів управління, а
з‘єднуючою ланкою між ними виступає контроль.
Автоматизація обліку вносить позитивні зміни до технології роботи
бухгалтерії. Так, один виконавець поєднує функції декількох суміжних
ділянок обліку, наприклад, касир не тільки виписує прибуткові та видаткові
касові ордери, але й розносить їх суми по облікових регістрах. Те ж саме
відбувається при обробці одного первинного документу, який стосується
декількох ділянок обліку. При проведенні оплати послуг постачальнику
платіжним дорученням одночасно можна обробити і рахунок постачальника,
дані якого розносяться по об‘єктах та шифрах аналітичного обліку. При
цьому одразу ж формуються відомості про витрати на виробництво. Всі
названі вище операції може виконати одна людина, до того ж, тільки вона
відповідає за результати своєї роботи [3, с. 28].
Одним із напрямів підвищення контрольних функцій обліку операцій з
матеріальними запасами є удосконалення складання й обробки первинної
документації. Суть полягає в тому, що, по-перше, всі первинні документи
щодо надходження та витрачання матеріальних запасів вводяться й
обробляються за допомогою програми, внаслідок чого відпадає необхідність
переносити дані з первинних документів в облікові регістри; по-друге, одні й
ті ж дані можуть автоматично потрапляти в різні документи, які є
взаємопов‘язаними.
Якість обліково-контрольного забезпечення управління є чинником
ефективності виробництва.
Удосконалити стан контролю запасів підприємств можна, насамперед,
на підставі вивчення, систематизації й інтерпретації економічних законів, що
діють в галузі підприємництва[3, с. 78].
Контроль за рухом, збереженням і раціональним
використання
виробничих запасів здійснюється безпосередньо на підставі облікових
документів.
Аналізуючи в цілому діяльність підприємств з обліку виробничих
запасів, можна виокремити наступні негативні аспекти:
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів;
– обмеженість внутрішнього контролю використання виробничих
запасів тощо.
Важливе значення для удосконалення контролю за виробничими
запасами
підприємства має автоматизація обробки інформації на
підприємстві. Тут слід зазначити, що організація контролю виробничих
запасів є важливим елементом управління фінансової звітності підприємства.
Тому впровадження автоматизації контролю виробничих запасів доцільно за
умови, якщо на підприємстві автоматизований облік основних господарських
операцій.
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Очевидно, що рішення як організаційних, так і методичних питань
повинне ґрунтуватися на використанні можливостей сучасних комп‘ютерних
технологій та систем. При цьому найбільш ефективною є організація
вирішення таких завдань у комплексній системі управління підприємства.
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Інноваційні методики аналізу господарської діяльності
Даценко Г.В. – к.е.н., доцент, Мізернюк А.А.,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день постійно зростає інтерес до практичного
використання показників фінансової звітності суб'єктів господарювання.
Актуальність даної теми полягає у тому, що саме вони є основним джерелом
інформації про господарську діяльність і фінансовий стан будь-якого
підприємства за умови вірогідності його показників.
Метою аналізу показників фінансової звітності є своєчасне з‘ясування і
виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження
резервів
покращення
фінансового
стану
підприємства
і
його
платоспроможності.
На сьогоднішній день існує досить багато різноманітних показників, за
допомогою яких можливо проаналізувати фінансову звітність. Такий аналіз
стане довгою та виснажливою роботою. Тому постає питання виділення
основних показників із всієї сукупності. Усач Б.Ф. та Душко З.О. виділяють
такі показники, як ліквідність, показники майнового стану, фінансової
стійкості, ділової активності, рентабельності та прибутковості [4, c.222-224].
Никонович М.О. виділяє 5 показників, серед яких платоспроможність,
фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність та показники стану
підприємства на ринку цінних паперів [3, c.416-419]. Загородній А.Г.,
Корягін М.В. та Єлісєєв Л.М. із усієї сукупності показників виділяють
показник абсолютної та загальної ліквідності, фінансової стійкості та
показник покриття зобов‘язань власним капіталом [2, c.158]. На нашу думку,
показники, які найбільш точно дадуть уявлення про фінансовий стан на
основі фінансової звітності наведені на рис.1.
Умовні позначення у формулах, наведених у рис.1:
Оба – оборотні активи;
Потзоб – поточні зобовязання;
З – запаси;

ОП – операційний прибуток;
ЧП – чистий прибуток;
А – середня величина активів
підприємства;
Пзд – прибуток від звичайної діяльності;
ЗсА – загальна сума активів;
ВБ – валюта балансу;
CзП – середня заборгованість постач.;
Взд – витрати від звичайної діяльності;
Срп – собівартість реалізованої продукції;
Свз – середня вартість запасів;
ЧДрп – чистий дохід від реалізації

Гр – грошові кошти та їх еквіваленти;
ЗсБЗ – загальна сума боргових зобовязань;
ЗсЗаб – загальна сума заборгованості;
ВК – власний капітал;
ДЗ – довгострокові зобовязання;
ВП – валовий прибуток;
ЧД – чистий дохід;
сДЗ – середня дебіторська заборгованість;
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продукції;
РП – реалізована продукція;

Сзал – середньорічний залишок нормованих
коштів.

Показники аналізу фінансової
звітності
Показники ліквідності

Показники фінансової залежності

загальної (Оба/Потзоб)

боргове навантаження (ЗсБЗ/ЗсА)

швидкої ((Оба-З)/Потзоб)

співвідношення заборгованості та
власного капіталу (ЗсЗаб/ВК)

абсолютної (Гр/Потзоб)

довгостроковий фінансовий важіль
(ДЗ/(ДЗ-ВК))

Показники ділової активності
Показники рентабельності
середній період погашення
дебіторської заборгованості
(сДЗ/(ЧДрп/365))

рентабельність активів (ЧП/А)
рентабельність витрат діяльності
(Пзд/Взд)

середня тривалість одного
обороту запасів
(Свз/(Срп/365))

рентабельність діяльності підприємства
(Пзд/ВБ)
рентабельність власного капіталу
(ЧП/ВК)

середній період погашення
кредиторської заборгованості
(CзП/(Срп/365))

рентабельність за валовим прибутком
(ВП/ЧД)
рентабельність за операційним
прибутком (ОП/ЧД)
рентабельність за чистим прибутком
(ЧП/ЧД)

Показник швидкості обороту оборотних коштів (РП/Сзал)

Рис. 1. Основні показники аналізу фінансової звітності
Показник загальної ліквідності показує ступінь захищеності
кредиторів, які надають короткострокові позики підприємству для
фінансування його поточних операцій. Показник швидкої ліквідності оцінює
ймовірність погашення поточних зобов‘язань, виходячи з припущення, що
запаси не мають ніякої цінності, оскільки вони можуть виявитися не такими
ліквідними як деякі поточні активи.
Щодо показників фінансової залежності, то варто зазначити, що
показник боргового навантаження показує частку залучених коштів у
загальній сумі вимог на активи підприємства зі сторони кредиторів та
власників. Показник співвідношення заборгованості та власного капіталу
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показує відносну частку вимог кредиторів до вимог власників.
Довгостроковий фінансовий важіль характеризує залежність підприємства
від довгострокових зобов‘язань [2, c.395].
Не менш важливими є показники рентабельності. Рентабельність за
валовим прибутком показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку
при падає на 1 грн. чистої виручки. Рентабельність за операційним
прибутком характеризує ефективність виробничої й збутової діяльності:
скільки прибутку має підприємство із гривні продажів. Рентабельність
активів оцінюється шляхом зіставлення чистого прибутку із загальною
сумою активів балансу. Цей показник є одним з найбільш важливих для
характеристики рентабельності підприємства. Рентабельність витрат
діяльності характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку
припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.
Рентабельність діяльності підприємства визначає, який прибуток одержало
підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність
використаних ресурсів підприємства. Рентабельність власного капіталу
характеризує ефективність використання тільки власних джерел
фінансування підприємства [1, c.126].
Показники ділової активності відображають швидкість, з якою різні
статті конвертуються в грошові кошти. Ці показники є важливим
доповненням показників ліквідності, оскільки останні не надають інформації
про склад різних активів підприємства та не показують, який рівень капіталу
необхідний для підтримання напрацьованого обсягу основної діяльності.
Середній період погашення дебіторської заборгованості показує кількість
днів, упродовж яких рахунок залишається неоплаченим. Середній період
погашення кредиторської заборгованості показує кількість днів, упродовж
яких не сплачується рахунок постачальників. Середня тривалість одного
обороту запасів показує, як швидко група продає свою продукцію (товари) та
яка середня тривалість одного обороту запасів упродовж року.
Ефективність використання оборотних коштів характеризується
швидкістю їхнього обертання, тобто оборотністю. Показник оборотності
оборотних коштів показує кількість оборотів за рік [4, c.68].
Отже, аналіз показників фінансової звітності має велике значення, адже
є основним джерелом інформації про господарську діяльність і фінансовий
стан будь-якого підприємства. Оскільки показників є багато, важливо обрати
та проаналізувати такі, які допоможуть прийти до правильного висновку
щодо стану підприємства. Ми згрупували показники, які, на нашу думку,
допоможуть зробити це з найвищою ефективністю.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність будь-якого підприємства є джерелом уваги різних учасників
ринкових відносин, передусім, власників, кредиторів, інвесторів, податкових
служб, і навіть безпосередніх конкурентів. В умовах дефіциту ресурсів, що
склалися в Україні, проблеми ефективного розподілу та використання
ресурсів підприємств виходять на одне з перших місць. Основним
інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в
умовах нестабільної економіки є аналіз ділової активності суб'єкта
господарювання, за допомогою якого можна об'єктивно визначити
результативність фінансової діяльності підприємства та перспективи його
розвитку [1, с. 141].
Питання аналізу ділової активності знайшли відображення в працях
таких вчених, як: Білик М. Д., Павловська О. В., Шеремет А. Д., Ковальов В.
В., Мец В. О., Савицька Г. В. та ін.
За економічним змістом ділову активність підприємств можна
розглядати як у широкому, так і вузькому значенні. У широкому розумінні
вона означає весь спектр зусиль підприємства, спрямованих на просування на
ринках продукції, праці, капіталу. У вужчому розумінні, тобто при аналізі
фінансово-господарської діяльності, ділова активність підприємства означає
його виробничу й комерційну діяльність [2, с. 76].
Ділова активність – це комплексна характеристика діяльності
підприємства, яка містить в собі оцінку ступеня напруженості використання
ресурсів. Ділова активність підприємства характеризується, перш за все,
ефективністю використання виробничих ресурсів і стійкістю економічного
зростання. Аналіз ділової активності здійснюється за якісними і кількісними
показниками.
До якісних показників належать: розмір ринку збуту продукції;
наявність продукції, яка йде на експорт; імідж підприємства та його клієнтів;
конкурентоспроможність підприємства і продукції.
Кількісна оцінка ділової активності може бути здійснена за такими
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етапами:
1. Дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних
показників згідно з "золотим правилом економіки" полягає в тому, що
прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяг реалізації
продукції та вартість майна підприємства.
2. Вивчення значень і динаміки відносних показників, які
характеризують рівень ефективності використання авансованих і спожитих
ресурсів підприємства.
3. Вивчення значень і динаміки показників рентабельності, які
характеризують відносну дохідність підприємства.
4. Аналіз коефіцієнтів стійкого зростання підприємства [1, с. 141].
З метою позиціонування ділової активності в системі управління і
вибору найбільш ефективних моделей та інструментів до її формування на
підприємстві, були систематизовані основні підходи щодо аналізу ділової
активності підприємства, які наведені в табл. 1 [2, с. 77].
Таблиця 1
Існуючі підходи до змісту системи показників аналізу ділової
активності підприємства [2, с. 77].
Автори
Сутність підходу
Основні показники
А. Д.
Ототожнюють ділову
Коефіцієнти оборотності
Шеремет,
активність і оборотність
капіталу,
Г. В.
активів та зобов'язань.
рентабельність та оборотність
Савицька
капіталу
Р. Холт
Спирається на показники Прибутковість продажів, валовий
ефективності виробничої прибуток, прибутковість активів,
діяльності, які
прибутковість капіталу, прибуток
вимірюють
на акцію, показники виплати
прибутковість фірми і її
дивідендів і покриття відсотків,
здатність
рентабельність
використовувати активи.
капіталу.
О. В.
Акцентує увагу на аналізі
Період операційного циклу,
Єфимова
операційного циклу.
обороту
оборотних активів, середній
період обороту грошових коштів і
короткострокових фінансових
вкладень.
В. А. Лубков Запропонував показники
Економічна додана вартість,
аналізу ділової
коефіцієнт
активності, що враховує інвестиційної ділової активності.
внутрішні і зовнішні
взаємозв'язки.
В. В.
Вважає, що ділова
Оцінка ступеня виконання планів,
Ковальов
активність
норм,
комерційної організації
нормативів; коефіцієнт стійкості
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проявляється в
економічного зростання; оцінка
динамічності її розвитку.
динамічності розвитку фірми.
Ю. Брігхем Ділову активність оцінює
Оборотність товарнокоефіцієнтами якості
матеріальних запасів, середній
управління активами,
термін інкасації, оборотність
робить
основних засобів, оборотність
наголос на порівняння
всіх активів.
отриманих коефіцієнтів зі
середньогалузевими
даними.
Аналіз ділової активності підприємства можна подати у вигляді системи
чотирьох самостійних складових (блоків) аналітичних досліджень:
1. Аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємств;
2. Аналізу використання власного і залученого капіталу;
3.Аналізу ефективності кредитних відносин підприємства з
комерційними банками;
4. Аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей [3].
Аналізуючи показники ділової активності, особливу увагу аналітики,
менеджери приділяють коефіцієнту стійкості економічного зростання, адже
цей показник показує можливі темпи розвитку підприємства, а також зміни
співвідношень між різними джерелами фінансування, фондовіддачею,
рентабельністю виробництва, дивідендною політикою [1, с.142].
Суттєвим елементом, який визначає рівень ділової активності, є аналіз
платіжної дисципліни, яка передбачає здійснення підприємствами платежів
за своїми фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені
законом або угодою строки. Базується такий аналіз на детальній оцінці стану
дебіторської та кредиторської заборгованості.
Оскільки розмір прибутку, отриманого як результат діяльності, також
характеризує ділову активність підприємства, для якісної оцінки її рівня
можна використовувати систему показників рентабельності, котрі є
узагальнюючими показниками, що всебічно характеризують діяльність
підприємства. За таких умов показники рентабельності розглядаються саме у
якості критеріїв ділової активності підприємства і поряд з показниками
оборотності активів оцінюють його результативність, тобто, визначають
кінцевий результат господарювання на одиницю залучених ресурсів чи
понесених витрат. Разом з тим, рентабельність, як, власне, й інвестиційна
привабливість, виражає, насамперед, зовнішній прояв ділової активності [4,
с. 23].
Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства,
швидкості обороту засобів підприємства. Критеріями ділової активності є:
– рівень ефективності використання ресурсів підприємства;
– стійкість економічного зростання;
– ступінь виконання завдання за основними показниками господарської
діяльності тощо [4].
Отже, аналіз ділової активності є важливим етапом оцінювання
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фінансового стану підприємства. В результаті такого аналізу, як відомо,
зацікавлені внутрішні та зовнішні користувачі інформації. Підвищення
ефективності використання виробничих ресурсів підприємства може
розглядатися як умова розвитку ресурсного потенціалу та зростання ділової
активності.
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РИЗИКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ЗАКУПІВЛІ РОБІТ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Досвід зарубіжних країн, особливо з розвиненою ринковою
інфраструктурою, показує, що система державних закупівель стала
складовою частиною сфери внутрішнього товарообміну певними видами
продукції та послуг і одним з механізмів підтримки конкуренції та
ліберального способу господарювання. Застосування конкурсного механізму
дозволяє: зменшити вартість, забезпечити прозорість процесу, протидіяти
корупції.
Відповідно,метою даної публікації є аргументування ризиків проведення
тендерних процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг у системі
державних закупівель та можливостей їх регулювання.
Оцінка тендерних пропозицій завжди є обов‘язковим розділом тендерної
документації та важливим етапом під час проведення торгів. Головним
нормативно-правовим документом, що регулює проведення тендерних
закупівель є Закон України «Про здійснення державних закупівель». Під час
проведення тендеру використовують два методи визначення переможця:
ціновий та якісний вибір. При закупівлі стандартних товарів (робіт, послуг),
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ціна має становити не менше 70% цінового критерію.
Як показує практика багатьох країн у сфері державних закупівель,
контракт присуджується за найменшою ціною за умови, що ціна не
перевищує максимально допущену ціну або попередню оціночну вартість
контракту [4, c.202]. Якщо всі пропозиції перевищують бюджет закупівлі, то
тендер проводиться повторно.
Проводячи подальший аналіз розподілу ризиків (рис. 1.), видно, що при
закупівлі товарів замовник може вжити заходів щодо перевірки окремих
одиниць товару, демонстрації у дії обладнання, підтвердження відповідними
сертифікатами якості і т.д [2, c.86]. Відповідні процедури можна зробити до
моменту визначення переможця, або до укладання договору на постачання.
Мова йде про товар, який є у наявності.
В такому випадку всі пріоритети віддаються тому товару, що являє
собою кращу пропозицію з найнижчим рівнем ціни. Проте в таких умовах
залишається ризик зриву термінів постачання товару (робіт, послуг), зміни у
комплектності, якості і т.п. Відповідно вказані проблеми доцільно
вирішувати за допомогою договорів або відповідним договірним правом.
При закупівлі товарів (робіт, послуг), що характеризуються певною
складною специфікою (наукові дослідження і розробки, дослідноконструкторські роботи тощо), поряд з критерієм найнижчої ціни на передній
план виходять і інші критерії – наявність та рівень сервісного
обслуговування, транспортні витрати, страхування, відповідність обладнання
технічним специфікаціям, терміни доставки обладнання, строки надання
послуг, експлуатаційні витрати, ефективність роботи обладнання. Для
більшої зручності оцінки об‘єкта державних закупівель всі нецінові чинники
варто зазначити у грошовому еквіваленті [1, c.60].

Рис.1. Розподіл ризиків при проведенні закупівель
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Дослідження наукових та економічних джерел засвідчило, що розвиток
держзакупівель в Україні гальмується певними чинниками. Серед головних
варто відзначити розрізненість і відсутність єдиної методології в проведенні
конкурсних торгів, суперечності в законодавстві стосовно питань
регулювання даної сфери, відсутність кваліфікованих спеціалістів, які мають
відповідати за належну організацію тендерів та їх результат, високий рівень
корупції.
Закупівлі на конкурсній основі є основним механізмом закупівель
товарів, робіт і послуг для державних потреб у більшості країн світу.
Процедури проведення конкурсів регламентуються як законодавством, так і
різного роду рекомендаціями різних органів або громадських організацій.
Враховуючи стратегічний курс України на запровадження в економічній
діяльності й регулюванні економічних відносин стандартів ЄС, беручи до
уваги сучасне економічне становище країни періоду кризи та війни, тендерні
закупівлі є дієвим методом подальшого відновлення економічного ситуації в
державі.
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ОБГРУНТУВАННЯ РІВНЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ЇХ АНАЛІЗУ
Управління запасами є однією з найбільш важливих складових
логістичного менеджменту торговельного підприємства. Одним з перших
завдань по управлінню запасами є розробка їх норм та нормативів, що
дозволяє визначити потреби у запасах, обґрунтувати терміни поповнення
запасів, впровадити сучасні системи управління такі як just in time (―точно в
термін‖).
Запаси – це найбільш великі сукупні інвестиції в активи для більшості
виробників, оптових та роздрібних підприємств. В міру того, як підприємств
намагаються задовільняти потреби різних сегментів ринку, вони стають
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більш конкурентними, а продукти – більш доступними. В більшості галузей
споживачі вже звикли до високих вимог рівня доступності продукції. Для
багатьох компаній це призвело до необхідності мати більш високий рівень
запасів. Якщо у виробничих компаній інвестиції в запаси складають більше
10% всіх активів, то для оптивих та роздрібних підприємств інвестиції в
запаси як відсоток від загальних активів перевищує 20% і можуть досягати
80% [1].
Створення запасів вирішує низку важливих завдань, серед яких:
- підвищення ефективності діяльності;
- ефективне обслуговування споживачів;
- страхування збоїв у поставках;
- захист від підвищення закупівельних цін;
- економія на оптових знижках;
- економія на транспортуванні [2, с.485].
На сьогоднішній день сформувались три концепції управління запасами,
залежно від яких визначають потреби в них:
1. Концепція максимізації запасів.
2. Концепція оптимізації запасів.
3. Концепція мінімізації запасів.
Вибір рівня запасу – максимальний, оптимальний або мінімальний –
визначається умовами роботи підприємства, особливостями організаційної
культури, готовністю керівництва до змін, які вимагатимуть введення тієї чи
іншої концепції управління запасами, відносинами організації з
постачальниками і споживачами, станом логістичної інфраструктури фірми,
технічним і технологічним оснащенням організації, рівнем комп'ютеризації
системи управління, станом інфраструктури регіонів, з якими пов'язано
підприємство тощо.
Впровадження
концепцій
максимального,
оптимального
або
мінімального запасу може спиратися на фактори підвищення ефективності
управління запасами, що діють в даний час. До таких факторів належать:
1) широке використання автоматизованих систем управління запасами;
2) розвиток економіко-математичного моделювання;
3) підвищення надійності та оперативності отримання даних за
допомогою сучасних інформаційних систем;
4) розвиток методів прогнозування;
5) зростання кваліфікації персоналу, що займається управлінням
запасами;
6) інтеграція та автоматизація багатьох логістичних операцій і функцій;
7) розвиток корпоративних інформаційних систем (наприклад, MRP II,
ERP);
8) розвиток систем управління якістю, що веде до зниження потреби в
запасах,
9) широке використання логістичної технології JIT [2, с.487-490].
Незважаючи на обраний варіант, метою реалізації бізнес-процесу
управління товарними запасами є забезпеченість торговельних підприємств
товарами, які користуються попитом у цільової групи покупців. При цьому
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на вході даного процесу використовуються ресурси у вигляді товарів,
матеріально-технічної бази, включаючи наявність транспортних засобів.
Виходом даного процесу є товари, підготовлені до реалізації [3].
З логістичної точки зору запаси являють собою частину матеріального
потоку. При цьому матеріальний потік має межі виникнення у просторі та
часі, пов‘язані з межами інформаційного та фінансового потоків.
Аналіз наукової літератури дозволив визначити, що для ефективного
управління товарними запасами сьогодні існує ціла низка методик та методів.
Серед них слід виділити наступні:
- методи оптимізації запасів (АВС-аналіз, XYZ-аналіз тощо);
- методи визначення оптимального розміру запасів;
- методи розрахунку поставок (з оптимальним розміром замовлення,
фіксованим розміром замовлення, з фіксованим інтервалом часу між
замовленнями, з встановленням періодичності поповнення запасів до
постійного рівня, модель економічного розміру замовлень EOQ, без
дефіциту, з дефіцитом, з моментальним постачанням тощо);
- методи нормування запасів (евристичні, техніко-економічні,
економіко-математичні).
В системі управління товарними запасами центральне місце відводиться
нормуванню, задачею якого є визначення такої величини та такого
розміщення запасів, які б забезпечували безперервне задоволення попиту
населення з найменшими сукупними витратами щодо завозу та зберігання
товарів [4].
Серед методів нормування товарних запасів має відносну швидкість
реалізації та меншу трудомісткість евристичні методи, що поєднують в собі
досвідно-статистичний метод визначення товарних запасів і метод
експертних оцінок. Його суть полягає в тому, що він базується на аналізі
статистичної звітності про стан товарних запасів у минулому, в перенесенні
виявлених тенденцій на майбутній період. Проте незважаючи на простоту
розрахунків необхідно за можливістю переходити від нормативів запасів,
розрахованих евристичними методами до інших, більш надійних [5, с.83].
Поширене розповсюдження в теорії отримав метод техніко-економічних
розрахунків (матеріально-вартісний метод нормування товарних запасів).
Цей метод здається більш ефективним, хоча і дещо важким, який дає
достатньо близькі до оптимальних результати. Сутність даного метода
полягає в розподіленні товарного запасу на елементи залежно від цільового
призначення кожної частини, а саме: асортиментний набір виробів кожної
групи товарів, який забезпечує постійний вибір відповідно до покупного
попиту, запас на час підготовки товару до продажу, запас поточного
поповнення, резерв на можливе підвищення попиту населення, резерв на
порушення термінів завозу товарів.
Особливе місце в групі методів нормування товарних запасів займають
економіко-математичні методи. Ці методи дозволяють не тільки
оптимізувати норматив, але й забезпечити вибір найбільш прийнятної моделі,
економічно обґрунтувати доцільну форму товароруху, встановити
можливість та міру впливу випадкових факторів, а також величину
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необхідних допоміжних ресурсів для запобігання їх негативного впливу.
Більш значним і перспективним в даній групі є метод кореляційнорегресійного аналізу. Необхідно також зауважити, що з використанням
комп‘ютерної техніки та інформаційної технології цей метод є більш
перспективним. Використання економіко-математичних методів дозволяє
автоматизувати процес прийняття рішень, ліпше враховувати й швидше
реагувати на зміну кон‘юнктури ринку [4].
Таким чином, найважливішим етапом побудови та реалізації
оптимальної системи управління товарними запасами є аналіз їх стану та
ефективності використання. На основі науково-обґрунтованих методів
нормування товарних запасів можна якісно аналізувати, планувати,
контролювати та регулювати запаси з метою ефективного управління ними.
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м. Вінниця
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЯКОСТІ БАНКІВСЬКИХ
ПОСЛУГ
В процесі глобалізації та в умовах складної конкурентної боротьби все
більше уваги приділяється не лише ціновій конкуренції, а насамперед
конкуренції якості товарів та послуг. У сучасних умовах провідні банківські
установи намагаються організовувати свою роботу, що носить більш
сервісний характер. Критерій якості продажу банківських продуктів та
надання послуг клієнтам стає пріоритетним. Тому значущою складовою
успіху діяльності банківських установ є управління якістю банківських
продуктів та послуг.
Вивченням проблем та суперечностей якості банківських послуг
займалися багато відомих вітчизняних та зарубіжних вчених таких як А.Ф.
96

Бондаренко, К.М. Бистрицька, Г.В. Козицька, А.О. Олійник, В.Г.
Прушківський, З.М. Ривак, І. Рикова, І.Є. Семенча, В. Смілянець,
Н.О. Стефанчук, О.В. Шенгера та інші [1-7]. Водночас подальшого розгляду
потребує проблематика впровадження якісних банківських продуктів та їх
затребуваність на ринку.
Надання банківських послуг утворює певний сервісний потік для
клієнтів банку, який слід розглядати у взаємодії та єдності із фінансовими та
інформаційними потоками. Банківські послуги потребують використання
ефективної технології управління цими потоками, що забезпечить
максимально задоволення потреб ринку у банківському обслуговуванні.
В процесі надання банківських послуг мають задовольнятися і
банківські потреби, і обов‘язково досягатися цілі клієнта. Виходячи з цього,
можна трактувати поняття «якість банківських послуг» з точки зору клієнта і
з точки зору банку.
При цьому якість – це вся кількість особливостей і характеристик
продукту або послуги, що поширюється на їх здатність задовольняти певні
потреби [1]. Якість банківської послуги – це сукупність її властивостей,
спроможних задовольнити потреби чи очікування клієнтів при дотриманні
ретельно налагодженого внутрішньобанківського механізму та умов
взаємодії банку-виробника та споживача [2, с. 275]. З якістю банківських
послуг тісно пов‗язана якість обслуговування – ступінь здатності
задовольнити потреби клієнта, виправдати та перевищити його очікування –
прив‘язати клієнта до конкретного відділення та менеджера, що його
обслуговує [3].
Підвищення якості банківського обслуговування, зниження рівня
ризиків, зменшення кількості помилок і неточностей, підвищення ефективності управлінських ланок є одними з головних завдань аналізу якості, що
дозволить краще розпоряджатися банківськими ресурсами [4, с.69].
На сьогодні вченими розроблено багато методик, що дозволяють
здійснити аналіз якості банківських послуг, банківського обслуговування. На
особливу увагу заслуговують розробки Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара [5].
Методика представляє собою експрес-анкету, яка охоплює п‘ять
визначених груп параметрів, що характеризують стан якості зального
банківського обслуговування.
Група 1. За параметрами призначення в зальному обслуговуванні:
наявність черг; емоційний фон обслуговування; компетентність за ступенем
задоволення клієнта; ступінь вирішення питання, наявність кінцевого
результату; ступінь локалізації уваги співробітника до клієнта; зовнішній
вигляд співробітника, корпоративна приналежність; дотримання професійної
етики.
Група 2. За параметрами, пов‘язаними з організацією обслуговування:
організація клієнтських потоків; наявність місця для очікування;
розташування операційної зали.
Група 3. Ергономічні параметри: чистота операційної зали; комплектація
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робочих місць; розміщення робочих місць; наявність непрозорих
перегородок; наявність проходу між операціоністами; урахування
обслуговування клієнтів з обмеженими можливостями.
Група 4. Естетичні параметри: естетичне оформлення приміщення;
наявність зелених насаджень; достатня освітленість зали; присутність
корпоративного стилю в дизайні приміщення.
Група 5. Інформаційні параметри: наявність ідентифікаційних ознак;
наявність координатора у русі клієнтського потоку; наявність наглядної та
роздаткової інформації щодо форм обслуговування.
Показники кожної з груп оцінюються у балах, потім визначається
загальний показник банківського обслуговування. За результатами оцінки
можна отримати один із трьох якісно різних рівнів зального обслуговування:
1) 0 – 2 б. – банк не задовольняє потреби клієнта в процесі надання
зального обслуговування;
2) 2,5 – 7,5 б. – банк задовольняє потреби клієнта в процесі надання
зального обслуговування, але не зовсім;
3) 8 – 14 б. – банк повністю задовольняє потреби клієнта в процесі
надання зального обслуговування.
У західній практиці широкого розповсюдження набула методика
СЕРВКВАЛ (SERVQUAL - абревіатура від «service quality» або «якість
послуги») , що розроблена як універсальний інструмент для аналізу якості у
сфері послуг [6]. Дослідження останніх років припускають, що методика
може бути адаптована стосовно кожної з галузей послуг і використана,
зокрема, для вимірювання якості банківських послуг. Аналіз функціональних
та технічних аспектів якості банківської послуги здійснюється за п‘ятьма
основними критеріями:
1. Матеріальність (оснащеність банку: оргтехніка, інтер‘єри приміщень,
зовнішній вигляд персоналу, інформаційні матеріали).
2. Надійність (виконання обіцяної банком послуги точно і в термін).
3. Чуйність (щире бажання допомогти споживачеві і швидкість
обслуговування в банку).
4. Переконаність (компетентність, відповідальність, впевненість і
ввічливість обслуговуючого персоналу банку).
5. Співчуття (вираз турботи і індивідуальний підхід до споживача
банківської послуги).
Останнім часом набувають популярності дистанційні канали збуту
банківських продуктів та послуг, які базуються на використанні новітніх
інформаційних технологій. До них належать: банкомати, системи
електронних платежів у місцях продажу товарів та послуг, системи
електронного зв‘язку, системи банківських послуг на дому, інтернет-банкінг
та телебанкінг. Саме тому аналіз якості банківського обслуговування
повинен бути пов'язаний і з оцінкою дистанційних каналів збуту. Основна
мета оцінки дистанційних каналів збуту полягає у визначенні вузьких місць у
системі збуту банківських продуктів та послуг, а також у розробці
рекомендацій щодо підвищення ефективності збутової діяльності банків.
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Використання дистанційних каналів для збуту банківських продуктів та
послуг має вирішувати цілий спектр завдань, тому й оцінювати їх потрібно
комплексно, за різними групами параметрів, ураховуючи, зокрема,
економічний, організаційний, маркетинговий зрізи діяльності каналу збуту та
рівень його ризикованості [7].
Отже, аналіз якості банківських послуг та банківського обслуговування
необхідний для підвищення рейтингу банку та залучення все більшої
кількості клієнтів. Досягнення зазначеної мети неможливе без використання
інноваційних методик аналізу якості банківських послуг, серед яких вагому
роль відіграють методика SERVQUAL, оцінки дистанційних каналів збуту та
аналіз якості зального банківського обслуговування.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
Успішність діяльності будь-якого підприємства або установи залежить
від ефективності управління основними бізнес-процесами, що є
послідовністю певних видів діяльності, операцій або транзакцій, які
починаються з певного стану і закінчуються реалізацією продукції або
послуги для споживача, а також здатністю підприємства швидко
пристосовуватись до зміни факторів оточуючого середовища.
В сучасних умовах ринкових відносин перед власниками підприємств
все частіше виникають завдання з підвищення конкурентоспроможності та
ведення ефективного управління. Одним з головних моментів ефективного
функціонування підприємства є швидкість і ефективність прийняття
управлінських рішень на основі оперативного доступу до бухгалтерської
інформації. Тому проблема ефективного інформаційного забезпечення
управлінської діяльності підприємства з використанням автоматизованих
систем є досить актуальною.
Стійкість підприємства слід розглядати як здатність системи
забезпечувати єдність усіх елементів процесу праці і постійно відтворювати і
нарощувати свої результати в умовах дії дестабілізуючих факторів.
Система управління підприємством постійно взаємодіє із зовнішнім
середовищем. Взаємозв‘язок здійснюється за допомогою інформації, яка по
потоках прямого зв‘язку передає мету функціонування, різні команди
управління від системи більш високого рівня до систем низької ланки, а по
потоках зворотного зв‘язку – всі відомості, необхідні для регулювання
інформаційного процесу. Управлінська інформація обслуговує процеси
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ [1].
Облікова інформація характеризується великим обсягом та
різноманітністю, складністю логічної та відносною простотою арифметичної
обробки. Їй притаманний масовий характер обчислень, які виконуються за
типовими алгоритмами з певною періодичністю. Використання комп‘ютера в
бухгалтерському обліку дозволяє виконати перерозподіл навантаження
працівників, звільнивши їх від рутинного оформлення документів та
звільнивши час для аналітичної роботи щодо покращення фінансового стану
підприємства. Найбільше навантаження в бухгалтерії підприємства припадає
на оформлення первинних документів, що мають заповнюватися без помилок
та повністю відповідати типовим первинним документам.
Зважаючи на великий обсяг робіт та витрати часу, що доводиться
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витрачати бухгалтерам виконуючи обробку облікової інформації виникає
необхідність здійснювати автоматизацію облікових робіт з використання
управлінських інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку.
За ступенем централізації технологічного процесу виробництва
інформаційні технології бухгалтерського обліку поділяються на:
централізовані – обробка облікової інформації відбувається на центральному
сервері; децентралізовані – основуються на локальному застосуванні засобів
обчислювальної техніки користувачів; комбіновані – визначають інтеграцію
процесів вирішення функціональних завдань бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю на місцях з використанням спільних баз даних [2].
За типом предметної сфери застосування інформаційні технології
виокремлюють в залежності від функціональних завдань, для вирішення яких
їх використовують – виробництво, облік, аналіз, контроль.
За ступенем охоплення завдань бухгалтерського обліку виділяють такі
інформаційні технології: обробка даних, автоматизація функцій
бухгалтерського обліку, підтримка прийняття рішень, експертні системи,
електронний офіс.
За класом операцій, які реалізуються із застосуванням інформаційних
технологій можна виділити текстові і графічні редактори, табличні
процесори, системи управління базами даних, мультимедійні системи,
системи управління технологічними процесами та інші.
За типом інтерфейсу користувача виділяють такі інформаційні
технології: пакетні – не дають можливості користувачу впливати на обробку
даних, оскільки результати видаються після виконання пакетів завдань;
діалогові – забезпечують обмін інформацією між користувачем і системою в
інтерактивному режимі; мережеві – надають користувачу телекомунікаційні
засоби доступу до територіально віддалених інформаційних та
обчислювальних ресурсів.
За способом побудови мережі інформаційні технології бувають:
локальні – забезпечують автономність роботи користувача і його
функціональну замкнутість; багаторівневі (ієрархічні) – забезпечують
створення багаторівневих обчислювальних систем на підприємстві з
урахуванням рівнів управління; розподільчі – забезпечують розподіл
функціональних завдань між різними користувачами.
За типом операції інформаційні технології поділяють на: поопераційні
інформаційні технології для яких характерним є закріплення робочого місця
за кожною операцією з відповідними технічними засобами; по предметні
інформаційні технології характеризуються виконанням всіх операцій на
одному робочому місці [2].
Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у
бухгалтерському обліку, викликало масштабні революційні зміни.
Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. В
умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом
формування масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська
система охоплює практично весь процес формування, опрацювання й
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передавання для потреб управління техніко-економічної інформації.
Економічна ефективність інформаційних систем обліку досягається в
керуючій системі управління суб‘єктів господарювання за рахунок
зменшення трудових витрат на виконання обліку як функції управління та в
керованій – за рахунок економічних наслідків виконання рішень, прийнятих
завдяки використанню відповідної облікової інформації. Застосування
комп‘ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує
продуктивність праці бухгалтерів. Організація бухгалтерського обліку в
умовах його комп‘ютеризації залежить у першу чергу від реалізованого на
відповідних технічних засобах програмного забезпечення [3].
На сьогоднішній день найбільш відомі бухгалтерські програми це
«1С Підприємство», «Парус», «Акцент», «Галактика», «Діасфорт», «Інфін»,
«Інфософт», «Омега» та інші.
Висновки. Сучасний розвиток інформаційних технологій та
комп‘ютерної техніки зумовлюють їх впровадження та використання в усіх
сферах виробництва. В сучасному світі інформаційний технологій
неможливо уявити якісно організованого бухгалтерського обліку без
використання інформаційних систем. Тому переведення всієї бухгалтерської
паперової роботи в площину сучасних управлінських інформаційних систем і
технологій дозволяє підвищити якість роботи бухгалтерії, зменшити
кількість технічних помилок, які можуть виникати при ручному введені
даних,
полегшити
контроль
фінансово-господарської
діяльності
підприємства, вчасно відчувати зміни ринку і мати можливість швидко на
них реагувати, підвищити ефективність управління підприємством.
Ефективне використання автоматизованих систем управління
підприємством дозволяє швидко зібрати інформацію, обробити її,
проаналізувати,
надати оцінку
фактичного
стану підприємства,
спрогнозувати й на основі цього оперативно прийняти будь-які управлінські
рішення.
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СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ І ДЕФІНІЦІЇ АУДИТУ ГРОШОВИ АКТИВІВ
Циклічний рух грошових активів, як складний динамічний процес,
забезпечує фактичне існування будь-якого підприємства. Незалежно від виду
діяльності підприємства грошові кошти є найціннішими його активами.
Грошові активи перебувають в постійному русі забезпечуючи всі види
діяльності підприємства: операційну, інвестиційну, фінансову, та
ототожнюються із системою «фінансового кровообігу», від якої залежить
життєздатність підприємства.
Грошові активи, як частина оборотних активів підприємства,
досліджується в роботах відомих вітчизняних та зарубіжних економістів,
зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова,
Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М.
Малюги, Є.В. Мниха, Хендріксена Е.С., Г. Шілінглоу та інших, які
погоджуються з тим, що дані активи є основним джерелом діяльності
підприємства, а також є критерієм його платоспроможності та фінансової
стійкості.
Метою даної роботи є висвітлення проблематики аудиту грошових
активів та пропозицій щодо підвищення його ефективності.
Склад грошових активів – це сукупність їх елементів, а структура – це
співвідношення між окремими їх елементами в загальному обсязі грошових
активів .
Аудит грошових активів проводиться за такими напрямками:
- аудит касових операцій;
- аудит операцій на поточному рахунку [1, с.62].
У процесі проведення аудиту необхідно вирішити завдання пов‘язані, з:
визначенням оптимального залишку коштів на поточних рахунках та в касі
підприємства; правильності відображення в обліку надходжень наявності та
вибуття готівкових та безготівкових коштів та їх еквівалентів; дотримання
вимог щодо документального оформлення операцій з грошовими активами в
бухгалтерському обліку; контроль за дотриманням касової та розрахункової
дисципліни; контролем за лімітом грошових коштів у касі (ліміт каси);
перевіркою правильності розкриття інформації у облікових регістрах та
формах фінансової звітності інформації щодо операцій з грошовими коштами
та їх еквівалентами; розробкою рекомендацій стосовно підвищення
ефективності використання тимчасово вільних коштів; проведенням аналізу
грошових активів та інше [5, с.26].
Під час здійснення аудиторської перевірки грошових активів перед
аудитором постає ряд важливих питань, які потребують значної його уваги.
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Одним з важливих питань, які потребує ретельного дослідження
аудитором в ході проведення аудиторської перевірки грошових активів є
відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням
установлених вимог. Для виявлення даної помилки аудитором здійснюється
повна перевірка фактичної наявності первинних облікових документів і
облікових регістрів, їх оформлення і зміст та відповідність нормам чинного
законодавства.
Актуальною проблемою, яка зустрічається під час перевірки грошових
активів та потребує дослідження є виплата підзвітним особам на підставі
виправдовувальних документів, що підтверджують виплати, без оформлення
авансових звітів. Для виявлення даної помилки аудитором здійснюється
фактична перевірка наявності авансових звітів з усіма підтверджуючими
документами, арифметична перевірка оборотів за рахунком 372 «Розрахунки
з підзвітними особами» [3, с.19].
Не менш важливим питанням при здійсненні аудиту грошових активів є
дослідження правильності арифметичних підрахунків оборотів. Оскільки
практика підтверджує можливість різних випадків порушень: виплата грошей
за фіктивними рахунками та документами, взятими з архіву минулих років і
використаних повторно; підроблення підписів отримувачів; включення до
розрахунково-платіжних документів підставних осіб; завищення сум
розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних,
премій; повторне списання коштів за одним документом. Для виявлення
даних порушень аудитор має ретельно проаналізувати витрати, зосередивши
увагу на статтях, в яких є значне збільшення порівняно із запланованими
витратами, дослідити документи на основі яких проводились виплати, а
також ідентифікувати підписи осіб, які одержували гроші.
Важливим елементом аудиту грошових активів є перевірка правильності
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку, тому аудитором
вивчається правильність рознесення господарських операцій зі звіту касира в
журналі або відомості за відповідними кореспондентськими рахунками,
дотримуючись затвердженого плану рахунків бухгалтерського обліку та
інструкції про його застосування.
Під час аудиту грошових активів підприємства аудитору слід звернути
увагу на правильність та своєчасність оприбуткування готівки одержаної з
банку, оскільки розповсюджені випадки з привласнення коштів одержаних з
банків шляхом не оформлення необхідних первинних документів, а також
неоприбуткування одержаних коштів за рахунком 31 «Рахунки в банках», а
віднесення на рахунки 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Для виявлення випадків
привласнення коштів проводиться взаємні перевірки операцій за касою і за
банком.
При аудиторській перевірці здійснюється перевірка дотримання
встановленого ліміту залишку каси з метою встановлення перевищення
підприємством встановленого ліміту залишку грошей в касі. Для цього
переглядається касова книга підприємства, звіряється залишок на кінець
104

кожного дня з встановленим на даний день лімітом каси.
Для вирішення існуючих проблем
аудиту грошових активів та
підвищення його ефективності на підприємствах необхідно:
- створити систему внутрішнього контролю за розрахунково-касовою
дисципліною, що передбачає систематичне спостереження за своєчасною
здачею в банк касових надходжень, за дотриманням ліміту каси, видачею
авансів підзвітним особам суворо в межах потреби і використання грошових
активів за призначенням;
- створити постійно діючу інвентаризаційну комісію на підприємстві;
- розробити план здійснення контролю за дотриманням касової
дисципліни з розподілом обов‘язків;
Таким чином, підбиваючи підсумки дослідження, можна зробити
наступні висновки: грошові активи – це сума коштів, які перебувають у
розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами в готівковій та
безготівковій формах. За грошовими активами необхідно здійснювати
постійний контроль за їх надходженням та вибуттям, оскільки, як
підтверджує практика існує велика кількість різного роду порушень,
крадіжок, навмисних зловживань, які в кінцевому підсумку приводять до
відтоку грошових активів, а в крайньому випадку - банкрутству
підприємства. Це ще раз підтверджує важливість здійснення аудиту
грошових активів та необхідність його постійного дослідження та
удосконалення з метою забезпечення успішної фінансово-господарської
діяльності підприємства.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ PROJECT EXPERT ДЛЯ
АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах все більшої сили набирає ринкова економіка і
конкуренція, як основний механізм регулювання господарського процесу.
Все це значно збільшує роль аналізу фінансового стану підприємств:
наявності, розміщення і використання коштів. Фінансовий стан визначає
конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює,
якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його
партнерів
у
фінансовому
та
виробничому
відношенні.
Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне
управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в
розпорядженні. Успішне фінансове управління спрямоване на:
• виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
• запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;
• лідерства в боротьбі з конкурентами;
• прийнятні темпи зростання економічного потенціалу підприємства;
• зростання обсягів виробництва та реалізації;
• максимізація прибутку;
• мінімізація витрат;
• забезпечення рентабельної роботи підприємства.
У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і
прогнозування фінансового стану підприємства на основі його
бухгалтерської звітності. Результативність управління підприємством
значною мірою визначається рівнем його організації і якістю інформаційного
забезпечення. Особливе значення в якості інформаційної основи фінансового
аналізу мають бухгалтерські дані, а звітність стає основним засобом
комунікації, які забезпечують достовірне надання інформації про фінансовий
стан підприємства.
Роботу з аналізу фінансового стану підприємства можна зробити
ефективнішою, якщо користуватися системою автоматизації. Переваги
використання автоматизованих інформаційних технологій незаперечні:
значно скорочуються помилки; набагато підвищується точність розрахунків,
з'являється можливість виробляти великі обчислення за максимально
короткий час, з'являється можливість швидко обмінюватися інформацією і
т.д.
На вітчизняному ринку програмних продуктів даного напряму найбільш
відомими є: Project Expert (компанія Pro-Invest Consalting), COMFAR
(Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) і PROPSPIN (Project
Profile Screening and Pre - appraisal Information system), що створені в UNIDO
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- Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку та інші. Для умов
України найбільш цікавим є Project Expert. Project Expert - комп'ютерна
система, призначена для створення фінансової моделі нового або діючого
підприємства незалежно від його галузевої приналежності і масштабів. В
основу Project Expert покладена методика UNIDO (Організації з
промислового розвитку при ООН) з оцінки інвестиційних проектів та
методика фінансового аналізу, передбачена міжнародними стандартами.
Широке коло завдань стратегічного планування і управління дозволяє
вирішувати реалізований у системі метод імітаційного моделювання
діяльності підприємства.
Як спрогнозувати фінансові результати підприємства в Project Expert?
Результати моделювання діяльності підприємства відбиваються у фінансових
звітах: Звіт про прибутки і збитки, Баланс, план грошових потоків Cash-Flow.
Фінансові звіти демонструють результати діяльності компанії, і вони
одержуються у Project Expert автоматично в результаті виконання
розрахунків. Процес генерації бухгалтерських процедур і формування
звітних фінансових документів здійснюється відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку. Project Expert формує також таблиці
показників ефективності інвестицій і фінансових показників, що включають
наступні групи даних:
 показники ліквідності – поточна ліквідність, швидка ліквідність,
чистий робочий капітал і інші показники, що відбивають здатність компанії
задовольняти претензії власників короткострокових боргових зобов‘язань;
 показники рентабельності – набір коефіцієнтів, що показують,
наскільки прибуткова діяльність компанії і наскільки ефективне
використання різних типів ресурсів;
 показники ділової активності – дозволяють проаналізувати, наскільки
ефективне підприємство використовує свої засоби, включають набір
показників оборотності різних типів засобів, зобов‘язань і т.п.;
 показники стійкості – характеризують фінансову незалежність і
платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень
між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності,
коефіцієнт покриття відсотків і т.п.);
 показники ефективності інвестицій (дисконтовані Cash-Flow критерії) чистий прибуток, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності
й інших показників, використовувані для комплексного аналізу проекту.
Після того як система сформує таблиці, що містять очікувані фінансові
результати діяльності підприємства, представлені у виді прогнозних звітів:
звіт про прибутки і збитки, Баланс, Звіт про рух коштів – де автоматично
виробляється розрахунок планованих фінансових показників і показників
ефективності інвестицій. Для оцінки і коректування проекту всі ці фінансові
дані піддаються аналізу. Project Expert дозволяє проводити аналіз показників
ефективності інвестицій, аналіз чутливості, статистичний аналіз, аналіз
беззбитковості. Також можна створити в системі власні аналітичні таблиці і
107

застосовувати до них необхідні методи аналізу.
Крім оцінки ефективності вкладення в проект у цілому в Project Expert
успішно зважується так називана «задача інвестора». Визначається, чи
задовольняють фінансові результати участі в проекті вимогам усіх
зацікавлених у ньому сторін – власників підприємства, інвесторів, кредиторів
і держструктур, аналізуючи розраховані системою основні фінансові
показники і показники ефективності інвестицій.
При описі в Project Expert компанії відбивається її структура. Можливо
не тільки спрогнозувати фінансові результати кожного підрозділу, але і
проаналізувати їхня діяльність і оцінити, які підрозділи рентабельні, а які ні.
Project Expert – інструмент оцінки запасу міцності бізнесу. Однією з
задач аналізу проекту є визначення чутливості моделі підприємства до змін
різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники
ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище запас
міцності проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що
роблять вплив на результати реалізації проекту. Система Project Expert
дозволяє вивчити, як будуть змінюватися фінансові показники проекту в
залежності від зміни рівня інфляції, ставок податків, витрат на персонал,
величини збуту й інших вихідних даних проекту. Дослідження чутливості
показників ефективності до зміни ставки дисконування дозволяє визначити
стійкість проекту до коливань кон‘юнктури фінансового ринку і можливих
змін макроекономічних умов діяльності.
У системі аналізуються взаємозв‘язки між витратами і доходами при
різних обсягах виробництва. У Project Expert вирішується задача визначення
точки беззбитковості для кожного виду продукції в будь-якому
розрахунковому періоді і розраховується обсяг продажу, що покриває усі
витрати на його виробництво і реалізацію. Крім кількісного і вартісного
значень точки беззбитковості, у системі визначається запас фінансової
міцності й оцінюється вплив обраної структури витрат на прибуток –
розраховується операційний важіль. Це дозволяє визначати межу безпеки і
рівень підприємницького ризику, як на кожен період, так і за ряд періодів у
числовому й у графічному виді. Створювані системою зведені таблиці
дозволяють проводити на визначену дату аналіз беззбитковості для групи
продуктів, визначати середньозважені значення коефіцієнта внеску на
покриття, аналізувати значення операційного важеля і запас фінансової
стійкості, як по кожному продукту, так і по компанії в цілому. Подібний
аналіз буде потрібно і для прогнозу зміни прибутку при зміні обсягу
продажів, і для введення коректувань у плани виробництва продукції.
У Project Expert передбачена можливість швидкого створення декількох
варіантів розвитку підприємства для їхнього порівняння і вибору
найкращого.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ УЗАГАЛЬНЕННЯ
ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Сучасний розвиток комп‘ютеризації і автоматизації змушує кожне
підприємство (установу, організацію) слідувати науково-технічному
прогресу. Таким чином, без відповідного програмного і апаратного
забезпечення сьогодні неможливо ведення оперативного обліку і контролю за
здісненням фінансово-господарських операцій. Нині кожне підприємство
(установа, організація) використовує те програмне забезпечення, з яким
найменше витрат з обслуговування, незважаючи на те, що деякі програмні
продукти малоефективні для організації контролю та аналізу.
Сьогодні основними домінуючими органами державного контролю, які
використовують методи оперативного контролю та отримання інформації
інтерактивним шляхом сучасних технологій є: Державна фіскальна служба
України та Пенсійний фонд України.
Теоретичними, методологічними та методичними основами побудови
системи обробки облікової інформації в умовах комп‘ютеризації займалися
такі вчені, як М.Т. Барановський, Л.Я. Бернстайн, Ф.Ф. Бутинець, М. Вебер,
А.М. Герасимович, М.Я. Дем‘яненко, П.О. Додонов, В.П. Завгородній, С.В.
Івахненков, К.Е. Каллас, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Ф. Кропивко, Б.
Нідлз, М.Ф. Огійчук, Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, Н.Л. Правдюк, Р.С. Рашитов,
В.С. Рожнов, С.І. Синяк, Я.В. Соколов, В. Стібіц, М.Г. Чумаченко та інші.
Метою цього дослідження є визначення основних аспектів
удосконалення контролю узагальнення облікової інформації на основі
впровадження сучасних інформаційних технологій.
Різноманітність методологічних підходів, великий вибір технічного і
програмного
забезпечення,
недосконалість
нормативно-правового
забезпечення ускладнили ефективну побудову системи облікової інформації
в умовах комп‘ютеризації. Отже виникла потреба у створенні чіткої,
універсальної системи облікової інформації, яка б використовувала новітні
комп‘ютерні технології. А це потребує відповідних змін у всіх підсистемах
облікової інформації (методичній, технічній, організаційній), що зумовлює
необхідність удосконалення й доповнення методологічних основ обліку,
нормативно-правової бази, форм ведення обліку тощо.
Автоматизована передача даних не складає труднощів, але експорт,
імпорт, узагальнення, обробка, контроль та аналіз достовірності
господарської діяльності може спричинити розбіжність і невідповідність
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показників. Сьогодні
всі об‘єкти фінансово-господарської діяльності
звітують до органів Державної фіскальної служби України та управлінь
Пенсійного фонду України шляхом подання електронної звітності. Це
зумовлює швидку обробку і камеральну перевірку оформлення звітності.
Державна фіскальна служба України для оперативного підключення до
електронної звітності платників використовує свій безкоштовний
програмний продукт OPZ  програмне забезпечення по формуванню та
подачі платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та
виданих податкових накладних до органів ДФС в електронному вигляді
засобами телекомунікаційного зв'язку.
При цьому, майже кожне підприємство в свою чергу використовує
програмний продукт «1С: Предприятие 8» для ведення бухгалтерського
обліку та формування звітності. Деякі проблеми виникають при здачі
звітності, оскільки ДФС постійно впроваджує зміни і при цьому усі інші
програмні виробники повинні забезпечувати оновленням програмного
забезпечення.
Застосування комп'ютерної техніки надає великі можливості щодо
обробки, зберігання і передачі інформації, при цьому зростають вимоги щодо
рівня кваліфікації працівників, необхідності підготовки фахівців із знанням
комп'ютерної техніки [1]. З іншого боку, при автоматизованому обліку
зростає ціна помилки програмного забезпечення чи людської помилки, що
призводить до втрати інформації чи її неправильного відображення, а це, у
свою чергу, зменшує ефективність господарської діяльності підприємства.
На сьогодні відсутнє чітке розмежування поняття ―ефекту‖ та
―ефективності‖ використання комп‘ютерної системи [2]. Внаслідок цього
неможливо встановити якість використання комп‘ютерних технологій в
обліку, оскільки відсутні критерії їх оцінювання. Існуючі західні методики
спираються на складний математичний апарат, що обумовлює їх неприйняття
на практиці.
Окремими компонентами ІТ-платформи податкової функції на
підприємстві (установі, організації) є:
 інтеграція з фінансовою системою;
 сховище даних (база даних);
 збір даних;
 Web-портал;
 програми, розроблені зовнішніми постачальниками;
 система управління документами;
 доступ через Web-портал.
Інтеграція з фінансовою системою передбачає отримання за запитом
якісних даних у форматі, необхідному для підготовки податкових
розрахунків і показників податкового обліку. Потрібно мати на увазі, що
податкові дані на різних підприємствах можуть зберігатися у різних ІТсистемах:
 ERP-системах (системах планування ресурсів підприємства);
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 системах фінансової консолідації;
 системах розрахунку заробітної плати;
 системах обліку основних засобів;
 системах обліку ТМЦ тощо.
Метою впровадження ІТ-технологій є не тільки підключення податкових
систем до фінансових систем, а в їх інтеграція.
На майбутнє для узагальнення та спрощення процедури подання і
обробки інформації, є декілька шляхів:
1. Встановлення єдиних, вільно конвертованих, опосередкованих і
стандартизованих видів подання інформаційних даних, які будуть
пришвидшувати процес подання і обробки даних.
2. Надання можливої альтернативи при обумовленій проблематиці
застосування тієї чи іншої системи удосконалення комп‘ютеризованих
контрольних заходів.
3. Шляхи спрощеного вибору узагальнення та надання тих чи інших
показників в процесі інформаційного узагальнення, а також практичного
застосування в робочому процесі.
4. Досконалість нормативно-правової бази, інтегрованої у програмний
продукт для контрольних дій і самонавчання.
5. Гласність і доступність для нововведень та зміни навколишніх
факторів.
Отже, запропонована методика впровадження комп‘ютерної системи,
виходячи з інформаційних потреб користувачів облікової інформації,
дозволить прискорити отримання управлінським персоналом необхідної
інформації, підвищить її достовірність.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасного стану економічної нестабільності нашої країни
інфляція приводить до того, що зростання прибутку відбувається в
основному за рахунок росту цін на товари, тобто за рахунок інфляційного
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наповнення прибутку. Ціновий фактор перестає грати своє вирішальне
значення в утворенні прибутку при розвитку конкуренції й насичення ринку
товарами, тому що ці умови обмежують можливості виробників підвищувати
ціни й діставати прибуток таким способом. На перше місце в цьому випадку
виходить фактор зниження собівартості, що досягається як за рахунок
підвищення ефективності виробництва, так і за рахунок доцільного
віднесення ряду видатків на оплату із прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства. Виключення їх із собівартості продукції буде
сприяти росту кінцевих результатів діяльності підприємств, зниженню цін,
збільшенню доходів бюджету, ефективному використанню наявних ресурсів,
підвищенню зацікавленості в одержанні прибутку. Тому на сьогодні
контроль за формуванням результатів діяльності на підприємстві є
актуальним питанням, так як він спрямований на встановлення об'єктивної
істини щодо достовірності, правдивості та законності відображення у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності фінансових результатів.
Широкий спектр питань з контролю фінансових результатів та шляхів
його удосконалення розглянуто в багатьох наукових роботах вітчизняних
теоретиків та практиків. Вагомий внесок у розвиток даної проблеми зробили
вчені, як: І. Алексєєв, І. Бланк, М. Білуха, Ф. Бутинець, В. Василенко, І.
Ващенко, С. Голов.
Сьогодні прибуток – одна з основних форм грошового накопичення,
що створюється у галузях економіки. Він займає центральне місце у
загальній системі вартісних інструментів і важелів управління, а також є
рушійною силою ринку. В умовах ринкової економіки, чистий прибуток є
найважливішим
показником
діяльності
підприємства,
джерелом
матеріального добробуту підприємства і його працівників і держави загалом.
Чітко налагоджений фінансовий контроль за формуванням, розподілом
та використанням чистого прибутку сприяє виявленню і використанню
внутрішньогосподарських резервів, запобіганню зловживань і перевитрат,
зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці,
рентабельності виробництва (робіт, послуг), досягненню підприємницького
успіху. Опанування знаннями фінансового контролю господарської
діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і
знаходження шляхів подальшого поліпшення їх роботи є головною метою
керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера, ревізора та
аудитора [4, c. 51]
Організація управління фінансовими результатами підприємства являє
собою «впорядковану сукупність підрозділів з управління з їх ієрархічними
зв‘язками, що відображають підпорядкованість як по вертикалі, так і по
горизонталі управління» [1, c. 25].
Внутрішньогосподарський
контроль
фінансових
результатів
підприємства здійснюється з метою знаходження шляхів ефективнішого
управління підприємством, резервів для підвищення фінансових результатів
господарюючого суб'єкта і, як наслідок, виконання основної мети
фінансового менеджменту - підвищення добробуту власників підприємства.
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Джерелами інформації для контролю є законодавчі акти, що регулюють
фінансово-господарську діяльність, її планування, облік і контроль, а також
звітні дані про роботу підприємства за досліджуваний період, які дають
змогу перевіряючим зробити висновки про достовірність обліку і звітності
фінансово-господарської діяльності підприємства, правильність розподілу
прибутку між власниками і державою, акціонерами, замовниками тощо [3, c.
208].
Контроль
формування
фінансових
результатів
підприємств
починається з перевірки наказу про облікову політику на предмет
регламентації в ньому питань обліку доходів, витрат та формування
фінансових результатів. Він повинен забезпечувати постійний моніторинг
зміни чинників, які впливають на їх величину.
Контроль правильності складання первинних документів слід
здійснювати, використовуючи формальну та зустрічну перевірку, перевірку
за змістом та арифметичну перевірку.
Слід звернути увагу на своєчасність їх складання: чи формуються вони
під час виконання господарської операції або, якщо це не можливо, відразу
після її завершення, чи - навпаки, через декілька днів після факту здійснення
господарської операції. Для контролю та впорядкування оброблення даних на
підставі первинних документів доцільно формувати зведені облікові
документи.
З
метою
оцінювання
ефективності
роботи
підприємства
використовують
показники
фінансової
стійкості,
прибутковості,
платоспроможності та ділової активності.
Результати здійснення контролю фінансових результатів необхідні,
перш за все, для власників підприємств, які потребують наявності об'єктивної
і достовірної інформації про діяльність, що є цінною при визначенні та
впровадженні подальшої стратегії розвитку господарюючих суб'єктів [2, c.
53].
Висновки з проведеного дослідження.
Отже, контроль виступає найголовнішою функцією управління
фінансовими результатами підприємства. Необхідність контролю виникла у
зв‘язку з потребою саморегулювання діяльності інших суб‘єктів. Його
проведення пов‘язане з потребою власників у достовірній та повній
інформації про результати та стан господарської діяльності підприємства.
Вивчення поняття «контроль» показало відсутність однозначного його
трактування. Воно може розглядатися як один із головних принципів
управління, як стадія процесу управління або як управлінська функція. Це
пояснюється тим, що кожен виробничий цикл або соціальний процес
відрізняється певними характеристиками і потребує управлінського впливу,
що забезпечує досягнення мети, визначеної заздалегідь. Тобто сутність та
зміст контролю не можуть бути ґрунтовно розкриті у відриві від сфери
управлінської діяльності, яку він обслуговує.
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних складних економічних умовах, коли багатьом підприємствам
доводиться переглядати та оптимізовувати свої плани виробництва,
стратегію у сфері цінової політики та освоєння нових ринків збуту, суттєво
зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення.
В свою чергу, для ухвалення ефективних управлінських рішень необхідна
актуальна та достовірна інформація як про виробничий, фінансовий стан
підприємства, а також інша інформація, яка не відображається у стандартних
звітних формах, але є необхідною для отримання цілісного уявлення про
діяльність підприємства за певних період часу. У зв‘язку з цим, постає
необхідність у формуванні інформаційної системи управлінської звітності,
що може стати інформаційною основою для вирішення різнопланових
управлінських задач.
Питаннями аналізу господарської діяльності підприємств та
дослідженню управлінської звітності займались такі вітчизнані науковці як
М. М. Матюха [1], Л.В. Нападовська [2], В.О. Осмятченко, [3], І.Б. Садовська
[4] та інші. Проте потребує розвитку і подальшого дослідження питання
визначення основних структурних елементів звітності, що є методологічною
основою для проектування інформаційної системи управлінської звітності на
підприємстві.
На теперішній час в умовах застосування інформаційних технологій
трансформувалось поняття звіту із чітко стандартизованої паперової форми
до гнучкого інструменту аналізу, представленого у зручній для використання
формі. Основну цінність при цьому має інформація, адже її представлення
обумовлює форму і зміст звіту. Тому потрібно акцентувати увагу на
достовірності джерел формування звітності.
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Як відомо, будь-яка звітність – обов‘язкова або внутрішня, будується
на підставі даних первинних облікових регістрів. Дані облікових регістрів
беруть участь у формуванні звітності для різних користувачів – як
внутрішніх, так і зовнішніх. В свою чергу задачі, які окремі групи
користувачів вирішують з використанням звітності, суттєво відрізняються.
Тому і виділяють: обов‘язкову звітність, що формується за стандартними
методиками для зовнішніх користувачів (регулятивні та державні органи,
тощо); операційну звітність – для внутрішніх користувачів, що призначена
для перевірки коректності даних обліку, адміністрування угод тощо;
управлінську звітність – для внутрішніх користувачів, що призначена для
прийняття управлінських рішень [3, С. 148].
Формування системи управлінської звітності сучасних підприємств
потребує дотримання вимог до управлінської інформації: вона повинна бути
структурованою, представленою у зручній формі та відображати основні
бізнес-процеси підприємства щодо виконання виробничих і фінансових
програм; оперативного управління грошовими коштами; постачання і збуту.
Потрібно також передбачити контроль за оперативністю та достовірністю
інформації та мінімізувати витрати на виконання ручних операцій.
Проектування системи управлінської звітності на підприємстві – це
складний багатоетапний процес, що починається із формування
інформаційного забезпечення і закінчується тестуванням розроблених
складових компонентів та програмних модулів. При цьому взаємодія різних
компонентів має бути теоретично обґрунтованою.
При розробці інформаційного забезпечення ефективним є
використання методики уніфікації системи довідників аналітичного обліку,
що дає можливість систематизовано проводити аналіз великого обсягу
інформаційних потоків на підприємстві. Адже довідники є основою для
формування звітів за різними напрямками, які визначаються інформаційною
потребою користувачів.Тому при створенні методики розробки та
впровадження уніфікованого стандарту управлінської звітності підприємства
в умовах автоматизації облікового процесу необхідно приділити особливу
увагу розробці оптимальної системи довідників[2].
При розробці системи довідників для інформаційної системи
управлінської звітності необхідно проаналізувати організаційну структуру та
оптимізувати ступінь впровадження управлінської звітності, на яке
впливають:
 організаційна структура підприємства;
 інформаційна основа управлінської звітності, в якій потрібно виділити
центри фінансової відповідальності і центри обліку;
 носії витрат;
 місце виникнення витрат[4, С.125].
Під центрами фінансової відповідальності (ЦФВ)розуміють один або
декілька структурних підрозділів або співробітників підприємства, що
виконують певний об‘єм господарських операцій, що здатні впливати на
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фінансові результати діяльності підприємства і відповідають за ці результати.
Під центром обліку (ЦО) розуміють структурний підрозділ, що
здійснює планування, облік і контроль за окремими статтями витрат і інших
витрат у складі бюджету ЦФВ. Кожен ЦФВ виділяється в окремий довідник
«ЦО», за яким закріплюється певний перелік статей доходів і витрат (в
залежності від виду ЦФВ) для обліку та контролю за здійснюваною ними
діяльністю.
Носії витрат визначаються у відповідності з номенклатурою продукції,
товарів і послуг. Склад довідників «Номенклатура» і «Номенклатурні групи»
повністю залежить від специфіки бізнесу. Перелік всіх витрат підприємства,
закріплений довідником «Статті витрат», ступінь деталізації якого для
оперативного контролю та управління повністю залежить від топменеджменту компанії.
Під місцем виникнення витрат розуміють підрозділи, окремі робочі
місця, бригади, виробництва, дільниці, цехи, відділи тощо, в яких
відбувається початкове споживання виробничих ресурсів і за якими
проводиться планування, нормування і облік витрат виробництва з метою їх
контролю.
Наступним етапомє роботи щодо перегляду всіх облікових регістрів і
облікової політики підприємства, спрямовані на те, щоб інформація, яка
відповідає вимогам управлінської звітності, оперативно і постійно надходила
до керівництва підприємства, а також звітність, яка необхідна для
стратегічного аналізу діяльності, були відображена в облікових регістрах. З
цією метою проводять модифікацію існуючого аналітичного обліку, щоб
необхідна інформація відображалася постійно.
Заключним етапом створення автоматизованої системи є розробка
форм управлінської звітності із врахуванням можливостей існуючого
програмного забезпечення або застосування додаткового. При цьому у
системі повинна бути передбачена наявність аналітичного обліку, що
дозволяє використовувати автоматизоване формування аналітичних
проведень на підставі реквізитів первинних документів; забезпечення обліку
за центрами витрат із наскрізною аналітикою; сформованого механізму
розділення коштів, накопичених на одному аналітичному рахунку; механізм
бюджетування та інші інструменти управління, а також використання
спеціальних функціональних модулів, що забезпечать відстеження руху
матеріальних запасів у процесі виробництва, накопичення інформації по
центрах прямих і непрямих витрат[1, С.274].
Отже, проектування аналітичних елементів управлінської звітності в
умовах використання інформаційних технологій представляє собою
багаторівневу структуру, яка має у чіткій послідовності відображати усі
напрямки та сфери господарської діяльності підприємств та надавати
своєчасну і достовірну інформацію щодо результатів цієї діяльності.
Взаємодія різних компонентів має бути теоретично обґрунтованою на основі
методики уніфікації системи довідників аналітичного обліку та із
урахуванням центрів відповідальності, що дасть можливість систематизовано
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проводити аналіз великого обсягу інформаційних потоків сучасного
підприємства.
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АВТОЛІНГВОДИДАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ
столітті пріоритетом державної політики стає перехід від авторитарної
моделі навчання до особістісно орієнтованої. На цьому етапі зростає роль
самоосвіти як інструменту адаптації студентства до самостійного життя та
пошуку самореалізації в професійній сфері. Сьогодні самоосвіта є
невід‘ємним складником усіх навчальних курсів, їй приділяють особливу
увага в чинній Програмі з англійської мови для професійного спілкування
[2].
У добу поширення міжкультурної взаємодії у світовому просторі,
прагнення України приєднатись до європейського співтовариства нові
вимоги висуваються до фахівців у сфері професійної освіти, одним з поміж
яких є необхідність вільного володіння англійською мовою для професійного
спілкування. Метою навчання іноземної мови стає формування іншомовної
комунікативної компетентності у професійній сфері і охоплює як усне, так і
писемне мовлення.
Характерно, що відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти мета
вивчення іноземної мови для професійного спілкування полягає у
формуванні необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного
та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, навичок
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних
видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.
Досягнення зазначених цілей видається неможливим без автономної
компоненти навчання [1].
У сьогоденному відкритому інформаційному просторі найбільш одним
із найбільш актуальних, безсумнівно, постає вміння студентів здобувати
необхідну інформацію з англомовних джерел. У цьому аспекті важливим
видається розвиток уміння автономного читання та перекладу іншомовних
фахових текстів як важливого засобу оволодіння мовним матеріалом і
різними видами мовленнєвої діяльності, а отже, і засобом формування
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самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей.
Читання як один із видів самостійної роботи може мати різні цілі, а
отже, відповідно, й форми реалізації. Так, наприклад, студентам часто
пропонують ознайомлювальне читання, яке здійснюється на матеріалі
автентичних текстів. Це т.зв. читання про себе без вказівки на обов'язкове
наступне використання здобутої інформації. Особливостями цього способу
читання є високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння
основного змісту та найбільш суттєвих деталей. Для досягнення цієї мети
цілком достатньо розуміння 75% основного змісту за умови, якщо решта 25%
не містить ключових положень, суттєвих для розуміння змісту всього тексту.
Основними вказівками викладача для даного виду читання є наступні: (1)
виокремлення в тексті різних рівнів змісту: предметного (факти), предметнологічного (причинно-наслідкові зв'язки між фактами), спонукальновольового (мотивів вчинків дійових осіб), емоційного; (2) визначення
основних смислових частин; (3) вміння знаходити в тексті одиниці основної
смислової інформації тощо.
Ще одним видом читання, що можна використовувати в автономному
навчанні, є вивчаюче читання, що має на меті досягнення максимально
повного точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї
інформації. Читання в такому режимі вимагає цілеспрямованого аналізу
змісту основних мовних явищ та логічних зв'язків. Тому має місце велика
кількість регресій, зумовлених необхідністю перечитування окремих частин
тексту для досягнення якомога точнішого розуміння змісту. Матеріалом для
вивчаючого читання служать автентичні тексти професійного спрямування,
що містять значущу для студентів професійну інформацію. Здійснюючи
вивчаюче читання, студенти отримують від викладача певні завдання, як от:
(1) виокремлення провідних смислових частин в тексті; (2) передтекстові
мовленнєві завдання для спрямовування на детальне розуміння основної
теми, думки, ідеї, смислу, головних фактів, змісту тексту; (3) формулювання
різних заголовків до смислових частин тексту і пропонування їх як зразків
різних планів; (4) післятекстові мовленнєві завдання для перевірки розуміння
деталей у змісті тексту для читання тощо.
Наступним видом самостійного читання є вибіркове (переглядове)
читання. Метою цього виду читання є формування уміння швидко
переглянути текст або низку матеріалів (газет, журнальних статей,
різноманітних програм та довідників, інших прагматичних матеріалів) для
того, щоб знайти конкретну інформацію і зрозуміти її повністю або основний
зміст - залежно від конкретної комунікативної мети. Цей вид читання
передбачає наявність в студентів сформованих умінь, необхідних для
орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір
нової чи заданої інформації, об'єднання в логічне ціле здобутої інформації з
кількох джерел згідно з конкретною проблемою. Робота з текстом може
завершуватися підготовкою повідомлення чи реферату. У процесі
переглядового читання студенти можуть отримати наступні завдання:
(1) виділити в тексті одиниці необхідної чи цікавої інформації;
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(2) передтекстові вправи для спрямовування студентів на пошук інформації;
(3) післятекстові вправи для перевірки розуміння знайденої інформації
різними способами згідно з особливостям навчання вибіркового читання.
Одночасно з читанням самостійна робота студентів може бути
спрямована на вироблення навичок професійного перекладу. Такий вид
самоосвітнього роботи містить: (1) елементи усного перекладу інформації
поданою іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей,
нарад; (2) основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел;
(3) комп‘ютерний переклад великих обсягів іншомовної інформації.
Для
ефективного
формування
самоосвітньої
перекладацької
компетентності в студентів економічних спеціальностей існує низка
ефективних вправ, що мають двобічну структуру, що охоплює
доперекладацькі (підготовчі) та перекладацькі вправи. У процесі виконання
підготовчих вправ формуються навички та вміння критичного аналізу
перекладених текстів та прийомів перекладу. На другому етапі здійснюється
формування навичок подолання перекладацьких труднощів (лексичних,
граматичних, жанрово-стилістичних тощо). За напрямом перекладу вправи
поділяються на ті, що призначені для перекладу з англійської мови на
українську і навпаки. За їхньою спрямованістю вправи можна розділити на
рецептивні, репродуктивні і продуктивні. Виконання перекладацьких вправ
націлене на розвиток власне вмінь усного та письмового перекладу.
Характерно, що вправи для самостійної роботи ґрунтуються на
використанні електронних текстів і аудіо- та відеозаписів, основними
характеристиками яких є автентичність та значущість в галузі професійної
комунікації. У процесі самостійного перекладу студенти мають можливість
проаналізувати переклад ключових професійних термінів, термінологічних
словосполучень, вивчити типові граматичні конструкції, відредагувати
автоматизований переклад.
Отже, різні види професійно орієнтованого читання та перекладу
виступають ефективними засобами організації самоосвітньої діяльності
студентів у вивченні іноземної мови спеціального вжитку. Безсумнівно, що
такі види роботи, постаючи доволі доступними та легкими для організації у
сучасному відкритому інформаційному просторі, сприяють формуванню
професійної компетенції студентів фінансових спеціальностей.
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Актуальність дослідження зумовлена новим соціальним замовленням
України на конкурентноздатних фахівців у сфері економіки, які володіють
високим рівнем професіоналізму. В умовах ринкової економіки необхідною
ланкою економічної професійної освіти є правова підготовка, оскільки
соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні,
потребують, щоб до складу професіограми економіста був включений
правовий компонент, а правова культура стала складовою його
професіоналізму. Економічні злочини, що відбуваються за останні
десятиліття в Україні й сусідніх державах, стали предметом численних
юридичних досліджень (В. Бесєдіна, В. Верін, Д. Дугричилова, В. Єгоршин,
Б. Кічеєв, Г. Корнілов та ін). Автори дисертацій і монографій указують на
проблему низької правової культури і навіть правового нігілізму сучасних
економістів, пов‘язуючи правову культуру з економічною безпекою держави
(О. Костенко, А. Сюсюкін та ін.).У вітчизняній і зарубіжній філософії,
соціології і юриспруденції проблема правової культури особистості є однією
з центральних. Нині досить ґрунтовно досліджені функції правової культури
(М. Баумова), філософсько-правові проблеми професійної культури юриста
(В. Горшеньов, С. Сливка), соціальні та юридичні аспекти правової культури
особистості (Н. Діденко), зв‘язок соціальних і правових сторін розвитку
суспільства (Л. Федотов), співвідношення категорій правової та юридичної
культури (О. Шупінська).
Проблеми становлення та розвитку правової культури в контексті
демократизації всіх сфер суспільного життя досліджено в працях українських
дослідників: В. Головченка, О. Манохи, В. Медведєва, О. Мурашина
М. Козюбри, В. Селіванова, С. Сливки, О. Костенка, Є. Назаренко,
Б. Кузьменка та ін. У дослідженнях науковців правова культура визначена як
засіб правового впливу (К. Вітман), як важливий фактор розбудови правової
держави (О. Білий, В. Макеєв, Р. Сербин), як чинник реалізації права (В.
Грачов), як елемент соціокультурного простору (М. Смоленський).
Аналіз педагогічної літератури показує, що використання теоретикометодологічного арсеналу сучасної педагогіки стосовно вивчення правової
культури поки що залишається явно недостатнім. З огляду на наявність
деякої міждисциплінарної відчуженості правова культура як предмет аналізу
тривалий час перебувала на периферії педагогічної науки, не отримуючи
належної дослідницької уваги.
Останнім часом з'явилися ряд робіт,
присвячених проблемам формування правової культури різних фахівців:
учителів (Л. Будкіна, А. Шайдуров), викладачів професійної освіти (М.
Михайлов), пілотів (Н. Коваленко), майбутніх офіцерів внутрішніх військ і
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міліції (М. Гірская, І. Зеленко, О. Косаревська, О. Павлов).
Проте в наукових дослідженнях з проблем професійної освіти відсутні
фундаментальні праці, присвячені цілісному та системному аналізу сутності
й структури, психологічних механізмів, форм і стилів прояву, а також
закономірностей становлення та розвитку правової культури економістів.
Отже, соціальне замовлення суспільства на економіста з високим рівнем
правової культури, нерозробленість відповідних педагогічних теорій і
недостатність висвітлення цих проблем у наукових педагогічних
дослідженнях зумовили вибір даної теми дослідження
Мета дослідження – визначити, обґрунтувати й перевірити ефективність
педагогічних умов формування правової культури майбутніх економістів у
процесі професійної підготовки.
Гіпотеза дослідження – формування правової культури майбутніх
економістів буде ефективнішим за дотримання в процесі фахової підготовки
таких педагогічних умов:
вивчення правових дисциплін на основі використання технологій
ситуаційного навчання;
здійснення інтеграції економічних і правових знань;
застосування інтерактивних технологій для
вироблення в
студентів навичок професійно-правової діяльності.
Об‘єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх економістів.
Предмет дослідження – педагогічні умови формування правової
культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки.
Для досягнення мети й підтвердження гіпотези ставились такі завдання:
1.
На основі аналізу філософської, психологічної, педагогічної,
соціологічної, правової та економічної літератури з‘ясувати суть поняття
правова культура фахівця і визначити критерії, показники та рівні правової
культури майбутніх економістів.
2.
Проаналізувати реальний стан щодо наявності у випускників
економічних ВНЗ правової культури та визначити проблеми правової
підготовки майбутніх економістів.
3.
Визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування
правової культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки
та перевірити їх ефективність.
4.
Розробити й експериментально апробувати методику формування
правової культури майбутніх економістів під час навчання у ВНЗ.
Методологічними засадами дослідження виступили діалектичний метод
пізнання процесів і явищ правової та економічної дійсності; системний підхід
до вивчення їх сутності і структури; філософські принципи єдності
загального, окремого й одиничного; фундаментальні положення психології
щодо єдності діяльності, свідомості й особистості; пізнання, спілкування та
праці; соціальної природи правової культури особистості.
Теоретичними джерелами дослідження стали основні положення, що
відображають проблеми й перспективи розвитку системи вищої економічної
освіти, закріплені в Конституції України, Законах України ―Про освіту‖,
122

―Про вищу освіту‖; дослідження науковців, у яких визначено суть правової
культури (Н. Азаркін, Г. Гавриленко, С. Желанова, О. Менюк, В. Нарсесянц
та ін.) і правової свідомості (Т. Баліна, Н. Євплова, В. Ігнатов, С. Крамарук,
В. Олейников та ін.); особливості економічної діяльності в сучасних умовах
(Я. Базилюк, В. Костицький, В. Подковирова та ін.); умови поліпшення
професійної підготоки економістів (М. Бондар, Г. Дудка, Є. Іванченко, П.
Леоненко, П. Мельник, О. Смілянець, Л. Чепурда, Л. Чижевська та ін.);
інноваційні
методи й технології навчання професійно орієнтованих
дисциплін в економічних ВНЗ (Н. Захарченко, Л. Крижанівська, Р. Распопов,
О. Шевчик).
Методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення філософської,
психологічної, педагогічної та юридичної літератури з проблеми правової
культури, її структури і форм прояву, психолого-педагогічних, навчально- та
інструктивно-методичних джерел з удосконалення змісту й технологій вищої
економічної освіти; вивчення й аналіз масового і передового досвіду
економічних ВНЗ; конкретизація сутності і схематизація структури правової
культури економіста; моделювання й порівняння міри ефективності різних
педагогічних умов її формування у здобувачів вищої освіти; емпіричні:
педагогічне спостереження, опитування викладачів, вивчення продуктів
навчально-професійної діяльності здобувачів щодо виявлення найбільш
ефективних засобів формування в них
правової культури; бесіди,
анкетування й експертне оцінювання здобувачів вищої освіти різних курсів
щодо сформованості в них правових знань і правової свідомості;
педагогічний експеримент для визначення ефективності педагогічних умов
та динаміки формування в майбутніх економістів професійної правової
культури; статистичні методи для підтвердження вірогідності одержаних
результатів дослідження.
Наукова новизна й теоретичне значення дослідження полягає в тому, що
вперше визначені й обґрунтовані педагогічні умови формування правової
культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки (вивчення
правових дисциплін на основі використання технологій ситуаційного
навчання; здійснення інтеграції економічних і правових знань; застосування
інтерактивних технологій для вироблення у здобувачів навичок професійноправової діяльності); уточнено суть, критерії, показники й рівні правової
культури майбутніх економістів; дістали подальшого вдосконалення методи,
форми й технології професійної підготовки майбутніх економістів.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що створено й
апробовано в навчальному процесі авторську методику формування правової
культури майбутніх економістів у процесі професійної підготовки; навчальні
посібники та програми правових дисциплін „Правознавство‖ і „Захист прав
споживачів‖, зміст яких збагачено відомостями про правові проблеми в сфері
економіки. Створено збірку ситуаційних, проблемних і тестових завдань з
дисципліни „Правознавство‖; розроблені методичні рекомендації та
дидактичні матеріали для викладачів економічних ВНЗ щодо формування в
майбутніх економістів навичок професійно-правової діяльності.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЖИТКУ
Соціально-економічні зміни, яких нині зазнає Україна, неминуче
торкаються і сфери освіти, яка перебуває в стані активного пошуку новітніх
технологій навчання. Одним із досягнень у цій галузі стало застосування у
процесі вивчення іноземної мови, особливо професійно орієнтованої,
інтерактивних форм навчання, що реалізуються у виконанні творчих та
пошукових завдань, де студент сам стає суб‘єктом навчання, активним
опонентом у процесі дискусії з викладачем. Метою застосування
інтерактивних технологій навчання іноземної мови спеціального вжитку є
створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою
успішність, інтелектуальну спроможність, професійне зростання.
Загалом інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію
учасників процесу здобуття знань за допомогою викладача, що володіє
методами спрямованими на оволодіння цими знаннями [1]. В основі
організації такого навчального процесу перебуває співробітництво і
продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв‘язання проблем,
формування здібностей виділяти головне, ставити цілі, планувати діяльність,
розподіляти функції, відповідальність, критично міркувати, досягати
значимих результатів.
Варто зазначити, що лінгвістичне значення слова «interactive»,
представлене
в
іншомовних
словниках,
розтлумачує
поняття
―інтерактивності‖, ―інтерактивного‖ як взаємодію, або того, що взаємодіє,
впливає один на одного [2]. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як
здатність до взаємодії, навчання в режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у
дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, в якому той,
хто навчається, є учасником, тобто здійснює щось: говорить, управляє,
моделює, пише, малює тощо. Він не виступає лише слухачем, спостерігачем,
а бере активну участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище
[2, с. 87].
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Сутність інтерактивного навчання полягає у взаємонавчанні, груповій
формі організації освітнього процесу із реалізацією активних групових
методів навчання для розв‘язання дидактичних завдань. Педагог при цьому
виконує функції помічника в роботі, консультанта, організатора, стає одним
із джерел інформації. Однак, студент і викладач виступають як рівноправні
суб‘єкти навчального процесу. Інтеракція виключає домінування будь-якого
учасника, думки, точки зору над іншими, але має враховувати конкретний
досвід та практичне застосування. Під час такого діалогового навчання
студенти вчаться критично мислити, розв‘язувати складні проблеми на
основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи альтернативні
думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з
іншими людьми.
Інтерактивні технології навчання іноземної мови спеціального вжитку
ґрунтуються на таких підходах до формування іншомовної компетенції:
(1) відмова від авторитарного стиля викладання; (2) орієнтація на особисті
якості студента; (3) розвиток таких форм навчання, як діалог і полілог;
(4) розуміння іншомовної комунікації як спонукання партнера до діяльності
мовленнєвого та немовленнєвого порядку; (5) розгляд знання як сукупності
навичок, що актуалізуються у системі діяльності студента; (6) розвиток
зацікавленості студентів у добуті знань; (7)оцінювання; (8) самооцінювання;
Слід зазначити, що використання інтерактивних форм навчання під час
вивчення іноземних мов в економічному вузі, яким є ВТЕІ КНТЕУ, буде
ефективним, якщо зміст навчального процесу буде перегукуватися з
майбутньою професійною діяльністю студентів. Особливістю інтерактивного
навчання в цьому аспекті виступає постійне акцентування на професійних
компетенція студентів як майбутніх спеціалістів економічної, торговельної,
фінансової галузей. За такої умови викладач постійно контролює розвиток і
удосконалення не лише власне мовних, але й професійних навичок студентів.
Технологія використання інтерактивних форм навчання іноземної мови
спеціального вжитку постає поетапним, логічно побудованим процесом із
залученням ігрових прийомів, розширенням використання ігрових ситуацій,
елементів дискусій, обговорень, проведення в ігровій формі підсумкових
занять з теми.
Організації процесу багатосторонньої комунікації сприяє використання
відповідних інтерактивних методів навчання, які спрямовані на розвиток
творчих здібностей студентів, орієнтують на діяльність, що стимулює
активність та «винахідливість». До них можна віднести наступні: мозковий
штурм, метод проектів, рольові та ділові ігри, дискусії, дебати, круглі столи.
Так, наприклад, використання рольових ігор, в яких студенти
спілкуються в парах або в групах дає можливість студентам виявити
мовленнєву самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві
навички. Вони можуть допомагати один одному, успішно коригувати
висловлення своїх співрозмовників, навіть якщо викладач не дає такого
завдання. Учасники рольових ігор можуть виконувати різноманітні ролі, при
цьому їхнім завданням є вирішення проблемної ситуації. Саме серії
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проблемних завдань відкривають можливості використання іноземної мови
для повсякденного спілкування, а також для вирішення професійних завдань.
Забезпечуючи формування відповідних видів мовленнєвої діяльності, вони
допомагають реалізувати основну функцію вивчення іноземної мови у
немовному виші – формування у студентів професійної комунікативної
компетенції.
Корисним видом діяльності є створення дискусій англійською мовою,
тематика яких може бути різноманітною. Доцільно створювати професійноорієнтовані дискусії, прив‘язуючи їх до майбутньої спеціальності студентів
та застосовуючи відповідну спеціалізовану лексику. За основу таких
обговорень можна брати інформацію з прочитаних технічних текстів та
статей.
Окремо потрібно виділити метод проектів. Є.С. Полат відзначав, що
метод проектів передбачає визначену сукупність навчально-пізнавальних
засобів та дій студентів, які дають змогу розв‘язувати ту чи іншу проблему
внаслідок самостійних пізнавальних дій та припускають презентацію цих
результатів у вигляді конкретного продукту діяльності. Як педагогічна
технологія це є сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів,
творчих за своєю сутністю [2, с. 12]. У проектній роботі студенти
залучаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну
діяльність. Використання проектних технологій робить можливим
формування та розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних,
технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, стимулює
інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає
формувати міжпредметні зв‘язки, вчить використовувати інформаційнотелекомунікаційні технології при вивченні іноземної мови, допомагає
оволодіти навичками роботи в групі, формує соціальну мобільність. Крім
того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в даному випадку
вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення кінцевого продукту
діяльності.
Отже, інтерактивні технології навчання в процесі вивчення професійно
орієнтованої іноземної мови потребують від усіх учасників навчального
процесу розвитку комунікаційних умінь, навичок роботи в парах і групах,
вмінь аргументувати й дискутувати тощо. Загалом інтерактивне навчання
професійно зорієнтованої іноземної мови створює сукупний ефект, який
виявляється в тому, що на фоні програмного засвоєння знань формуються:
(1) вміння
співпрацювати;
(2) комунікативна
компетентність,
що
визначається зміною стилю спілкування, усвідомленням бар‘єрів
спілкування,
характером
розв‘язання
комунікативних
завдань;
(3) толерантність, яка характеризується сприйняттям інших людей і
забезпечує повноту та адекватність спілкування в різних ситуаціях.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ» МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ З ОБЛІКУ І
АУДИТУ
Постановка проблеми. В умовах впровадження в Україні ринкових
форм господарювання виникають потреби перебудови системи професійної
освіти, зокрема вищої економічної. Значно підвищуються вимоги до
професіоналізму фахівців економічних спеціальностей, які мають володіти
філософією ринкового менеджменту, мати необхідні вміння для фахового
оцінювання інформаційних потоків про стан та динаміку розвитку
економічних систем, були б здатними забезпечувати ефективність
підприємництва у діючому правовому полі.
Як відомо, облікові кадри найвищої категорії є золотим фондом будьякої країни. Належні знання з бухгалтерського обліку є необхідними у
процесі обґрунтування та прийняття ефективних та економічно правильних
управлінських рішень. Вищезазначеним пояснюється актуальність
дослідження процесу підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит».
Навчання фахівців економічного профілю має відповідати певним
вимогам, а саме – максимальному наближенню змісту, форм, методів
діяльності здобувачів вищої освіти на заняттях до умов і особливостей їхньої
майбутньої професійної діяльності [2].
Розв‘язання складних економічних проблем вимагає від фахівців з
обліку і аудиту інтеграції знань, практичних навичок із суміжними
дисциплінами, зокрема такими, як математика, інформатика та ін.
«Наразі значення і важливість математичної освіти в підготовці
майбутніх економістів полягає не лише у забезпеченні загального
інтелектуального розвитку, створенні умов для реалізації прав на повноцінну
і неперервну освіту, а й у формуванні окремих професійних
компетентностей» [1].
Аналіз попередніх досліджень. Питаннями професійної спрямованості
математичної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю
присвячено праці Г. Дудки, Д. Погонишевої, О. Фомкіної, Л Нічуговської та
ін. Проте, на наш погляд, проблема деталізації математичної підготовки як
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базової у професійній підготовці фахівців економічного профілю потребує
подальших роброзбок з урахуванням спеціальності та спеціалізації.
Отже, метою статті є аналіз особливостей викладання дисципліни
«Математика для економістів» майбутнім фахівцям з обліку і аудиту.
Виклад основного матеріалу.
Мета сучасної математичної підготовки здобувачів вищої освіти вищих
навчальних закладів економічного профілю полягає в роз‘язанні таких
завдань: озброєння глибокими математичними знаннями, вироблення
системи економічного мислення, практичне застосування навчального
матеріалу, закріплення математичних фактів задачами професійної
спрямованості, використанням отриманих математичних знань при вивченні
спеціальних дисциплін.
Проте, на нашу думку, точно спроектувати зміст математичної
дисципліни можна лише з урахуванням галузі знань та майбутньої
спеціальності.
Що стосується фахівців з обліку і аудиту, в своїй діяльності вони
постійно мають справу зі статистичними даними, узагальненням,
систематизацією та інтерпретацію значних інформаційних потоків, тому
важливим при викладанні дисципліни
«Математика для економістів» є
акцентування уваги
на вивченні
математичних методів обробки
статистичної інформації, зокрема перерозподіл годин та збільшення їх
кількості на вивчення розділів «Теорія ймовірностей» та «Основи
математичної статистики». Фахівці з обліку і аудиту мають не просто знати
головні інструменти статистичних методів, а розуміти економічний зміст
показників, що розраховуються. Важливим також для здобувачів вищої
освіти вказаної спеціальності є знання статистичних критеріїв та вміння
перевіряти правдоподібність статистичних гіпотез за допомогою цих
критеріїв.
З метою покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі
спеціальності «Облік і аудит» пропонуємо на практичних заняттях з
дисципліни «Математика для економістів» розв‘язувати задачі з реальними
даними про господарську діяльність існуючих у даному регіоні підприємств.
Що стосується методичного аспекту, оскільки фахівець з обліку і
аудиту має бути творчою особистістісю, здатною глибоко осмислювати
економічні рішення, аргументовано відстоювати свою точку зору, володіти
навичками наукової, організаторської та виховної роботи, бути ерудованим в
галузі світової та вітчизняної економіки і культури, потрібно постіно
удосконалювати роботи зі студентами в аудиторії. Цьому сприяє проблемний
та дискусійний характер лекцій, зокрема з дисципліни «Математика для
економістів». Саме такі лекції активізують інтелектуальну та емоційну
діяльність студентів. Потрібно домагатися активного залучення здобувачів
вищої освіти до процесу міркувань, що дасть змогу поглибити знання,
сформувати власні погляди та підвищити інтерес до дисципліни.
Висновки. Таким чином, курс «Математика для економістів» має бути
професійно адаптований до спеціальності «Облік і аудит», деталізація
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математичної підготовки з окремих розділів з урахуванням вказаної
спеціальності, внесення економічного змісту в програму дисципліни
забезпечить застосування математичних знань у професійній діяльності
майбутніх фахівців та підвищить зацікавленість здобувачів вищої освіти у
вивченні вказаної дисципліни.
Отже, подальші дослідження системи підготовки фахівців за
спеціальністю «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах слід
продовжувати і поглиблювати з метою оптимізації навчального процесу.
Список використаних джерел:
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Киричук А.С., к.пед.н., доцент
Гаврилюк А.А. студентка гр. Т-11д(м),
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця
«CASE STUDY» ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Серед проблем функціонування системи вищої освіти України окремо
виділяється проблема використання застарілих та неефективних методів
навчання.
Використання кейсів у практиці вищої школи є надзвичайно
актуальною педагогічною технологією, що обумовлено, на думку
А.М. Долгорукова, двома тенденціями: по-перше, загальним напрямком
розвитку освіти, її орієнтацією на формування професійної компетентності,
умінь та навиків мислення, вміння опрацьовувати великі масиви інформації,
по-друге, вимогами до професійності спеціаліста, якому властива оптимальна
поведінка в різних ситуаціях, який відрізняється системністю і ефективністю
дій в умовах кризи [1].
Метою роботи є дослідження та аналіз впливу методу кейсів на
мотивацію та навчальну діяльність студентів ВНЗ.
Кейс метод (case study) це певні події, висвітлені конкретним блоком
інформації, які реально відбувались в житті, в певній сфері діяльності. Вони
сформовані у вигляді конкретної ситуаційної задачі, містить проблему та
прогнозований конкретний результат [2]. Кейс стимулює розібратися із
заданою ситуацією на практиці, знайти шлях її вирішення і проаналізувати
чи це є єдиним результатом вирішення задачі.
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Кейс метод є інноваційним методом роботи викладачів зі студентами.
Його можна вважати абсолютно творчим, оскільки він змушує студентів
«відійти» від стандартної роботи на семінарських або практичних заняттях та
зацікавити студентів, створити творчий настрій, дозволити висловлювати
своє бачення ситуації, своє вирішення, фантазувати, знаходити альтернативи,
різні шляхи вирішення проблемних питань.
В результаті, студент з цікавістю опрацює навчальний матеріал, а
ціннісне його засвоєння на практиці, залишить в пам‘яті застосування своїх
знань в контексті виконаного завдання. Поряд з цим, метод «case study»
дозволяє студенту краще формулювати свою думку, підбирати потрібні
слова, поліпшувати навички спілкування в колективі.
Кейс метод вперше був застосований у Harvard Business School у 1924
році [3]. Викладачі Гарвардської бізнес школи вважали, що не існує
підручників, що підходять для аспірантської програми в бізнесі. Тому
слухачам давався опис конкретної ситуації, з якою стикнулась реальна
організація. В процесі колективного обговорення під час навчання та
самостійного опрацювання різноманітних джерел, знаходилися рішення.
Зараз кейс метод набуває все більшої популярності у освітній
діяльності ВНЗ. Постійно вдосконалюючись, у кейс-метод були впроваджені
ігрові методики. Так з‘явились ігрові навчальні відео кейси, в яких ситуація
програється акторами і студенти наочно сприймають таку інформацію, що є
більш зрозумілішою, ніж при її зачитуванні [5].
Цей факт свідчить про краще запам‘ятовування та обробку
інформації, сприйнятої студентом саме через кейс-метод, адже це
ґрунтується на цікавості, окрім того, вона може застосувати набуті знання у
практичній діяльності.
В процесі навчання методом кейсів студенти не лише обговорюють
певну ситуацію, пов‘язану з їх професійною сферою, але й для її вирішення
застосовують знання з різних інших сфер та наук: історії, економіки,
географії. Для вирішення кейсів необхідне знання законів, правил та
принципів роботи різних організацій. Потім на основі інтеграції знань можна
вирішити кейс, даючи оцінку отриманому результату, обдумати, чи єдиним є
таке вирішення, чи існують інші способи.
Студент під час вирішення кейсу застосовує усі свої вміння, знання,
формулює висловлювання, тим самим презентуючи свій рівень. Ситуацію,
описану у кейсі можна інтерпретувати «під себе», тоді вона залишається в
пам‘яті студента і він із більшим задоволенням знаходить всі можливі
варіанти для її вирішення.
За рівнем важкості кейси розробляються для наступних категорій студентів:
 кейси для бакалаврів
 кейси для магістрів
 кейси для програм МВА та курсів підвищення кваліфікації [4].
За структурою кейси розрізняють:
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 структуровані (highly structured case) – короткий та точний опис
ситуації з конкретними цифрами та даними. Для такого типу кейсів
існує певна кількість правильних відповідей. Тобто кейси даного типу
можуть навчити студентів застосовувати одну певну методику
розрахунку, вивчити та застосувати конкретну формулу в практичному
вигляді.
 неструктуровані кейси (unstructured cases) – являють собою матеріал,
виклад певного ситуаційного кейсу з великою кількістю даних,
загальних відомостей про ситуацію. Такі кейси розкривають швидкість
мислення студентів та стилю, в якому проглядається результат їх
мислення.
 інноваційні кейси (ground breaking cases) – можуть бути як короткі, так
і довгі за змістом. На основі спостереження викладача за розв‘язанням
таких кейсів забезпечується можливість побачити та зрозуміти, чи
здатен студент мислити креативно, не стандартно [1].
Таким чином, важливо розвивати не стандартні підходи у навчанні ВНЗ,
адже метою сучасної освіти має бути не тільки сприяння засвоєнню знань та
передача досвіду від викладачів, а формування зацікавленості у розробці їх
власних методик, нестандартної подачі інформації, використання різних
технічних інновацій. Варто пам‘ятати, що студенти – найактивніша частина
суспільства, в якої завжди багато ідей, які потрібно вчасно виявляти та
направляти у вірному напрямку.
Отже, в результаті аналізу було з‘ясовано, що метод кейсів впливає на
активізацію навчальної роботи студентів, допомагає з цікавістю навчатись,
урізноманітнює навчальний процес та допомагає студентам на практиці
орієнтуватись в проблемних ситуаціях, з якими вони можуть зіштовхнутись в
професійній діяльності, будучи спеціалістами певної галузі.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ
Для сучасного етапу реформування вищої освіти в Україні характерним
є вдосконалення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації і
водночас зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Сьогодні розвиток
системи економічної освіти має реалізовуватися через системні знання, що є
необхідними для формування цілісного та креативного мислення майбутніх
фахівців. Ці знання можуть бути отримані на основі інтеграції дисциплін
циклів гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної, професійної
та практичної підготовки.
Класичним прикладом інтегрованого підходу до організації навчального
процесу є проведення бінарних занять. Бінарне заняття – це заняття, яке
побудоване на тісних міждисциплінарних зв‘язках, яке проводиться спільно
двома викладачами відповідних дисциплін [1].
Бінарне заняття – результат співпраці двох педагогів, яка переростає у
творчий процес здобувачів вищої освіти та формує в них креативну
компетентність, оскільки вивчення деякої проблеми на межі двох дисциплін
є завжди цікавим та пізнавальним. Метою проведення бінарного заняття є
створення умов практичного застосування знань, умінь та навичок з обраних
дисциплін.
Методологічне обґрунтування проблем інтеграції в навчанні та
міжпредметних зв‘язків опрацьовувалися такими вітчизняними викладачамипрактиками та науковцями, як О. Акуліна, В. Бевз, Н. Божко, Л. Вичорова,
Є. Глінська, Т. Горзій, С. Гончаренко, О. Данилюк, О. Джулик, Л. Зеленська,
І. Козловська, А. Коломієць, М. Лазарєв, Г. Максимова, О. Сергєєв, О.
Проказа, О. Савченко, Б. Тітова, Т. Усатенко, Е. Яворський та ін. Методику
проведення бінарних занять досліджують С. Базиль, О. Бобир, О. Клевцова,
М. Ковальчук, О. Красик, Г. Липак, О. Оробчук, В. Рекуненко.
Усі дослідники зазначають, що для інтегрування дисциплін потрібне
виконання трьох основних умов:
- об‘єкти дослідження повинні співпадати або бути достатньо
близькими;
- в дисциплінах використовуються однакові або близькі методи
дослідження;
- дисципліни,
що
інтегруються,
будуються
на
спільних
закономірностях.
Матеріал на бінарному занятті подають блоками з різних дисциплін, при
цьому таке заняття готують викладачі, кожний з яких проводить етап заняття
стосовно тієї дисципліни, яку викладає [2].
Бінарне заняття передбачає:
- збіг або перетин двох тем у програмах різних дисциплін, наявність
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певного зв‘язку між ними;
- ведуть таке заняття два викладачі, причому обидва з них є головними,
рівнозначними на занятті;
- обсяг матеріалу, поданий ними, може бути різним, але теми згідно
програм розкриті повністю.
Застосовуючи в процесі підготовки бакалаврів з обліку і аудиту
інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в ході бінарних занять, можна
досягти наступних результатів:
- знання здобувачів вищої освіти набувають системності;
- уміння стають узагальненими, сприяючи комплексному застосуванню
знань, їхньому синтезу, перенесенню ідей та методів з однієї галузі до
іншої, що покладено в основу творчого підходу до навчальної,
наукової та практичної діяльності фахівця в сучасних умовах;
- посилюється світоглядна направленість пізнавальних інтересів
здобувачів вищої освіти;
- ефективніше формуються переконання, досягається всебічний
розвиток особистості;
- оптимізується та інтенсифікується навчальна та педагогічна
діяльність.
Однією із суттєвих вимог до сьогоднішніх здобувачів вищої освіти та
майбутніх фахівців з обліку і аудиту є вміння кваліфіковано застосовувати
комп‘ютерну техніку для вирішення завдань, що виникають під час навчання
та на виробництві. У значній мірі це завдання вирішується при вивченні
дисциплін комп‘ютерного циклу підготовки бакалаврів, таких як
«Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»,
«Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і
технології фінансового контролю». Але інформація, отримана здобувачами
вищої освіти при опануванні вищезгаданих дисциплін, носить
концептуальний характер. Це пояснюється тим, що викладач інформатики не
має змоги описати технологічні особливості того чи іншого продукту на рівні
спеціалістів у відповідній галузі. Тому в сьогоднішніх умовах велику
перспективу має методика проведення бінарних занять із застосуванням
комп‘ютерної техніки. Це робить можливим органічне поєднання
різноманітних ресурсів, які використовуються при вивченні двох чи більше
дисциплін одночасно [3].
Бінарне заняття побудоване на тісних міжпредметних зв‘язках, яке
проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін, кожен із
яких повинен досягнути своєї дидактичної мети. Зокрема, навчальний план
підготовки бакалавра з обліку і аудиту у Вінницькому торговельноекономічному інституті КНТЕУ передбачає паралельне вивчення на 2 курсі у
4 семестрі навчальних дисциплін «Інформаційні системи і технології» та
«Бухгалтерський облік», що створює умови для вдалого поєднання тем обох
дисциплін та можливості проведення бінарного заняття, яке буде побудовано
на активному використанні комп‘ютерної техніки при вивченні
бухгалтерського обліку.
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На даному етапі фактично відбувається перше знайомство з
бухгалтерським обліком, здобувачі вищої освіти вивчають план рахунків,
кореспонденцію рахунків, відображення господарських операцій в системі
рахунків і в балансі, форми бухгалтерського обліку та бухгалтерської
звітності тощо. В курсі інформаційних технологій здобувачі вищої освіти
відповідно до тематичного плану знайомляться з інформаційною системою
«Парус – Підприємство», зокрема з одним з його модулів «Парус –
Бухгалтерія». Тому на бінарному занятті є можливість поєднати теоретичне
вивчення форм бухгалтерської звітності із формуванням її з використанням
спеціального програмного забезпечення. У даному випадку доцільним
проведення як бінарної лекції, так і бінарного практичного заняття.
Серед основних переваг бінарних занять над традиційними варто
відмітити наступні:
1. Професійні знання майбутніх фахівців формуються в комплексі, тоді
як розрізнене вивчення дисциплін не дає уявлення про цілісне явище,
розбиваючи його на розрізнені фрагменти.
2. Форма проведення бінарного заняття цікава і нестандартна.
Використання різних видів діяльності на практичному занятті дає
можливість викладачам підтримувати увагу здобувачів вищої освіти
на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючий ефект
навчання.
3. Бінарні заняття підвищують потенціал здобувачів вищої освіти,
ведуть до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв‘язків,
до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.
4. Бінарні заняття дають можливість самореалізовуватися у творчому
процесі як викладачам, так і здобувачам вищої освіти, сприяють
формуванню їх професійних компетентностей.
У той же час маємо пам‘ятати, не потрібно об'єднувати всі дисципліни в
одне ціле, так як вони втрачають свою індивідуальність. Тому бінарні заняття
необхідно давати періодично, щоб здобувачі вищої освіти побачили
взаємозв'язок між навчальними дисциплінами і зрозуміли, що знання в одній
дисципліні полегшує розуміння процесів, що вивчаються в інших областях.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів (СРС) в умовах Болонського процесу в
Україні виступає одним із провідних засобів навчання, передбачає зміцнення
теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок студентів,
розвиток їхніх здібностей, сприяє самовизначенню та самореалізації
майбутніх фахівців. Збільшення обсягу годин на самостійне вивчення
навчального матеріалу передбачає високу самоорганізацію студентів,
досконале володіння способами і методами отримання знань.
З іншого боку самостійна робота – найбільш поширена форма роботи
студента, де він може себе проявити творчо. Поряд з явищем самостійності
з‘являється явище само актуалізації. Вона пов‘язана з мотивацією, яка
базується на потребах. Звідси постає проблема: організація навчальної та
виховної діяльності творчих студентів з урахуванням можливостей
самореалізації.
Мета нашого дослідження: довести важливість самостійної роботи як
провідного напрямку розвитку особистості студента та запропонувати
інструменти реалізації даної роботи в межах конкретної дисципліни.
Проблемі аналізу і шляхам впровадження самостійної роботи в
навчальний процес присвячені праці багатьох науковців, зокрема М.
Єрмоленко, Г. Абрамова, А. Алексюка, І. Волощук, В. Бондаря, В. Шепотько,
та ін.
Для організації СРС на прикладі дисципліни «Web-дизайн» ми
пропонуємо створити сайт, наприклад, студентської веб-студії, який буде
слугувати майданчиком практичної реалізації студентських робіт. Дійсно,
процес сайтобудування можна поділити на етапи: проектування,
макетування, верстка, вибір доменного імені, розміщення в мережі Інтернет,
просування, супровід. Кожен з етапів передбачає вивчення і використання
сучасних знань з інформаційних технологій, наприклад:
- проектування – карти розуму, прототипування, юзабіліті, дизайн;
- макетування – графічні редактори.
Створений сайт вимагає постійної роботи пов‘язаної з його наповненням
і адмініструванням, що дозволяє студентам вибирати цікаву для себе роботу
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в межах даного курсу.
Подані пропозиції допоможуть не лише організувати самостійну роботу
студентів на відповідному рівні, визначити можливих учасників конкурсів та
олімпіад, але й сформувати конкурентоспроможні творчі особистості, які в
подальшому здатні задовольнити потреби ринку.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ
На нинішньому етапі розвитку суспільства вдосконалення багатьох
видів діяльності нерозривно пов'язане з формалізацією, одним з ключових
аспектів якої є моделювання явищ і об'єктів.
В процесі практично будь-якої діяльності людина повинна приймати
рішення, які не завжди можуть бути правильними. Наслідки помилок при
ухваленні рішень саме у сфері економіки зазвичай дуже істотні, і для
уникнення цих помилок використовується економіко-математичне
моделювання – інструмент висококваліфікованого фахівця для ухвалення
обґрунтованих рішень і грамотної оцінки їх наслідків.
Встановлено, що здобувачі вищої освіти в більшості випадках не можуть
і не вміють правильно створювати математичні моделі економічних явищ і
процесів, оскільки найчастіше прагнуть просто отримати числову відповідь
поставленого завдання. Знання, що набуваються у ВНЗ, здобувачі вищої
освіти часто слабо співвідносять зі своєю майбутньою професією.
Об'єм необхідної для успішної роботи за фахом інформації, зростає з
експоненціальною швидкістю. Аналіз науково-методичної літератури
показав, що вирішення прикладних задач позитивно впливає на економічну
орієнтацію вивчення математичних дисциплін. Тому використання таких
задач на заняттях вносить специфічну компоненту до розвитку економічного
мислення [2].
Для того, щоб процес вивчення математичних дисциплін позитивно
впливав на рівень підготовки висококваліфікованого конкурентоздатного
фахівця, потрібно:
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- збільшити час, який відводиться на вчення математичних дисциплін
здобувачів вищої освіти економічного профілю;
- орієнтувати курс математичних дисциплін на профільне вчення;
- розширювати у викладачів математичних дисциплін економічні знання,
а у викладачів дисциплін економічного профілю – математичні;
- реалізовувати зв'язки математики з майбутньою професійною
діяльністю.
У зв'язку із зростанням складності економічних систем, аналіз умови
задачі та складання плану рішення неможливе без використання економікоматематичних методів і моделей. Приймаючи рішення з даної проблеми,
керуючись формалізованою моделлю економічної ситуації, здобувачі вищої
освіти повинні вміти вибирати найбільш ефективний і грамотний спосіб
поведінки в конкретній економічній ситуації.
В економічних дослідженнях застосовують економіко-математичне
моделювання, оскільки можливість проведення експерименту з
матеріальними моделями обмежена.
Розглянемо класифікацію моделей у вигляді рисунка (рис. 1):
Моделі
Матеріальні

фізичні

Ідеальні

аналогові

інтуїтивні

знакові
образнознакові

математичні

Рис. 1. Класифікація моделей засобами моделювання
На рубежі XX і XXI століть, продовжуючи розвиватися, математичні
методи моделювання економічних процесів переходять у нові якості:
економіко-математичне та імітаційне моделювання.
У сучасній літературі під економіко-математичним моделюванням
розуміють побудову економіко-математичної моделі (ЕММ), вважаючи під
нею математичний опис економічного процесу, який проводиться в цілях
дослідження або управління.
Оптимізаційна модель – це економіко-математична модель, що охоплює
деяке число варіантів виробництва, розподілу або вжитку і призначена для
вибору таких значень змінних, що характеризують ці варіанти, щоб було
знайдене найоптимальніше рішення.
Моделювання в цілому включає ряд етапів, що базуються на системному
підході [1]:
- формулювання предмету і мети дослідження;
- словесний, якісний опис взаємозв'язків між елементами моделі;
- формалізація взаємозв'язків (безпосередня побудова математичної
моделі);
- проведення розрахунків по математичній моделі;
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- аналіз і інтерпретація отриманого рішення.
Вимоги, що пред'являються до моделей:
1) універсальність – повнота відображення моделлю властивостей
оригінала, що вивчаються;
2) адекватність – здатність відображати необхідні властивості оригінала
з похибкою не вище допустимої;
3) точність – міра збігу значень характеристик оригінала із значеннями
отриманих за допомогою моделей характеристик.
Математичний підхід до моделювання може мати ряд недоліків:
- низька адекватність математичної моделі щодо оригінала;
- наявність в математичних моделях розривних функцій, що впливає на
їх розв‘язок;
- непридатність математичних моделей для багатьох об'єктів із змінною
структурою.
Проте, при коректному використанні, економіко-математичні моделі
можуть і повинні служити дуже потужним інструментом для оптимального
вирішення багатьох управлінських рішень в економічній сфері.Але в процесі
моделювання того чи іншого економічного процесу потрібно враховувати
наступні аспекти вживання конкретних економіко-математичних моделей:
- повнота і достовірність даних, що використовуються;
- правильність постановки задачі;
- правильність вибору методу розрахунку.
Можна виділити основні принципи створення математичної моделі для
задачі оптимізації:
1) при описі моделі необхідно виявити якомога більше параметрів, що
впливають на шуканий результат;
2) алгоритм моделі, що розробляється, має бути настільки простий,
наскільки це можливо;
3) модель повинна будуватися так, щоб її можна було оцінити,
перевірити (у тому числі «вручну») і зрозуміти;
4) отримані результати повинні однаково трактуватися дослідниками
моделі та її безпосередніми користувачами.
У процесі вирішення завдань оптимізації з економічним змістом,
застосовуючи математичні моделі, здобувачі вищої освіти оперують
професійними термінами, набувають уміння аналізувати характерні для
майбутньої професійної діяльності в сфері економіки ситуації.
При вивченні здобувачами вищої освіти прикладних оптимізаційних
задач, за методичну основу приймається послідовне проведення ідеї
моделювання з обов'язковим виконання усіх етапів створення математичних
моделей конкретних економічних ситуацій.
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АУДІЮВАННЯ В СТРУКТУРІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ
Аудіювання в структурі навчання іноземної мови для спеціального
вжитку (зокрема англійської мови фінансів) посідає одне з чільних місць,
оскільки сприйняття нерідної мови на слух забезпечує комунікативну
вправність майбутнього спеціаліста.
Варто нагадати, що аудіювання – це рецептивний вид мовленнєвої
діяльності, який поєднує одночасне сприйняття і розуміння мови на слух.
Навички, сформовані в процесі такого виду роботи, забезпечують
вдосконалення вимови, доведення до автоматизму здатності безпомилково,
швидко й одночасно стабільно сприймати фонетичний код, удосконалюючи
лексико-граматичні навички [1; 2].
Насамперед зупинимося на деяких аспектах психологічного механізму
аудіювання і труднощах, з якими стикаються студенти нелінгвістичних вишів
під час аудіювання. Це насамперед невміння швидко й адекватно проводити
смислову обробку сприйманої на слух інформації, недостатність досвіду в її
сприйнятті на слух, неналежна розвиненість фонематичного слуху й
основних психологічних механізмів смислового сприйняття іноземної мови
на слух, невміння долати перешкоди під час аудіювання.
Особливістю навчання аудіювання майбутніх спеціалістів обліковофінансової сфери виступає те, що в основі аудіо-матеріалів лежать фахово
спрямовані методичні матеріали. Це, з одного боку, ускладнює процес
оволодіння фонематичними навичками через «відхід» від загальнорозмовної,
а отже, більш відомої зі школи для студентів, лексики. З іншого ж боку,
застосування фахових аудіо-матеріалів забезпечує високий рівень
сформованості аудитивних механізмів, поглиблює словниковий запас,
включаючи термінологічний апарат зі спеціальності; дає змогу інтенсивніше
розпізнавати лексичні одиниці і граматичні конструкції у спеціалізованих
текстах, збільшує обсяг розуміння професійно значимої інформації.
Психологічну основу аудіювання становлять внутрішні процеси
сприйняття, впізнавання мовних образів, розуміння їх значень, осмислення
інформації, поєднання відомостей та їх узагальнення, утримання інформації в
пам‘яті, складення умовиводів.
Загалом уважають, що процес аудіювання фахового тексту має за мету
перевірку рівня сформованості професійно значимих умінь у смисловому
сприйнятті мовлення на слух. По-перше, вміти прогнозувати зміст, тобто
виділяти початок, середину, кінець аудіотексту за заголовком, ключовими
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словами, змістовими частинами, за фрагментом повідомлення, планом і
тезами. Іншими словами, вміти відновлювати зміст пропущеної частини,
спираючись на професійний досвід і контекст. По-друге, запам‘ятовувати й
утримувати в пам‘яті прослухану інформацію і потім відтворювати її в
подальшій професійній діяльності. По-третє, встановлювати зв‘язок між
аудіоінформацією і візуальною опорою, поданою у вигляді схем, графіків,
креслень, формул, літерних і цифрових позначень. По-четверте, виділяти
найбільш інформативні частини наукових повідомлень; визначати тему, ідею
й основний зміст аудіотексту; встановлювати взаємозв‘язок між фактами,
причинами, подіями аудіоповідомлення; логічну послідовність аудіотексту;
перетворювати прийняту інформацію у великі чи малі мовні одиниці.
Важливим є і те, що студенти в процесі роботи над аудіюванням повинні
навчитися аналізувати ситуації спілкування (місце, час, співрозмовника, мету
контакту), приймати рішення про програму своєї мовленнєвої і немовної
поведінки, орієнтованої на досягнення комунікативної мети з урахуванням
ситуації спілкування.
Не менш важливим при організації аудіювання виступає врахування
професійних потреб особистості, мотивації. У цьому зв‘язку важливо
використовувати автентичні аудіоматеріали із записами природної наукової
мови: виступи, лекції, доповіді, дискусії, радіо- і телепередачі, інтернетповідомлення за тематикою, що цікавлять студентів і актуальні для науки.
Такі матеріали забезпечують ефективність навчання професійноорієнтованого аудіювання.
Водночас формування фонематичних навичок можна відбуватися не
лише на заняттях із застосуванням підготовлених текстів. Неабияке значення
має проведення семінарів з участю носіїв мови; запрошення фахівців – носіїв
мови; організація лекцій з економічної тематики англійською мовою. Це
можуть бути і участь у міжнародних форумах і семінарах; у засіданнях
круглого столу за участю іноземців, дискусії, дебати, повідомлення;
професійно-спрямовані передачі з інформаційних джерел Інтернету; участь і
супровід офіційних делегацій; інтерв‘ю, ділові зустрічі, бізнес-переговори,
конференції в режимі он-лайн; презентації освітніх програм зарубіжних
вищих навчальних закладів. У таких найбільш типових ситуаціях аудіювання
студент набуває вміння оцінити актуальність, новизну й оригінальність
одержуваної інформації, її важливість і значення з позицій доцільності
подальшого використання в професійній діяльності.
Зауважимо також, що стратегію навчання професійно-орієнтованого
аудіювання в економічному вузі вибудовують не на окремих мовних
одиницях (звуках, словах, односкладних реченнях), а на значних за обсягом
текстах. Важливою з огляду на це є система аудитивних вправ (підготовчих,
спеціальних, контролюючих).
Підготовчі вправи спрямовані на формування механізмів аудіювання в
різному поєднанні, маючи на меті підвищити рівень сформованості основних
психологічних аудитивних механізмів. Ці вправи максимально концентрують
увагу, формують і розвивають психологічні та психолінгвістичні механізми
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аудіювання на мовному, мовленнєвому та змістовому рівнях. У спеціальних
(професійно-спрямованих) аудитивних вправах обов‘язковим є використання
фахових текстів. Такі завдання орієнтовані на вдосконалення психологічних
аудитивних механізмів смислового сприйняття англійської професійної мови
на слух. Вправи цього типу поглиблюють економічні знання, сприяють
кращому засвоєнню економічних термінів і фахових понять. Контролюючі
вправи включають завдання комунікативного характеру і переслідують мету
перевірити повноту і глибину розуміння аудіо тексту [4].
Також варто зупинитись і на використанні сучасних технологій
навчання із використанням інтернет-ресурсів, що сьогодні набуває дедалі
більшої значимості [3]. Система Інтернет виступає як одна із провідних
новітніх технологій навчання. ЇЇ можливості в галузі освіти дійсно безмежні:
організація і планування процесу навчання, пошук інформації як для
викладача, так і для студента, підбір текстів для студентів з різним рівнем
володіння англійською мовою. Використання інтернет-ресурсів у навчанні
аудіювання дає змогу не лише інтенсифікувати навчальний процес, але й
застосовувати професійно-орієнтований підхід і забезпечити рівень
володіння англійською мовою з урахуванням сучасних запитів суспільства.
Тому згадані вище моменти актуалізують використання Інтернету в
системі навчання англійської мови студентів економічного вишу, що
забезпечує найбільш ефективний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності,
і аудіювання зокрема.
Загалом використання аудіювання в процесі професійно орієнтованого
навчання іноземної мови переконливо доводить ефективність його
використання для формування іншомовної професійної компетенції
майбутніх фахівців сфери обліку та фінансів. Особливістю розвитку
аудитивних навичок у студентів таких вишів виступає фахова зорієнтованість
текстів, повідомлень та діалогів, що сприймають на слух: ділові перемовини,
фінансові звіти, біржова діяльність тощо. Безсумнівно, що без вироблення
таких фахово орієнтованих фонематичних навичок володіння професійною
англійською мовою обліку та фінансів буде недосконалим.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
На сучасному етапі розвитку Україна має особливо гостру потребу в
самостійних, творчих, активних особистостях – це наше майбутнє. Така
особистість повинна бути зацікавленою та здатною реалістично оцінювати
життєву ситуацію, фактори які її обумовлюють, свої інтелектуальні і фізичні
властивості, ставити перед собою високі але реальні цілі, знаходити
ефективні засоби для їх досягнення, ось тоді можна досягнути гарних успіхів
і високих результатів. І саме такі риси особистості повинна формувати
сучасна початкова, середня і вища школа, яка надасть основу нашим
майбутнім
фахівцям
економічних
спеціальностей
стати
висококваліфікованими спеціалістами у своїй сфері. Тема є актуальною, а
визначений напрям пріоритетним, оскільки даною проблемою займається
багато науковців та дослідників серед них такі як: Гурова Л.П., Звєрєв І.Д.,
Максимова А.Н., Ковтун С.П. та багато інших.
Одним із методів інноваційних технологій, який ми розглянемо самий
найцікавіший, який допоможе фахівцям навчитися логічно мислити та
запам'ятати матеріал. Практичні заняття можна проводити методом
«карусель». Це варіант кооперативного навчання, при якому одночасно
залучаються до роботи всі учасники навчального процесу. При цьому
відбувається активне спілкування та обговорення проблеми між усіма
фахівцями групи. Метод «карусель» забезпечує найвищу ефективність в разі,
коли обрану тему можна поділити на підтеми або окремі запитання до неї.
Заняття проводиться за таким сценарієм. Великі аркуші паперу, на кожному з
яких записано різні підтеми чи запитання, розвішуються на стінах кабінету.
Група об'єднується у кілька бригад (в залежності від кількості проблем, що
будуть вирішуватися). Кожна з них обирає бригадира, який відповідає за збір
інформації. Бригади отримують завдання, обговорюють його та занотовують
на аркуші паперу основні тези своїх відповідей (до 3 хв.). Кожна бригада
отримує різного кольору маркери. Учасники усією бригадою переходять від
однієї таблиці до наступної, при цьому кілька хвилин зупиняються біля
кожної з них, щоб ознайомиться із записаними іншими бригадами варіантами
відповідей та при необхідності доповнити своїми. Бригади закінчують свою
подорож біля таблиці, з якої почали, і зрештою мають змогу побачити, що
було дописано іншими бригадами. Таким чином, коли "карусель" робить
один оберт, кожна бригада одержує можливість узагальнити матеріали та
звітувати з певної проблеми.
Коротко цей сценарій можна записати ось таким чином як ми його бачимо:
1.Запишіть кожну підтему або запитання на окремому великому
аркуші.
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2.Розвісьте аркуші з запитаннями на стінах кабінету(аудиторії).
3.Розбийте академічну групу на бригади, призначте або дайте
можливість студентам обрати бригадира, роздайте в кожну групу маркери
різного кольору.
4.Розставте кожну бригаду біля аркушів з відповідними запитаннями.
5. Поставте завдання бригадам:
-на своєму аркуші запишіть відповіді на запитання (на це вам надається
..... хвилин);
-почувши команду викладача перейдіть далі по колу до наступного
праворуч аркуша, ознайомтеся із запитанням і записаними іншими
бригадами варіантами відповідей та при необхідності доповніть своїми;
просуваючись від аркуша до аркуша ви повинні зробити один оберт
"каруселі" і зупинитися біля свого аркуша;
-проаналізуйте ще раз свою відповідь, звертаючи увагу на записи, що
були додані іншими бригадами;
-дайте усно або письмово свою згоду чи обґрунтовану не згоду з
доповненнями.
Запропоновані методи проведення практичної дозволяють насамперед
активізувати пізнавальну діяльність фахівців. Вибір методу або методик
проведення практичної залежить від підготовки до нього фахівців навчальної
групи. Місце викладача в такій «каруселі» очевидне: уміло організовувати та
направляти в потрібне русло діяльність здобувачів. Роль викладача на
практичному занятті, на перший погляд, не викликає труднощів, особливо
коли навчальна група підготовлена. Але це складний процес, у ході якого
викладач направляє обговорення на вирішення головних питань технічних
дисциплін, а також спільний пошук правильних поглядів, а тут немало
труднощів, які доцільно поділити на три види: відхилення від теми, зниження
активності, неповне висвітлення питання. Після перегляду одержаних
відповідей до всіх питань практичних викладач підбиває підсумки протягом
5 хв. При цьому він нагадує тему та визначає ступінь досягнення мети
практичного заняття, його науковий рівень та відзначає активність фахівців.
По закінченню практичного заняття викладач підбиває підсумки, яка група
найкраща і може нагородити цікавими призами. Отже, саме метод каруселі
допоможе фахівцям економічних спеціальностей запам‘ятати матеріал та
володіти великим масивом інформації.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Нові запити суспільства ХХІ сторіччя висунули відповідні вимоги до
підготовки майбутніх компетентних фахівців, що і зумовило потребу в
пошуку і впровадженні нових сучасних технологій навчання. У зв‘язку з
переходом на компетентнісну основу в підготовці майбутніх фахівців
виникає потреба у зміні форм і методів проведення занять, що дозволить
уникнути наслідків наявної суперечності між теоретичною підготовкою й
ефективністю практичної роботи фахівців.
Аналізу різних аспектів організації і пошуку шляхів вдосконалення
освітнього процесу присвячені роботи М. Кадемії, В. Векерика, І. Особова,
О. Василенко, C. Дяченко, Б. Єсипов, Л. Заякіна, В. Беспалько, М. Ерецкого,
Г. Ковальової, , В. Похмелкина, О. Спіріна, Н. Тализіної та ін.
Використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій
навчання сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. До них
належать такі технології: ділові ігри; проектна діяльність Веб-квест; Elearning; навчальні дискусії; тренінги; метод проектів тощо.
Широкого використання в навчальному процесі набула технологія
проектної діяльності Веб-квест. Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання
з елементами рольової гри, для виконання якої використовуються
інформаційні ресурси Інтернет. Характерною особливістю технології Вебквест, що відрізняє її від інших проектних технологій, є:
 визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація, необхідна для
 розв‘язання проблеми;
 Веб-квест визначає порядок дій, що має виконати студент для
одержання необхідного результату;
 обов‘язковим складником цієї технології є перелік знань, умінь і
навичок, яких набувають студенти в процесі виконання Веб-квесту
[1].
Нині в усьому світі на перший план в освіті висувається застосування
технологій E-learning. Найбільш актуальним це є у ВНЗ, де спостерігається
перевага сучасних педагогічних технологій, зокрема технологій
електронного навчання над традиційними. В основному фахівці тлумачать
електронне навчання (E-learning) як перспективну модель здобування знань,
що заснована на використанні нових мультимедійних технологій і Інтернету
для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і
послуг, а також обміну ними спільною роботою на відстані. Використання
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технологій навчання в межах E-learning це не тільки нові технічні засоби, але
й нові форми і методи викладання, організації самостійної роботи студентів,
новий підхід до процесу навчання [4].
Останнім часом активно проводяться дослідження з використання в
освітньому середовищі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як
його комунікативного компонента. Такі інноваційні технології, на нашу
думку, можуть найбільш ефективно впроваджуватися у вузівський освітній
процес. ІКТ самі собою є чинником підвищення мотивації до навчання, що
слід враховувати у формуванні сучасного освітнього процесу. Інформаційні
та комунікаційні технології (ІКТ) – це узагальнене поняття, що описує різні
пристрої, механізми, способи, алгоритми обробки інформації.
Існує кілька основних класів інформаційних і телекомунікаційних
технологій, які мають значення з точки зору систем відкритої і дистанційної
освіти – це відеозаписи та телебачення. Навчальні відеопрограми можна
широко використовувати,
вони є яскравим прикладом дистанційного
навчання. Завдяки ІКТ з‘являється перспектива транслювати лекції для
великої аудиторії з метою підвищення загального розвитку даної аудиторії
без подальшого контролю засвоєння знань, а також можливість згодом
перевіряти знання за допомогою спеціальних тестів та іспитів.
Одним із пріоритетних напрямів, що забезпечує подальше збагачення
системи освіти, її удосконалення та високий рівень підготовки майбутніх
фахівців є активне впровадження в навчальний процес технологій
дистанційного навчання . При розробці навчальних курсів наголос робиться
на самостійну роботу студентів, їх колективну творчість, проведення мінідосліджень різного рівня. Сутність самостійної роботи полягає в самостійній
навчальній діяльності студентів, а її дидактична мета – у їх підготовці до
самоосвіти протягом усієї своєї професійної діяльності і протягом життя.
Система дистанційної освіти забезпечує високоякісне подання матеріалів
тим, хто навчається, і стандартизацію оцінювання досягнутих результатів, що
є вкрай важливим для поопераційного контролю і накопичення рейтингових
балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів.
Активізація процесу навчання вимагає від викладача копіткої праці під
час підготовки електронних підручників, інтерактивних курсів,
комп‘ютерних практикумів, лабораторних робіт тощо. Але ця праця
виправдана, бо менше часу необхідно витрачати на аудиторних заняттях
(лекціях та практичних) на пояснення того чи іншого явища, принципу
роботи механізму, процесу [2].
У системі освіти ІКТ застосовуються для створення нових засобів для
засвоєння знань (діяльності викладача), сприйняття знань (діяльності
студента), оцінювання якості навчання і, безумовно, всебічного розвитку
особистості здобувачів вищої освіти в ході навчально-виховного процесу.
З точки зору дидактики, ІКТ сприяє розвитку творчих здібностей
студентів, робить навчання більш інтенсивним й ефективним за рахунок
реалізації здатностей використання мультимедіа навчальних систем до
дієвого і наочного подання матеріалу, забезпечує зворотній зв‘язок у процесі
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навчання, дозволяє індивідуалізувати завдання для максимальної кількості
студентів з різними освітніми стилями
і різними спроможностями
сприйняття, посилює міжпредметні зв‘язки, забезпечує пошук інформації з
різноманітних джерел, створює сприятливу атмосферу для спілкування.
Фахівці в галузі інформаційно-комунікаційних технологій підкреслюють
доцільність їх використання до всіх навчальних дисциплін. Уводиться
поняття інформаційно-навчальної діяльності: вона заснована на
інформаційній взаємодії між студентом і викладачем з використанням ІКТ і
спрямована на досягнення навчальних цілей [3].
Використання нових технологій дає можливість значно підвищити
ефективність інформації, що циркулює у навчально-виховному процесі за
рахунок її своєчасності, корисності, доцільного дозування, доступності
(зрозумілості), мінімізації шуму, оперативного зв‘язку джерела навчальної
інформації, адаптації темпу подачі навчальної інформації до швидкості її
засвоєння, врахування індивідуальних особливостей студентів,ефективного
зв'язку індивідуальної й колективної діяльності, методів і засобів навчання,
організації навчального процесу.
Отже, впровадження в навчальний процес ВНЗ сучасних педагогічних
технологій, використання інформаційно-комунікаційних технологій і мереж,
створення інформаційно-освітнього середовища дають можливість підняти
на вищий рівень мотивацію навчальної діяльності, якість формування знань,
умінь і навичок студентів, покращити і забезпечити їхнє самостійне
здобування освіти, а в цілому - підвищити якість професійної підготовки
майбутніх фахівців, що відкриває широкі можливості навчання впродовж
усього життя.
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