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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
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приділяється стратегічним напрямкам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам
забезпечення
соціально-економічного
розвитку країни;
моделюванню
та
проєктуванню процесів управління в соціально-економічних системах; маркетинговим
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цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОСЕРВІСУ
Підприємства, зайняті у сфері діагностики та ремонту автомобілів,
існують в умовах високої конкуренції. Щоб підвищити свою
конкурентоспроможність,
більшість
організацій
використовують
інформаційні системи в процесі своєї роботи.
Так обчислювальна техніка здатна в рази прискорити процес обробки
інформації, отримання результату, а також виведе власника такої фірми на
вищий рівень. Але в наші дні залишаються і такі підприємства, керівники
яких не наважуються впроваджувати інформаційні системи через їхню
дорожнечу, або свою необізнаність у даній сфері [1].
Бази даних необхідні практично для усіх сучасних організацій. Вони
допомагають вести облік клієнтів і товарів. Також бази даних широко
використовуються в автосервісах.
Електронні бази даних мають величезну кількість переваг перед
паперовим обліком інформації, який застарів і став зовсім незручним.
Пов'язано це насамперед із простотою та швидкістю знаходження потрібної
інформації. Наприклад, щоб побачити, які є марки автомобілів, або необхідні
деталі в даний час є в асортименті, досить просто відкрити потрібний запит
[2].
Створення електронної бази даних спрямовано безпосередньо для
полегшення роботи співробітників. Основні переваги такої інформаційної
системи перераховані нижче:
1. Електронна база даних має кращий захист, ніж паперова;
2. Електронна база дозволяє автоматизовано вести облік клієнтів,
автомобілів та іншої інформації;
3. Інформація сортується у впорядкованому вигляді, що підвищує
безпеку інформації.
Інформаційна система повинна здійснювати зберігання, обробку, зміну,
додавання, видалення даних, надавати зручний інтерфейс для введення
інформації [3].

21

При розробці бази даних в центрі будуть такі пункти: співробітники
компанії, автомобіль, марка, комплектація та постачальник.
Найважливішими завданнями розробки бази даних автосервісу є:
1. Насамперед необхідно провести аналіз автомобільного ринку, щоб
зрозуміти, які компанії є постачальниками, звідки везуть автомобілі і скільки
вони коштують, який бюджет витрачається на доставку.
2. Необхідно забезпечити хороше зберігання інформації на комп'ютері
або у хмарі. У великих автосервісах зберігається досить велика кількість
інформації і якщо не приділяти пильної уваги до її зберігання, дані можна
легко втратити.
3. Оптимізація роботи працівників для прискорення всіх процесів, що
виконуються в компанії. Швидкість роботи збільшиться насамперед через
менші витрати часу на пошук потрібних клієнтів [4].
Розроблена інформаційна система повинна давати можливість ведення
бази даних по відділах, видах наданих слуг, співробітникам, а також
забезпечувати діалогові засоби введення, редагування, пошуку інформації та
виведення звітів.
За допомогою майстра баз даних MS Access автоматично формуються
таблиці, запити та інші елементи програми із стандартних типів шаблонів. Ця
повнофункціональна програма дозволяє вибирати необхідні поля елементів
панелі, створюючи запит з параметрами, або перехресними запитами.
При створенні баз даних у Microsoft Access, таблиця «співробітники»
має містити у собі інформацію про працівників підприємства. У цій таблиці
містяться поля: табельний номер, ПІБ, телефон та посада. Зв'язок однимбагатьом здійснюється з таблицею «замовлення».
Таблиця «замовлення» містить інформацію про продані автомобілі.
Таблиця складається з полів: код, автомобіль, кількість, дата покупки,
менеджер, оплачено, клієнт. Зв'язок здійснюється з таблицями «доставка»,
«асортимент» і «клієнти» щодо одного-багатьом.
Таблиця «доставка» містить інформацію про терміни доставки
автомобілів. У ній містяться поля: код замовлення, дата надсилання, дата
доставки, дата повідомлення. Зв'язок одним-багатьом здійснюється лише з
таблицею «замовлення».
Всі без винятку звертаються до обслуговування в автосервіс, для цього
потрібно оформити заявку на надання послуг, потрібно заповнити
конфігурацію реєстрації, в якій слід визначити власні ПІБ, марку машини,
номерний знак, колір, номер кузова.
Подібним способом, у діяльність автосервісу входить:
 реєстрація покупців;
 довідкова інформація про загальнодоступні пропозиції;
 прийом замовлення на надання послуг;
 довідкова інформація про досконале замовлення;
 виконання замовлення;
 звіт про проведені праці, також обчислення ціни даних послуг.
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Підсумовуючи можна сказати, що в інформаційній системі використані
різні процедури та функції, призначені для обробки таблиць баз даних, полів
та записів, роботи з формами та вікнами. У процесі розробки інформаційної
системи було вирішено всі завдання, що характеризують мету дослідження
курсового проекту. Аналіз предметної галузі, що розробляється
інформаційної системи, дозволив сформувати такі процеси оптимізації
роботи автосалону та співробітників: облік, ремонт автомобілів.
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систем: Загальні питання теорії проектування ІС: навч. посіб. Київ : КПІ ім.
Ігоря Сікорського, 2020. 192 с.
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ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИРІШУЄ ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
СУПЕРМАРКЕТУ КАНЦТОВАРІВ
Ми живемо в епоху стрімкого розвитку технологій, але багато хто з нас
досі не знайомі з поняттям інформаційних систем. Більшість із тих, хто чув
про такі системи, задаються питанням: що це таке, як працює і навіщо
потрібно, хто ними керує та де, і в чому їх переваги.
Інформаційна система – це поєднання технологій, програм та людей, що
дає своєчасну та правдиву інформацію. Суть такої системи є в передачі,
обробці та отриманні даних [1].
Інформаційна система має такі властивості:
• усі інформаційні системи можна побудувати, керувати та аналізувати
на основі принципів побудови систем;
• інформаційна система завжди змінюється і не є статичною;
• кінцевим продуктом інформаційної системи є дані, на основі яких
обґрунтовується рішення;
• її сприймають як систему для обробки даних людиною та комп'ютером.
Важливою умовою підвищення ефективності роботи підприємства є
автоматизована обробка даних.
Для того щоб зрозуміти процеси інформаційної системи, необхідно
зрозуміти проблеми, які вона вирішує, а також організаційні процеси [2].
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Щодо прийняття рішень комп'ютерною інформаційною системою слід
врахувати:
• вирішені структуровані управлінські задачі;
• рівень ієрархії фірми;
• належність вирішуваного задачі до тієї чи іншої сфери бізнесу.
У сучасних умовах великі організації створили та ефективно
функціонують інформаційні системи, які обслуговують процес і прийняття
управлінських рішень і вирішують такі задачі: обробка інформації,
інтелектуальної діяльності з створенням інформації [3].
Впровадження інформаційних систем може сприяти:
• отримання більш раціональних шляхів вирішення задач за рахунок
використання математичних та інтелектуальних методів;
• автоматизація рутинної роботи працівників;
• гарантування достовірності та безпеки інформації;
• більш раціональна організація обробки інформації на комп'ютері та
зменшення кількості паперів;
• удосконалення структури інформаційних потоків документообігу;
• зменшення витрат на виготовлення товарів та послуг;
• наданням споживачам унікальних послуг;
• пошук нових ринкових ніш;
• прив'язка до покупців і постачальників шляхом наданням різних
послуг.
Керування інформаційною системою може здійснювати адміністратор
бази даних, програміст, системний адміністратор, спеціаліст з інформаційних
систем та інші спеціалісти.
Можна сказати, що кожна інформаційна система є базою даних, але не
кожна база даних є інформаційною системою. У нашому випадку
інформаційна система буде базою даних супермаркетів канцтоварів, від
прийому товарів від постачальників до отримання товарів від покупців.
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(дата
звернення:
05.04.2022).

24

Ірина Бевза, 3 курс, група ЕК-31д
Науковий керівник: Світлана Мерінова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ДЛЯ САЛОНУ КРАСИ
Для підвищення ефективності роботи та її продуктивності у наш час
використовуються інформаційні технології, які дозволяють підвищити
ефективність роботи та її продуктивність. Розробка інформаційних систем,
що використовують управління базами даний слугує для підвищення
ефективності діяльності закладів. Завдання реалізації системи, що дозволить
забезпечити користувача корисною інформацією, може виконати система.
На сьогоднішній день у сфері інформаційних технологій існує велика
кількість нових технологій, здатних підвищити якість обслуговування
клієнтів, а також збільшити продуктивність праці. Попит на послуги, які
надають салони краси, зростає. Деякі клієнти планують все заздалегідь і
записуються до майстра за дні, або навіть тижні, але є і таким, хто необхідно
негайно записатися на процедуру. Іноді клієнти можуть змінювати запис або
скасовувати його взагалі. Аби не втрачати тих, хто записався навмання або
змінює запис коли завгодно необхідно складати розклад, що може
змінюватись залежно від умов. Поліпшити ефективність роботи салону
можливо шляхом встановлення автоматизованих інформаційних систем, які
дозволяють підвищити якість послуг.
Отже, при автоматизації процесу запису на процедуру, клієнтів
полегшиться. Не потрібно робити жодних додаткових дій, щоб працювати з
ним, достатньо просто перейти на сайт та розпочати роботу. Це можна
зробити за різних гаджетів, таких як мобільний телефон, персональний
комп’ютер та планшет, а отже у користувача не має ніяких обмежень для
використання такої системи[1,2].
При впроваджені системи в діяльність салону краси його робота
спроститься, оскільки використання інформаційної системи дозволить
клієнту обирати необхідну процедуру та підбирати час її проведення.
Важливим етапом роботи салону краси є автоматизація запису клієнтів
на процедуру. Для реалізації зазначеного етапу необхідно вирішити наступні
задачі:
 провести аналіз предметної області, тобто провести аналіз процесів
роботи салону краси;
 проаналізувати наявні аналоги інформаційної системи та провести
аналіз її цільової аудиторії;
 визначити вимоги до інформаційної системи, а саме функціональні та
нефункціональні;

25

 розробити технічне завдання, спроєктувати та розробити систему; 
розробити документацію
– пояснювальну записку.
Дана інформаційна система створена для полегшення записів на
процедури[3,4].
Висновки. Інформаційна система є вкрай необхідною для салону краси,
оскільки за її допомогою організовується уся робота. Вона допомагає
економити час для запису клієнтам та дає можливість майстрам максимально
корисно розписувати свій робочий день. Інформаційні системи досить проста
у використані і це величезний плюс.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В
МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Основна мета сучасного маркетингу – досягнення стратегічних цілей
функціонування підприємства на основі постійного дослідження та
максимального задоволення потреб споживачів і суспільства в цілому.
Відповідно до цього маркетингове управління включає такі основні функції:
аналіз, планування, організацію, мотивацію, реалізацію, контроль.
Для вирішення цих функцій як необхідний і потужний інструмент
широко використовуються математичні моделі та методи. Використання
математичних методів у сфері маркетингового управління - важливий напрям
удосконалення
системи
маркетингу.
Застосування
математичного
моделювання сприяє підвищенню якості та ефективності діяльності
маркетингових служб організацій і фірм, а також безпосередньо процесу
управління. [3]
У сучасному споживчому маркетингу дослідження спрямовані на
розширення використання математичних методів (переважно статистичних
методів) у повсякденній практиці. Це пов’язано з тим, що рішення, в
обґрунтуванні яких використовувалися математичні методи, дозволяють
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організаціям досягати поставленої мети із значно меншими витратами
ресурсів. Аналіз переваг у сучасних умовах є одним із найважливіших
маркетингових завдань. Розроблено багато методів, які забезпечують аналіз
переваг у досить широкому діапазоні.
До економіко-математичних моделей відносяться також моделі
управління запасами та балансові моделі. Насамперед, необхідно вивчити
завдання управління запасами у класичній постановці, у якій передбачається,
що величина попиту є незалежною випадковою величиною, яка має заданий
закон розподілу. Конкретні числові характеристики системи управління
запасами розраховуються з прикладу деякого нескладного, наприклад,
симетричного трикутного закону розподілу.
Симетричний розподіл, це розподіл в якому більшість значень
випадкової величини концентрується навколо середньої величини, його
особливістю є те, що чим більше значення окремих варіант відхиляються від
середньої величини, тим рідше вони зустрічаються і тим менше імовірність їх
появи. І навпаки, чим ближче варіанти до середнього значення, тим частіше
вони зустрічаються і тим більше імовірність їх появи.
За допомогою математико-статистичних методів можна досліджувати
залежність між обсягом проданого товару та ціною на нього, витратами на
рекламу, обслуговування. За допомогою цих методів можна визначити силу
впливу факторів на обсяги продажів, формувати та досліджувати групи
впливовіших факторів. [2]
Економіко-математичні моделі поділяються на описові та оптимізаційні.
Описові моделі є формалізацію досліджуваного явища з допомогою
математичного апарату; вони використовуються для більш глибокого
вивчення стану економічної системи (наприклад, демографічної ситуації або
стану справ у галузі) та взаємозв’язку її елементів. До них відноситься все
різноманіття матричних моделей, виробничі функції. Ці моделі корисні для
проведення аналітичної та прогнозної маркетингової діяльності.
Оптимізаційні моделі, як і описові, математичної формі відображають
сенс економічного завдання, але їх відрізняє наявність умови знаходження
оптимального рішення (критерію оптимальності), яке записується як
функціонала. Ці моделі при певних вихідних даних завдання дозволяють
маркетологам отримувати безліч рішень, що задовольняють умові завдання
(так званих допустимих рішень), та забезпечують вибір оптимального
рішення, що відповідає критерію оптимальності.
Аналіз переваг у маркетингу проводиться шляхом визначення змінних,
що описують переваги агентів з деякої точки зору, та вимірювання їх значень
у номінальних, порядкових, інтервальних чи відносних шкалах. Дані,
отримані в результаті вимірювань, досліджуються з використанням
статистичних методів, а отримані результати надаються графіками,
діаграмами та малюнками. Незважаючи на велику кількість математичних
засобів, що використовуються при проведенні аналізу переваг, відсутні
математичні моделі, що описують динаміку переваг агентів. Також немає
специфічних засобів представлення маркетингової інформації, що належить
до масових переваг.
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Часто в маркетингу виникають задачі, в яких доводиться приймати
рішення в ситуаціях з кількома учасниками, коли значення цільової функції
для кожного учасника залежить також і від рішень, прийнятих іншими
учасниками. Тоді для прийняття
управлінських рішень варто
використовувати методи теорії ігор. Теорія ігор – це сукупність
математичних методів і моделей, пов’язаних із прийняттям раціональних
рішень в умовах конфлікту та невизначеності.
При економіко-математичному моделюванні маркетингових задач
досить часто використовують балансові моделі. В основі створення таких
моделей лежить балансовий метод, тобто взаємне зіставлення необхідних
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Балансова модель – це
система рівнянь, кожне з яких виражає баланс між кількістю продукції, що
виробляється окремими економічними об’єктами, і сукупною потребою в цій
продукції. [1]
Коли змінні, що впливають на маркетингову ситуацію (наприклад, що
описують конкуренцію), не піддаються визначенню з допомогою
аналітичних методів, тоді застосовуються імітаційні методи.
За допомогою методів експертних оцінок можна швидко отримати
обґрунтовану відповідь на питання про можливі процеси розвитку тих або
інших подій на ринку, виявити сильні та слабкі сторони підприємства,
отримати оцінку ефективності маркетингових заходів тощо.
Як бачимо, у маркетингу широко використовуються великий набір
математичних методів та моделей.
Отже, використання математичних моделей, відіграє важливу роль в
маркетинговій діяльності. Математичні моделі є загальним інструментом
аналізу процесів і явищ. Вони допомагають знайти спрощене розв’язання
системи задач маркетингу, дають змогу знаходити оптимальний варіант
управлінського рішення. Використання математичних методів необхідне для
удосконалення шляхів вирішення проблем маркетингу. Складність полягає в
тому, що маркетинг досліджує людську поведінку, яка не може бути до кінця
вивченою, відповідно математично прорахувати що-небудь пов’язане з цим
дуже складно. Але, незважаючи на деякі недоліки, все таки за допомогою
математичних методів набагато простіше знайти оптимальне рішення деяких
економічних задач.
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СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМ
ФОТОАТЕЛЬЄ
У сучасному світі перед людиною все частіше постає необхідність
створення термінового фото на документи. Оформлення закордонного
паспорта чи візи, вступ до університету, створення персональної перепустки
в організації або оформлення робочого посвідчення – це лише короткий
перелік тих ситуацій, коли нам доводиться звертатися до фотосалону для
створення термінового фото. Досить часто трапляється так, що якість
останніх послуг не завжди відповідає нашим очікуванням. У результаті ми
витрачаємо свій дорогоцінний час і гроші даремно. Фотоательє — місце
виготовлення або друку світлин. Такі заклади можуть надавати послуги
виготовлення і друку разом або окремо.
Практично у всіх фотосалонах пропонують також додаткові послуги, які
можуть бути вам корисні: оцифровування та запис аналогових фотографій,
комп'ютерну обробку знімків, а саме: реставрацію, корекцію кольору та
освітленості, створення календарів та листівок, фотодизайн та багато інших
послуг [1, 2].
Суть цього проекту є підвищення ефективності роботи фотостудії за
рахунок створення єдиної інформаційної системи (ІС), можливість
відстеження інформаційних потоків та процесів, отримання та виготовлення
звітів, підвищення якості обробки даних, за рахунок спільного
функціонування баз даних; забезпечення оперативності складання звітності,
досягнення цілісності інформації. Підвищення продуктивності фотостудії за
рахунок об'єднання необхідної інформації в одній системі, зменшення витрат
за рахунок ефективного розрахунку витрат на матеріали [3].
Інформаційна система фотоательє повинна забезпечити наступні типові
операції при роботі з базою даних (БД):
1) Запис нових даних;
2) Видалення непотрібних даних;
3) Можливість редагувати ті данні що вже є;
4) Робити пошук необхідної інформації;
5) Робити розрахунки ( наприклад, розрахунок заробітної плати тощо);
6) Формувати необхідні звіти (відомості).
Приклад архітектури Інформаційної системи є: при запуску ІС має
з'явитись заставка та головне меню.
Головне меню має забезпечувати доступ до таких функцій системи:
- довідник послуг;
- відомості про продаж;
- довідник постачальників;
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- відомості про постачання;
- відомості про співробітників:
- нарахування заробітної плати;
- пошук інформації:
- звіти.
Основною метою створення Інформаційної системи фотоательє є те,
щоб можна було швидко та зручно знаходити та обробляти необхідну
інформацію, а тим самим покращити та прискорити роботу самого
фотоательє та збільшити прибуток.
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Карантинні обмеження та швидке впровадження цифрових технологій в
Україні призвело до переведення більшої частини документів в електронний
вигляд. Проте на міжнародному рівні спостерігається відсутність загальних
правил використання електронних документів у різних сферах, у тому числі
на міждержавному рівні, необхідно прийняти єдиний стандарт щодо
форматів електронних документів, умов їх використання, структури та
можливостей їх обробки. Відсутність такого єдиного стандарту електронного
документообігу може бути причиною значних труднощів.
Запровадження процедури визнання юридично значимого електронного
документообігу та цифрових підписів є першочерговим завданням. З’ясуємо
перспективи розробки єдиних стандартів електронної документації,
супровідних документів та їх взаємного визнання на міжнародному рівні.
Як відомо, існує загальна система електронного документообігу (СЕД) –
програма, яка керує створенням, зберіганням та контролем документів в
електронному вигляді. Основною функцією СЕД є керування електронною
інформацією в рамках робочого процесу організації. Виникають питання
щодо зняття стримуючого впливу на межі юрисдикцій різних держав, з
метою створення правової бази для обміну електронними документами. Не
слід заперечувати юридичну силу та прийнятність цього документа лише
тому, що він знаходиться в електронній формі.
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Взаємодіючи на різних рівнях, країни стикаються з проблемами обміну
документами. Кожна країна сама вирішує, в якій формі це робити.
Інтенсивність розвитку цифровізації в кожній країні різна, і цей фактор
необхідно враховувати.
Протягом останніх п’яти років в Україні напрацьовувалась нормативноправова база для запуску в дію різних схем електронної ідентифікації
користувачів, що дає можливість інтеграції нашої країни до світового
простору електронного документообігу та електронної взаємодії [1].
Одним з міжнародних документів, який визначає умови використання
електронних документів і підписів у межах ЄС, є регламент Європейського
Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на
внутрішньому ринку та про скасування директиви 1999/93/ЄС [2]. Регламент
визнає різні рівні та типи електронних підписів (печатки, штампи) та
передбачає правила, пов’язані з дійсністю кожного з них. Подібні закони
були прийняті в багатьох країнах світу, дозволяючи використання
електронних документів і підписів без визначення конкретної технології, яка
буде використовуватися для здійснення операцій і зберігання документів.
В Україні закладено правове підґрунтя для впровадження СЕД. У жовтні
2017 року ухвалений, а з листопада 2018 року набрав чинності Закон України
«Про електронні довірчі послуги» [3], у зв’язку з чим протягом трьох
останніх років досить ґрунтовно оновлені нормативні акти у сфері
електронного документообігу, які стосуються органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної
форми власності [4]. Зокрема, затверджено нові Вимоги у сфері електронних
довірчих послуг та Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у
сфері електронних довірчих послуг, Порядок використання електронних
довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми
власності. Набули чинності постанови Кабінету Міністрів України: «Деякі
питання організації електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів», «Деякі питання документування управлінської
діяльності»; накази Державного агентства з питань електронного урядування
України: «Про затвердження Вимог до форматів даних електронного
документообігу в органах державної влади», «Про затвердження форматів
електронних повідомлень та обміну даними системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів» тощо; затверджено
Регламент взаємодії Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
(версія 2.0) з системами електронного документообігу.
Існують певні юридичні зобов’язання щодо ведення записів, які
включають встановлення форми, в якій мають зберігатися записи. Ці
зобов’язання часто дозволяють вести записи на електронних носіях, якщо
виконуються певні умови. Системи, що використовуються для збереження
інформації, як правило, у різних юрисдикціях повинні бути здатними точно
та повністю відображати записану інформацію та зберігати інформацію в
розбірливій формі.
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Згідно з правилами більшості країн, перетворення електронного
документу на паперовий документ має бути можливим протягом розумного
часу або без невиправданої затримки. Для цілей податкових зобов’язань
органи влади в багатьох юрисдикціях повинні мати можливість отримати
доступ до інформації, що міститься в електронній системі, а також
завантажити її та використовувати. У деяких випадках доступ до Інтернету є
обов’язковим. Потрібні заходи безпеки, які захищають інформацію від
втрати, пошкодження, зміни, несанкціонованого додавання та можуть
контролювати доступ до інформації. Документація будь-яких модифікацій та
резервних копій у будь-якому місці або на окремому електронному пристрої
зберігання є загальними зобов’язаннями.
Інші чіткі законодавчі вимоги, що стосуються електронного зберігання
записів, зустрічаються рідше. Наприклад, попереднє схвалення системи, що
використовується органом влади, електронної системи, термін служби якої
принаймні дорівнює застосовному періоду зберігання записів, або дозволено
тестування придатності електронних програм та електронної обробки даних.
Отож, електронний документообіг зменшує частку зусиль і часу,
витраченого на керування документами та вмістом. Управління
документацією та відстеження записів є стимулюючою роботою для того, хто
цим займається, а відповідне програмне забезпечення є корисним, щоб
зробити керування документами гнучким та швидким. Проте обов’язково
потрібно прийняти єдиний формат електронних документів для усіх країн та
врегулювати питання взаємного визнання електронних документів, цифрових
підписів, сертифікатів безпеки тощо. А значне переміщення населення
України за кордон через війну з країною-агресором та проблеми, які
виникають з українськими документами в інших країнах, ще раз це
підтверджують.
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Магазини канцтоварів наразі широко розповсюджені практично у
кожному місті. Їхня діяльність може безперервно приносити прибуток
напротязі року. Саме тому, останнім часом, щоб покращити свою
конкурентоспроможність та краще задовольняти вимоги клієнтів, такі
магазини почали впроваджувати новітні технології та системи.
Насправді користь від інноваційних систем допомагає не лише краще
взаємодіяти з клієнтами, а й налагоджувати внутрішню роботу підприємства,
а саме контролювати та автоматизувати усі його процеси.[1]
Розглядаючи таке підприємство як магазин канцтоварів, то варто
описати особливості такого бізнесу, щоб точніше аналізувати переваги
використання інформаційних технологій саме у даному випадку.
Характерною рисою магазинів, що торгують канцтоварами є те, що
навіть у відносно невеликих магазинах в наявності понад тисячу
найменувань різноманітних товарів, від найдрібніших до найбільших. Більш
того, кожному з цих товарів присвоєна певна ціна, тому можуть виникати
складнощі як із замовленням товару у постачальників, адже при цьому
потрібно врахувати попит на той чи інший товар, так і з самим обліком
товарів.
До основних проблем також можна віднести наступне:
 Складність обліку товарів, які можуть закуповуватися в
упаковках та поштучно
 Відсутність штрих-кодів на дрібному товарі
 Оптова та роздрібна торгівля в таких магазинах йде одночасно
 Складність в ціноутворенні через різну націнку
 Управління персоналом[2]
Для того щоб вирішити всі ці проблеми достатньо автоматизувати
роботу
підприємства,
створивши
його
інформаційну
систему.
Використовуючи комп’ютерні програми можна буде створити базу даних яка
дозволить простіше вести облік товарів. Також це допоможе організувати
торговий процес для кожної ланки підприємства.
Керівники магазинів будуть мати можливість створювати різноманітні
звіти, вести облік клієнтської бази та навіть контролювати і редагувати дані
про роботу магазину дистанційно.
Значно спроститься робота касирів, адже товари буде легше знаходити в
базі, де вони упорядковані. Також така програма дає можливість коригувати
інформацію і контролювати роботу всього обладнання касира.
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Бухгалтер ж буде мати можливість краще контролювати замовлення
продукції, її залишки, проводити інвентаризацію безпосередньо через
програму, сортувати товари та їх націнку за категоріями та визначати ціну
автоматично.[3]
Використання інформаційних систем дає можливість отримання
додаткового доходу, що і є основною ціллю створення таких систем. Вони
дозволяють відслідкувати які товари користуються найбільшим попитом,
зберігати і упорядковувати документацію в електронних носіях, дають
можливість працівникам легше орієнтуватися в товарах. Особливо важливим
є те, що інформаційні системи значно знижують ризик виникнення помилки
через людський фактор.
Сучасні системи управління роздрібною торгівлею, вже перетворилися
на повноцінні системи управління магазинами, які допоможуть ними
керувати більш ефективно. Такі системи передбачають використання
різноманітних пакетів програмного забезпечення. Сьогодні таких пакетів
існує досить багато, тому при виборі програмного забезпечення варто
враховувати їх можливості, які потрібні для конкретного магазину. Варто
брати до уваги розмір підприємства, вимоги та потреби, це допоможе
найбільш раціонально обрати програму для створення і управління
інформаційною системою.[4]
Враховуючи все вище перелічене, можна зробити висновок, що будь-яке
підприємство буде успішним лише за умови раціонального управління
даними з ефективними інформаційними системами, які збирають і зберігають
ключові дані підприємства та можуть дати організації можливість,
планування, інформацію, необхідну для контролю прийняття рішень і,
звичайно, очікувані результати.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ЗООМАГАЗИНУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ
Зоомагазини, які представленні на ринку, постійно стикаються з
проблемою конкурентоспроможності. Це трактується існуванням великої
кількості конкурентів, що працюють в цьому секторі ринку, а також
прагненням отримати якомога більший прибуток від ведення бізнесу. Щоб
магазин міг конкурувати на ринку, потрібно широко використовувати сучасні
інформаційні системи і технології. ІТ присутні майже у всіх сферах життя
людей, в тому числі і в торгівлі. Впровадження ІС дозволяє будь-якому
магазину покращувати управлінську діяльність, збільшувати масштаби
продажу, примножувати кількість нових клієнтів і підвищувати надійність
вже існуючих клієнтів.
Сьогодні інформаційна складова в управлінні підприємством має
основне значення. Тому успіх бізнесу багатьох аспектах залежить від того,
наскільки обдумано побудована і ефективно працює інформаційна система
підприємства, зокрема - її частина, що забезпечує автоматизацію обліку,
планування ресурсів, аналіз інформаційних потоків і контроль над ними. У
проблемних питаннях вибору рішення для автоматизації обліку директор
підприємства може довіряти на IT-відділ. Подібний підхід містить в собі ряд
потенційних проблем: ‒ невизначена кваліфікація осіб, на думці яких буде
засновувати своє рішення керівник; ‒ можлива несумлінність і матеріальна
зацікавленість працівників у роботі з фірмою-постачальником обладнання,
програмного забезпечення або послуг. Часто при цьому керівник
підприємства неспроможний достовірно дати оцінку ступеню компетентності
і уважності своїх IT-спеціалістів. І навіть за умови їх достатньої
усвідомленості і старанності можна гарантувати правильність рішень,
запропонованих працівниками, так як вони можуть базуватися на минулому
досвіді роботи і на власних переконаннях. Тому потрібно залучати
незалежних фахівців, що мають досвід в сфері інформаційних технологій,
для експертної оцінки інформаційної системи підприємства і отримання
рекомендацій відносно її. В обліку продажів товарів система, яка спростить
ведення обліку продажів товарів в магазині, контролювати зв’язки з
постачальниками і клієнтами є досить важливою. Вирішенням проблеми є
розробка системи, яка автоматизує функції обліку продажів товарів у
магазині. Сьогодні є багато готових програм в цій області. [1]
Одним з провідних розробників програм в сфері автоматизації
діяльності організації є компанія One Box. Програмний продукт ERPуправління One Box має в собі набір дієвих функцій для росту продуктивної
праці співробітників компанії шляхом оптимізації та автоматизації
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внутрішніх процесів. Перевагою ERP системи є можливість змінного
налаштування, увімкнення додаткових деяких функцій і модулів, які потрібні
директору бізнесу. Чимале розширення функціональних можливостей робить
бізнес максимально автоматизованим і ефективним. Програма містить багато
завдань в будь-якій галузі і сфері незалежно від масштабу підприємства підходить для малого і середнього бізнесу. Корпоративна система ERP
спрощує ряд завдань, полегшуючи роботу менеджерів середньої і вищої
ланки, звільняючи ресурси для інших проектів.[2, 3]
Використання сучасних інформаційних систем та технологій допомагає
підприємствам різних форматів контролювати та оптимізувати всі процеси
діяльності компанії. Так як це в рази збільшує коефіцієнт корисної дії
працівників. І дає можливість контролювати всі процеси на підприємстві що
в свою чергу поліпшує швидкість та якість роботи працівників.
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Сьогодні одним із найважливіших завдань сучасного бізнесу є
вдосконалення процесів управління. Звісно вирішення такої задачі залежить
від багатьох складових та основною є створення інформаційної системи.
Якість роботи торгових підприємств, повністю залежить від оснащення
компанії обладнанням інформаційних засобів та системи автоматизованого
обліку складу.
Попит на фітнес-послуги зростає, збільшується кількість клієнтів і як
наслідок, обсяг інформації, що обробляється одним із співробітників, стає все
більше, відповідно обробляти її стає все складніше, що позначається на
якості обслуговування та управління підприємством.
Це викликає необхідність автоматизації основних бізнес-процесів, яка
дозволить підвищити якість обслуговування, забезпечити надання інформації
для прийняття точних управлінських рішень, а також оптимізувати процеси
обробки інформації.
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Комп'ютерний облік товару повністю відрізняється від звичайного.
Програми обчислювальної системи спрощують обрахування, скорочують час,
який потрібен на накопичення даних та оформлення документів [1].
Процес інформатизації послуг спортивного комплексу є досить
трудомістким. У ході роботи необхідно враховувати відомості про клієнтів
та їхню оплату за послуги, інвентар, яким оснащена тренажерна зала, роботу
тренерів, інтенсивність їх роботи, планувати їх завантаження з урахуванням
напливу, або відсутності клієнтів.
Зі збільшенням клієнтів, збільшився час, необхідний для виконання
операцій, зросло навантаження на співробітників компанії.
Також можуть виникнути такі складнощі під обслуговування клієнтів:
1. Великі часові витрати на реєстрацію клієнтів, абонементів,
оренди приміщення залу та ін.
2. Неможливість якісного консультування клієнтів, через тривалий
пошук або неможливість оперативного доступу до необхідної інформації.
3. Неефективна технологія зберігання та оперативного пошуку
необхідної інформації.
4. Можливість помилкових дій, щодо допуску клієнтів до послуг
(закінчився абонемент за часом, або за кількістю разів) [2].
При автоматизації проекту мають бути забезпечені такі можливості:
1. Автоматизована процедура реєстрації клієнтів, абонементів,
оренди, відвідувань, ведення особистих досягнень, ведення розкладу
працівників, відстеження працездатності тренажерів та інші.
2. Виконання розрахунків та формування різних звітів, за результатами
діяльності підприємства (зміни клієнтської бази, обсяг наданих послуг,
продажі абонементів, оренди тощо).
3. Формування та друк документів.
4. Додаткові функції: нагадування клієнтам та співробітникам залу
через e-mail повідомленнями [3].
Одним з можливих варіантів розробки автоматизованої системи є
створення баз даних у СУБД Microsoft Access. Це програмне забезпечення,
яке управляє реляційною базою даних, що включає всі необхідні
інструментальні засоби для створення локальної бази даних. Тобто загальної
бази даних у локальній мережі з файловим сервером, або створення програми
користувача, що працює з базою даних на SQL - сервері.
Робота с пакетом Access потребує виконування двох основних етапів:
1. створення баз даних;
2. використання баз даних для обробки інформації.
Access має характерний для всіх додатків Microsoft Windows зручний
графічний інтерфейс, орієнтований на комфортну роботу користувача. Для
роботи з таблицями, базами даних та іншими об'єктами Access надає
численні команди меню та контекстно-залежні панелі інструментів. Оскільки
інтерфейс програм Microsoft Office уніфікований, користувачеві потрібно
менше часу на освоєння програми.
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Ця СУБД не є найкращою, але завдяки їй можна швидко та легко
створити прості програми для автоматизації діяльності. Головним недоліком
є велика втрата швидкості роботи при великому обсязі даних, тому її можна
використовувати, для розробки програми для малого та середнього бізнесу.
Підсумовуючи можна зробити наступний висновок, основними задачами
створення інформаційної системи є автоматизація процесів введення,
передачі, обробки та зберігання даних, створених під час роботи на
підприємстві, задля скорочення часу та фінансових ресурсів для обробки
економічної інформації.
Аналіз процесів обліку послуг спортивного клубу «Фітнес» показав, що
цей процес є досить трудомістким та містить достатню кількість документів,
що передаються між підрозділами.
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Сучасний світ на новому етапі життя важко уявити без методів збору,
обробки, а також розподілу та передачі величезних об’ємів інформації. Вони
займають перші місця в елементарних потребах нашого людства. На
теперішній час суспільство не уявляє своє буденне життя без інформаційних
технологій, вони переслідують нас скрізь та посідають вагоме місце, як і в
житті простих громадян, так і у великомасштабних підприємств, компаніях
та фірмах. Вони полегшують нам життя, допомагаючи як створити, так і
поширити накопичену інформацію. Найбільш виразні і чіткі переваги
інформаційних технологій управління помітно у практиці комерційних
організацій.
Сфера маркетингової діяльності тісно пов’язана з інформаційними
технологіями, їх головною місією є обробка та аналіз даних. Тобто можна
сказати, що одним з напрямів науково-технічного прогресу, який спрямовано
на застосування саморегульованих технічних засобів інформаційних
технологій маркетингу може складати скажімо три основних компонента,
таких як форми, методи та заходи автоматизації цієї діяльності. [1]
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Маркетинг є один із секторів застосування інформаційних технологій,
які найбільш швидко та інтенсивно розвиваються в цій галузі, адже
автоматизація інформаційних процесів в сфері цієї області, а також в умовах
інтенсивного розвитку та піднесення ринкових відносин є стратегічним і
звісно ключовим фактором конкуренції.
Тільки-но сучасні тенденції інформаційних технологій дозволяють
абсолютно миттєво приєднатися до будь-яких впорядкованих електронних
масивів, отримувати всю необхідну для цього інформацію і використовувати
її для повного вивчення та аналізу, прогнозування подальшої дії, прийняття
та вдосконалення управлінських рішень в сфері виробничої промисловості,
конкретного бізнесу, комерційної діяльності та розширеного маркетингу. [2]
Функціональність маркетингової діяльності компанії, її вибір
конкретного продукту або ж набору програмних засобів для розв’язання та
вдосконалення маркетингових задач, поставлених перед компанією,
абсолютно повністю залежить від виробничої та соціальної інфраструктури,
масштабів самого виконуючого підприємства, від особистого характеру
бізнесу, а також звісно сфери діяльності, тобто різновиду робіт або послуг, в
яких бере участь сама фірма. Структуру інформаційних технологій в
маркетингу як правило формують під потреби та вимоги конкретного об’єкта
автоматизації. Однак в загальній основі діяльності відділу маркетингу, можна
виділити декілька основних функцій, здебільшого вони знаходять свою
програмну реалізацію у вітчизняних, а також і у закордонних програмних
продуктах. [3]
Є декілька варіантів таких функцій, наприклад:
1. Розроблення і проведення на підприємствах системи договірного
обліку.
2. Пошук вагомих і потенційних партнерів - постачальників сировини
та матеріалів, обладнання, товарів, ведення історії угод з постачальниками.
3. Оцінювання конкурентоспроможності продукції виробництва з
визначенням ринку збуту.
4. Проведення аналізу інформації про реалізацію товарної продукції за
визначеною ціною на кожному об’єкті карти ринку.
5. Проведення конкретного аналізу прибутковості для визначених
об’єктів карти ринку.
6. Вибір цільових сегментів ринку, на яких фірма має концентрувати
свої робочі сили та ресурси.
7. Вдосконалення стратегічного плану маркетингу. [3]
Розширене та глибоке дослідження функціонування маркетингової
діяльності в сфері масштабного управління підприємств проводили як
вітчизняні, так і зарубіжні науковці такі як Ю.І. Скомороха, Д.В. Солоха,
А. Рассел, Д. Девіс, Г. Міллер, С.С. Гаркавенко, Н.С. Пінчук,
Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко, І.В. Березін, Д.А. Шевченко, Д.І. Квасов та
інші. У своїх працях ці висококваліфіковані вчені досліджували застосування
інформаційних технологій в сучасних маркетингових сферах, інтернеттехнологіях маркетингу та інформаційне постачання системи управління
розвитку та піднесення транспортної інфраструктури регіонів.[4]
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Незважаючи на велику кількість прикладених зусиль, аналізів та
досліджень, інформаційні технології не стоять на місці та потребують
постійного вдосконалення та поліпшення. Вони створюють собою певну
сукупність інформації за всіма аспектами цієї діяльності, тобто кількісну
частку методів й моделей для абсолютного аналізу та відтворення для
подання точної та достовірної інформації. Так би мовити інформаційні
системи маркетингу забезпечують технічні, технологічні, інформаційні, а
також телекомунікаційні засоби, абсолютною функцією збору, обробки,
накопичення та передачі даних для прийняття швидких і звісно ефективних
керівничих рішень у маркетингу. [6]
З плином часу поява інформаційних технологій дуже видозмінила
маркетингове управління підприємством в цілому. У зв’язку з активним його
застосуванням, почав все частіше з’являтися інтернет-маркетинг. Він може
представляти собою, як ряд масштабних переваг, так і ряд значних недоліків.
До вагомих переваг ми можемо віднести глобальний попит та пропозицію,
охоплення широкої аудиторії, економію витраченого часу, мінімізацію
витрат фірми, зручність в широкому асортименті і так далі. В загальному
основним недоліком можна вважати абсолютну відсутність стандартної
участі відділу маркетингу в подальшому, тобто майбутньому успіху, яке б
могло досягнути поставлене підприємство.
Зважаючи на теперішній розвиток інформаційних тенденцій в сфері
економіки в цілому, можна зробити висновки, що сучасний світ не може
існувати без інформаційних технологій. Вони полегшують, як буденне життя,
так і управлінську сферу маркетингу на підприємствах та виробництвах.
Створюючи сприятливі умови для розвитку та стрімкого росту в бізнесі.
Враховуючи той фактор, що з кожним днем потік новітніх тенденцій в
маркетингу збільшується, кожне підприємство мусить швидко та ефективно
адаптуватися до поставлених перед ним труднощів навколишнього
середовища, задля підтримки особистого балансу на ринкових відносинах в
конкретній галузі. Потрібно дотримуватися нестандартних та ефективних
рішень, які повністю будуть підлягати новітнім технологіям, адже як
стверджував американський підприємець та винахідник Стів Джобс: «Щоб
досягнути успіху в XXI столітті, потрібно поєднати креативність і
технології» [5].
Список використаних джерел:
1. Використання інформаційних технологій у маркетингу. URL:
https://pidru4niki.com/82326/marketing/vikoristannya_informatsiynih_tehnologiy
_marketingu.
2. Застосування інформаційних систем в маркетинговій діяльності. URL:
http://ua.textreferat.com/referat-16887-1.html.
3.
Інформаційні
технології
та
маркетинг.
URL:
https://sites.google.com/site/vikoristannaitumarketingu/informacijni-tehnologiieta-marketing.
4. Ковінько О.М., Лояніч Є.В. Інформаційні технології в маркетингу.
Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №6. С. 366–368. URL:
http://global-national.in.ua/component
/content/article/14-vipusk-6-lipen-2015r/1048-kovinko-o-m-loyanich-e-vinformatsijni-tekhnologiji-u-marketingu.
40

5. Стамат В.М., Недбайло І.І. Розвиток маркетингу на основі
діджиталізації. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності
суб’єктів господарювання: глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти. 2021.
С. 150-154. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Telegram%20Desktop/150154.pdf.
6. Якимишин Н.М. Фізико-математичні аспекти розвитку. Перспективи
розвитку
сучасної
науки.
Чернігів,
2016.
С.
16-19.
URL:
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Telegram%20Desktop/04.pdf.
Владислав Горбань, 3 курс, група ІСТ-31д
Науковий керівник: Світлана Мерінова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА
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В наш час всі підприємства, магазини, кафе повинні мати сторінки в
соціальних мережах та власний сайт. Сайт – це своєрідна візитна карточка,
що дає змогу відвідувачам ресурсу дізнатись про діяльність компанії, її
товари або послуги. Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів,
гаджетів, різноманітної техніки та електронних пристроїв. Двадцять перше
століття стало періодом постійної інтеграції інформаційних систем і
технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Інформаційні системи та
технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Усі успішні
компанії нашого часу застосовують інформаційні системи. Інформаційні
системи – це системи, які збирають, зберігають, оброблюють і видають за
запитом інформацію у вигляді даних необхідних для керування об’єктом
управління. Якісний сайт є основним інформаційним ресурсом всієї компанії.
Тому, гарний дизайн та детальна інформація про товари та послуги, що
надаються компанією, головний ключ до того, щоб створити у клієнтів та
конкурентів позитивне враження про компанію і підвищити довіру до
компанії. Веб-сайт сьогодні є не тільки інформаційним засобом або візиткою,
а повноцінним маркетинговим інструментом, залучаючи нових клієнтів, що
приносить прибуток [1].
Згідно зі світовою статистикою: до ухвалення рішення про купівлю 87%
людей досліджують інформацію про бізнес, товар або послугу в інтернеті.
Сторінки в соціальних мереж не здатні забезпечити подібний ефект —
просування бізнесу в інтернеті. Тому що соціальні мережі є закритими
платформами, де зареєстрована обмежена аудиторія користувачів. До того ж
ця аудиторія користувачів не обов'язково є вашою цільовою аудиторією.
Наприклад візьмемо магазин роздрібної торгівлі будівельних матеріалів сайт
необхідний для зручності для того щоб клієнт в будь-який час міг
переглянути асортимент товарів або послуг, дізнатись адресу магазину,
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залишити відгук, замовити товар тощо [2]. Веб-ресурс необхідний бізнесу, за
допомогою якого можна ділитись інформацію, публікувати новини, акції і
пропозиції. Одна з найбільших переваг сайту для бізнесу полягає в тому, що
інтернет-ресурс не прив'язаний до певного місця. Це означає, що фірма може
розташовуватись у будь-якій точці світу, але при цьому надавати товари та
послуги користувачам з усього світу. Таким чином, компанія може знайти
нові ринки збуту, бізнес-партнерів або покупців з усього світу, а потім
взаємодіяти з ними через свій веб-ресурс. Також компанії, які мають власні
сайти викликають у людей більшу довіру, ніж просто сторінки у соціальних
мережах. Сайт також може бути чудовим рекламним інструментом для
бізнесу. Так як 25-30% клієнтів дізнаються про компанію через інформацію,
розміщену на сайті, вона допомагає підвищити довіру до магазину чи
підприємства [3].
Висновок: На мою думку власний сайт на сьогодні є важливим
інструментом, який допомагає бізнесу рости. Це найпотужніший
маркетинговий інструмент, який залишиться таким і в 2022 році. Веб-проект
може серйозно допомогти досягти цілей, які ви поставили перед собою.
Вся діяльність підприємства стосовно ІС зводиться до таких базових
операцій: доходи, витрати, баланс. Ці операції стосуються будь-яких об'єктів
обліку, а саме: товари, матеріали, основні засоби, безготівкові і готівкові
грошові кошти тощо. Тому слід залучити інформаційні системи до свого
бізнесу, так як вони полегшують роботу будь якого підприємства!
Список використаних джерел:
1. Розробка сайтів для бізнесу PBB DESIGN URL: https://pbb.lviv.ua
(дата звернення 20.03.2022).
2. AG Marketing URL: https://ag.marketing (дата звернення 20.03.2022).
3. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький І.Г. Інформаційне забезпечення
менеджменту. Київ: Кондор, 2006. 462 с.
Даниїл Грига, Роман Бойко, 2 курс, група ІСТ-21мб
Науковий керівник: Світлана Яремко,
канд. техн. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
На даний час у зв’язку із подіями, що відбуваються в Україні, тема
кібербезпеки є однією із найбільш актуальних. Тому важливим є розуміння
основних понять та стану захищеності кіберпростору в Україні.
В широкому розумінні, кібербезпека  це комплекс загальних заходів які
спрямовані на захист цифрових даних користувачів і мереж передачі
загальнодоступних даних [1].
Нещодавно президент України підписав указ № 447/2021, в якому
йдеться про забезпечення безпеки, яка є одним з пріоритетів у системі
національної безпеки України [2]. Реалізацію зазначеного пріоритету буде
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здійснено шляхом посилення можливостей протидії кіберзагрозам [4]. Також
в ньому уточнюється, що «кіберпростір є одним з театрів бойових дій». На
даний час набирає обертів концепція створення IT-армії, що є
безпрецедентним випадком, до завдання якої буде входити не лише захист
критичної інфраструктури, а й проведення наступальних дій у кіберпросторі
[3]. Найбільш загрозливою для України, і надалі залишається росія, яка
активно реалізує концепцію інформаційного протиборства, базовану на
поєднані деструктивних кроків у кіберпросторі, механізм якої активно
застосовується у гібридній війні. Указ передбачає створення ситуаційного
центру забезпечення кібербезпеки [2, 5]. Слід відмітити, що протягом
останніх років росія веде неоголошену гібридну війну проти України,
здійснюючи атаки на інформаційні ресурси та персональні дані громадських
діячів. Найбільш відомі випадки таких дій  DDoS-атаки на урядові ресурси,
сайт Президента, сектори безпеки й оборони.
З початку вторгнення до України ці атаки збільшились удвічі,
наймасовіша атака припала на ніч вторгнення, коли ворог хотів знищити
абсолютно весь наш кіберзахист. Але ефективна протидія наших фахівців в
галузі кібербезпеки, дозволила відбити наймасовішу атаку, вдалося запобігти
знищенню критичної інфраструктури, операторів зв’язку та засобів масової
інформації. Крім того, було розпочате розслідування, щоб притягнути усіх
учасників до відповідальності. Було визначено, що за цим стоять спецслужби
росії, а над реалізацією їхнього плану працювали такі хакерські групи як
APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо. У
відповідь, нашою IT-армією яка зараз налічує близько 300 тис фахівців, було
здійснено DDoS атаки на ворожі сервіси, сайти та боти. Також під чітким
керівництвом організаторів було проведено кібератаки на понад 25
російських вебсайтів. Серед них – енергетичний гігант «Газпром», банки
країни агресора, новинні ресурси та офіційні урядові веб-сайти. Крім того,
застосовуються заходи до тих компаній які продовжують вести свої справи
на території агресора.
Варто зазначити те, що українським кіберзахисникам допомагають
партнери, а саме, IT-фахівці з США, Данії, Англії, Канади, які займаються як
контрнаступами на сервіси ворога, так і захистом даних. Досить недавно
вони допомогли запобігти витоку даних, який хотіли зробити російські
хакери, в застосунку «ДІЯ».
В цілому слід зазначити, що в умовах гібридної війни та військового
вторгнення, незважаючи на спроби кібератак українських державних сайтів і
порталів, наші фахівці з кібербезпеки, іноземні партнери з дружніх країн та
кожний свідомий українець в міру своїх знань та можливостей разом
продовжують тримати інформаційний фронт, у той час, коли наші ЗСУ
захищають нашу свободу та суверенітет нашої країни, усі вони є героями
сучасності та кожен робить це на своєму фронті.
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IT-ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЇХ ПРОБЛЕМИ ТА ВИРІШЕННЯ
Сьогодні Україна традиційно була однією з провідних країн Європи за
кількістю випускників інженерів, виробляючи щорічно вдвічі більше, ніж
такі країни, як Великобританія та Польща. Щороку тисячі кваліфікованих
освітніх ІТ-експертів, більшість із яких вільно володіють англійською,
закінчують навчання та починають свою професійну ІТ-кар’єру. Далі великі
українські компанії прагнуть організувати власні ІТ-школи для навчання та
найму найкращих талантів.
Ключ до успіху української ІТ-індустрії полягає в поєднанні великого
потенціалу IT-спеціалістів, вигідного географічного положення та часового
поясу, сильної технічної та наукової спадщини та конкурентоспроможних
переваг.
Україна відкриває величезні невикористані можливості для
технологічних компаній. Тут проживає величезна кількість освічених і
талановитих ІТ-працівників, а заробітна плата дуже конкурентоспроможна з
іншими розвинутими країнами. Відкривши в Україні підрозділ R&D,
компанії будь-якої вертикалі можуть дати собі значний приріст інновацій та
продуктивності.
При стабільному темпі зростання 20-25% розвиток української
ІТ-індустрії значно випереджає середні темпи зростання сектору у світі.
Кількість ІТ-спеціалістів в Україні постійно зростає.
Україна на шляху до того, щоб стати головною світовою технологічною
державою. Українська ІТ-індустрія складається з понад 4000 місцевих
компаній, що надають ІТ-послуги, і понад 110 провідних світових компаній
мають дочірні компанії в країні. Samsung, Microsoft, Ring, Snap, Magento,
Plarium, Boeing, Siemens, Ericsson – усі створили R&D центри в Україні.
Основні проблеми, що перешкоджають швидкому розвитку
інформаційних технологій в Україні, можна виділити такі.
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1. Однією з головних проблем є якість навчання фахівців, зайнятих в
IT-сфері. Для того щоб отримати висококваліфікованих фахівців, процес їх
навчання необхідно забезпечити висококваліфікованими викладачами,
сучасними технологіями та правильно організувати.
2. Міграція кваліфікованих фахівців, або так званий «витік мізків», який
здебільшого спостерігається до країн Європи та США.
3. Низький внутрішній попит на розробки ІТ-сфери як наслідок
надзвичайно низької платоспроможності більшої частини населення.
Зрозуміло, всі перераховані вище чинники негативно впливають на
розвиток вітчизняної IT-галузі, однак шляхи вирішення цих проблем все ж
таки існують. Передусім необхідно створити сприятливі умови для роботи
висококваліфікованих фахівців та вживати заходів щодо запобігання відтоку
мізків. Зниження податкового тиску та зменшення бюрократизації, що нині
запроваджено для ІТ-підприємців, частково сприяють активізації діяльності з
розроблення вітчизняного програмного забезпечення, однак не дає фахівцям
упевненості в майбутньому, адже часті зміни в законодавстві – нормальне
явище для будь-якої сфери діяльності в Україні.
Отже, ІТ-галузь є однією з найбільш перспективних та інноваційних
сфер сучасної економіки України. Основними особливостями українського
ІТ-ринку, що відрізняють його від відповідних ринків економічно
розвинених країн, є загальна незрілість, недостатня цивілізованість,
непрозорість, широка диверсифікація ринку і моделей, що надаються.
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У сучасних умовах, коли рівень проникнення телекомунікаційних
послуг вже досяг високого рівня і отримувати нових клієнтів стає звідки,
телекомунікаційним компаніям необхідно особливу увагу приділяти роботі
на утримання існуючих клієнтів. Реалізація ж стратегії підприємства
безпосередньо з діями керівництва. Для успішного функціонування
підприємства необхідно, щоб інформаційна система, що використовується,
допомагала керівництву досягти намічених результатів, а також, щоб процес
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роботи співробітників був максимально автоматизований. Таким чином,
зростає потреба у розробці та застосуванні інформаційних систем та
технологій, які допоможуть ефективно керувати підприємством, тому
актуальність такої розробки очевидна.
Телекомунікаційні послуги є основою побудови інформаційного
суспільства. Рівень забезпеченості населення телекомунікаційними
послугами входить до складу системи показників якості життя населення.
Під терміном «Телекомунікації» розуміється передача довільної
інформації (передані символи, сигнали, дані, текст, звук, зображення або інші
форми інформації) на відстань між кінцевими точками телекомунікаційної
мережі за допомогою технічних засобів. У вузькому значенні телекомунікації
– це засіб для обміну даними за допомогою електротехніки, електроніки та
інших сучасних технологій [1].
У телекомунікаційні послуги включаються: передача звукової
інформації, зображень та інших інформаційних потоків через системи
кабельного, радіотрансляційного, релейного або супутникового зв'язку,
включаючи телефонний, телеграфний зв'язок, послуги з оренди ліній зв'язку,
мереж передачі звуку, зображення та даних. До цього виду послуг належать
послуги організацій, що надають доступ до Інтернету [2].
Завдяки розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій та їх
впровадження у соціальне середовище, відбувся розвиток та становлення
сучасного інформаційного суспільства.
Телекомунікаційні послуги дозволяють суспільству отримувати
додаткові канали обмінюватись інформацією. Інформатизація суспільства
призвела до змін у суспільно-політичній галузі життя: інтерактивне ТБ,
голосування, підрахунок голосів на виборах через Інтернет. У сфері освіти
завдяки інформатизації суспільства з'явилася можливість навчатися
дистанційно. Розвиток телекомунікацій призвели також змін на ринку праці:
з'явилася можливість працювати віддалено через мережу Інтернет. Такі
професії, як біржовий брокер, програміст, репетитор, дизайнер, менеджер,
перекладач, журналіст та ін., тепер доступні ширшим верствам населення.
Ринок телекомунікаційних послуг є «кровоносною системою» усієї
економіки країни. Він є сполучною ланкою, а також основою
функціонування держави, промисловості та споживчого сектору економіки.
В останні роки спостерігається стрімкий розвиток ринку телекомунікацій,
який ґрунтується переважно на досягненнях мікроелектроніки та
матеріалознавства. Дані досягнення допомагають значно збільшити
ефективність передачі, зберігання та обробки інформації [3].
Рушійною силою зростання телекомунікаційних послуг може бути
збільшення ділової активності. Можна помітити взаємозв'язок між такими
показниками, як рівень життя громадян та обсяг використання
телекомунікацій: чим вище стає рівень добробуту населення, тим більший
обсяг послуг споживатиметься. Також можна побачити і зворотну
залежність: зростання телекомунікаційної галузі спричиняє підвищення
кількості робочих місць та зростання ефективності інших галузей економіки.
Виходячи з цього, можна дійти невтішного висновку, що телекомунікаційна
галузь виконує інфраструктурні функції [4].
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Розвиток телекомунікацій є необхідною умовою створення
інфраструктури бізнесу. Можна виділити такі основні сегменти на ринку
телекомунікаційних послуг: стільниковий зв'язок; фіксована телефонія;
мережа Інтернет; платне телебачення. Розглянемо кожен із сегментів
докладніше.
Найчастіше, вибрати один оптимальний тариф для всіх потреб не
виходить і абоненти вдаються до вибору двох і більше тарифних планів від
різних операторів зв'язку, до того ж, все більше виробників стільникових
телефонів і смартфонів впроваджують наявність двох – трьох SIM-карт. У
боротьбі за абонентів оператори зв'язку вдаються до зниження тарифних
планів, тому вибір у абонентів постійно зростає. Також велика кількість
людей мають додатковий номер телефону для робочої потреби.
Ринок телекомунікаційних послуг є великим і динамічно розвивається,
темпи зростання якого перевищують темпи зростання національної
економіки. Телекомунікації забезпечують державу інструментом управління
та збереження національної безпеки. Розглянутий ринок є значущим та
перспективним сектором економіки країни, який відіграє важливу роль у
соціально-економічному житті суспільства.
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Сьогодні одним із найважливіших завдань сучасного бізнесу є
вдосконалення процесів управління. Звісно вирішення такої задачі залежить
від багатьох складових та головною є створення інформаційних систем.
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Розмірковуючи про сучасні вимоги до якості роботи торгових
підприємств, зазначається, що ефективна робота повністю залежить від
оснащення обладнанням компанії інформаційних засобів на системі
автоматизованого обліку складу [1].
Комп'ютерний облік товару повністю відрізняється від звичайного.
Програми обчислювальної системи спрощують облік, скорочуючи час, який
потрібен на накопичення даних та оформлення документів для аналізу
торгової діяльності.
У період дуже швидкого розвитку інформаційних технологій
актуальність створення інформаційної системи продуктового магазину стає
дуже очевидною.
Під інформаційною системою (ІС) розуміється прикладна підсистема у
програмній реалізації, яка орієнтована на збір, систематизацію, зберігання,
пошук та обробку інформації необхідного типу.
Така система є якісною, якщо вона (у деяких випадках послідовно, а
іноді паралельно) виконує більше однієї функції (до прикладу інформаційні
системи, що підтримують ведення складського господарства: вони
відстежують надходження товарів на склад, відправку товарів покупцю, а
також контролюють наявність на складі необхідної кількості кожного
продукту) [2].
Бази даних, призначаються для автоматизації процесів, вони
підпорядковуються конкретній логіці обробки інформації, передбачають її
зберігання. Основна мета - ефективне використання всіх ресурсів та
збільшення якості управлінських прийнятих рішень орієнтованих на
підвищення прибутку [3].
Виведення продуктового магазину на технологічно новий рівень є
одним із найскладніших завдань роздрібного бізнесу. Це пов'язано з тим, що
автоматизація продуктового магазину має велику специфіку, при якій
потрібно враховувати особливості роботи з продуктами харчування, такими,
як: необхідність урахування термінів придатності, наявність вагових товарів,
здійснення передпродажної підготовки, що проводиться іноді у самому
магазині(зважування, фасування).
Також має враховуватись більша інтенсивність транзакцій, пов'язана з
високою прохідністю. Через це продуктовий магазин, з одного боку, є досить
складним об'єктом для управління, але з іншого боку, без адекватної
автоматизації ефективна робота продовольчого магазину неможлива.
Для крамниці потрібне використання широкого спектру технічних
засобів, до прикладу:
 Облік кадрів
 Облік наявності товару;
 Облік надходження товару;
 Облік надходження товару;
Функція "Облік кадрів" призначена для керування персоналом. Ця мета
досягається за рахунок того, що в комп'ютерній базі даних накопичується
інформація про співробітників, яка дозволяє забезпечити керівництву
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швидкий зв'язок із ним у критичних ситуаціях у тому числі та, яка в
неавтоматизованому режимі збирається працівниками відділу кадрів та
міститься у його трудовій книжці.
Очікується, що автоматизація цієї функції дозволить підвищити
швидкодію та знизить трудомісткість отримання відомостей про
співробітників за рахунок використання оперативних запитів до
комп'ютерної бази даних та формування аналітичних звітів на її основі.
Функція «Облік наявності товару» створюється задля управління
товаром, що вже є на складі магазину. Ця мета досягається за рахунок того,
що в комп'ютерній базі даних накопичується інформація про поставлені
товари, постачальників, кількість і ціну, а це в свою чергу знизить
трудомісткість отримання відомостей при пошуку.
Функція «Облік надходження товару» призначена для підтримки
процесу керування товару, замовленого магазином у постачальника.
Ця мета досягається за рахунок того, що в комп'ютерній базі даних
накопичується інформація про поставлені товари, постачальників, кількість і
ціну.
Функція «Облік проданого товару» призначена для підтримки процесу
керування товару, який було продано. Ця мета досягається за рахунок того,
що в комп'ютерній базі даних накопичується інформація про товар, який був
проданий даним магазином, про постачальника якого був замовлений даний
товар і дату продажу.
Очікується, що автоматизація цієї функції дозволить підвищити
швидкодію та знизити трудомісткість отримання відомостей про поставлені
на склад товарів, за рахунок використання оперативних запитів до
комп'ютерної бази даних та формування аналітичних звітів на її основі.
У готовому вигляді система має бути максимально простою та зручною:
всі операції повинні виконуватися за допомогою елементарних дій
користувача.
Отже, безперечною перевагою автоматизованих систем є те, що вони не
вимагають жодних додаткових вкладень, що досить легко піддаються
необхідним коригуванням відповідно до вимог робочого процесу будь-якої
організації.
Ще кілька днів тому автоматизацію сприймали як засіб скорочення часу
написання рахунків. На сьогоднішній день всі її переваги гідно оцінені. При
цьому було визначено її головну мету — швидке надання інформації,
необхідної для прийняття рішень у питаннях управління та аналізу ресурсів
підприємства. Обов'язковим є проведення навчання персоналу на етапі
встановлення системи.
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CТВOРЕННЯ IНФOРМAЦIЙНOЇ CИCТЕМИ ПIДПРИЄМCТВA З
ВИГOТOВЛЕННЯ УПAКOВКИ
Ціль інформаційних систем в сучасному cвiтi є страгечною - допомагати
менеджменту, здатного належним чином реагувати на динаміку ринку, а
також збереження та поглиблення своїх конкурентних переваг з метoю
дocягнення для себе мaкcимaльнoї вигoди.
Iнфoрмaцiйнa система (IС) мoже бути визнaченa як пoєднaння прoцедур,
якi реaлiзують функцiї збoру, нaкoпичення, зберiгaння, oбрoбки i передaчi
дaниx нa ocнoвi зacтocувaння вибрaнoгo кoмплекcу теxнiчниx зacoбiв зa
учacтi упрaвлiнcькoгo перcoнaлу.
Тoму інформатизація тісно пов’язана з теxнiчним i прoгрaмним
cередoвищем, в якoму вoнa реaлiзoвaнa.
Отже, aвтoмaтизoвaнa iнфoрмaцiйнa система cклaдaєтьcя з теxнiчниx
приcтрoїв (нaйчacтiше – кoмп’ютерiв, кoмунiкaцiйнoї теxнiки), прoгрaмнoгo
зaбезпечення, oргaнiзaцiйнo-метoдичниx мaтерiaлiв, перcoнaлу, oб’єднaниx у
теxнoлoгiчний зв'язок. Цей зв'язок зaбезпечує збiр, передaчу, нaкoпичення,
зберiгaння, oпрaцювaння, викoриcтaння i пoширення iнфoрмaцiї.
Основою технології обробки даних є процес перетворення інформації, що
надходить, у щось продуктивне.
Метa будь-якoї iнфoрмaцiйнoї системи - oтримaти пoтрiбну iнфoрмaцiю
неoбxiднoї якocтi нa зaдaнoму нociї. Oтже, кoжнa ІС зaкiнчуєтьcя
вирoбництвoм iнфoрмaцiйнoгo прoдукту.
Метою cтвoрення iнфoрмaцiйнoї cиcтеми пiдприємcтвa з вигoтoвлення
упaкoвки - cтвoрити cиcтему oбрoбки дaниx, якій зaдaнi cпoживчi якocтi. Дo
ниx входять: функцioнaльнa пoвнoтa, cвoєчacнicть, функцioнaльнa
нaдiйнicть,
aдaптивнa
нaдiйнicть,
екoнoмiчнa
ефективнicть.
Функцioнaльнa пoвнoтa – це влacтивicть iнфoрмaцiйнoї cиcтеми, якa
розкриває рiвень aвтoмaтизaцiї упрaвлiнcькиx рoбiт [1, 4].
Cтвoрення ІС пiдприємcтвa з вигoтoвлення упaкoвки передбaчaє
неповний, або цілий перегляд метoдiв i зacoбiв функцioнувaння
ІС екoнoмiчнoгo oб’єктa i реалізовування тaкиx зaвдaнь [3]: розкриття йoгo
важливих ознак; ствoрення мaтемaтичниx i фiзичниx мoделей дocлiджувaнoї
cиcтеми тa її елементiв; встановити умови для взаємодії людей за допомогою
ряду технічних засобів; повна розробка різноманітних прoектниx рiшень;
аналіз, фактичне випробування та впровадження проектного рішення.
Перше, що потрібно зробити, це вивчити питання доцільності створення
інформаційної системи, яка пройде кілька етапів: oбcтеження, aнaлiз, яким
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має
бути
прoдукт,прoпoзицiї,
рiшення,
реaльний
cтaн.
Інформаційна система створюється в тих випадках, коли необхідно
вдосконалити діючу методологію і прийоми розв’язання задач, a тaкoж
oргaнiзувaти iнфoрмaцiйну cиcтему.
Принципи cтвoрення iнфoрмaцiйнoї cиcтеми пiдприємcтвa з
вигoтoвлення упaкoвки пoдiляють нa двi чacтини: зaгaльну тa чacткoву.
Зaгaльнi принципи містять унiверcaльний xaрaктер i визнaчaють
метoдoлoгiчний пiдxiд дo cтвoрення будь-якиx oб’єктiв. Це тaкi принципи:
нaукoвocтi, нoрмaтивнocтi, неперервнocтi, рoзвитку, ефективнocтi,
пocлiдoвнocтi, вiд зaгaльнoгo дo чacткoвoгo, cиcтемний, кoмплекcнocтi,
викoриcтaння типoвиx i керiвниx мaтерiaлiв, cиcтемнocтi рoзвитку,
cумicнocтi cтaндaртизaцiї тa ефективнocтi [2, 5].
Принцип cиcтемнocтi: при декoмпoзицiї мaють бути вcтaнoвленi тaкi
зв’язки мiж cтруктурними елементaми cиcтеми, якi зaбезпечують цiлicнicть
iнфoрмaцiйнoї cиcтеми тa її взaємoдiю з iншими cиcтемaми. Принцип
рoзвитку (вiдкритocтi): виxoдячи iз перcпектив рoзвитку oб’єктa
aвтoмaтизaцiї iнфoрмaцiйну cиcтему требa cтвoрювaти з урaxувaнням
мoжливocтi пoпoвнення тa oбнoвлення функцiй i cклaду iнфoрмaцiйнoї
cиcтеми, не пoрушуючи її функцioнувaння.
Принцип cумicнocтi: при cтвoреннi cиcтем мaють бути реaлiзoвaнi
iнфoрмaцiйнi iнтерфейcи, зaвдяки яким вoнa мoже взaємoдiяти з iншими
cиcтемaми зa вcтaнoвленими прaвилaми.
Принцип cтaндaртизaцiї (унiфiкaцiї): при cтвoреннi cиcтем мaють бути
рaцioнaльнo викoриcтaнi типoвi, унiфiкoвaнi й cтaндaртизoвaнi елементи,
прoектнi рiшення, пaкети приклaдниx прoгрaм, кoмплекcи, кoмпoненти.
Принцип ефективнocтi: дocягнення рaцioнaльнoгo cпiввiднoшення мiж
зaтрaтaми i цiльoвими ефектaми, включaючи кiнцевi результaти, oтримaнi
зaвдяки aвтoмaтизaцiї.
Одним з основних правил запровадження високоефективних ІС повина
буди зорієнтована на споживача, користувача. При функціoнувaнні ІС,
рoзв’язaннi зaвдaння упрaвлiння дiє великa кiлькicть oбмежень, якi пoтрiбнo
врaxoвувaти пiд чac її рoзрoбки. Крiм тoгo, ще на прoцеci caмoгo
прoектувaння може виникати велика кількість oбмежень. Це дуже часто
призвoдить дo тoгo, щo в пoшукax нaйкрaщoгo шляxу, зa який чacтo беруть
нaйбiльш прocтий, швидкий i дешевий, рoзрoбники cвiдoмo чи пiдcвiдoмo
переклaдaють чacтину прoблем, щo виникли, нa кoриcтувaчa. Кoриcтувaчi, в
cвoю чергу, прaгнучи мiнiмiзувaти oбcяги cвoєї рoбoти, не викoнують
iнcтрукцiй рoзрoбникa й iгнoрують cиcтему, якa не пoлегшує, a уcклaднює їм
життя.
При цьoму cлiд урaxoвувaти ocнoвну ocoбливicть oб’єктa: дo cтвoрення
iнфoрмaцiйнoї cиcтеми зaвдaння упрaвлiння мoжуть рoзв’язувaтиcь
«вручну», без викoриcтaння ЕOМ. Тому головне питання – якість та
ефективність прийнятих рішень. Oтoж iнкoли iнфoрмaцiйнa cиcтемa
функцioнує caмa пo coбi, a упрaвлiння oб’єктoм здiйcнюєтьcя мaйже без неї.
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Iнфoрмaцiйнa cиcтемa мaє бути iнcтрументoм упрaвлiння, в якoму ocнoвну
рoль вiдiгрaє людинa.
Caм прoцеc пoвинен не звoдитиcь дo cтвoрення iнфoрмaцiйнoї cиcтеми,
як caмocтiйнoгo прoдукту, aле i зaбезпечити йoгo дoкументaцiєю, гaрaнтiєю i
cупрoвoдженням.
Прoцеc cтвoрення iнфoрмaцiйнoї системи підприємства з виготовлення
упаковки, як і в других галузевих напрямкам непреривно розвивається.
Вмiння прaвильнo cтвoрити cиcтему, чи oкрему зaдaчу, виявити i кoректнo
cфoрмулювaти критерiї i oбмеження приxoдять з дocвiдoм. Icнуючi
cтaндaрти, керiвнi дoкументи i метoдичнi мaтерiaли визнaчaють oргaнiзaцiйнi
питaння i реглaментують cклaд i змicт прoектнoї дoкументaцiї, aле не мicтять
рекoмендaцiй i вкaзiвoк, якi рoзкривaють cуть прoцеcу cтвoрення IC. Тому з
розвитком нових технологій, і покращенням старих ІС підприємств при
правельному їх використанню, зможуть покращити життя як собі, так для
своїх клієнтів.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОЗАВОДУ
На прибуток молочної ферми впливає багато факторів, включаючи
управління дійним стадом. Щоб приймати мудрі рішення, молочний фермер
повинен володіти достатньою інформацією. Системи молочного
тваринництва в Ірландії в основному засновані на пасовищах.
Комп’ютеризована інформаційна система управління DAIRYMIS II була
розроблена для задоволення потреб в управлінській інформації ірландських
молочних фермерів.
Точний збір і перевірка даних ферми є дуже важливим компонентом
інформаційної системи управління. З поганих вхідних даних неможливо
отримати хорошу інформацію. Система DAIRYMIS II заснована на
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записувачі. Реєстратор щомісяця відвідує кожну молочну ферму-учасника,
щоб зібрати дані про запаси та виробництво. Потім реєстратор кодує ці дані
для введення комп’ютера. Також описано перевірку даних на фермі та при
введенні даних на комп’ютер.
Щомісяця молочний фермер отримує низку звітів, які стосуються його
власної ферми, і звіти, за якими він може порівняти свої результати з
результатами інших молочних фермерів у своїй групі. Система дає 18
основних звітів. Система DAIRYMIS II впроваджується на молочних фермах
в Ірландії з 1980 року. Вигоди від використання системи можуть бути більш
використані, якщо фермери-учасники створять дискусійну групу.
Ми розповімо про декілька видів інформаційних систем в молочній
промисловості.
Ці системи забезпечують інформацію та підтримку рішень менеджерами
для ефективного прийняття рішень. Існують різні типи інформаційних
систем, таких як MIS, DSS та EIS, які підтримують різноманітні процеси
прийняття рішень на різних рівнях управління в організації.
Загальна система підтримки включає різні інформаційні системи, такі як
стратегічна інформаційна система (SIS), яка забезпечує підтримку бізнесу
для отримання стратегічних переваг над її конкурентами, функціональні
бізнес-системи (FBS), які упорядковані на операційних та управлінських
додатках для підтримки основних бізнес-функцій, такі як бухгалтерський
облік, інвентаризація, маркетинг, виробництво тощо, бізнес-експертні
системи (БЕС), які надають експертні консультації з конкретних складних
проблем і виступають експертом у конкретній проблемній області.
ІС призначені для досягнення наступних цілей:
- Поліпшити комунікацію між співробітниками
- Доставка продукції заклад
- Забезпечити об’єктивну систему для запису та агрегації даних
- Зменшити витрати, пов'язані з трудомісткою ручною діяльністю
- Підтримати інформаційні потреби організації.
ІС має мати чітко визначену структуру керівних принципів, політики,
практики, стандартів і процедур організації. Їх слід дотримуватися в усій
організації підтримці та використанні МІС. Він повинен підтримувати
довгострокові стратегічні цілі та завдання встановити. З іншого боку, також
використовується для рутинної операційної операції, щоб забезпечити
базовий контроль над повсякденністю діяльністю.
Щоб керувати організацією, менеджеру необхідні рішення, які
потребують інформації з різних джерел. Чим більше буде інформації на
основі досвіду або з внутрішніх та зовнішніх джерел, тим кращими будуть
рішення. Для прийняття якісних рішень менеджерам потрібні найкращі
інструменти, які їм доступні. Перш ніж зробити будь-які висновки,
менеджери повинні зробити наступне в міру своїх можливостей:
- Ретельно перевірити широкий спектр альтернатив
- Визначити витрати та ризики як позитивних, так і негативних наслідків
- Шукати нову інформацію для оцінки альтернативи
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- Врахування нової інформації, навіть якщо вона не підтримує
початковий курс дій
- Врахувати позитивні та негативні наслідки всіх альтернативних рішень
- Скласти положення щодо впровадження, включаючи плани заходів у
надзвичайних ситуаціях для відомих ризиків.
Отже, завдяки значним удосконаленням у сфері комп’ютерних
технологій (як програмного, так і апаратного), існує безліч методів, які
розвинулися на основі інформаційних технологій, зокрема, штучного
інтелекту, які можуть допомогти в цьому завданні – багато з яких
перевіряються в Dairy. Група інформаційних систем у McGill. Вони
включають загальні підходи до аналізу даних, включаючи штучні нейронні
мережі, для виявлення та прогнозування шаблонів; експертні системи на
основі нечіткої логіки для більш гнучкого прийняття рішень; методи
машинного навчання для отримання експертних знань; Інтернет-технології
для інтеграції даних; інтерактивна візуалізація даних для управління та
виявлення відхилень тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Технології вплинули на всі аспекти людського життя в недавньому
минулому, від комунікацій, транспорту, виробництва та промисловості до
медичних і фармацевтичних компаній.
Для більш ефективного та ефективного планування щоденної робочої
програми сучасні фармацевти використовують системи інформаційних
технологій (ІТ). Ця техніка проста у використанні і дозволяє виконувати
більшу кількість робіт швидко без особливих труднощів. Крім того,
стандарти інформаційних технологій для нових операційних методів
розглядаються як критична частина фармацевтичної промисловості, при
цьому дослідження та розробки (R&D) і виробництво в значній мірі
покладаються на базу на основі технологій [1].
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Багато фармацевтичних виробничих фірм прийняли комп’ютерні
технології завдяки різноманітним перевагам автоматизованих інформаційних
технологій. З іншої сторони, люди зіткнулися зі значними проблемами у
глобальному масштабі через зміну євгеніки хвороб, демографічного
навантаження та умов охорони здоров’я. У минулому фармацевтам
доводилося стикатися з різними проблемами у своєму професійному
житті. Ці незліченні проблеми можна вирішити шляхом збільшення
присутності та участі нових технологій у глобальному поштовху до
досягнення універсальної медичної допомоги. Тому розуміння ролі
технологій у подоланні цих перешкод є критичним [2].
Ось деякі технічні досягнення, які дозволяють фармацевтичній
промисловості розвиватися: електронний рецепт, ідентифікація штрих-кодів,
розробка біохімічних продуктів, теледогляд.
Електронний рецепт, який є значною частиною електронних медичних
карт, є одним із способів, яким лікарі відповідають критеріям доступної
допомоги. На противагу поширеній думці, електронний рецепт вигідний
медичним працівникам та аптекам. Фармацевти можуть заощадити час і
гроші, використовуючи електронний рецепт. Своєчасна передача ліків, що
виписуються пацієнта, із вторинної до первинної медичної допомоги має
вирішальне значення для забезпечення безперебійного догляду за
пацієнтом. Це також допомагає запобігти помилкам, спричиненим
непорозумінням. Кілька лікарень інвестували в програми електронного
виписування рецептів. Структура електронних рецептів використовується
для спрощення медичних рецептів, управління ними та розповсюдження. У
деяких випадках це допомогло лікарням зменшити кількість помилок,
пов’язаних із застосуванням ліків, підвищивши таким чином безпеку
пацієнтів [3].
Крім того, замість того, щоб надсилати інформацію про виписку
сусіднім фармацевтам, системи електронних рецептів надсилають їх
звичайним лікарям, а електронні системи виписування рецептів повністю
розбірливі та пропонують фармацевтам дані про пацієнтів, щоб допомогти в
оцінці небезпечних взаємодій з ліками. Крім того, фармацевтам більше не
потрібно звертатися до служби охорони здоров’я щодо спірних ліків. Це
також допомагає пацієнтам уникнути небажаних сюрпризів у своїх
рецептах. Основна перевага електронного рецепта полягає в тому, що він дає
можливість постачальникам медичних послуг і фармацевтам на місці
визначити, чи покривається рецепт страховим планом пацієнта. Ще одна
перевага електронного рецепта полягає в тому, що він автоматизує процес
авторизації поповнення лише кількома натисканнями.
Важливе досягнення ідентифікація штрих-кодів. Було показано, що
розпізнавання ліків зі штрих-кодом зменшує кількість помилок у введенні
ліків і збільшує повноту історії ліків у поєднанні з системами електронного
виписування рецептів. З іншого боку, експерти в галузі охорони здоров’я
часто придумують спосіб уникнути ідентифікації штрих-коду, тому що вони
вважають розпізнавання ліків за штрих-кодом тривалою процедурою.
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Директива про фальсифіковані ліки (FMD), директива для європейських
постачальників медичних послуг, рекомендує особливе визнання ліків у
пункті безкоштовного використання, щоб допомогти боротися з
підробкою. Хоча структура для підтримки цього ще не створена, метод
майже напевно включатиме розпізнавання ліків зі штрих-кодом, що значно
вплине на робочий процес аптеки [4].
З точки зору неспеціалістів, спосіб виготовлення ліків за рецептом – це
створення біохімічного продукту. Фахівці з фармацевтичної біохімії
розробляють нові ліки для людей із проблемами здоров’я. Вони також
вивчають взаємодію між ліками та здоров’ям та благополуччям людини. У
зростанні біохімічних продуктів, як і в інших технічних досягненнях, також є
величезні кроки вперед. У деяких випадках вони використовують штучний
інтелект, щоб допомогти їм досягти проривів. Цікаво, що, оскільки вченіфармацевтики та інженери працюють над ліками для зміцнення здоров’я
людини, ми побачимо, що нас чекає в майбутньому.
Telecare – це надання медичних послуг, а також призначення прийомів
пацієнтам додому через систему цифрових комунікаційних технологій.
Telecare має багато можливих переваг, включаючи усунення попиту на
відвідування лікаря для розширення доступу до лікування, розміщення
пацієнтів на передньому плані їхньої допомоги, а також зниження витрат на
медичне обслуговування та періодів подорожі. З іншого боку, переваги, які
пропонує telecare, ґрунтуються на різних сценаріях та додатках. Крім того,
поточні дослідження показують, що для підтримки додаткових інвестицій у
технологію необхідно більше доказів переваг та економічної ефективності
теледогляду.
За попередніми технологіями фармацевтичний сектор трансформується.
Покращується охорона здоров’я і значно знижуються ціни. Хоча цей прогрес
є значним технологічним прогресом у фармацевтичній промисловості, це не
лише технологія, яка дає змогу аптекам покращувати роботу, а й надавати
кращий догляд за пацієнтами. Моніторинг прихильності, мобільні пристрої,
автоматизована доставка та технологія управління лікарською терапією
мають значення для фармацевтичної промисловості.
Загалом, нові технології, включаючи штучний інтелект (AI),
ідентифікацію штрих-кодів (BI), теледогляд, електронний рецепт та інші,
можуть допомогти клініцистам і фармацевтам багатьма способами,
дозволяючи зберігати заплановані процедури та записи пацієнта та
згладжуючи хід лікування. електронний статут кордонів. В результаті
інформаційні технології покращать здоров’я та безпеку пацієнтів, дозволять
експертам і професіоналам фармацевтичної галузі надавати якісне та
ефективне лікування, а також допоможуть пацієнтам зрозуміти більшість
ліків, які вони застосовують. Інформаційні технології за останні роки
найбільше та найбільш значущий вплив на життя людей у всьому світі.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
АПТЕКИ
Метою кожного підприємства у сфері матеріального виробництва є
виготовлення товарів чи послуг у гарній якості з мінімальними витратами та,
зрештою, метою підприємства є отримання прибутку.
Для досягнення цієї мети потрібно виконати багато завдань, які залежать
від здібностей учасників виробничого процесу, і вирішення цих пунктів
можливе лише тоді, коли кожен співробітник, від пересічного до керівника,
зможе приймати оптимальні рішення на своєму робочому місці.
Процес прийняття оптимального рішення включає кілька етапів:
 аналіз та збір інформації з розв'язуваного завдання;
 виявлення певних варіантів доступних рішень;
 оформлення вирішення завдання у технічній документації, що діє на
підприємстві.
На кожному з цих етапів застосовуються автоматизовані інформаційні
системи(АІС).
АІС - це система для збору, зберігання, пошуку, накопичення, передачі,
обробки та аналізу інформації з використанням обчислювальної техніки,
комп'ютерних інформаційних мереж, засобів та каналів зв'язку [1].
Не винятком є фармацевтичні підприємства - аптеки.
При організації діяльності аптеки необхідно брати до уваги такі складні
завдання, як робота з постачальниками, замовлення товару, визначення
товарів, які незабаром можуть закінчитися, продаж ліків покупцям тощо.
На меті є розробка бази даних для інформаційної підтримки діяльності
аптеки. Інформація про ліки та постачальників заноситься до бази даних. При
отриманні нових ліків, йому присвоюється свій індивідуальний код, у базі
даних реєструється така інформація: ліки, постачальники, ціна замовлення,
виробник.
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Першим кроком у проектуванні інформаційної системи є формальний
опис предметної галузі. Найважливіший момент при розробці програми визначити цілі та вимоги. Починати обстеження предметної області
необхідно з визначення основних вимог [2].
На цьому етапі потрібно з'ясувати потреби користувачів інформаційної
системи. Аптека потребує зберігання та оперативної обробки інформації, і
основна частина такого матеріалу зазвичай організована у вигляді
інформаційної бази даних. БД є, зазвичай, група об'єктів яка, включає у собі
набір таблиць, і навіть найчастіше збережені процедури і уявлення, які
стосуються певної сукупності даних, які зберігаються у таблицях БД. Таблиці
можуть бути в одній БД або розподілятися за кількома базами даних.
Успішна розробка бази даних забезпечує простоту її підтримки. Дані
слід зберігати в таблицях, причому кожна таблиця повинна містити
інформацію одного типу, наприклад, відомості про авторів або читачів. Тоді
достатньо буде оновити конкретні дані, такі як адреса, тільки в одному місці,
щоб оновлена інформація відображалась у всій базі даних [3, 4].
Однією з причин популярності реляційних БД є те, що, будучи
правильно спроектованими, вони можуть оперувати гігантськими обсягами
даних. Microsoft SQL - система управління реляційними базами даних
(СУБД), розроблена корпорацією Microsoft. У роботі з великими наборами
даних SQL нагадує сучасну цифрову фотокамеру з потужним об'єктивом:
дозволяє переглядати великі обсяги даних або перейти до «великого плану»,
тобто. сфокусуватися на окремих рядках.
SQL є надійною базою даних для будь-яких цілей, може продовжувати
розширюватися в міру наповнення інформацією, без помітного зменшення
швидкодії операцій із записами в розрахованому на багато користувачів
режимі. Користувачі можуть бути додані шляхом модернізації обладнання.
Технічне обслуговування такої бази даних є дуже простим і не вимагає
великих знань. Можливі зміни в структурі даних і резервне копіювання під
час роботи сервера, без зупинки.
Завдання, які вирішуються автоматизацією аптеки:
1. Зменшити навантаження на персонал, звільняючи аптечних
працівників від багатьох трудомістких процесів: суттєво зменшується час на
обслуговування клієнтів, оскільки вся потрібна інформація (залишки товару,
аналоги, місце зберігання, інструкції із застосування), доступна в комп'ютері,
на робочому місці працівника; спрощується та прискорюється процес
інвентаризації, тому що на будь-який момент часу відомі залишки товарів та
місця їх зберігання; автоматично складаються заявки постачальнику
(програма самостійно формує звіти про надходження та реалізацію
визначаючи потреби у різних товарах).
2. На підставі різноманітних звітів аналізувати оборот продукції та
визначати оптимальні терміни та розміри замовлень.
3. Полегшує роботу з безкоштовними та пільговими рецептами,
дозволяє вводити різні дисконтні програми та програми лояльності клієнтів.
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Отже, аптечні інформаційні системи керують медичною інформацією,
пов'язаною з ліками, та застосуванням ліків для лікування пацієнтів.
Впровадження такої інформаційної системи допомагає позбавитися двох
ключових проблем: перевитрата ліків та призначення пацієнту відсутніх
ліків. Необхідність створення такої системи полягає у можливості вести
звітну документацію, формувати підсумки роботи, зберігати дані про ліки та
їх ціни, постачальників, тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У сучасних умовах, одним із головних завдань пріоритетного розвитку
сільськогосподарських підприємств країни щодо вирішення продовольчих
питань та
необхідності підвищення
конкурентоспроможності,
є
інтенсифікація агропромислового виробництва. Автоматизації, комплексна
механізація, розвиток інформаційних технологій та впровадження
інформаційних систем, що дозволяють з кожної одиниці використаних
ресурсів отримати більшу кількість та різноманітність високоякісних
продуктів харчування – це найбільш ефективний спосіб розвитку
агропромислового комплексу. Інноваційний розвиток агропромислового
комплексу уповільнюється в тому числі через низький рівень технологічної
оснащеності, що багато в чому визначається технічним і технологічним
рівнем промисловості та недостатньою кваліфікацією кадрів [1].
Інформаційні технології – важливий ресурс впливу на систему сталого
виробництва продуктів харчування та сировини для промисловості,
підвищення якості та безпеки продуктів харчування, зменшення
техногенного навантаження на навколишнє середовище, зниження втрат у
процесі виробництва сільськогосподарської продукції.
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Інформаційна система - комплекс, що включає обчислювальне та
комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, лінгвістичні засоби та
інформаційні ресурси, а також системний персонал і забезпечує підтримку
динамічної інформаційної моделі деякої частини реального світу для
задоволення інформаційних потреб користувачів [2].
Маючи потрібну інформацію, керівник може здійснювати моніторинг
господарської діяльності підприємства, швидко отримувати інформацію про
нові виробничі технології та новинки НТП, так само буде мати доступ до
різної інформаційної та статистичної інформації [3].
Сільськогосподарське підприємство потребує подібної інформаційної
системи, яка описуватиме способи господарювання, давати консультації та
коментарі. Для підвищення ефективності її використання слід запровадити
поділ по видах виробничої діяльності. Вхідна інформація має надходити
безпосередньо від самих сільськогосподарських підприємств і повинна
включати основні показники організації, інформацію про обладнання та
новинки, що використовуються.
Потім, вхідна інформація потрапляє в аналітичний відділ до експертів,
які повинні перевірити отриману інформацію на достовірність та
актуальність, а також на реалізованість на даному підприємстві. До
аналітичного відділу повинні входити експерти різних професій та звань.
Потім після перевірки інформація потрапляє в саму інформаційну систему у
відкритий доступ, і всі бажаючі можуть їй скористатися.
Інформаційні ресурси міцно зарекомендували себе ще як один, не менш
важливий, ніж інші чинники виробництва. Галузь АПК має великі проблеми
при розподілі інформаційних ресурсів, що позначається на швидкості її
розвитку. Використання інформаційних систем дозволить створити наукову
базу знань для сільськогосподарських підприємств та забезпечить
рівномірний доступ до інформаційного ресурсу. Все це позитивним чином
позначиться на розвитку сільського господарства та економіці країни.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
З погляду харчування є однією з найважливіших чинників здоров'я
населення. Захворювання людини безпосередньо пов'язані з тим фактом, що
він вживає в їжу продукти харчування, що не відповідають його потребам.
Особливого значення у системі харчування населення мають вітаміни та
мінеральні речовини, які необхідні підтримки здоров'я організму. Такими
думками керуються економісти. Вони вважають, що якість продуктів
харчування впливає на безпеку життєдіяльності людей та їх економічну
безпеку, тому що зменшують прибуток підприємства. Таке бачення має
примітивний характер, бо вартість товарів, які з’являються на ринку,
зазвичай регулюється попитом і пропозицією [1].
Нестача в нашій країні відповідних правових інструментів, регулюючих
діяльність харчової продукції, дає можливість несумлінним виробникам
порушувати норми про якість продукції й у своє чергу провокувати
конкуренцію. Однак у більшості випадків споживачам доводиться стикатися
з проблемою відсутності в їх продуктах ключових слів і це ще один із
мотивів для несумлінних виробників змінювати якість продуктів. У
сьогоднішній час споживач за наявною чисельністю людей, які мають право
на отримання інформації про якість продукції, є більш відомим і значущим,
ніж той, хто має право оцінювати якість продукції. На підставі цього можна
зробити висновок, що стан економічної безпеки підприємств харчової
промисловості має враховувати насамперед якість продукції та її кількість
[2, 3].
Інформаційне забезпечення економічної безпеки продовольчих
підприємств має бути забезпечене з огляду на сучасні принципи
інформаційної комунікації. Робота з інформацією включає збір інформації та
її обробку. На ефективність таких процесів відіграє двох складів –
методологічна та технічна. Методологічні включають алгоритми обробки
інформації, що охоплюють весь спектр інформаційної роботи починаючи з
пошуку дзвінкових джерел, які характеризують дані про певні ризики і
закінчуючи обробкою цих даних різними методами. Належачи до технічної
частини, вона є набором інструментів для такої обробки інформації, її
зберігання та подальшої роботи з архівними даними (моделювання,
порівняння, імітація змін та реакція на зміни існуючої системи економічної
безпеки та ін.). Особливу увагу потрібно приділити алгоритмам обробки
інформації, яка в свою чергу має ряд характеристик, що обумовлює
необхідність її групування [4].
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На сьогодні питання ефективності прогнозів в тому числі і економічної
безпеки продовольчих підприємств стає більш ясним, так як відповіді стають
чіткішими. Це визначено технічними можливостями обробки інформації, а
конкретніше засобами. Такий позитивний результат утворив цілі наукові
напрямки. Започаткування нової інформаційної ери показало, що ми маємо
недостатню кількість спеціалістів з обробки інформації. На даний час за
інформацією інтернет видання itweek, в США потреба в фахівцях даної
сфери складає 24% він загальної кількості спеціалістів. В Україні зараз
існують такі ж проблеми. Цей факт свідчить про те, що сфера
інформаційного забезпечення підприємств харчової промисловості потребує
конкретного рішення для формування та реалізації політики у цій сфері. І
тим самим залишає не вирішену проблему в методології аналізу економічних
ризиків для харчових підприємств, а також в оволодінні сучасними
інформаційними технологіями аналізу даних.
Отже, комплексна система інформаційного забезпечення економічної
безпеки має бути максимально спрощена та ефективна для поставлених задач
із збору інформації та аналізу. Також не потрібно забувати про спеціалістів,
які зможуть без проблем з нею працювати.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХОВОГО РИНКУ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
На сучасному фінансовому ринку досягти успіху в конкурентній
боротьбі можливо лише з використанням інформаційних систем. Їх
використання дозволяє залучити нових клієнтів, знизити витрати на
страхування компанії, точніше ведення актуального обліку. Для страхових
послуг характерне зниження лояльності клієнтів. Клієнт зазвичай
орієнтується не на конкретного страховика, якості обслуговування або ж
ефективності наданої компанією послуги. Заміна одного страховика іншим
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пов'язана насамперед з ціною страхового продукту. Тому можна зробити
висновок, що страховик який орієнтований на покупців і чітко розуміє
потреби споживача буде мати більшу клієнтську базу. Ось чому сучасний
світ немислимий без технологічних рішень, тому ті страхові компанії, які
мають можливість ширшого використання інформаційних систем відчують
зростання рівня використання послуг своєї компанії на ринку [1].
Хоча деякі страхові компанії внесли значні зміни завдяки цифровізації,
більшість компаній відстають. І прірва між сучасними страховими
агентствами та традиційними поглиблюється. Порушення, викликані Haven
Life, є яскравим прикладом. Компанія скоротила час на обробку заявок із
1-2 тижнів до 20 хвилин за допомогою онлайн-анкети свого вебсайту. У
2019 році страховики витратили на ІТ майже 225 млрд доларів, у 2020 році
пандемія трохи сповільнила інвестиції. Проте загальна сума все ще досить
низька, оскільки складність застарілої системи лише сповільнює інновації. За
даними McKinsey, дев’ять із десяти страхових компаній визначили застаріле
програмне забезпечення та інфраструктуру як перешкоди для цифровізації.
Як наслідок, велика промисловість, на яку в США припадає 1,3 трильйона
доларів, потребує зміни способів розвитку бізнесу. Зрозуміло, що сьогодні
місія «зробити страхування знову чудовим» значною мірою залежить від
впровадження технологій. Деякі компанії вносять внутрішні зміни,
створюючи інноваційні лабораторії, тоді як інші лише вагаються. Ось
основні проблеми, які потрібно вирішити:
- внутрішні процеси страхових компаній часто надто складні. Існує так
багато повторюваних операцій, що лише в США можна автоматизувати
майже 1 мільйон страхових робіт. McKinsey стверджує, що автоматизація та
цифровізація визначають основний потенціал галузі. Це означає, що страхові
компанії можуть автоматизувати від 50 до 60 відсотків своїх операцій
допоміжного офісу;
- страхувальники не задоволені своїми постачальниками послуг.
Дослідження Morgan Stanley і BCG стверджують, що страхові компанії, як
правило, забезпечують погане обслуговування клієнтів. Близько 60 відсотків
страхових клієнтів у всьому світі не задоволені своїми постачальниками
послуг, і майже 50 відсотків клієнтів страхування розглядають можливість
звернення до нових моделей;
- молоді вундеркінди вважають за краще працювати в технологічних,
консалтингових чи інших фінансових компаніях, а не в страхових. За даними
Deloitte, лише 4 відсотки міленіалів зацікавлені в роботі в галузі. Як наслідок,
компанії часто не мають достатньо технічно кваліфікованих працівників, щоб
стежити за змінами, не кажучи вже про їх розвиток;
- в умовах пандемії COVID-19 все більше споживачів звертаються до
постачальників із потужними цифровими можливостями. Недавнє
опитування PWC стверджує, що 41 відсоток споживачів, ймовірно, змінять
свою страхову компанію на користь більш цифровізованої [2].
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Наведу приклади 4 основних розв'язки актуальних проблем, які
призведуть до трансформації від традиційного страхового агентства до
інноваційної страхової компанії:
1. Внутрішня автоматизація робочого процесу з RPA і технічним
навчанням;
2. Цифровізація паперових записів з оптичним розпізнаванням символів;
3. Технічне навчання в страхуванні: автоматизація обробки претензій;
4. Переогляд традиційних способів управління претензіями та полісами в
епоху цифрового страхування.
Автоматизація дозволяє компаніям зменшити витрати, які витрачаються
на рутинну роботу, і переорієнтувати деяких штатних працівників на більш
творчі завдання. Переконливим прикладом скорочення витрат є
автоматизація обчислення виплат у Fukoku Mutual Life Insurance. Компанія
замінила 34 співробітників штучним інтелектом і тепер очікує підвищити
продуктивність на 30 відсотків після повної системної інтеграції. За
оцінками, компанія заощадить близько 1,25 мільйона доларів за перший рік
використання AI.
Інша сторона проблеми – вхідна кореспонденція та документація.
Щодня всі фінансові установи обробляють і збирають тисячі файлів у
паперові архіви. Це не найкращий спосіб зберігання, обробки та обміну
інформацією. Це також не сприяє збереженню навколишнього середовища.
Якщо файли цифровізуються, аналізуються та зберігаються в хмарі,
документи можна автоматично переглядати та відхиляти у разі невідповідної
інформації або помилок, що дозволяє страховому персоналу мати справу
лише з узгодженою та правильною інформацією. Дані про клієнтів, які
десятиліттями збирали пил у паперових архівах, більше не є статтею витрат у
звіті про прибутки та збитки. Якщо ви застосовуєте алгоритми оптичного
розпізнавання символів (OCR), вони стають цінними активами, які
розповідають глибоку історію про ваших клієнтів. Реальні програми OCR
з’явилися на початку 2010-х років. Отже, у технології немає нічого нового,
крім підвищеної точності основних алгоритмів машинного навчання, здатних
цифровізувати текст [3].
Є багато проблем різного масштабу: зламаний палець, велика
автокатастрофа, пожежа в елітній віллі чи значний аграрний позов від
великого корпоративного клієнта. Припустимо, що їхній земельний банк
США постраждав від посухи. По всій країні є тисячі гектарів, засіяних
посівами. Існує хороший спосіб скоротити витрати на такі проекти,
використовуючи АІ. Алгоритми технічного навчання можуть обчислювати
шкоду за допомогою супутникових знімків або дронів для дослідження полів.
Це дозволить виключити людський фактор і значно скоротити час і витрати.
Управління претензіями – це важливий бізнес-процес будь-якої
страхової компанії, який починається з реєстрації претензій і закінчується
виплатою страхувальнику. Програмне забезпечення для управління
претензіями зменшує ручний робочий процес і кількість взаємодій між
людьми. Клієнтам потрібно менше часу, щоб подати заявку. З точки зору
страхового перевізника, компанія знижує витрати на оплату праці шляхом
впровадження автоматизації [4].
64

Висновки. Галузь має великий попит на «технологічні таланти» та
потребує підтримки чи партнерства в інноваційному процесі. Додатки для
страхування та програмне забезпечення для керування агентами роблять
обробку претензій та спілкування простішими та гладкими для клієнтів, які
знають інформацію про цифрові технології. Штучний інтелект, Інтернет
речей, блокчейн, API, різноманітні пристрої та телематика – це нові
технологічні тенденції найближчого майбутнього, які слід враховувати, щоб
залишатися попереду конкурентів і, безумовно, вплинуть на майбутнє
страхування. Нова технологія дозволяє страховим перевізникам покращувати
клієнтський досвід та підвищувати ефективність роботи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Моделювання бізнес-процесів дає організаціям простий спосіб зрозуміти
та оптимізувати робочі процеси, створюючи візуальні представлення
ключових бізнес-процесів на основі даних.
Більшість підприємств мають досить гарне уявлення про різні бізнеспроцеси, що живлять їх повсякденну діяльність. Проте для отримання
оптимальних результатів необхідно проводити певні дослідження засобами
моделювання бізнес-процесів, адже просто "досить хорошої ідеї"
недостатньо [1].
Якщо організація хоче, щоб інвестиції в дослідження та розробки (R&D)
приносили достатню віддачу, а ІТ-проблеми вирішувалися з мінімальним
простоєм або робочий процес кваліфікації потенційних клієнтів був
високоточним, вона повинна розуміти ці процеси на об'єктивному та
всебічному рівні. Навіть бізнес-користувачі, які безпосередньо беруть участь
у цих процесах, можуть не мати повної прозорості щодо того, що саме
відбувається на кожному кроці.
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Бізнес-аналітики можуть отримати наскрізні погляди на життєвий цикл
бізнес-процесів за допомогою моделювання бізнес-процесів, методики
управління бізнес-процесами (BPM), яка створює візуалізації робочих
процесів на основі даних [2]. Ці моделі процесів допомагають організаціям
документувати робочі процеси, показники поверхневих ключів, визначати
потенційні проблеми та розумно автоматизувати процеси.
Моделювання
бізнес-процесів
це
потужна
техніка,
яка
використовується організаціями для підвищення ефективності, зниження
витрат і забезпечення масштабованості в операціях [3]. Тим не менш, для
тих, хто новачок у практиці, знати, які інструменти моделювання бізнеспроцесів потрібно використовувати може бути складним. Розглянемо деякі з
найбільш поширених і корисних інструментів моделювання бізнес-процесів.
Діаграми SIPOC - це інструмент, який використовується в методології
Six Sigma. Six Sigma була створена в 1986 році американським інженером
Біллом Смітом і надає різні методи та інструменти для вдосконалення
процесів. Одним з таких інструментів моделювання бізнес-процесів є
діаграма SIPOC.
SIPOC - це абревіатура, яка допомагає зацікавленим сторонам визначити
ключові елементи процесу на самому початку. «S» в SIPOC означає
постачальників (suppliers). «i» для вхідних данних (inputs). «P» для процесу,
який ви маєте намір поліпшити (process). «O» для вихідних данних (outputs).
І «c» призначений для клієнтів, для яких призначені виходи (clients). При
завершенні діаграми SIPOC кожна буква абревіатури зазвичай пишеться у
верхній частині стовпця у форматі таблиці. Потім зацікавлені сторони
перераховують ключові елементи в кожній категорії.
Однак перед завершенням списку необхідно намітити існуючий бізнеспроцес. Це надає зацікавленим сторонам візуалізацію того, як працює процес,
і допомагає визначити елементи, які є предметом абревіатури.
Unified Modeling Language (UML), діаграми були розроблені
інженерами-програмістами, але стали одним з найпопулярніших
інструментів моделювання бізнес-процесів. UML був створений для
забезпечення стандартизованого способу аналізу, проектування та
впровадження програмного забезпечення.
Існує близько 14 різних типів діаграм UML, деякі з яких корисні як
інструменти моделювання бізнес-процесів. Ці діаграми поділяються на дві
більші категорії – структурні та поведінкові діаграми. Структурні діаграми
аналізують структуру процесу, а поведінкова спрямована на його учасників і
різні компоненти.
Найбільш широко використовуються діаграми активності. Вони
використовуються для ілюстрації потоку різних процесів. Інші включають
діаграми прикладів використання та діаграми огляду взаємодії. Зазвичай
використовуються структурні діаграми UML, що включають діаграми
класів, об'єктні діаграми та діаграми компонентів [4].
BPMN карти процесів по суті є розширенням UML. Але на відміну від
UML, BPMN був створений виключно для забезпечення стандартизованої
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системи для цілей моделювання бізнес-процесів. BPMN по суті є методом
блок-схеми, який ілюструє всі етапи бізнес-процесу. Однією з його переваг є
його гнучкість, що дозволяє зацікавленим сторонам створювати діаграми, які
служать різним цілям.
Наприклад, діаграми BPMN можуть бути використані для надання
зацікавленим сторонам широкого огляду процесу. Вони також можуть бути
використані для створення високо деталізованих діаграм, які забезпечують
практичні рекомендації зацікавленим сторонам, відповідальним за виконання
завдань. Існує чотири загальні елементи діаграм бізнес-процесів:
 Потік об'єктів. До них відносяться події, заходи та шлюзи.
 Підключення об'єктів. Суцільні рядки вказують на передачу завдань,
а пунктирні - повідомлення.
 Плавальні доріжки. Ці деталізовані обов'язки для під задач і людей
або відділів, відповідальних за їх виконання.
 Артефакти. Вони використовуються для додавання інформації на
схему, яка не є послідовністю або потоками повідомлень.
Постанова потоків цінностей використовується для ілюстрації кроків у
бізнес-процесі. Основною метою цієї методології є визначення місць, де
процес може бути покращений шляхом видалення дефектів. Є кілька різних
видів дефектів, які зацікавлені сторони прагнуть ідентифікувати. До них
відносяться:
 Очікування. Це затримка виробництва, викликана порушенням у
попередньому процесі.
 Рух. Непотрібні кроки, які призводять до того, що завдання займає
більше часу і коштує дорожче.
 Перевезення. Скорочення кроків, пов'язаних з транспортуванням
поставок або інформації.
 Перевиробництво. Виробництво більше, ніж попит, що призводить до
відходів або витрат на зберігання.
 Надмірна обробка. Занадто довго намагаються зробити все ідеально, а
не переходять до наступного етапу.
 Дефекти. Виконання або вироблення предметів або задач, які повинні
бути усунутими.
Діаграми Ганта, як правило, використовуються менше, ніж інші
інструменти моделювання бізнес-процесів, які ми обговорювали вище.
Однією з причин є те, що діаграми Ганта були розроблені понад 100 років
тому, і з тих пір з'явилися більш складні інструменти моделювання бізнеспроцесів. Діаграми Ганта - це спрощені діаграми, які забезпечують
візуалізацію часу, пов'язаного з певними завданнями. Наприклад, діаграми
Ганта показують час початку і закінчення процесу і скільки часу знадобилося
кожному з них для завершення.
Таким чином, діаграми Ганта ідеально підходять для чутливих до часу
процесів. Вони показують зацікавленим сторонам, коли конкретні завдання
повинні починатися і закінчуватися, і чи завершуються процеси за графіком.
Діаграми Ганта, однак, не дуже добре підходять для складних бізнеспроцесів.
67

Таким чином, моделювання бізнес-процесів озброює підприємство
об’єктивною бізнес-аналітикою, яка підтримує більш обґрунтовані рішення
щодо розподілу ресурсів, покращення процесів та загальної бізнес-стратегії
[5]. Маючи чітке уявлення про процеси, корпоративні команди можуть
гарантувати, що робочі процеси завжди забезпечують бажані результати. Як
наслідок, операційні витрати нижчі, дохід вищий, а результати бізнесу
сильніші.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні одним із найважливіших завдань сучасного бізнесу є
вдосконалення процесів управління. Звісно вирішення такої задачі залежить
від багатьох складових та головною є створення інформаційних систем.
Розмірковуючи про сучасні вимоги до якості роботи виробничих
підприємств, зазначається, що ефективна робота повністю залежить від
оснащення обладнанням компанії інформаційних засобів на системі
автоматизованого обліку.
Комп'ютерний облік товару повністю відрізняється від звичайного.
Програми обчислювальної системи спрощують розрахунки, скорочуючи час,
який потрібен на накопичення даних та оформлення документів для аналізу
торгової діяльності.
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Інформаційна система - сукупність технічного, програмного
забезпечення, призначеної для збору, обробки та розповсюдження даних в
рамках всієї організації [1].
Гнучка, добре спроектована система підприємства дозволить побудувати
формування облікових та планових даних, а також максимально полегшить
процес аналізу економічної інформації.
З цією метою на різних підприємствах, в тому числі і виробничих
розробляється та впроваджується інформаційна система, найбільш
оптимальною реалізацією якої в сучасних умовах є її побудова в архітектурі
"клієнт-сервер" з урахуванням можливостей обробки інформації у загальній
для структурних підрозділів підприємства бази даних [2].
Під ІС розуміється комплекс взаємопов'язаних елементів (програмних,
телекомунікаційних та апаратних засобів; персоналу та інформаційних
ресурсів). Цей комплекс призначений певною мірою для збору, обробки,
зберігання, використання та розповсюдження інформації. Головною метою є
зменшення витрат та термінів реалізації під час здійснення основних бізнеспроцесів у межах організаційно-управлінської структури підприємства [3].
ІС діляться на декілька типів, кожні з яких відіграють важливу роль у
виробничому (життєвому) циклі, виконуючи необхідні дії у автоматизації
виробничого підприємства.
CRM-система - це концепція управління взаємодії з клієнтами. Система,
яка організовує роботу фірми з орієнтуванням на потреби покупця, більш
активну і плідну роботу з ним. Має на меті вдосконалення продажі товарі
(послуг), а не на виробництво їх.
ERP-система автоматизує процедури, що створюють бізнес-процеси.
Наприклад, виконання замовлення клієнта: прийняття заявки, постановка
рахунку, отримання оплати, відвантаження зі складу, доставка.
Така система служить свого роду путівником, завдяки якому
автоматизуються різні кроки на шляху обробки замовлення. Коли працівник
вводить замовлення клієнта в ERP-систему, він має доступ до всієї
інформації, необхідної для того, щоб запустити замовлення на виконання.
Ефективність функціонування промислових підприємств, значною
мірою визначається рівнем обробки інформації, якістю та захищеністю
інформаційного обслуговування, а також оперативністю взаємодії
керівництва з його структурними підрозділами.
Є два підходи до інформатизації підприємств:
1. Локальна (адаптивна) інформатизація, вона дозволяє вирішувати
лише оперативні завдання, але не призводить до підвищення ефективності
функціонування;
2. Комплексна інформатизація, яка дає можливість отримувати повну
інформацію про стан бізнесу та вживати оперативні заходи, щодо його
покращення. Сутність такого підходу полягає у точному розрахунку
тимчасових та матеріально-вартісних витрат на підтримку всіх основних
бізнес-процесів та їх суттєвому скороченні за рахунок переведення на
інформаційну платформу.
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Другий варіант більш успішний, але на його впровадження потрібне
залучення максимального бюджету компанії. Він дає змогу працювати у
виробничих підрозділах, яким потрібна наявність та оперативний доступ до
регламентних та експлуатаційних документів, медіа-матеріалів, технічних та
заводських документів, технологічних, принципових схем. Ці та інші
можливості забезпечуються інформаційними системами в комплексному
методі [4].
Переваги широкої інформатизації компанії:
 Підвищення швидкості товарообігу;
 Зниження витрат підприємства під час поставок;
 поліпшення якості продукції;
 скорочення зайвих товарних запасів;
 розширення асортименту продукції;
 виконання замовлень згідно поставленого терміну та підвищення
загальної якості обслуговування клієнтів.
Під час проведення автоматизації промислового підприємства необхідно
керуватися такими основними принципами:
- чітке уявлення керівництвом місії компанії, постановка основних
стратегічних цілей, завдань та етапів інформатизації, розумний вибір
стратегії та пріоритетів при її здійсненні;
- тісна взаємодія вищих менеджерів та співробітників підприємства з
фахівцями у галузі інформаційних технологій та інформатизація на цій
основі реальних, а не формальних бізнес-процесів;
- комплексність інформатизації;
- відповідність запланованих заходів щодо інформатизації фінансових
можливостей підприємства;
- готовність всіх працівників підприємства, зокрема і його керівників, до
серйозного особистого зростання і навчання, зміни стилю своєї діяльності,
розбудові багатьох звичних бізнес-процесів.
Отже, власники великих і середніх підприємств розуміють необхідність і
велику важливість переходу на новий рівень управління виробничими
підприємствами. Це забезпечує, мінімізацію часу на обробку чисельної
інформації, полегшує працю робітників, підвищує прибуток, а також дає
змогу компанії бути впевненими конкурентами на ринку.
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Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців з одного
боку, та сучасне студентство, яке зростає у середовищі інформаційного
простору, сучасних освітніх технологій дистанційного та електронного
навчання, які набувають все більшого поширення в Україні – з іншого,
ефективно сприяють формуванню нової парадигми освіти у напрямі
студентоцентрованого навчання і викладання [1]. Технології ІКТ пов’язані з
передачею, збереженням, створенням та управлінням інформацією. Світові
ІКТ дуже швидко розвиваються і нам потрібно йти з ними в ногу, вони
відіграють у нашому житті важливу роль. Без них важко уявити наше
сьогодення. Зараз значна частина людей у світі мають гаджети різних типів:
телефони, комп’ютери, планшети тощо. Складно повірити в те, що якихось
20 років тому це було чимось новим і незвіданим.
Слід зазначити, що саме глобальна мережа інтернет зробила свого роду
прорив в інформаційних технологіях. Засобами яких ми можемо спілкуватися
з рідними які знаходяться за тисячі кілометрів від нас. Крім того, сучасні
комп’ютерні технології полегшують роботу мільйонам людей і дозволяють
сьогодні також навчатись і працювати в умовах віддаленого доступу.
ІКТ здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання
студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання.
Разом з тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на освітні
технології, а й уводить до процесу освіти нові прийоми навчання. Вони
пов'язані із застосуванням комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального
устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації,
створення нових засобів навчання і збереження інформації, до яких належать
електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви,
глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та
інформаційно-довідкові системи [2].
Важко переоцінити сучасні ІКТ в умовах пандемії та введення
військового стану в країні. В основі дистанційних технологій навчання
лежать ІКТ, завдяки чому існує можливість навчання з будь- якого куточка
Землі, де є інтернет. Все це позитивно впливає на процес навчання в цілому.
Однак є проблеми щодо використання та впровадження різних програмних
засобів навчання, яка полягає в тому, що для реалізації конкретної технології
існує необхідність її детального вивчення, що вимагає певних часових затрат.
В той же час, різних ІКТ з’являється значна кількість.
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За час суттєвих змін ми пристосувались до особливостей комунікації,
діти та дорослі навчилися працювати з комп’ютером та програмами для
дистанційного
навчання.
Для
легшого
сприйняття
інформації
використовуються презентації. Саме комп’ютером ми користуємось для
підготовки до занять, безпосередньо для навчання, представлення та
вивчення нового матеріалу.
Дуже важливу роль в бізнесі відіграє інформаційна комунікація. Можуть
проводитись онлайн зустрічі, тренінги, семінари та інше. Обговорення
різноманітних робочих питань для розвитку підприємства тощо. Можна
сказати, що бізнес який не пристосувався комунікувати онлайн просто
«загинув». У сучасному світі людство стало залежним від ІКТ, а певні
процеси у будь якій галузі господарства неможливо здійснити.
Завдяки впровадженню останніх досягнень ІКТ у бізнес – середовище
відбувається збільшення продуктивності праці робітників, перш за все
завдяки підвищенню мобільності та дистанційному доступу до продуктивних
систем (ERP), прискорюються та спрощуються внутрішні та зовнішні
комунікації; створюються нові можливості для автоматизації бізнес-процесів,
в тому числі завдяки впровадженню системи електронного документообігу,
CRM [3]
Найчастіше, усі події світу ми отримуємо засобами ІКТ. За допомогою
новітніх супутників Starlink інтернет може бути у найвіддаленіших куточках
світу, або у містях де його взагалі ніколи не було. Отже, на даному етапі
розвитку технологій все зваємо пов’язане і одне без іншого існувати не може.
Завдяки ІКТ ми можемо, купувати чи продавати певні товари чи
послуги, рекламувати ці ж послуги або продукцію. Це допомагає розвивати
певні галузі, які за допомогою реклами дають про себе знати певній цільовій
аудиторії. Це підтримка реклами у Fakebook, Instagram, Google тощо. Також
ІКТ надає можливість проводити транзакції із різноманітними світовими
банками, належне функціонування бірж, безготівкова оплата Swift, це
відіграє і важливу роль у економіці країни.
ІКТ також забезпечують швидку передачу даних, розробку електронних
документів, їх обробку, форматування та редагування.
Отже, всі сучасні інформаційно-комунікаційні технології полегшують та
удосконалюють наше життя. Коли бачиш на власні очі розвиток технологій,
то стає зрозуміло, що світ розвивається і ми разом із ним.
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ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ АГЕНЦІЇ
Сьогодні важко уявити будь-який заклад чи компанію без
інформаційних систем. Розглянемо насамперед термін інформаційні системи
(ІС) – це система призначена для збереження, обробки і пошуку інформації.
(ІС) діляться на різні види класифікації, а саме на : архітектурні, по степеню
автоматизації, характеру обробки даних та інші. Для прикладу розглянем (ІС)
охоронної агенції, вона застосовується для безпеки вашого майна, банків,
магазинів і т. д. Є маса компаній які пропонують свої послуги в дані сфері
аби ви могли спокійно знаходитись вдома або вдалині від нього. Системи
охорони забезпечують зручність і спокій завдяки сенсорним технологіям,
можливості підключення до інтерфейсу користувача. Схема автоматизації
складається з двох елементів. Перша це система моніторингу, яка слідкує за
об’єктом всередині та кругом нього, за допомогою камер та датчиків різних
типів. Друга–це системи які запобігають злочинам здійснювати управління та
контроль вхідних і вихідних на онові
інформації від систем моніторингу.
Інформація яка була відстежувана передається через мережу до диспетчера у
вигляді аварійних сигналів, також ця інформація за вимогами може
зберігатися на захищеному сервері [1, 2].
Системи запобігання злочинності можуть включати в себе датчики
закриття і відкриття дверей, датчики розбиття скла, для запобігання
надзвичайних ситуацій, а також системи управління входом і виходом і
введення журналів тих хто входить і виходить [3].
Комунікаційні мережі систем безпеки. Через мережу великі об’єми
даних складових журналів безпеки, журнали операцій, а також журнали
вхожу і виходу із системи моніторингу і запобігання злочинів, відстежуються
на ПК моніторингу безпеки і зберігається та керується на захищених
серверах. Вся система також може бути зв’язана через мережу з іншими
системами автоматизації задачі щоб забезпечити більш ефективне керування
безпекою об’єкта [4].
Найнадійніший спосіб захистити свій дім це встановити сигналізації з
підключенням
пульта
охорони.
Охоронні
сигналізації
можуть
використовуватись в багатьох корисних функціях. Встановлення охоронної
сигналізації на приватному об’єкті стала звичайним обрядом для власників.
Отож що потрібно знати при виборі охоронної сигналізації? Є кілька видів
охоронної сигналізації:
 Автономна сигналізація задача якої це включення голосних звуків чи
світлових сирен що охороняє приватний об’єкт. Мета даних процедур
робиться щоб злякати злочинців та привернути увагу сусідів. Час роботи
сигналізації залежить від встановленої програми.
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 Пультова сигналізація. Пульт-це комп’ютер зі спеціальною програмою,
на якому встановлена програма і вона підключається до встановлених систем
сигналізації на об’єкті. Системи передають інформацію про надзвичайну
ситуацію на пульт сигнал тривоги. Підключення до пульта можливе через
GSM.
 GSM сигналізація. Перевага даної системи сигналізації полягає в
можливості дистанційного контролю за об’єктом. GSM сигналізація дозволяє
швидко отримати інформацію та дистанційно ставити і знімати з охорони.
На стадії вибору сигналізації потрібно скласти план чи схему для
виконання охоронних функцій. Також варто звернути увагу якщо у вас є
домашні тварини тому треба придбати датчики які не будуть реагувати на
переміщення котів чи собак. Охоронні датчики бувають двох типів– це
дротові і бездротові. Дротові підключаються за допомогою спеціального
сигнального кабелю, а бездротові за допомогою радіосигналу.
Охоронна сигналізація це сучасна складова частина інформаційної
системи охоронної агенції. Функції сучасних систем сигналізацїй дає зібрати
великий комплекс охоронної безпеки під будь-які потреби.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ВИДАВНИЦТВА
В умовах сучасного світу для суспільства грає велику роль та значущість
інтелектуального розвитку нації, збільшується вартість та цінність знань.
Основою накопичування знань є книги та книжкова продукція. Книга це
індивідуальний товар який потребує індивідуальних просувань її на ринку
для
задоволення
духовних та
інформаційних потреб
читачів.
Книговидавничий маркетинг як вид професійної діяльності призначає
об'єктивність застосування. Але відсутність необхідних научнообґрунтованих методичних досягнень щодо розробки та аналізу головних
факторів сукупності маркетингу в цій сфері визначає популярність даного
дослідження.
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Властивістю книговидання є об’єднання виробничих видів діяльності.
Елементом виробничої сфери видавництва є книга як товар. Однак
опиняючись на ринку, книга служать для утіхи духовних та інформаційних
потреб суспільства.
Маркетингова сфера в книговидавництві цілеспрямована на здобуття
певних цілей:
• виготовлення заманливих умов як для автора так і для читача;
• вивчення читацької (цільової) аудиторії;
• схеми утворення цін на книги та книжкову продукцію;
• сформування книжкової культури та заохочування попиту на книги;
• створення популярних Інтернет-магазинів для швидкого та
оперативного збуту продукції.
• пошук конкуренції над іншими засобами отримання інформації;
• мерчандайзинг актуальний спосіб для розширення книжкової
продукції;
Книжкова продукція розрізняється за кількома ознаками, кожна книга як
представниця різновидів одночасно, це дає відтворення своєрідності на її
зміст, оформлення, структура книжкових компонентів. Всі різновиди книг,
таким чином до наявних стандартів, вимагає особистого зовнішнього та
внутрішнього оформлення, індивідуальної структури.
Оперативна служба маркетингу та продажу має надати можливість
одержати книгу за побажанням користувачів. Надати це повинна система
розширення товару на ринок. Від видавництва до читача може бути кілька
ланок: торгові агенти, оптові та роздрібні продавці. Практично вже
напрацьовані типові схеми реалізації книг та книжкової продукції.
Головна роль на ринку книг та книжкової продукції відноситься
маркетинговим комунікаціям. Видавництвам потрібно систематизувати у
рамках існуючих ресурсів результативну комунікаційну компанію.
Комунікації необхідні, для збору заявок на книжкову продукцію, знайти
читача, зробити і зберегти в його свідомості вабливий образ видавництва.
Поміж елементів маркетингових комунікацій на ринку книг потрібно
конкретно позначити: заохочування збуту, PR, реклама, прямий маркетинг,
мерчандайзинг, особистий продаж.
Поширеною характерною системою поширення книг є: промисловецьоптова торгівля-роздрібна торгівля-споживач. Поширення книг та книжкової
продукції залежить від чергових факторів: типів видань; образ читача;
розташування споживачів; передбачений розмір продаж; попит. На ринку
книг перебільшує форма установлення роздрібної вартості виходячи з
оптової вартості, особистих витрат звернення і передбачуваний рівень
доходу та з визначеного даним роздрібним підприємством ступеня
торговельний оцінки, купівельних потреб та цін конкурентів.
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СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАННЯ КАВИ ТА ЧАЮ
Iнфoрмaцiйнa cиcтемa - це oргaнiзaцiйнo офoрмленa cукупнicть
iнфoрмaцiйних пoтoкiв, дoкументiв, кaнaлiв зв’язку i технiчних зacoбiв, якi
зaбезпечують взaємoзв’язoк мiж пiдcиcтемaми упрaвлiння з метoю її
ефективнoгo функцioнувaння.
Iнфoрмaцiйнa cиcтемa підприємства з пocтaчaння чaю тa кaви
cклaдaєтьcя iз людей, oблaднaння, прoцеciв, прoцедур, дaних тa oперaцiй.
Признaчення інформатизації пoлягaє в oпиci екoнoмiки oб’єктa, йoгo
cтaну, cтaну реcурciв i кaпiтaлу oб’єктa екoнoмiки, їх взaємoдiї, щo
вирaжaєтьcя через екoнoмiчнi пoкaзники.
Дo гoлoвних зaвдaнь ІС підприємства з пocтaчaння чaю тa кaви
нaлежaть:
- виявлення джерел iнфoрмaцiї;
- збирaння, реєcтрaцiя, oбрoблення тa видaчa iнфoрмaцiї прo cтaн
вирoбництвa;
- рoзпoдiл iнфoрмaцiї мiж зaцiкaвленими ocoбaми тa пiдрoздiлaми
вiдпoвiднo дo їх функцiй в упрaвлiннi [1].
Хaрaктернoю риcoю є те, щo людинa виcтупaє aктивним учacникoм
iнфoрмaцiйнoгo прoцеcу. Це виявляєтьcя в умoвaх функцioнувaння
aвтoмaтизoвaних рoбoчих мicць (AРМ) прaцiвникiв. Кoриcтувaч здiйcнює
введення та oбрoбку iнфoрмaцiї, а також зacтocувує її в упрaвлiннi.
Функцiї iнфoрмaцiйнoї cиcтеми з пocтaчaння чaю тa кaви:
- oбчиcлювaльнa (вчacне i якicне oбрoблення iнфoрмaцiї)
- вiдcтежувaльнa (вiдcтеження i фoрмувaння неoбхiднoї внутрiшньoї i
зoвнiшньoї iнфoрмaцiї);
- зaпaм’ятoвувaльнa
(зaбезпечення
безупиннoгo
нaкoпичення,
cиcтемaтизaцiї, збереження, вiднoвлення вciєї неoбхiднoї iнфoрмaцiї);
- кoмунiкaцiйнa (зaбезпечення передaчi пoтрiбнoї iнфoрмaцiї в зaдaнi
пункти);
76

- iнфoрмaцiйнa (реaлiзaцiя швидкoгo дocтупу, пoшуку, видaчi неoбхiднoї
iнфoрмaцiї);
- дoкументaльна (зaбезпечення фoрмувaння уciх неoбхiдних фoрм
дoкументiв) [2].
У автоматизоції системи підприємства виділяють певнi вимoги, a
caме:дocтoвiрнicть iнфoрмaцiї; цiлicнicть; aктуaльнicть та нaдiйнicть [5].
У cиcтемi фiнaнcoвo-oблiкoвoї рoбoти тaкi cиcтеми пoвиннi зaбезпечити:
 реaлiзaцiю oблiкoвoї пoлiтики; кoнтрoль зa рухoм зacoбiв;
вiдcтежувaння руху тoвaрнo-мaтерiaльних пoтoкiв;
 oперaтивне визнaчення дебiтoрcькoї тa кредитoрcькoї зaбoргoвaнocтi;
кoнтрoль зa викoнaнням дoгoвoрiв, плaнiв, кoштoриciв; фiнaнcoвoю
диcциплiнoю;
 oперaтивне oтримaння нaбoру дoкументiв звiтнocтi (oперaтивнoї,
фiнaнcoвoї, пoдaткoвoї, cтaтиcтичнoї) [3].
Cтруктурa iнфoрмaцiйнoї cиcтеми компанії з пocтaчaння чaю тa кaви
визнaчaєтьcя рoзмiщенням i взaємoзв’язкaми її елементiв aбo чacтин при
викoнaннi їхнiх функцiй. Вона зaлежить вiд величини cиcтеми тa її
cклaднocтi. Величинa cиcтеми хaрaктеризуєтьcя не лише кiлькicтю її
елементiв, a й зв’язкaми мiж ними. Cклaднicть визнaчaєтьcя рiзнoмaнiтнicтю,
неoднoрiднicтю влacтивocтей елементiв тa рiзнoю якicтю зв’язкiв мiж ними
(прямi, звoрoтнi, нейтрaльнi тoщo) [4, 5].
Iнфoрмaцiйнa cиcтемa з пocтaчaння чaю тa кaви хaрaктеризуєтьcя
нaявнicтю функцioнaльнoї тa зaбезпечувaльнoї чacтин.
Функцioнaльнa чacтинa - це мoдель cиcтеми упрaвлiння oб’єктoм з
вiдпoвiдними oптимaльними cхемaми упрaвлiння i дoкументooбiгу.
Функцioнaльнa чacтинa зacтocoвує метoди, cпocoби oбрoбки iнфoрмaцiї
предметних дiлянoк рoбoти.
Зaбезпечувaльнa чacтинa iнфoрмaцiйнoї cиcтеми cклaдaєтьcя iз
oргaнiзaцiйнoї cтруктури пiдприємcтвa, технiчнoгo, iнфoрмaцiйнoгo,
технoлoгiчнoгo, мaтемaтичнoгo, прoгрaмнoгo, лiнгвicтичнoгo, прaвoвoгo,
ергoнoмiчнoгo тa iнших видiв зaбезпечення.
Тaким чинoм, iнфoрмaцiйну cиcтему з пocтaчaння чaю тa кaви cлiд
рoзглядaти як:
1) елемент iнфoрмaтизaцiї – oргaнiзoвaнoгo coцiaльнo-екoнoмiчнoгo i
нaукoвo-технiчнoгo прoцеcу cтвoрення oптимaльних умoв для зaдoвoлення
iнфoрмaцiйних пoтреб тa iнтенcифiкaцiї екoнoмiки, cтвoрення передумoв дo
перехoду в iнфoрмaцiйне cуcпiльcтвo;
2) зaciб aвтoмaтизaцiї iнфoрмaцiйних прoцеciв i технoлoгiй тa прoцеcу
фoрмувaння нoвoгo aвтoмaтизoвaнoгo iнфoрмaцiйнoгo cередoвищa;
3) зaciб oпиcу i упрaвлiння екoнoмiчним oб’єктoм, йoгo реcурciв,
кaпiтaлу, їх взaємoдiї, якi вирaжaютьcя через екoнoмiчнi пoкaзники.
Отже, автоматизація підприємства з постачання чаю та кави є
актуальною та невід'ємною складовою до якої входить комплекс заходів,
щодо підвищення ефективності бізнес-процесів. Задля підвищення
конкурентоспроможності на ринку та надання якісних транспортних послуг.
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АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Транспортування та експедирування вантажу - складний та
багатогранний процес, розподілений у часі та просторі, який складається з
безлічі етапів та де задіяна велика кількість учасників. Потужним засобом
ефективного планування, організації та здійснення перевезень є модулі
керування.
На багатьох підприємствах, як великих, так і середніх пов'язаних з
вантажоперевезеннями є необхідність відстежувати свій товар, який
перевозиться на всьому його маршруті. Ускладнення завдань, які пов’язані з
зростаючими вимогами споживачів до електронного оснащення транспорту,
призводять до розвитку інформаційних рішень.
Система поставок вантажів сприймається, як безліч зв'язків і відносин,
що виникають із створення готового продукту в постачальника до
безпосередньої його реалізації в споживача [1].
Поки вантаж (кінцевий або проміжний продукт будь-якого виробництва)
не доставлений одержувачу для подальшого використання в технологічних
процесах, або безпосереднього споживання, він не може в економічному
сенсі вважатися повністю готовим.
Інформація, яка є основною при створенні інформаційної системи на
підприємстві включає в себе обсяг вантажу, стану рухомого складу а також
розкладу та маршруту перевезень.
Автоматизація автотранспортного підприємства може бути вирішена
декількома
способами,
але
перевага
віддається
інформаційнообчислювальним
мережам.
Інформаційно-обчислювальні
мережі
представляють динамічну та ефективну галузь автоматизованої технології
процесу введення, передачі, обробки та видачі інформації [2].
78

До її складу, як правило, входять інформаційні системи (Інтернет сайти,
системи інформаційного оповіщення та зв'язку), системи електронного
документообігу, файлові сховища тощо.
Так, наприклад, для доступу в мережу та роботи з її ресурсами, як
правило, використовується єдина система ідентифікації користувачів: при
вході в мережу користувач представляється системі (проходить процедуру
аутентифікації).
Така система не тільки полегшує роботу користувача, а й дозволяє більш
ефективно організовувати роботу інших служб, наприклад, відправлення
користувачеві електронних повідомлень, зберігання службової інформації
користувача та розподіл прав доступу до неї, надання користувачеві певних
повноважень тощо [3].
Інформаційно-обчислювальні системи за їх розмірами поділяються на:
локальні, регіональні, глобальні, широкомасштабні.
Основні робочі місця, які потребують автоматизації та їх функціональне
призначення:
1. Плановий відділ. Тут виконується розрахунок премій та аналіз
діяльності підприємства. Крім того, призначений для планування технікоекономічних показників, збитків та доходів. Форми аналізу повинні
формуватися за всіма видами робіт (господарські, замовні, маршрутні,
комерційні та ін.) а також у деяких підпунктах підприємства (відпрацьовані
години, виручка витрата палива та ін.).
2. Техвідділ. Персонал цієї служби відстежує всі переміщення
автомобілів по підприємству і не тільки (постановка на ремонт, переміщення
по ремонтних зонах, вихід з ремонту). Необхідне планування обліку
ремонтних робіт над автомобілями і навіть розробки маршрутних треків. Тут
заповнюються потрібна документація (види ремонтних робіт, нормативи
трудомісткості та простою в ТО та в ремонті, вартості ремонту та ін.).
Автоматизація цього пункту дозволить отримати оперативні дані про
місцезнаходження автомобіля, готовність до виконання транспортної роботи,
про простої в ремонті, тощо. Вся інформація про зміну стану автомобілів
миттєво відображається в базі даних і стає доступною на читання з інших
робочих місць.
3. Бухгалтерія. Це найскладніша служба (з погляду реалізації та
супроводу) і має складатися з комплексу самостійних автоматизованих
робочих місць, функціонально пов'язаних як між собою, так і з іншими
робочими місцями підприємства. Виходячи з цього, у бухгалтерії повинні
функціонувати підсистеми:
 розрахунок заробітної плати всім працівникам;
 робота з банком (виписка платіжних доручень та інша документація);
 договірні роботи з зовнішніми організаціями (постачальниками
запчастин, замовниками, постачальниками продукції і тому інше).
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Без адекватного механізму інтеграції з іншими інформаційними блоками
управління компанією, ваша система виявиться малоефективною з точки
зору верхнього рівня управління, і може внести додаткові перешкоди в
управлінському обліку, а також підвищити «ручні» трудовитрати на
перенесення інформації з одного блоку в інший [4, 5].
Тому, слід приділити увагу вимогам інтеграції з фінансовим блоком і
блоком управління транспортом, тобто, керуванням логістикою перевезень.
При цьому слід розуміти, що у фінансовий блок, ви в основному «віддаєте»
інформацію, а з блоку логістики (TMS-Transportation Management System) ви
«отримуватимете» інформацію про умови експлуатації ваших транспортних
засобів.
Сучасна автоматизація – задоволення не з дешевих. При вдалому
впровадженні, на вас чекає скорочення невиробничого персоналу приблизно
на 30 % і скорочення операційних витрат приблизно на 10-15 % за умови
постійних показників навантаження.
Оскільки це відносяться до середньострокових вкладень, термін
окупності зазвичай встановлюють 3-5 років.
Тільки потрібно врахувати, що скорочення операційних витрат, а також
запасів запасних частин, підвищення рівня технічної готовності транспорту,
як наслідок, призводить до збільшення дохідної бази при постійній кількості
транспортних засобів.
Отже, автоматизація обліку виробничої діяльності автотранспортного
підприємства є актуальною та невід'ємною складовою до якої входить
комплекс заходів, щодо підвищення ефективності бізнес-процесів. Задля
підвищення конкурентоспроможності на ринку та надання якісних
транспортних послуг.
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В Україні в рамках спортивних заходів, а також у спортивних
організаціях застосування інформаційних систем ще не впроваджено
належним чином. Створення інформаційних систем сама по собі складна
схема, враховуючи складність занять спортом, організацію та форму в
спортивній організації. Розвиток організації спортивної діяльності можна
простежити та вивчити через доісторичні залишки людського існування, але
в 19 ст. була розроблена ідея відповідно до якої організація має створювати
принципи і закони, які розвиваються і вивчаються науковими методами.
Організаційні структури відрізняються від організації за формою,
складністю, та динамічністю, і вони є похідною від метода подолання
невизначеності, з якою стикаються в середовищі. Таким чином, організації
представляють соціальний порядок, створений для досягнення колективних
цілей. Кожна соціальна організація, а відповідно і в спорті, є результатом
організаційного процесу, що вказує на ситуацію на конкретний момент,
представляючи інституцію відповідно правову форму, яка в свою чергу є
постійною взаємодією з навколишнім середовищем. Системний підхід
вимагає, щоб всі явища були реальними і уявними, світ розуміють і
розглядають як сутності, які працюють у власному середовищі. Це, звичайно,
відноситься до спортивних організацій, оточення яких в Україні надзвичайно
динамічне, тому вимагає коригувань. Успішне управління у всьому сегменті
спортивних організацій, і зокрема в підвищення ефективності для досягнення
певних цілей спортивних організацій, можливий лише під припущення про
відмінне знання внутрішньої організації системи та спортивної діяльності,
спортивної організації та застосування інформаційної системи, підсистеми та
його систематичне функціонування в цих організаціях. Метою цієї роботи є
представлення системного підходу до побудови інформаційної системи у
спортивних організаціях шляхом Спортивної спілки України, де
інформаційна система використовується для порівняння оцінок серед членів
спортивної організації Асоціації спорту України і показників інформаційної
системи [1].
Спортивна система – це не закрита система, вона мислиться як сегмент
цілісної інформаційної системи видів спорту, яка пов’язує всю іншу
інформацію підсистеми. Вищезгадані підсистеми забезпечують підтримку
вищого спорту, шкільного спорту, спортивного відпочинку, заняття спортом
для людей з обмеженими можливостями, спортивні спільноти, наукова
діяльність, ЗМІ, публічні спортивні програми тощо. Інформаційна система
спорту збирає, зберігає, обробляє та доставляє інформацію, важливу для
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організації та успішного виконання всіх спортивних сегментів, щоби вони
були корисні в спілкуванні та використані для всіх суб’єктів спортивної
діяльності. Інформаційна система у спорті була задумана таким чином, щоб
за умови обмеження, що випливають із досягнутого ступеня інформаційної
технологічності, ступінь інформаційної грамотності, та наявне обладнання та
матеріальні можливості, забезпечували збір, обробку та поширення даних
необхідних для подальшого розвитку всіх суб’єктів спорту, які створюють
або використовують інформаційну безпеку в українському софті [2].
Організація визначає свою організаційну структуру таким чином, щоб
подолати ступінь невизначеності, з якою вона стикається у своєму
середовищі, та її структура відрізняється від організації до організації за
формою, складністю та динамізму. Інформаційні системи сьогодні повсюдно
поширені, і вони визначають кожен аспект життя сучасної людини, тоді як
користувачі таких систем стають все більш вимогливими і мають різні
інформаційні вимоги. Використовуючись практично в майже у всіх
сегментах суспільства, а також різними організаціями, і з появою дедалі
більше сучасних і доступніших платформ, інформаційна безпека стає дедалі
складнішою. Таким чином, інформаційна безпека в спортивних організаціях
є систематизованим набором діяльності, процедур методів та технологій для
збору, обробки, зберігання та розповсюдження даних та інформації [3]. Для її
успішного функціонування як системи необхідно ІС, на якість якої
впливають підхід до будівництва, концепція будівництва, технічна основа,
концепція управління будівлею та функціонування системи. Елементи
поведінки індивідуальної особи, яка приймає рішення, існували вже в
класичних теоріях, і вони були представлені Смітом і Рікардом. Організація
ІБ може бути визначена як структурний зв’язок усередині організації, тобто
всередині функціональних сегментів та навколишнього середовища.
Приймаючи до уваги з урахуванням розвитку сучасних теорій та відповідно,
інформаційно-комунікаційних технологій, та застосування цих теорій, ІС в
організації швидко розвивається та змінюється. ІС в організаціях, залежить
від характеристик бізнес системи самої організації. Це означає, що способи
та процедури збору, створення, обміну, зберігання, розповсюдження та
використання даних та інформації в бізнес системі залежать від організації
всієї бізнес системи організації, технологічної основи ІБ, характеру процесу
всередині організації, методів та рівнів управління та використання даних та
інформації про організації та ІБ, а також від типу даних та інформації, що
генерується в бізнес системі та якими ІС обмінюється з навколишнім
середовищем. ІС у спортивних організаціях є поданням бізнес системи
організації, та поділяється на формальну та неформальні системи в себе
інформацію, пов’язану з процесами організації та іншими подіями з її
оточення. Аналогічно, ІС спортивних організацій, залежно від їхньої
ефективності, можуть ділитися на класичні та сучасні спортивні ІС.
Висновки. Інформаційні системи завжди розвиваються. Вони з кожним
роком набувають нових механізмів та видаляють старі непотрібні в своїй
системі. В 21 ст. технології розвиваються в декілька раз скоріше, аніж в
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минулому сторіччі. Сучасні бізнес системи регулярно потребують надійні
інформаційні системи. Вони можуть володіти своєю системою безпеки,
методом обробки даних, їх зберігання, та відносно легке використання.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИХ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ НА
ЕКОНОМІКУ РФ
Від початку війни на Донбасі та анексії Криму, Європейський Союз,
інші міжнародні організації та країни почали запроваджувати санкції проти
низки компаній, підприємств, а також посадових осіб Росії та України.
Санкції сприяли падінню російської валюти та фінансового ринку , про що
свідчить російська фінансова криза 2014-2016 років. Ці фактори викликали
значне зниження курсу рубля щодо іноземних валют, а потім призвели до
зростання інфляції, зниження споживчого попиту, економічного спаду,
зростання рівня бідності та зниження реальних доходів населення.
Обговорення ще більш руйнівних санкцій почалося після того, як президент
РФ путін оголосив про визнання незалежності ДНР та ЛНР (22 лютого
2022 року). Іншим приводом для санкцій стало вторгнення російських військ
до України у лютому 2022 року.
На даний момент проти окупантів запровадили фінансові і торговельні
санкції. Перші мають найшвидший ефект, бо фінанси – це кровоносна
система економіки, яка одразу реагує на будь-які зміни. Торговельні санкції
повільніші, але разом з фінансовими надійно придушують економічну
активність. Санкції, які обмежують торгівлю певної країни, самі по собі є
формою війни.
Станом на 10 березня 2022 року було введено 5 пакетів санкцій від ЄС:
Заборона імпорту російського вугілля (за оцінками ЄС — коштуватиме
Росії втрат 4 млрд євро щорічно. Заборона транзакцій з чотирма
найбільшими російськими банками, серед яких і ВТБ банк (за оцінками
ЄС — 23% російського ринку). Заборона російським суднам та операторам
заходити до портів країн союзу, винятки - агропродукція та харчові товари,
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гуманітарні та енергетичні вантажі. Заборона на роботу російських і
білоруських дорожніх операторів. Заборона експорту до квантових
комп'ютерів,
високотехнологічних
напівпровідників,
транспортних
складових тощо (за оцінками ЄС - 10 млрд євро щорічно). Відмова від
імпорту з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння,
морепродуктів та алкоголю (за оцінками ЄС - 5,5 млрд євро). Заборона
російським компаніям брати участь у європейських громадських закупівлях
та позбавлення російських державних установ фінансової підтримки з боку
ЄС.
Серед останніх санкцій США: Економічні заходи щодо заборони нових
інвестицій в Росію. Жорсткі санкції проти двох російських фінансових
установ – Альфа-Банку та Сбербанку. Санкції щодо великих державних
підприємств. Санкції проти посадовців російського уряду та членів їх сімей,
включаючи дорослих дітей президента путіна та родичів міністра
закордонних справ Сергія Лаврова.
Тим часом Велика Британія ввела санкції проти найбільшого
російського банку Сбербанк і зобов’язалася припинити весь імпорт
російського вугілля та нафти до кінця 2022 року. Велика Британія, ЄС та
США заборонили експорт товарів подвійного призначення – товарів
цивільного та військового призначення, таких як деталі транспортних
засобів. Велика Британія також накладає санкції на російську групу Вагнера приватну військову фірму, яка, як вважають, функціонує як підрозділ
російських військових. Усі російські польоти заборонені з повітряного
простору США, Великобританії, ЄС та Канади.
США, ЄС та Велика Британія разом запровадили санкції проти понад
1000 російських осіб і компаній, включаючи лідерів бізнесу - так званих
олігархів, які вважаються близькими до Кремля. Одним із високопоставлених
олігархів, під санкціями Великобританії, є власник ФК «Челсі» Роман
Абрамович. Активи президента Росії Володимира Путіна та його міністра
закордонних справ Сергія Лаврова також заморожуються в США, ЄС,
Великобританії та Канаді. Велика Британія також обмежує продаж «золотих
віз», що дозволяло заможним росіянам отримати право на проживання в
Британії.
США забороняє весь імпорт російської нафти та газу, а Великобританія
поступово припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року.
Також були введені санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2,
оператора газопроводу «Північний потік-2» та її виконавчого директора
Маттіаса Варніга
ЄС, який отримує чверть своєї нафти і 40% газу з Росії, перейде на
альтернативні поставки і зробить Європу незалежною від російської
енергетики «задовго до 2030 року». Західні країни заморозили активи
російського центрального банку, щоб зупинити використання своїх резервів
в іноземній валюті в розмірі 630 мільярдів доларів. Це призвело до падіння
курсу рубля з початку року на 22%. Це, у свою чергу, збільшило ціни на
імпортні товари та призвело до зростання інфляції в Росії на 14%. Сполучені
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Штати заборонили Росії сплачувати борги за допомогою 600 мільйонів
доларів, які вона зберігає в американських банках, що ускладнює погашення
Росії міжнародних позик. Деякі російські банки вилучаються з міжнародної
системи обміну фінансовими повідомленнями Swift, яка використовується
для переказу грошей закордон. Це призведе до затримки платежів Росії за
експорт енергоносіїв.
Інші санкції Великобританії включають: Великі російські банки
виключені з фінансової системи Великобританії. Всі російські банки
заморозили активи. Російська держава та великі компанії не можуть залучати
фінансування чи позичати гроші у Великобританії. Обмеження на депозити,
які росіяни можуть робити в банках Великобританії.
До 7 березня 2022 року Росія стала світовим лідером за кількістю
санкцій, накладених на неї, обійшовши Іран. Число російських фізичних та
юридичних осіб, які перебувають під санкціями, досягло 5530.
Дедалі більше міжнародних компаній, включаючи McDonald's, CocaCola і Starbucks, призупинили торгівлю в Росії. Зіткнувшись з жорсткою
критикою за те, що продовжує працювати в Росії, Nestle відкликала деякі зі
своїх брендів, включаючи KitKat і Nesquik, але все одно буде продавати
«продукти першої необхідності». Однак ряд інших західних брендів,
включаючи Marks and Spencer, Burger King і готельні групи Marriott і Accor,
стверджують, що вони не можуть вийти з Росії, оскільки їхні підприємства
там працюють за складними угодами.
Після оприлюднення фотографій масових вбивств у Бучі, Німеччина
оголосила про висилку 40 російських дипломатів. Франція оголосила про
висилку 35 російських дипломатів. Литва вислала російського посла. Ці
кроки стали результатом попереднього скоординованого раунду висилки
російських дипломатів кількома країнами ЄС.Наразі дев’ять країн ЄС і США
разом вислали понад 250 російських дипломатів і працівників посольств.
За представленими 3 березня 2022 року розрахунками Інституту світової
економіки в Кілі та Австрійського інституту економічних досліджень,
довгострокові безперервні санкції можуть призвести до щорічного
скорочення російського ВВП на 9,71%. При цьому сукупна економіка
західних союзників скорочуватиметься лише - 0,17 % на рік (деякі країни
постраждають сильніше, наприклад Литва: - 2,5 % на рік)
Російська нафта продається з великим дисконтом, тобто РФ не отримує
переваг від надстрімкого стрибка на ринку енергоносіїв. При цьому росіяни
сподіваються, що торгівля нафтою і газом від них нікуди не подінеться.
Утім, додаткові витрати призведуть до продажу російських енергоносіїв
нижче ринкових цін, що негативно впливатиме на ВВП. Крім того,
відсутність інвестицій призводитиме до зростання собівартості та деградації
галузі.
Обмеження пересування, наприклад, авіаційного, у короткостроковій
перспективі малоефективні. Тим паче, що їх відчують лише ті росіяни, які
можуть дозволити собі туристичні подорожі за кордон. Таких менше 5%.
Однак у довгостроковій перспективі наслідки цих санкцій будуть руйнівними
для нації окупантів, адже вони позначаться на культурних та інтелектуальних
можливостях цілих поколінь.
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Крім того, технологічні санкції закривають РФ шлях у майбутнє.
За прогнозами аналітиків Росія отримає : серію дефолтів за суверенним
та корпоративними боргами; ВВП нижче 1 трлн дол у 2023-2024 роках або 67 тис дол на душу населення з тенденцією до погіршення; нестримну
інфляцію – 30-40%; курс 200-250 руб за дол; розмивання золотовалютних
резервів майже до нуля; дефіцит товарів першої необхідності; соціальну
нестабільність та загрозу територіальній цілісності.
Якщо обирати між санкціями та війною, то економічні санкції,
безумовно, мають перевагу. Водночас санкції мають свою ціну і для тих, хто
їх запроваджує. Тому, як свідчить сучасна історія, перед політичною та
бізнес-елітою країни — ініціатора санкцій завжди постає проблема вибору
між політико-ціннісними міркуваннями та економічною вигодою. Фактично
йдеться про специфічну форму глобальної соціальної відповідальності
бізнесу в часи, коли порушуються засадничі принципи міжнародного права
та міжнародної безпеки. Відчутний ефект від запровадження санкцій можна
буде побачити в квітні або восени.
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ПОДАЧА ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ
СИСТЕМИ M.Е.DOC
Електронний документообіг є одним із засобів, що в змозі задовольнити
потреби суспільства, які полягають у швидкому обміні даними. Особливо це
стало актуальним в умовах карантинних обмежень через світову пандемію
COVID-19 та обмежень, які накладає введення військового стан в Україні.
Сучасні темпи розвитку та впровадження технологій електронного
документообігу – сукупності процесів створення, обробки, узгодження,
відправлення, отримання та зберігання електронних документів, що
виконується у цифровому форматі, зростає з кожним днем. Важливість
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електронного документообігу в Україні підкреслено на законодавчому рівні
двома базовими законами: «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Електронний документообіг – сукупність процесів створення, обробки,
відправлення, передачі, отримання, зберігання, використання та знищення
електронних документів, які виконуються за допомогою перевірки цілісності
та, за необхідності, підтвердження отримання таких документів [1].
Наприклад, необхідністю подавати до податкових органів електронні звіти.
Функціонування будь-якої системи документообігу зводиться до
забезпечення зручних та комфортних умов роботи з документами для усіх
суб’єктів системи: від замовника чи адміністратора до виконавця [2].
Проблематику формування та подання звітності в системі електронного
документообігу висвітлили та оприлюднили у своїх працях такі відомі
науковці: С. Голов, В. Жук, С. Івахненков, П. Мельник, Т. Мельник,
А. Новицький та інші. В результаті їхньої роботи було досліджено методику
формування звітності засобами програмного забезпечення та методи її
обробки, питання подання звітності для полегшення функцій контролю.
Основною метою нашого дослідження є вивчення основних аспектів
подання електронної звітності за допомогою системи M.е.DOC.
Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно
до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними
документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну
від 06.06.2017 № 557 (зі змінами та доповненнями) на підставі договору про
визнання електронних документів, що визначає взаємовідносини суб’єктів
електронного документообігу [3]. Терміни подання податкової звітності
регулюються Податковим кодексом України.
Сьогодні програма M.e.DOC – це один з найбільш вигідних та надійних
варіантів ведення документообігу на підприємствах, які працюють в
абсолютно будь-яких галузях людської діяльності. Програма M.е.DOC є саме
таким помічником – надійним, функціональним і зручним у використанні. З
його допомогою можна працювати з усіма документами, що існують на
сучасному підприємстві: податковими накладними, звітами, рахунками та
актами різного типу. Документи, сформовані в програмі M.е.DOC, мають
унікальний цифровий підпис, офіційно визнані державними службами і
комерційними організаціями і вважаються оригіналами відповідно до
діючого законодавства України.
Існує безліч переваг використання системи M.е.DOC [4]:
- максимальна автоматизація звітності та інших процесів документообігу
в рамках однієї програми;
- захищеність інформації завдяки шифруванню кваліфікованим
електронним підписом;
- контроль процесів документообігу на всіх етапах;
- зручність і простота у використанні завдяки сучасному зрозумілому
інтерфейсу;
- економія особистого часу і скорочення витрат підприємства;
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- впевненість у відповідності бланків всім вимогам чинного
законодавства України та контролюючих органів за рахунок своєчасних
оновлень програми.
Обов’язковою умовою подання електронної звітності є реєстрація
цифрового підпису посадових осіб у встановленому законодавством порядку.
Для формування та подання платниками податків податкової звітності та
реєстрів податкових накладних в електронному вигляді спочатку платник
податків звертається до податкової інспекції за місцем перебування на
податковому обліку та укладає договір про визнання електронних документів
між платником податків та Державною податковою службою (ДПС).
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України видає два
екземпляри договору та записує на електронний носій платника податків
програмне забезпечення. Платник податків може отримати в Державній
податковій службі також кваліфікований електронний підпис. До податкової
інспекції платник подає підписані та скріплені печаткою два примірники
договору та посилені сертифікати відкритих ключів. Після звірки реквізитів,
зазначених у договорі, з реєстраційними даними платника податків та
занесення відкритих ключів платника до бази, податковий інспектор повертає
платнику податків його електронний носій та видає один примірник
договору.
Що потрібно для подачі звітності в електронному вигляді з
використанням системи M.е.DOC:
1. Придбати програму M.е.DOC.
2. Отримати
кваліфікований
електронний
підпис
(КЕП)
в
Акредитованому центрі сертифікації ключів одного з кваліфікованих
надавачів електронних довірчих послуг.
3. Відправити з M.е.DOC повідомлення про реєстрацію КЕП в ДПС.
4. Відправити Заявку про реєстрацію КЕП в Державну службу
статистики.
В електронній звітності в системі M.е.DOC зазначають усі обов’язкові
реквізити. Після внесення необхідних даних електронна звітність
засвідчується кваліфікованим електронним підписом та (за потреби)
кваліфікованою електронною печаткою. Після накладання кваліфікованого
електронного підпису платник здійснює шифрування електронного
документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень,
затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у
форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата
протягом операційного дня [3].
Автоматизована перевірка звітності здійснюється в день надходження,
але не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов після
закінчення операційного дня або за 1 год. до його закінчення [3].
За результатами автоматизованої перевірки платнику надсилається
перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного
документа контролюючим органом, в іншому випадку – протягом перших
двох годин наступного операційного дня. Якщо платник не отримав першу
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квитанцію протягом визначеного терміну після відправлення електронного
документа, електронний документ вважається не отриманим адресатом. Далі
формується друга квитанція, що підтверджує прийняття (реєстрацію)
контролюючим органом або є повідомленням про неприйняття електронного
документа.
У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа
датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа
контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій
квитанції [3].
Важливо пам’ятати, що якщо платник надіслав до контролюючого
органу декілька копій одного електронного документа (у разі виправлення чи
неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається останній
електронний документ, надісланий до контролюючих органів до закінчення
граничного терміну, встановленого законодавством для подання такого
документа. Саме на цей документ, за умови, що його було сформовано
правильно та прийнято (зареєстровано), платнику надійде друга квитанція
про прийняття.
Список використаних джерел:
1. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон
України від 22.05.2003 № 851-IV (редакція від 01.01.2022). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 03.04.2022).
2. Копняк К.В., Костунець Т.А. Автоматизація документообігу як
складова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка.
Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11.
С. 57-68.
3. Про затвердження Порядку обміну електронними документами з
контролюючими органами: Наказ Міністерства фінансів України від
06.06.2017
№ 557
(зі
змінами
та
доповненнями).
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17#Text
(дата
звернення:
03.04.2022).
4. Офіційний сайт M.е.DOC. URL: https://medoc.ua/ (дата звернення:
03.04.2022).
Олександр Облапінський, 3 курс, група ІСТ-31д
Науковий керівник: Світлана Мерінова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
"Хто володіє інформацією той володіє і всім світом" кожен погодиться з
цим, особливо коли людина знає як нею скористатись, а якщо ні, то давайте
подумаємо, що би було, якщо одна терористична організація заволоділа
такою інформацією як коди доступу до ядерних ракет, і це тільки один з
способів заставити хвилюватись весь світ. Захист інформації – це сукупність
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методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність
інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру,
реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам
інформації
Правоохоронні органи відіграють важливу роль у досягненні цілей
кібербезпеки нашої країни та систем захисту інформації, розслідуючи
широкий спектр кіберзлочинів, від крадіжок і шахрайства, а також
затримання та притягнення до відповідальності винних. Кіберполіція
співпрацює з іншими державними агенціями для проведення серйозних
кримінальних розслідувань, спрямованих на перешкоджання кіберзлочинцям
і їх подолання, визначення пріоритетів набору та навчання технічних
експертів, розробки стандартизованих методів і широкого поширення
найкращих методів реагування на кібернетики та інструментів [1].
Тож, кіберполіція радить перед встановленням додатків звертати увагу
на дозволи доступу, які будуть надаватися розробникам або власникам цього
додатку.
Кіберзлочини та крадіжка даних можуть негативно вплинути на
репутацію та розвиток будь-якої сфери, залишаючи фінансову інформацію,
секретні документи, дані співробітників та інформацію про клієнтів
незахищеними. Політика кібербезпеки компанії допомагає чітко окреслити
вказівки щодо передачі даних компанії, доступу до приватних систем та
використання пристроїв, випущених компанією [2].
Саме тому співробітники Департаменту кіберполіції МВС мають право
розкривати та розслідувати всі злочини, скоєні за допомогою інформаційних
технологій та телекомунікацій, у тому числі комп’ютерне шахрайство,
злочини в Інтернеті, жорстоке поводження з дітьми та порушення авторських
прав. Відповідно до нормативно-правових актів Міністерства, Департамент
зосереджується на: Злочини проти інформаційної безпеки; Злочини у сферах
ІТ, телекомунікацій та авторського права; Злочини у сфері платіжних систем
та комерційної діяльності; Діяльність комп'ютерного розвідки. За такими
фактами слідчі Департаменту кіберполіції ведуть кримінальні провадження.
Для збору та аналізу електронних доказів Департамент кіберполіції залучає
експертів Криміналістичного центру МВС. Експерти беруть участь у
збиранні, вилученні, зберіганні, аналізі, експертизі та експертній оцінці
цифрових доказів. Функції цілодобового контактного пункту виконує
Департамент кіберполіції Національної поліції України у складі МВС.
Контактний пункт 24/7 виконує лише запити між поліцією, пов’язані з
кіберзлочинністю та електронними доказами. Може надавати допомогу в
розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з комп'ютерними
системами, та обміну оперативною інформацією (яка не є доказом у
кримінальному провадженні).
Двофакторна автентифікація, дозволи користувачів і брандмауери – це
деякі із способів захисту нашої приватної інформації від зовнішніх джерел.
За визначенням Національного інституту стандартів і технологій (NIST),
інформаційна безпека — це «захист інформації та інформаційних систем від
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несанкціонованого
доступу,
використання,
розкриття,
порушення,
модифікації або знищення». Завдяки широкому використанню технологій
кількість клієнтів, які потребують захисту від загроз безпеки, постійно
зростає. Від великих глобальних корпорацій до невеликих стартапів — будьхто, хто використовує технології для ведення бізнесу, потребує допомоги у
запобіганні порушень безпеки [3].
Необхідність створення КСЗІ є вимогою чинного законодавства, що
встановлюють обов’язковість обмеження доступу до певних видів інформації
або забезпечення її цілісності чи доступності, зокрема: Нормативний
документ системи технічного захисту інформації "Порядок проведення робіт
із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі" пункт 6.1.1; Закон України «Про інформацію»
стаття 3.
Таким чином, важливість інформаційної безпеки не підлягає сумніву.
Тому що, комп'ютеризація підприємницьких структур або будь-якої іншої
сфери діяльності, накопичення інформаційних ресурсів – це спосіб витоку
даних та сфера діяльності різного роду хакерства. Засоби захисту інформації
дозволяють певним чином вплинути на інформаційну загрозу і саме
кіберполіція дає нам поради що до ефективних систем захисту інформації.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ В САЛОНАХ КРАСИ
В наш час салон краси є невід’ємною частиною в житті кожного як
жінки так і чоловіка. Для того, щоб підстригти волосся або бороду,
пофарбувати волосся, зробити манікюр та педикюр, маску на обличчя, тобто
зробити себе більш привабливим, відпочивати та насолоджуватись процесом.
Деякі люди не знають про ці дивовижні місця, які знаходяться у їх місті, або
не хочуть витратити час для того, щоб знайти їх, не хочуть очікувати черги
за послугою . Установи популярні, тому що зареєструватися в сервісі так
легко і швидко, що з впевненістю ви не будете чекати, коли прийдете, тому
можна з впевненістю спланувати свій день.
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Салони краси та інші заклади індустрії краси та здоров'я стають все
популярнішими в даний час. Тому зріс попит на інформаційні системи,
автоматизуючі процеси та завдання, притаманні даного виду діяльності [1].
Однак, не всі керівники подібних підприємств вдаються до
використання інформаційних технологій для підвищення якості
обслуговування та покращення умов праці, а іноді й повністю відмовляються
від використання електронно-обчислювальних машин, оскільки це тягне за
собою низку додаткових витрат.
Метою є розробка і використання автоматизованої системи для
підприємств, що займаються наданням послуг у сфері косметичного бізнесу.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку дослідницьких
завдань:
- аналіз існуючих автоматизованих систем для салонів краси;
- дослідження та аналіз основних процесів, що протікають на
підприємстві;
- формування вимог щодо розробки інформаційної системи;
- проектування та розробка автоматизованої системи для підприємства,
що надає косметичні послуги [2].
Проаналізувавши готові програмні продукти підприємств сфери краси та
здоров'я, можна стверджувати, що вони мають потужний аналітичний блок,
що дозволяє формувати різні звіти, щодо подальшого аналізу. Функції,
реалізовані у цих системах, вирішують більшість завдань управління,
організації та обліку у закладах промисловості краси.
Переваги застосування інформаційних технологій в салонах краси:
Для того, щоб потрапити до салону краси, необхідно прийти до закладу та
зайняти чергу, або ж записатися у конкретний час та потім назвати своє ім’я
чи номер телефону адміністратору перукарні. Працівник може
обслуговувати лише одного клієнта за раз, і бувають випадки, коли
обладнання не вистачає. Тим не менш, коли ви приходите в заклад або
телефонуєте, ви можете виявити, що ваш улюблений співробітник, до якого
ви зазвичай ходите, вільний, а необхідним обладнанням користується хтось
інший.. Звичайно, зареєструватися вигідніше, ніж чекати, тому що ви
можете вибрати свого улюбленого майстра та вказати зручну дату та час, а
не витрачати час на очікування його звільнення [3].
Насамперед, легше здійснювати облік коштів, які ідуть від клієнтів, як
готівкових, і безготівкових, поточних витрат салону краси,коштів ,які ідуть
на закупівлю матеріалів, що використовуються при наданні послуг, продаж
товарів та послуг,нарахування заробітної плати, ефективність реклами,
відвідування клієнтів.
По-друге, автоматичне ведення документації в салоні краси, картотека
клієнтів салону краси, звіт про вхідні дзвінки, звіт за поточними витратами,
журнал попереднього запису клієнтів, звіт з наданих послуг, звіт з витрат
підприємства, звіти з клієнтської бази, звіти про ефективність рекламних
акцій
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По-третє, це піднімає імідж салону краси та збільшує конкурентні
переваги, і є можливість введення у салоні краси системи клієнтських
пластикових карток. Врахування дисконтних програм, накопичувальних
систем, депозитів [4].
По-четверте, збір інформації для аналізу роботи салону краси та
відповіді на такі питання: як визначити 20% клієнтів, які дають 80%
прибутку; яку суму клієнти зазвичай залишають у салоні краси; як залучити
нових клієнтів та утримати постійних; які товари та послуги віддають
перевагу Вашим клієнтам? Скільки нових клієнтів прийшло до салону краси;
де і яку рекламу найефективніше розміщувати; які клієнти перестали ходити
до салону краси; в який час салон найбільш завантажений; які фахівці
найбільш потрібні у клієнтів; який прибуток приносить кожен майстер; як
швидко та точно розрахувати заробітну плату персоналу; як розрахувати
рентабельність послуг; як провести інвентаризацію на складі; І ще відповіді
на десятки подібних питань, які постійно постають перед керуючим салону
краси.
Таким чином, великою перевагою буде запис через додаток, у якому
буде можливість обрати майстра, послуги та дату запису. Під час створення
заявки до салону необхідно вказати послуги, ім’я майстра та вибирати
вільний час з можливих, також вказати свої контактні дані по якому з ним
можна зв’язатись. Якщо його заявка була підтверджена адміністратором, то
клієнт приходить до закладу у зазначений у заявці час, відпочиває доки його
обслуговує майстер та наприкінці сплачує за послугу адміністратору. У разі
відмови клієнта від послуг, адміністратор змінює статус заявки клієнта, тобто
дата, на яку записався користувач звільняється та стає знову доступною для
вибору іншому клієнту. Також адміністратор попереджує клієнта, якщо
майстер не зможе його прийняти, відхиляє його заявку та пропонує знову
записатися.
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На сьогоднішній день, в умовах жорсткої конкурентної боротьби на
ринку, будь-яке підприємство не в змозі вести успішний бізнес без
використання сучасних інформаційних технологій у своїй галузі. Складність
розв'язуваних управлінських завдань змушує розвивати та використовувати у
будівельній діяльності процеси розробки та впровадження програм, що
реалізують конкретні комп'ютерні технології на наявних нині технічних
засобах. Інформаційні системи забезпечують збирання, зберігання, обробку,
пошук, видачу інформації необхідної в процесі прийняття рішень задач у
будь-якій галузі. Вони допомагають аналізувати проблеми та створювати
нові продукти. Проте технічне втілення інформаційної системи саме собою
нічого не означатиме, якщо не враховано роль людини, для якої призначена
інформація в системі і без якої неможливе її отримання та уявлення.
Автоматизована система призначена для зручнішої роботи з даними.
Коли обсяги інформації, із якими доводиться мати справу, досить великі, а
система має досить складну структуру, то з організації роботи з нею виникає
чимало різних проблем [1].
Розмаїття учасників будівництва об'єкта перетворило виробничий
процес на складний господарський механізм, який, поряд із тривалістю
інвестиційного циклу, сприяв виникненню та формуванню нових
організаційних форм управління будівництвом. Розвиток будівельної галузі
можливий за певних умов: позитивний розвиток державної політики,
вдосконалення будівельних технологій, використання стратегічного підходу,
підвищення фінансової прозорості бізнесу, автоматизація бізнес-процесів.
Комплексна автоматизація будівельних організацій – напрям молодий,
тому процес прийняття рішення про впровадження спеціалізованих систем
найчастіше супроводжується у керівника компанії довгими коливаннями,
ретельним вивченням пропозицій на ринку програмних продуктів, їх
властивостей, а також користі продукту для компанії.
Основними перевагами впровадження інформаційних систем в
будівельній компанії є скорочення великої кількості збережених даних, а
отже, економія обсягу пам'яті; збільшення ступеня достовірності інформації
та пришвидшення обробки інформації. Також значно скорочує час
автоматичного пошуку інформації, що виготовляється зі спеціальних
екранних форм, у яких вказуються параметри пошуку об'єкта [2].
Звісно треба бути готовим до можливих недоліків у використанні ІС у
сфері будівництва:
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 великі капіталовкладення у комп'ютеризацію підприємств не дали
очікуваного ефекту, що відповідає витратам (збільшилися накладні витрати,
але не відбулося різкого підвищення продуктивності);
 використання ІС зіштовхнулося з інертністю людей, небажанням
кінцевих користувачів змінювати звичний стиль роботи, освоювати нові
технології;
 до кваліфікації користувачів стали пред'являтися більш високі вимоги
(знання ПК, конкретних прикладних програм та СУБД, здатність постійно
підвищувати свою кваліфікацію [3].
Особливості автоматизації будівельних організацій є:
- Орієнтація на проект. В силу специфіки будівництва проект
виявляється ключовим елементом системи. Методи, технології та програмні
засоби управління проектами відіграють значну роль у інформаційної
системи будівельної організації. При цьому різні підсистеми розглядають
проект з різних точок зору та з різною ступенем деталізації.
- Високий рівень ризику для організації. В багатьох випадках будівельна
організація бере на себе відповідальність за той чи інший бік будівництва
великого об'єкта. Для багатьох таких організацій успішне виконання робіт за
одним проектом визначають успішність функціонування підприємства у
цілому.
- Орієнтація на холдинги. У багатьох випадках будівельні Організації
існують у межах великих будівельних холдингів. Такий холдинг може
містити кілька організацій, які здійснюють проведення будівельномонтажних робіт, а також кілька організацій виконують вузькоспеціалізовані
завдання, наприклад, перевезення будівельних вантажів, матеріальнотехнічне постачання, проектування.
Таким чином, інформаційні системи різних організацій повинні
інтенсивно взаємодіяти між собою.
Інформаційні системи будівельних організацій включають безліч різних
систем: САПР, системи управління проектами, системи кошторисних
розрахунків, системи фінансового аналізу; облікові системи. Всі ці
компоненти повинні взаємодіяти між собою.
Перелічені особливості дають уявлення про специфіку інформаційних
будівельних організацій, пояснюють існуючу велику кількість програмних
систем для будівництва, і говорять про актуальність дослідження споживчої
якості інформаційних систем у будівельній галузі.
Програмне та інформаційне забезпечення інформаційних систем
будівельних організацій характеризується значним різноманіттям, що
пояснюється, по-перше, відмінностями самих будівельних організацій, які
відрізняються масштабом, напрямом діяльності, по-друге, широким колом
завдань розв'язуваних за допомогою інформаційних систем будівельному
бізнесі.
Отже, у сучасній сфері будівництва намітилася чітка тенденція до
використання інформаційних систем у своїй діяльності. Спочатку будівельні
компанії не цікавилися інформаційними системами через власні високі
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доходи і нерозвиненості систем управління. Але з розвитком галузі,
ускладненням схем фінансування, виходом на міжнародні ринки, зміною
організаційних структур та зростанням бізнесу з'явилася потреба у таких
рішеннях (у методології та інструментарії). В результаті багато компаній
вступатимуть на шлях автоматизації.
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Ефективне управління підприємством у сучасних умовах неможливо без
використання комп'ютерних технологій. Тому, створення інформаційної
системи, що дозволяє ефективно проводити статистичні дослідження та
виявляти залежності результативних показників ефективності від
виробничих факторів, відіграє важливу роль у управлінні підприємством та
при вирішенні різних виробничих завдань [1]. На даний момент ринок
послуг з застосуванням IT швидко розвивається. При цьому значна частина
послуг починає надаватися віддалено [1]. Інформаційна система дозволяє
оптимізувати роботу підприємств з виробництва вікон та їх продажу.
На даний момент у сфері виробництва та продажу вікон працює велике
кількість компаній, які потребують автоматизації повного циклу виробництва
та реалізації продукції. Весь цикл роботи компаній, що займаються
виробництвом та реалізацією вікон, можна поділити на кілька етапів:
- облік витрат (облік та реєстрація закупівель та витрати сировини,
необхідної для виробництва виробів);
- послідовність виконання замовлення з виробництва пластикового
вікна.
Адміністрація підприємства за допомогою інформаційної системи
контролює всі стадії виробництва продукції. Існує можливість будь-якої миті
часу відстежити в інформаційній системі необхідну інформацію щодо
кожного проекту [2].
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В даний час з'явилося велика кількість програм, що дозволяють, так чи
інакше, автоматизувати процес виробництва вікон. Серед них можна
виділити такі програми як:
 Windows-Doors;
 WinFastReportsAL 2.0.
Але ці програми мають спільні мінуси:
 немає можливості автоматизації повного циклу виробництва;
немає можливості обліку закупівлі та витрати різної сировини;
 відсутність відстеження ефективності рекламних каналів [3].
В цілому дані програми є лише калькуляторами та проектувальниками
конструкцій. Так само вони не дозволяють збирати різну статистику, яка в
подальшому може допомогти адміністрації керувати підприємством [4].
Але є й інше рішення для автоматизації виробництва. У зв'язку з цим
фактором, для обслуговування повного циклу виробництва вікон в рамках
подібних підприємств найкращим рішенням є розробка індивідуальної
інформаційної системи без використання вже існуючих рішень. Розроблена
інформаційна система для виробників пластикових вікон здатна вирішувати
наступні завдання:
1. Контроль процесу виконання замовлень.
2. Відстеження ефективності рекламних каналів.
3. Розрахунок рентабельності точок продажу та бізнесу в цілому.
4. Звіт про ефективність роботи менеджерів з продажу.
5. Crm продавця (скорочення від англ. Customer relationship management
– система управління взаємовідносинами з клієнтами).
6. Аналіз завантаження виробництва.
7. Облік витрат.
8. Облік закупівель сировини.
9. Розрахунок заробітної плати менеджерів з продажам та замірників.
10. Облік клієнтів.
Впровадження подібної інформаційної системи у компанії, що
займаються виготовленням пластикових вікон дозволить скоротити трудові
та інші витрати (витрати на папір, телефонні розмови тощо). Вона дозволить
підвищити якість обслуговування клієнтів за рахунок прискорення процесу
обробки проектів, а також ефективніше керувати витратами фірми на
рекламні канали.
Єдина система управління підприємством дозволяє підвищити
швидкість та якість обміну даними, а також запроваджувати корпоративні
стандарти.
Список використаних джерел:
1. Кравченко О. С. Системний підхід під час формування моделей в
інформаційних системах і технологіях. Стандартизація, сертифікація,
якість. 2017. № 4. С. 37–40.
2. Пурій Г. М. Інформаційні системи і технологіi в управлінні
діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/58.pdf.
97

3. Хмелевський Д. О. Вплив інформаційних технологій на формування
конкурентних переваг підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/203.pdf.
4. Чернікова Н. Аналіз програмних рішень з автоматизації бізнеспроцесів підприємств. Підприємництво та інновації. 2021. № 18. С. 57–62.
URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/439/426.
5. Шаховська Н. Б., Литвин В. В. Проектування інформаційних
систем : навч. посіб. / за наук. ред. В. В. Пасічника. Львів : Магнолія 2006,
2021. 380 с.
Михайло Поважний, 3 курс, група ІСТ-31д
Науковий керівник: Світлана Мерінова,
канд. екон. наук, доцент
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
На сьогоднішній день, інформаційні системи є одною з головних
складових будь-якої промисловості, адже завдяки ним, можна
автоматизувати працю, та робити її в рази простішою
Використання комп’ютеризованих систем у харчовій промисловості, що
регулюється Управлінням з контролю за продуктами і ліками, продовжує
зростати. Очікується, що використання цих системних технологій буде
продовжувати зростати в харчовій промисловості, оскільки вартість
компонентів зменшується, компоненти постійно вдосконалюються, щоб
витримувати суворі умови харчової промисловості, а харчові компанії
продовжують оновлювати виробничі потужності, обладнання та виробничі
процеси з метою виробництва високоякісної продукції високої вартості.
Новий дизайн процесу буде прагнути до досягнення безпечної якості
продукції, водночас скорочуючи час і вартість виробництва. Використання
комп'ютеризованих систем управління у виробництві харчових продуктів
дозволяє досягти цих цілей [1].
Інформаційні системи займаються збором, зберіганням, аналізом і
пошуком даних. У контексті управління безпечністю харчових продуктів
вони мають життєво важливе значення для сприяння прийняттю рішень за
короткий проміжок часу, потенційно дозволяючи приймати рішення та діяти
в реальному часі [2].
За останні роки управління відносинами з клієнтами змінилося зі
статичного на інтерактивне. Постачальники продуктів харчування тепер
можуть охопити свої цільові сегменти споживачів замість масової
громадськості завдяки підвищенню доступності людей та інформації.
Постачальники харчових продуктів надаватимуть клієнтам інформацію на
основі їхніх потреб і вподобань, тоді як клієнти оцінюватимуть доступних
постачальників та отримають як маркетинг, так і фактичні повідомлення про
аспекти послуг, їжі, естетики та якості обслуговування [3].
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Роль ІТ відіграє дуже важливу роль у всій галузі, тому навіть харчова
промисловість пропонує різноманітні можливості для ІТ-персоналу.
1. ERP-системи стають конкурентоспроможними в ланцюжку
постачання харчових продуктів, складському господарстві, взаємодії з
клієнтами та функціях у режимі реального часу
2. Використання технології в експлуатації дронів та різного іншого
напівавтоматизованого або повністю автоматизованого обладнання.
3. Все великомасштабне обладнання потребує програмного забезпечення
для автоматизованої роботи. Наголос на слові автоматизація, тому що це
нова модель, яку вибирають усі компанії: мінімальне використання рук,
максимальне виробництво
4. Цифровий маркетинг знаходиться на стадії вибуху, як і харчові
компанії, які орієнтуються на клієнтів в Інтернеті за допомогою SEO,
ключових слів, динамічних веб-сайтів та багато іншого [4].
Їжа є одним з найважливіших компонентів у нашому житті, і вона
безпосередньо впливає на навколишнє середовище, а також на суспільство.
Щоб запобігти несподіваним коливанням запасів ресурсів, на підприємствах
харчової промисловості використовуються різноманітні технології. Це
приносить користь не тільки виробникам, але й споживачам, ми також
можемо отримати вигоду від цих технологій.
Ferrero, виробник Nutella, використовує харчовий комп’ютер,
розроблений Массачусетським технологічним інститутом (MIT), який
повідомляє про потреби рослини та контролює навколишнє середовище в
лабораторії, щоб воно росло як здорові рослини для продуктів. Завдяки цій
технології виробники можуть вирощувати інгредієнти без зайвих зусиль, а
також можуть знайти відповідні регіони для вирощування найбільш
поживних інгредієнтів. Незважаючи на те, що це безпосередньо не впливає
на процедури виготовлення цілісного продукту, це, безсумнівно, скорочує
час і знижує вартість у фундаментальних аспектах, а ці заощаджені ресурси
можна використовувати для створення кращих продуктів.
Для споживчого аспекту компанія Apeel Sciences створила Edipeel, який
є їстівним покриттям на фруктах і овочах, виготовлених із виноградної
м’якоті, що залишилася в процесі виноробства. Таке покриття може зробити
фрукти свіжими в 3 рази довше, що дозволяє споживачам мати свіжі фрукти
до тих пір, поки вони ставлять їх на стіл. Ця технологія також може
дозволити виробникам відправляти кораблем, який був недоступний через
обмежену можливість збереження, що робить його дешевшим для
споживачів [5].
Приклад ілюструє, як харчова промисловість, яка донедавна була досить
традиційною, швидко стає цифровою. Ця зміна потрібна: споживачі
вимагають здоровішої їжі, прозорості щодо походження інгредієнтів, поваги
до благополуччя тварин та уваги до впливу на навколишнє середовище.
Одночасно промисловість хоче тримати витрати під контролем. Щоб
відповісти на ці великі виклики, виробники все частіше звертаються до
інноваційних стартапів. Харчові технології є гарячими, як довів The Wall
Street Journal зі списком яскравих прикладів.
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Розвиваючи інформаційні технології в харчовій діяльності,
виготовлення товарів буде набагато швидшим, сам товар буде ставати
якіснішим, а його розробка буде дешевшою.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
СУПЕРМАРКЕТУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
В сучасному ведені бізнесу, все більше потрібно використовувати
підприємствам інноваційні методи, які дають можливість вирішення завдань
управління на якісно новому рівні. Щоб відокремлюватися від своїх
конкурентів необхідно оперативно реагувати на економічну ситуацію у світі,
яка швидко змінюється та вимагає перебудови внутрішньої мікроекономіки
підприємства, а також оптимізації процесів управління.
На сьогоднішній день переважна більшість підприємств нуждається у
комплексній автоматизованій системі управління.
Використання баз даних та інформаційних систем стає невід'ємною
складовою ділової діяльності сучасної людини та функціонування успішних
організацій. У зв'язку з цим велику актуальність набуває освоєння принципів
побудови та ефективного застосування відповідних технологій та
програмних продуктів [1].
Головним завданням створення будь якої бази даних є облік та
оперативне регулювання торгових операцій, підготовки стандартних
документів для зовнішнього середовища.
Під інформаційною системою (ІС) розуміється прикладна підсистема у
програмній реалізації, яка орієнтована на збір, систематизацію, зберігання,
пошук та обробку інформації необхідного типу.
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Така система є якісною, якщо вона (у деяких випадках послідовно, а
іноді паралельно) виконує більше однієї функції (до прикладу інформаційні
системи, що підтримують ведення складського господарства: вони
відстежують надходження товарів на склад, відправку товарів покупцю, а
також контролюють наявність на складі необхідної кількості кожного
продукту) [2].
Виведення супермаркету з продажу побутової техніки на технологічно
новий рівень є одним із найскладніших завдань роздрібного бізнесу.
Співробітники багато часу витрачають на виконання численних
трудомістких обліково-технічних операцій: обробки інформації, що пов’язані
з надходженням, продажем та запасом товару. Виконання елементарних
процедур обробки даних вимагає спеціальних даних. У міру зростання обсягу
інформації число таких робіт зростає. Це призводить до частотного
зменшення часу виконання важливих робіт таких, як: контроль, аналіз і
регулювання товарів; визначення потреби в товарах, тощо. Масові операції з
оформлення продажу товарів, ведення оперативного обліку, що
повторюються, належать до завдань, що піддаються автоматизації.
Виведення супермаркету з продажу побутової техніки на технологічно
новий рівень є одним із найскладніших завдань роздрібного бізнесу. У
процес діяльності магазину побутової техніки та електроніки входить:
обслуговування покупців, прийом замовлень, оформлення замовлень,
складання та тестування техніки, пропозиція та виконання сервісних послуг,
оформлення кредитів, співпраця з іншими організаціями, оптовий та
роздрібний продаж, робота з постачальниками, прийом товару на основному
складі та видача за складами відділів, гарантійне сервісне обслуговування та
комерційний ремонт, створення рекламних банерів, листівок, акцій та знижок
[3]. База даних магазину побутової є централізованою базою, що має містити
дані про договори, замовлення, клієнтів і товари, яка в свою чергу дозволяє
більш ефективно зіставляти заявки та поставки товару, швидко оформити та
заповнити документи, скласти необхідні звіти. База даних також містить
відомості про рух грошових коштів у магазині та їх залишках.
Нині всі процеси, які є у магазині, реалізується вручну. Основною метою
розробки автоматизованої системи є створення централізованого сховища
інформації про надходження та продаж товарів, а також:
- Пришвидшення пошуку конкретного товару ;
- Економія робочого часу;
- Збільшення продуктивності праці персоналу;
- Зниження витрат;
Вимоги до інформаційної системи магазину:
з боку покупців: можливість обирати товар, вибрати спосіб доставки та
спосіб оплати товару - всі ці дані додаються до інформації журналу руху
товару та касових документів.
з боку постачальників: мають надати інформацію про свою організацію,
всі необхідні реквізити та ліцензії, дані про товар, та після отримання
договору-заявки на поставку товару, постачати товар до магазину – в
подальшому всі дані фіксуються робітниками
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з боку персоналу: реалізація товару покупцю, постановка необхідної
звітності (витратні та прибуткові накладні, касові звіти), формування
журналу руху товару - всі ці дані додаються до інформації для формування
договору-заявки на поставку товару та бухгалтерської звітності.
Це основні пункти, які мають бути враховані при створенні
інформаційної системи магазину з побутовою технікою.
Для розробки такої БД влучно підійде СУБД Microsoft Access.
Microsoft Access є універсальним програмним інструментом створення
та обслуговування БД, що дозволяє не тільки зберігати великі масиви даних у
певному форматі, але й обробляти їх, представляючи у зручному для
користувачів вигляді. Access дає можливість автоматизувати операції, що
часто виконуються, розробляти зручні форми для введення, коригування та
перегляду даних, складати складні звіти.
У Microsoft Access база даних включає всі об'єкти, пов'язані з даними, у
тому числі й ті, які призначені для автоматизації роботи з ними, такі, як
таблиці, форми, запити, звіти, програмний код.
Розроблена база даних за допомогою Microsoft Access дозволяє знизити
витрати часу і істотно полегшує формування результатних документів.
Отже, бази даних зручно використовувати в різних організаціях, і
магазин побутової техніки та електроніки – не виняток. Для такого магазину,
як торгової установи характерний високий рівень звітності, для забезпечення
ефективної, а значить і прибуткової роботи торговельного підприємства
велике значення має постійний контроль торгового асортименту, його аналіз.
Важливим етапом у справі підвищення ефективності роботи є різноманітні
заходи, створені задля залучення покупців: система знижок, реклама.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
У давньому медичному записі про пацієнтів використовуються і дають
можливість іншим лікарям розуміти причини, наслідки та шлях подолання
хвороби. Загальновідомо, що ведення медичних записів започатковано
батьком медальної науки – Гіппократу. Однак пізніше медичні записи набули
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певної структуризації та внормовані рівнями нормативно-правових актів.
Сьогодні диктує необхідність стрімкого обміну інформацією, отже, все
більшого поширення набувають електронні медичні записи. Інформація, яка
була внесена через такі записи, надалі широко використовується лікарями,
медичним персоналом, а також пацієнтом. Використання таких записів є
важливим джерелом для планування як медичної допомоги окремому
пацієнту, так і системного планування розвитку закладів охорони здоров’я їх
мережі на відповідній території та в країні, планування фінансування як
окремого, так і загального бюджету охорони здоров’я [1].
Швидка цифровізація медицини в усьому світі та зміни, що
відбуваються в реформі охороні здоров’я України призвели до значного
зростання значення використання й упровадження медичних інформаційних
систем, які дадуть можливість передавати важливі дані від закладів охорони
здоров’я до центральної бази даних, проте з іншого боку, можна буде
автоматизувати діяльність лікувального закладу, зберігати усі дані пацієнта в
електронному вигляді, а ще можна буде організувати колективну онлайн
роботу [2, 3].
В розвитку медичної інформаційної системи України беруть активну
участь приватні організації, тому як і будь-які організації вони в першу чергу
спрямовані на високий рівень конкурентоспроможності та отримання
прибутку, для цього система має бути зручною для закладів охорони здоров’я
та людей, які будуть у ці заклади звертатися. Система повинна забезпечити
виконання як обов’язкових завдань, так і завдань, які необхідні для
успішного функціонування, також у ній може бути реалізована будь-яка
додаткова функція: карта призначень, анестезіологічна карта, штатний
розпис, графік чергувань медичного персоналу тощо. На рівні медичної
інформаційної системи можу бути розроблено аналіз, обробку та публікацію
інформації, для керування системою на державному рівні вона займає
другорядне значення, проте вкрай необхідна для керівника закладу для
підвищення ефективності й для місцевої влади та громадськості для
здійснення контролю й публічного адміністрування наданням медичної
допомоги на відповідній території, адже органи місцевого самоврядування
повинні забезпечити доступність медичної послуги для мешканців своєї
території.
Важливо те, що розробники медичної інформаційної системи в Україні
не обмежені будь-якими функціями, що є базовою потребою закладку, а
можуть реалізовувати будь-які додаткові функції, які підвищать
автоматизацію процесів та зроблять систему більш зручною для
використання та підвищать її конкурентоспроможність.
Важливо те, що розробники медичної інформаційної системи в Україні
не обмежені будь-якими функціями, що є базовою потребою закладки, а
можуть реалізовувати будь-які додаткові функції. Отже, важливу роль
відгадає перегляд залучення держави, органів виконавчої влади та
суспільству у розвитку й упровадження медичної інформаційної системи в
сучасну електричну медицину.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
АВТОСАЛОНУ
Робота будь-якої системи управління пов'язана з циркуляцією в ній
інформації. Якщо процес управління – інформаційний процес, він має на
увазі збір інформації, передачу її в обробку, аналіз та прийняття рішень.
Основне призначення інформаційної системи – надавати користувачам
якісні інформаційні послуги шляхом надання необхідної та надійної
інформації для прийняття важливих бізнес-рішень, полегшуючи тим самим їх
використання [1].
Основна перевага системи полягає в тому, що вона зменшує
надлишковість збережених даних, а отже, економить обсяг використовуваної
пам’яті, зменшує витрати на виконання кількох операцій з оновлення
надлишкових копій і усуває можливість невідповідності через
невідповідність інформації, що зберігається в різні розташування. Оди і той
же об’єкт підвищує надійність інформації, збільшує швидкість обробки
інформації, занадто багато внутрішніх проміжних документів, різних
журналів, папок,додатків і повторно вводить ту саму інформацію в різні
проміжні документи. Це також значно скорочує час автоматизованого
пошуку інформації, що складається зі спеціальних екранних форм із
параметрами пошуку об’єктів [2].
Автосалон – магазин з продажу автомобілів, запчастин. На даний
момент в Україні є багато автосалонів, які пропонують велику кількість
різних марок та комплектацій. Тому швидка автоматизація роботи –
важливий показних, адже якщо усю роботу за комп’ютером виконувати
вручну, то співробітники та клієнти витрачатимуть багато часу. Внаслідок
чого може зменшитися прибуток та кількість клієнтів. Інформаційна система
дозволяє в зручному форматі вести облік усіх представлених автомобілів,
104

проводити реєстрацію клієнтів, а також вона може зберігати усю інформацію
по замовленню, постачальниках та співробітниках. Також систем зможе
виводити на друк усі потрібні звіти по роботі автосалону, а ще проводити
пошук необхідної інформації [3].
В наш час автосалони займають високі позиції на ринку для цього їм
потрібно підвищувати рівень обслуговування проте якість не повинна впасти.
Тому і створюються відповідні інформаційні системи, які допомагають
пришвидшити роботу співробітників не знижуючи якість обслуговування.
Силою будь-якого автосалону є велика кількість клієнтів і широкий
асортимент послуг, які він може надати у сфері продажу та обслуговування
автомобілів. Слабким недоліком салону є відсутність необхідної
інформаційної системи, що дозволяє швидко знайти потрібну марку
автомобіля, а також розрахувати вартість.
Інформаційна система покликана полегшити роботу персоналу
автосалону, який буде вводити дані про постачання та продажі автомобілів, а
також дозволити керівникам легко переглядати всі необхідні для салонів
дані, а клієнтам – каталоги автомобілів.
Отже, інформаційна система полегшить та покращить роботу
автосалону. Співробітники зможуть більше уваги приділяти клієнтові ніж
заповненню папірців, що значно пришвидшить їх роботу. За допомогою
системи можна буде отримати будь-яку інформацію про представлені
автомобілі та про клієнтів салону.
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ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ
Автоматизація управління підприємствами за допомогою сучасних та
інформаційних технологій є невід’ємною частиною процесу вдосконалення
діяльності практично всіх підприємств. Останнім часом з’явився якісно
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новий рівень, етап, який характеризується своїм прагненням до автоматизації
всіх процесів шляхом створення автоматизованих систем, що об’єднують всі
задачі управління цими процесами. Цьому розвитку сприяють найновіші
обчислювальні системи та мережі, засоби ведення баз даних, їх
проектування, введення функціональних підсистем. Більшість інформаційних
технологій являються розробками зарубіжних фірм, що представлені на
нашому ринку. Впровадження інтегрованої автоматизованої системи для
підприємства є однією з найбільш трудомістких та дорогих програм розвитку
будь-якого підприємства, а розробка інформаційної системи обліку продукції
меблевого підприємства є актуальною на теперішній час. Головне – вибрати
правильну стратегію розвитку цієї автоматизації, вона повинна ґрунтуватись
на достатньому рівні автоматизації управління процесами, особливостями
організації підприємства, певних фінансових та кадрових можливостях
підприємства. Також важливим являються світові тенденції та тренди, на які
необхідно звертати увагу. Потрібно враховувати, що меблеве підприємство
знаходиться у постійному розвитку, з’являються нові клієнти та зростає
рівень автоматизації підприємства [1].
Основні задачі які необхідно вирішити при програми для підприємства з
виготовлення меблів на замовлення – покращення оперативності та якості
виготовлення продукції. Для цієї цілі необхідно вирішити подібні задачі, як:
 Проведення аналізу підприємства, вивчення організаційної структури;
 Виявлення чітких процесів, які потребують автоматизації;
 Проведення аналізу ринка інформаційних систем та обґрунтування
вибору тієї чи іншої певної системи;
 Розробка ПЗ (програмного забезпечення) для реалізації виявлених
задач;
 Дати економічну оцінку розробленому програмному продукту [2].
Для виготовлення широкого асортименту корпусної меблі для дому
(гостинних, кухонь, спалень, меблів для дітей, модульних систем,
комп’ютерних столів, шаф-купе) підприємство використовує певне
програмне забезпечення, таке як:
AutoCAD – система автоматичного проектування, використовується як
модель для розробки конструкторської документації: креслень, моделей
об’єктів, схем. 2D, 3D для будь-якого призначення, використовується для
максимальної чіткості креслень. На даний момент, майже усі мебельні
підприємства використовують AutoCAD, тому що вона має індивідуальну та
колективну розробку архітектури проектів, що використовується у
виготовленні.
Cutting – програмне забезпечення, для розкрою матеріалів на прямокутні
або лінійні деталі, має функцію імпорту деталей з AutoCAD, також можна
використовувати для розрахунку сумарних площ деталей, довжини розкрою,
площ відходів, тощо.
Також використовується пакет програм Microsoft, а саме – Excel, Access
та InfoPath, для збору інформації під час виробництва, ведення статистики,
бухгалтерії, звітності та детального аналізу виробництва працівниками.
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Сьогодення, ефективне підприємство з виготовлення меблів не є
можливим, без використання актуального, сучасного програмного
забезпечення, розвиток у цьому направленні має значну перспективу у
майбутньому та має практичний сенс вже зараз у вигляді зниження витрат,
часу та собівартості. Для клієнта, це можливість отримати унікальний
продукт, а для компанії – утриматись на ринку серед інших конкурентів.
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ВПЛИВ IKT НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
ПІДПРИЄМСТВА
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
здійснює величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців
[1]. Комп’ютерні інформаційні системи виконують важливу роль на
підприємствах: якісно впливають на планування роботи, прийняття
управлінських рішень, виробництво і торгівлю, дають можливість проводити
аналіз і прогнозування дохідності та прибутковості кожного підприємства.
Діяльність господарського суб’єкта заснована на трьох китах:
управління, економіка, інформаційні технології, що є інструментарієм для
двох перших. В центрі комунікаційної інформаційної системи підприємства
стоїть бухгалтерська інформаційна система, яка хронологічно і систематично
накопичує і обробляє дані щодо обліку, контролю, планування, аналізу і
регулювання. На цій основі формується інформація про діяльність
підприємства, порівнюються фактичні результати, формуються загальні і
конкретні напрямки, вносяться пропозиції, виконується прогнозування
економічно-фінансових процесів на підприємстві.
Основною метою економічно-фінансової інформаційної системи бізнесу
є надання керівництву цифрової інформації для прийняття зважених рішень.
Це дає вибір альтернатив споживання обмежених ресурсів. На виробничому
чи торговельному підприємстві створюється економічна інформаційна
система, з пов’язаних підсистем, що дають управлінському апарату потрібну
інформацію. Варто зауважити, що в даній структурі бухгалтерська
підсистема є головною, виконує провідну роль в обробці потоку інформації
та формує цілісну картину підприємницької діяльності. Якісно побудована
інформаційно-комунікаційна система зберігає кількісні дані, для управління
виробництвом і комерційної діяльності підприємства, проведення
планування, контролю та аналізу.
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Використання комп’ютерної техніки стає основою фіксації та обробки
економічно-фінансових подій, при цьому сучасна техніка з допоміжного
засобу перетворюється на основний фактор організації обліку, збору даних за
попередні періоди та планування роботи.
ІКТ спрощує і в рази прискорює технології роботи - виконавець поєднує
роботу і функції декількох суміжних ділянок, раніше цілих відділів
економіки та фінансів. Для вирішення різних економічних та облікових
завдань за допомогою ІКТ застосовують програмне забезпечення, що
дозволяє формувати оборотні відомості, звіти, баланси у потрібний час;
змінювати та видаляти помилкові дані.
Сучасний фінансовий облік з використанням ІКТ дозволяє керівництву
миттєво отримувати велику кількість оперативної управлінської інформації
щодо коштів на банківських рахунках, обсяги дебіторської та кредиторської
заборгованості, товарний асортимент та запаси і багато іншого. Це
відбувається з допомогою зведення первинної економічної та фінансової
інформації в єдині бази з метою використання окремими функціями
управління. Використання ІКТ незамінне для створення потужної єдиної
інформаційної бази, що може багаторазово використовуватися довіреними
особами та підрозділами підприємства.
Раніше за допомогою ручної обробки даних з інформацією працювали
різні служби, що зумовлювало неспівставність даних і помилки, то в
комунікаційних інформаційних системах підприємства така обробка є
одночасно і єдиним технологічним процесом, що уникає дублювання, дає
однократну фіксацію, а також уніфікацію документів, показників, кодування
тощо.
Використання
ІКТ
в
економічно-фінансових
процесах
та
бухгалтерському обліку підприємства дозволяє вирішити проблему
актуальності і оперативності інформації. Протягом секунд формуються
деталізовані дані для прийняття важливих рішень. Будь-яка інформація може
бути згрупована відповідно до вимог керівника, що дає можливість швидко її
проаналізувати і зробити висновки.
На практиці впровадження ІКТ включає декілька програмних
комплексів, переважна більшість з них вже працює у хмарних середовищах,
даючи можливість обробки та контролю даних онлайн.
Найвідомішими програмами є:
- Бізнес-програми для обліку та автоматизації BAS від українських
розробників, що пропонують рішення для масового та корпоративного
сегменту бізнесу, роздрібної торгівлі, медицини, громадського транспорту,
будівництва та інших галузей [2].
- Програмні продукти ResPOS, що забезпечують автоматизацію обліку,
розрахунків та контролю торговельних підприємств.
- Готові рішення автоматизації від Львівських розробників Unipro, що
адаптуються і працюють з обліковими програмними продуктами - окремо для
виробництва, кафе, ресторану, магазину та інших користувачів [3];
- Пакет «Microsoft Office» та «Google Docs», а поряд з ними
використовується багато інших комплексів зведеного обліку та контролю,
часто розроблених та інтегрованих під конкретне підприємство.
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Якщо раніше для введення IKT на підприємстві створювались закриті
комп’ютерні мережі, то зараз співробітники можуть підключатись через
ноутбук з будь-якої точки світу, де є Інтернет. Важливою умовою для цього є
сучасний надійний захист даних та обмежений доступ довірених
співробітників.
Використання ІКТ на підприємстві дозволяє оптимізувати умови
діяльності і обліку та дає можливість швидко керувати підприємством, що
передбачає досягнення економічного зростання.
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Страхування - це процес охорони майнових та особистих інтересів
застрахованих осіб, які роблять внески до страхових організацій і отримують
відшкодування унаслідок непередбачених обставин.
В нашу епоху важко уявити будь – яку діяльність страхової компанії без
втручання сучасних технологій. Завдяки ним можна досягнути більш
ефективного та продуктивного режиму роботи.
Надійність збереження даних є основною перевагою сучасного підходу
для такого виду діяльності.
Такий підхід дає змогу працівникам зберігати величезну кількість
інформації в будь якій точці світу, а також непогано допомагає зменшити
об’єми використання паперу, що позитивно впливає на нашу екологію [1].
Оскільки процес цивільного страхування автомобілів у нас в країні є
обов’язковим, кожен громадянин нашої держави повинен заключити договір
у страховій компанії.
В зв’язку з цим виникає потреба у створенні універсального методу, за
допомогою якого страхова компанія буде здійснювати страхові операції.
У ролі такого методу і буде виступати створена нами база даних. Такі
рішення надають змогу створювати та поновлювати страхові акти, а також
забезпечить загальний доступ усім працівникам до наявної інформації.
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Використання бази даних дозволяє швидко і зручно вносити потрібні
данні в уже посортовані комірки, та в подальшому отримувати повну
інформацію про клієнта. Великим плюсом у цьому випадку є запобігання
шахрайству зі сторони недобросовісних клієнтів.
Для клієнтів, які бажають поновити страховий договір буде використано
функцію поновлення договору за допомогою форми в СУБД ACCES. Такий
спосіб допоможе миттєво поновити договір страхування клієнта при
повторному зверненні до страхової компанії.
Для багатьох людей, які цінують свій час буде дуже великою перевагою
у порівнянні з страховою компанією, яка не використовує такі технології.
Отож користь такої інформаційної системи безперечно значна, адже
використовувати таку базу даних можуть усі співробітники компанії, а
можливості її функціоналу допоможуть скоротити процес страхування [2].
При створенні такої бази даних має бути враховано усі можливі
побажання працівників для виконання їх прямих обов’язків. Обов’язково
необхідно передбачити редагування інформації, включаючи її видалення,
збереження, доступ до інформації та інше.
Також потрібно надати достатній функціонал для роботи з клієнтами, і
забезпечити простоту та зручність у роботі з базою даних.
Короткий опис функціоналу бази даних наведено нижче:
1. Змога додавати нових клієнтів у базу за допомогою форми.
2. Проведення пошуку контактних даних клієнта.
3. Розрахунок вартості страхового платежу.
4. Можливість вибору філіалу, в якому проходило страхування клієнта.
5. Розрахунок страхової суми.
6. Класифікація договору страхування.
7. Фіксування дати складання договору.
8. Видалення даних колишніх клієнтів компанії.
Усе це повинно забезпечити комфортну роботу для співробітників
страхової компанії, та пришвидшити процес страхування [3].
Обсяг клієнтів у кожної страхової компанії є досить таки великим, тому
потрібно надати особливі умови збереження інформації.
Великі компанії, які розміщено в різних регіонах, використовують для
цього сервери, що дозволяє їм використовувати потрібні данні у будь якій
філії. Також сервери забезпечені додатковими жорсткими дисками, які
виконують функцію резервного копіювання даних. Завдяки цьому данні
дублюються, і навіть якщо на одному жорсткому диску вони будуть
пошкоджені, то інший залишиться непошкодженим.
Надійність зростає в рази, і навіть, якщо з паперовим договором щось
трапиться, то збережені та дубльовані данні на сервері втраченими не будуть.
Основним недоліком такого підходу є потреба у постійному підключенні до
мережі інтернет. Адже підключення до мережі інтернет може бути втрачено,
або інколи може працювати не стабільно. В результаті цього доступ до
даних буде повністю відсутній.
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Якщо компанія знаходиться лише в одному офісі, то це можна вирішити
за допомогою створення локальної мережі.
Такий спосіб використовується коли компанія функціонує в одному
офісі. Це досягається за допомогою використання локального серверу, який
не потребує доступу до мережі інтернет. В такому випадку усі комп’ютери
підключені один до одного, за допомогою маршрутизаторів і всі вони
утворюють локальну мережу.
Реєстрацію нових клієнтів та перевірка даних, пошук в записах та
подовження договору було реалізовано через форми, що дозволяє легко і
швидко працівникам виконувати свою роботу. При цьому зростає
ефективність праці, що і було метою даного курсового проекту.
Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що така
база даних виконує поставлені задачі. В результаті аналізу предметної галузі
було вирішено процес оптимізації роботи страхової компанії, а саме:
страхування нових клієнтів; поновлення страхового договору; розрахунки
страхової суми. У процесі розробки бази даних було використано СУБД
ACCES, за допомогою якої було вирішено всі завдання, що характеризують
мету курсового проекту.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
В ХХІ столітті людина, яка планує провести заслужену відпустку в
теплій країні, не потрібно самій шукати інформацію про місце відпочинку,
що цікавить її, бронювати квитки і номер в готелі, за неї це може зробити
туристична фірма.
Менеджер підбере найкращий для клієнта варіант. Однак, якщо фірма не
має достатньо потужного пакету програм, велика частина рутинної роботи
проводиться вручну, так вона ризикує втратити своє становище на ринку
через неефективність такої роботи.
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Від ефективно налагодженої роботи системи управління туристичним
підприємством сьогодні залежать результативність залучення клієнтів,
оптимізація роботи підприємства, ефективність прийнятих рішень тощо.
Пропоную переконатися, чи насправді, для успішного функціонування
такої організації потрібна наявність розвиненої інформаційної системи, чи
все ж таки можна справитись і без неї?
Для переваги однієї туристичної фірми над іншими, створюють великі
основи про клієнтів, а також послуг, які надає компанія. Для полегшення
роботи доцільно використовувати бази даних [1].
Інформаційна система (ІС) – це сукупність технічних, програмних та
організаційних складників, що використовуються для збору, обробки,
аналізу, зберігання та використання інформації для користувача з певною
метою. Інформаційні системи покликані спростити діяльність у кожній
окремій сфері застосуванням інформаційних технологій.
Такі інформаційні системи створюються спеціально для зберігання,
обробки, проведення розрахунків, сортування, вибірки та подання будь-яких
масивів, даних за будь-якими критеріями.
Основна вимога до системи – дружній інтерфейс користувача. Крім того,
слід врахувати, що система орієнтована на кінцевого користувача, який не
повинен знати структуру програмного коду, внутрішні подання даних, засоби
програмування, які використовувалися під час розробки системи.
Крім того, головним функціональним завданням є облік турів фірми,
робота в додатку повинна бути побудована найбільш ефективно, тобто мають
бути реалізовані найнеобхідніші користувачеві функції. Клієнт повинен мати
доступ до всіх показників бази даних, а також мати можливість їх
коригувати, додавати, видаляти, зберігати, сортувати. Йому також має бути
доступна така функція, як пошук БД [2].
Процес роботи менеджера, який безпосередньо співпрацює з клієнтом у
системі відбувається в кілька етапів: введення даних про клієнта, підбірка
для клієнта відповідного туру і потім подальше оформлення заявки клієнтом
по туру, який йому сподобався.
Кожен із цих бізнес-процесів декомпозується на простіші. Суть
створення такої моделі – перехід від ручної роботи до автоматизованої, де
основні процеси з пошуку, оформлення та надання документів здійснюється
системою.
Можна виділити такі основні блоки інформації, які зберігатимуться в
базі даних та відображатимуть інформацію про кожен блок:
- тури (назва, звідки та куди тур, куратор, готель, категорія готелю,
харчування, вартість путівки, кількість людей, кількість днів);
- які тури мають екскурсії;
- які є замовлення на цей тур;
- які клієнти робили замовлення [3].
Вихідні дані в інформаційній системі, що розробляється, будуть
представлені у вигляді результатів запитів до бази даних, результатів пошуку
інформації за різними критеріями, сортування даних, а також редагування
даних, додавання та виведення звітів.
В інформаційній системі будуть сформовані такі види сортування:
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- за назвою туру;
- за місцем відправлення;
- за назвою екскурсії;
- на прізвище клієнта;
- зворотне сортування;
- не сортувати.
Найважливішою ціллю автоматизації бізнес-процесів, не тільки
туристичної фірми, а й будь якої іншої є максимальне збільшення прибутку.
Цього можна досягти за рахунок скорочення витрат, збитків та втрат при
наданні послуг та якісне вдосконалення управління фірмою.
Надання послуг нас найбільше цікавить, так як воно напряму пов’язане з
створенням ІС.
Досліджено та визначено основні фактори зростання розміру прибутку
сучасної туристичної фірми. До них віднесено: скорочення часу на
оформлення співробітником запитів, пошук співробітником та клієнтом
необхідної інформації з турів, за вартістю поїздок, за видом поїздки;
консультування клієнтів; замовлення квитків.
Звідси і висновок, що інформаційна система управління туристичним
підприємством є важливою для менеджменту підприємства, оскільки
забезпечує необхідною інформацією для прийняття вчасних ефективних
рішень. Також ІС необхідно постійно оптимізувати відповідно до поточної
ринкової ситуації, вимог замовників та постачальників, щоб бути завжди на
плаву, та якісно обслуговувати клієнтів.
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Операційна діяльність туристичного
складною. Окрім того, що компанія має
мають бути клієнтами, компанія також
задіяними є агенти за кордону, які
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бюро з ведення бізнесу є досить
стикатися з багатьма людьми, які
залучає багато сторін. Першими
відправляють своїх гостей для

обслуговування. Агент надішле для гостей замовлення ряду послуг у вигляді
турпакетів. Турпакет – це упаковка різноманітних товарів, таких як готелі,
ресторани, транспорт тощо, які, як правило, не належать компанії. Ці
продукти отримують від різних постачальників. Під час обслуговування
гостей компанія також наймає гідів, які також не є співробітниками компанії.
У діяльності компанії задіяно багато підрозділів.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, особливо Інтернету, дуже
вплинув на існування бізнесу, що включає туристичне бюро фірми [1]. Багато
турбюро компаній, які були грибами, виявляється, що багато хто зник і
залишилися тільки табличками. Але з іншого 2 Друга Міжнародна спільна
конференція з науки і технологій (IJCST) 27-28 вересня 2017 р., Балі –
Індонезія, виявили, що також багато людей відкривають нові підприємства,
такі як бюро подорожей, використовуючи наявні інформаційні технології
[ 2]. У розпал все більш жорсткої ділової конкуренції, а також тим, що люди
легше й швидше отримують інформацію, кожна компанія повинна добре
підготуватися. Головне, до чого потрібно бути готовим – це здатність
компанії швидко надавати точну інформацію. Інформація стає чимось
важливим, окрім задоволення потреб клієнтів, також потрібна для підтримки
процесу прийняття рішень. Точна та своєчасна інформація покращить якість
самого рішення. Наявність розмірів систем інформаційних технологій
покращить використання сучасних інформаційних систем для полегшення
адміністративних процедур, підвищення ефективності роботи співробітників,
підвищення продуктивності та економії часу та грошей [3]. Розглядаючи
середню прибутковість, результати показують, що фірми, які
використовують AIS для всього свого управління, отримують вищий, більш
позитивний показник по відношенню до інших груп фірм, які демонструють
негативне середнє [4]. В останні роки «великі дані» привертають все більшу
увагу. В епоху «великих даних» фінансова робота, в якій домінують
транзакції, ділові записи, бізнес-облік і прогнози, може оживити. Аналіз
«Великих даних», пов’язаних з обробкою бухгалтерських даних,
комплексним управлінням бюджетом та управлінським обліком через їх
вплив на ідеї, функції, режими та методи фінансового менеджменту,
приходить до висновку, що завдання для компанії полягає в тому, як
розвивати силу та уникнути слабкі сторони, щоб компанія залишалася
непереможною в епоху «Великих даних» [5].
Існування Інтернет-технологій надає величезний вплив на туристичну
індустрію. Людям стає легше отримувати різну інформацію щодо подорожі.
Вони можуть знайти місце як пункт призначення туру, готель, авіаквиток
тощо. Вони можуть робити це самостійно, не виходячи з дому, без
сторонньої допомоги, в тому числі від туристичного агентства. Інтернеттехнології дають нам багато можливостей і спрощують у виконанні різних
видів діяльності, зокрема особистої, робочої та ділової діяльності. Багато
компаній використовують Інтернет для своїх бізнес-інтересів. Це видно з
наявності адреси електронної пошти та назви веб-сайту компанії на табличці
або фірмовому бланку компанії. Це означає, що Інтернет використовувався
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як засіб комунікації і, як мінімум, як рекламний захід, знайомлячи компанію
та її продукти з користувачами Інтернету. Сьогодні більшість компаній
мають комп’ютерні інформаційні системи для обробки повсякденної
діяльності. Вони використовували його як інструмент для запису та
створення звіту, але пов’язаний з цим процес все ще виконувався вручну. Для
таких компаній, як туристичні агенції, які розраховують на швидкість
обслуговування, це, звичайно, недобре. Наявність Інтернет-інфраструктури
всюди та простота підключення людей дають можливість людям
використовувати її для інтеграції своєї системи. На додаток до продажу та
маркетингу продуктів через Інтернет-сервіс, туристичне агентство має
можливість інтегрувати свої інформаційні системи, внутрішні підприємства
або ззовні, особливо з продуктом агенту, який пропонує. Інтегровані
інформаційні системи бронювання - це інформаційна система, яка з'єднує
подорожі. агентство з їх філіалами або їх бізнес прилавків у стратегічних
місцях. Дані/інформація про бронювання будуть оновлюватися в режимі
реального часу. Бронювання або операція з продажу продукту у відділенні
може контролюватися та оброблятися безпосередньо штаб квартирою. Ця
система буде побудована з використанням мови програмування VB.Net та
пакету баз даних MySQL.
Висновки. Туристичний бізнес остаточно переходить на технологічні
методи роботи, так як автоматизація дозволяє значно прискорити виконання
багатьох завдань, що стоять перед турфірмою, економити грошові кошти,
підвищити ефективність роботи як кожного туроператора окремо, так і
усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на
конкурентноздатність фірми на ринку послуг в наш час. Використання
мережі Інтернет, Інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної
автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто
питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на
ринку послуг в найближчий час.
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АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З НАДАННЯ ФІТНЕС-ПОСЛУГ
Бути здоровим – це модно і престижно сьогодні. Успішні бізнесмени
сприймають те, що зустрічають на поверхні зовнішній вигляд і, таким чином,
незважаючи на високу зайнятість і брак нашого часу, намагайтеся
підтримувати своє тіло в розумній фізичній формі. Тому, відкриття фітнесцентру може бути корисним та продукттивним видом підприємницької
діяльності.
Мікробізнес організовує надання фітнес-послуг починаючи з розвитку
загальної концепції [1]. Для цього потрібно вибрати цільовий ринок
спортивного клубу. Висвітлено під час цього проекту цільовий кластер чоловіки та дівчата із середнім рівнем доходу, а Клуб планується відкрити
під час житлової забудови. У проекті є комерційна та соціальна частина, що
забезпечує підтримку цінності здорового дозвілля молоді. Найбільше умов
для досягнення, реалізація проекту: зростання ринку спортивно-оздоровчих
послуг навіть під час кризи та нестачі спортивних споруд вважається
простором з дуже високою щільністю населення.
Метою цього проекту є відкриття фітнес-центру «BandaFit» у Вінниці.
Наявність у проекті різноманітних форм проведення сімейного дозвілля та
відпочинку може дозволити людям різного віку на користь проводити свій
вільний час. Використання передового, модного спортивного інвентаря для
занять спортом мінімізує ймовірність травм під час тренувань.
Оцінка впливу факторів макросередовища на результати поточної та
майбутньої діяльності фітнес-центру. Для цього використовували PESTаналіз. Метою аналізу є відстеження (моніторинг) змін у макросередовищі
чотирма
основними
напрямками
виявлення
тенденцій,
подій,
неконтрольованих підприємством, які чинять вплив на прийняття
стратегічних рішення. PEST - це абревіатура з 4 англійських слів:
P - PoliticalLegal - політико-правовий, E - Economic - економічний,
S - соціокультурний, Т – технологічні фактори [2 - 4]. Отже, давайте
опишемо довгострокове макросередовище фітнес-центр.
1. Демографічна атмосфера. На сьогоднішній день за статистикою ми
можемо побачити, що населення в країні зростає. А збільшення послідовно
викликає зростання людських потреб та ринку, що призводить до збільшення
попиту на фітнес-клуби.
2. Економічна
атмосфера.
Купівельна
спроможність
клієнтів
збільшується пропорційно зростанню заробітної плати. Зростання попиту на
товари і послуги сприяє збільшенню пропозиції кредитів і позик. Додатково
набирає обертів ринок «спортивних послуг». Мати негативний вплив також
може фінансовий стан країни, а також підвищення тарифів, інфляція.
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3. Культурна атмосфера. Спорт завжди був невід'ємною частиною
життя, і навіть зараз ми намагаємося зробити все для нашого здоров’я. Що
позитивно впливає на динаміку цього ринку. Зміна в стилі та рівні життя,
зміна позиції до спорту та відпочинку, зміни базових цінностей.
4. Природна атмосфера. Атмосферні умови тісно пов'язані з цією
промисловістю, люди не мають можливості займатися спортом цілий рік в
парках тому, що погода надзвичайно мінлива. Клімат міста ідеально
підходить для розвитку фітнес-клубів, що штовхає людей на відвідування
фітнес-клубів.
5. Технологічна атмосфера. За обсягом розвитку науки, технічний
прогрес швидко зростає, а також зростає і в сфері спорту. З'являються
незвичайні тренажери, численні інсталяції та покращення попередніх, вони
привертають інтерес клієнтів, що містить позитивний результат за запитом.
6. Політична атмосфера. До думки про галузь «спорт-послуг», це в
сукупності містить позитивний результат. Все частіше зазвичай ми можемо
почути і побачити, тенденцію надихання займатися спортом і прищеплювати
здоровий спосіб життя з раннього віку, запроваджуючи додаткові програми
фізичного коучингу.
Мікросередовище малого бізнесу характеризується такими факторами:
1. Клієнти (люди різного віку з прагненнями та потребами вести
здоровий спосіб життя, мати підтягнуту фігуру).
2. Конкуренти. Наразі у Вінниці є такі лінії конкурентів нашому новому
фітнес-центру, такі як: Fitness Time, Fit Life, SportaVita.
3. Посередники. Посередником є бізнес-відділ інформує клієнтів
реальних і потенційних, щодо послуг, які надаються [3].
Застосування зазначеного підходу щодо аналізу зможе допомогти
сформувати широку клієнтську базу, шляхом високої якості послуг, які
надаватимуться фітнес-центром та відділом реклами. Головна мета –
зосередитися на досягненні амбіцій підприємства, постійне підвищення
конкурентоспроможності.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНОГО
БІЗНЕСУ
Інформаційні технології залишили свій слід у багатьох галузях, крім
тих, які працюють саме з інформаційними технологіями. Автомобільна
промисловість є прикладом сектора бізнесу, який змінився завдяки ІТ.
Автомобільна промисловість завжди була однією з найбільш інноваційних.
Масове виробництво та Шість сигма – обидва методи, які найбільше
використовують виробники автомобілів. Тепер програмне забезпечення
започаткувало ще один набір змін, спрямованих на оптимізацію цін.
Оптимізація цін – це процес пошуку оптимальної ціни на товари або
послуги компанії. Це ряд рівнянь, які намагаються передбачити, як
клієнтська база відреагує на незначні зміни цін. Ці зміни можуть
підвищуватися або зменшуватися. Для компанії ідеальним сценарієм є висока
кінцева ціна і відсутність зміни попиту. Насправді не так багато клієнтів
готові платити завищену ціну, особливо якщо є конкурент, який продає за
дешевшою ціною [1].
Споживачі знають, що автомобіль – це серйозна інвестиція. Існує не
така велика різниця між сплатою 20 000 доларів США або 21 000 доларів за
автомобіль, але збільшення в 5 000 доларів вимагає більшої уваги. Для вас,
виробника, ціна, яку ви встановлюєте на свої транспортні засоби, є
комбінацією витрат, пов’язаних із створенням автомобіля, і прибутку на
автомобіль, який ви хотіли б отримати. Оптимізація ціни – це те, як ви
знаходите оптимальну точку. Оскільки вартість автомобіля за маркою,
моделлю та маркою подібна до його конкурентів, індустрія в цілому,
здається, встановлює стандарт, якому дотримуються всі. Отже, завдання
залишається в межах конкуренції, але все одно отримує значний прибуток
[2].
Протягом багатьох років комп’ютери з високою потужністю обробки
використовувалися, щоб підрахувати цифри та знайти кілька цінових
сценаріїв. Сьогодні всю цю потужність комп’ютера можна доповнити
програмним забезпеченням. Важливо мати у вашій команді професіоналів,
які добре володіють математикою та подібними обчисленнями. Після того, як
програмне забезпечення надає потрібні звіти, ви все одно повинні
проаналізувати дані.
Існує кілька програм, спрямованих на оптимізацію ціни. Для
автомобільної промисловості найкраще програмне забезпечення, яке
допомагає визначити ціни на автозапчастини. Ці характеристики враховують
усі елементи, які входять до створення автомобіля, як-от сировину. Ваші
клієнти бачать кінцевий продукт, але вони не знають, що гума, листовий
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метал або фарба, які йшли в автомобіль, були придбані за різними цінами. У
багатьох випадках ціна праці є фіксованою. Однак ціна на сировину може
коливатися. Найкраще програмне забезпечення достатньо розумне, щоб
допомогти вам обчислити ці коливання [3].
Інтеграція програмного забезпечення для оптимізації цін має ряд
переваг. Коли вартість сировини, яка використовується для виготовлення
автомобіля, різна, точніше визначити свій точний прибуток від кожного
автомобіля. Іноді ціна, за яку був проданий автомобіль, також різниться,
тому ви також повинні це враховувати. Програмне забезпечення дає вам
інструмент, який майже вдосконалює процес ціноутворення і легко
доступний у вашому розпорядженні.
Хоча вам не обов’язково слідувати всім рекомендаціям програмного
забезпечення, ви можете принаймні використовувати їх для керівництва.
Крім того, у вас є можливість отримати уявлення про ринок і вашу компанію.
Дані можуть показати, що коливання цін на сировину насправді відбувається
циклічно. Маючи цю інформацію, ви можете спланувати покупку
заздалегідь. Якщо ви можете випередити криву, ви можете заощадити в
довгостроковій перспективі, що підвищить ваш прибуток. Не забувайте, що
програмне забезпечення для ціноутворення також дає вам контроль. Замість
того, щоб дозволити витратам піти від вас, ви зберігаєте контроль, маючи
можливість прогнозувати. На економіку також впливає те, що відбувається
між лідерами світу. Ці знання також дають реальну перевагу [4].
Створення автомобілів на замовлення клієнтів було метою великих
виробників транспортних засобів з моменту народження масового
виробництва. Ліквідація величезних запасів непроданих транспортних
засобів, що зберігаються в дистриб’юторських парках по всьому світу,
представляє потенційну економію на мільярди, але нинішній ланцюжок
поставок нагадує острівці контролю, керовані поштовхом виробництва.
Незважаючи на останні досягнення в області інформаційних технологій, що
пропонують повну видимість і потік інформації в режимі реального часу,
трансформація індустрії «старого світу» для адаптації клієнтів і створення на
замовлення представляє значну зміну. Це вимагає подолання бар’єрів як
всередині, так і між партнерами з постачання, а також на всіх рівнях ланцюга
поставок. Програмне забезпечення є вирішенням деяких цих проблем.
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЦИФРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
З плином часу все більше потреб суспільства задовольняють новітні
технології. Це не є дивним, оскільки комп’ютеризація більшості сфер життя
значно полегшує та пришвидшує вирішення різноманітних проблем, вимагає
менших зусиль та суттєво економить час.
Сьогодні існує декілька способів ідентифікації користувачів. У кожного
з них є свої переваги і недоліки, завдяки чому деякі технології підходять для
використання в одних системах, інші – в інших.
Потужним поштовхом для розвитку засобів цифрової ідентифікації
стала реалізація Міністерством цифрової трансформації України застосунку
«Дія» у 2020 році. Назва «Дія» є сполученням слів Держава і Я, повністю
відповідаючи змісту послуг. Додаток дає можливість, не виходячи з дому,
виконувати чимало функцій як фізичним особам, так і підприємцям, зокрема
це:
- автоматична реєстрація фізичної особи – підприємця (ФОП);
- декларування місця проживання дитини;
- надання кредиту на житло для внутрішньо переміщених осіб;
- отримання довідки про доходи;
- отримання послуг, пов’язаних із пенсією, пільгами або отриманням
допомоги та т.і.
Для всіх перелічених послуг необхідно заповнити відповідні форми та
надіслати запит.
Що стосується власне цифрової ідентифікації, «Дія» містить значний
обсяг інформації про користувачів, а також цифрові варіанти документів, які
визнаються та мають юридичну силу.
Це забезпечується тим, що завдяки встановленню користувача як особи,
як громадянина України, додаток може запросити інформацію у відповідних
органів при поданні заяви на отримання довідок, офіційних відповідей,
наприклад, у Державної податкової служби, Пенсійного фонду, органів
місцевого самоврядування тощо.
Використовуючи додаток, також можна пред’являти наступні
документи, що посвідчують особу:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- свідоцтво про народження дитини;
- картка платника податків;
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- студентський квиток;
- COVID-сертифікати;
- тимчасове цифрове посвідчення єДокумент (на період військового
стану).
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Також додаток «Дія» надає можливість електронного підпису
документів. Для цього, необхідно:
1. Авторизуватись в застосунку.
2. В розділі популярних послуг обрати «Підпис документів».
3. Завантажити або перетягнути з папки або носія власний електронний
підпис.
4. Обрати файл, який потрібно підписати аналогічним способом.
5. Натиснути «Підписати» та, отримавши підписаний файл, зберегти
його.
Разом з цим, електронний підпис також є способом ідентифікації особи,
оскільки являє собою набір цифрових даних, що після проведення
відповідних процедур дають змогу встановити особу, підписувати електронні
документи, реєструватись на державних порталах, користуватись
електронними послугами тощо.
Обов’язковою умовою початку користування електронним підписом є
його отримання в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів
(скорочено – АЦСК).
Найбільш поширеними та популярними центрами є акціонерне
товариство комерційний банк «Приватбанк», Державна казначейська служба
України, акціонерне товариство «УкрСиббанк», Товариство з обмеженою
відповідальністю «Центр сертифікації ключів "Україна"» та, власне,
державне підприємство «Дія».
Найбезпечнішим способом зберігання цифрових даних є токени – це
спеціальна USB-флешка, яка безпечно зберігає електронні ключі та
інформацію про власника.
Їхніми перевагами є:
- факт того, що електронний підпис міститься в єдиному екземплярі, що
зменшує ризик копіювання даних та подальше їх використання сторонніми
особами;
- наявність паролю доступу;
- під час підписання, документ передається в токен, де всередині нього
відбувається обчислення КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- кількість спроб на підбір паролю обмежена – всього 7 разів. Після
невдалих спроб токен блокується. Це забезпечує захист від
несанкціонованого використання у випадку втрати токена.
Також є варіант зберігання електронного ключа в хмарному сховищі.
Для його зчитування необхідно завантажити його на сайті Центрального
засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України
(посилання: https://www.czo.gov.ua/sign), обравши розділ «Хмарний».
Як ще один варіант цифрової ідентифікації слід зазначити BankID –
спосіб верифікації громадян через українські банки для надання
адміністративних чи інших послуг. Цей спосіб вирізняється надзвичайною
простотою застосування на надійністю.
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Для цього необхідно при вході в потрібний ресурс обрати «Увійти через
BankID». У вікні, що відкриється, обрати свій інтернет-банк (наприклад,
Приват24).
Введення логіна/пароля інтернет-банку або сканування QR-коду
всередині застосунку підтвердить вашу готовність передати третій стороні
інформацію про себе.
Надійність пред’явлених даних підтверджується тим, що банківські
установи збирають та зберігають таку інформації про своїх клієнтів, як копії
паспорта, індивідуального податкового номера, довідки про реєстрацію місця
проживання тощо. Безпека даного методу пояснюється захистом даних
безпосередньо банком, які керуються стандартами реєстрації та зберігання
клієнтських даних.
Отже, підводячи підсумки, хочемо зауважити, що нині існує багато
різноманітних засобів цифрової ідентифікації. Кожен може обрати будь-який
з них на основі власних потреб, зручності та легкості їх використання.
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4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон
України №851-IV від 22.05.2003 (зі змінами та доповненнями). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 03.04.2022).
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОДУКТОВОГО
СУПЕРМАРКЕТУ
Торгівля – одна з найбільших галузей економіки країни як за кількістю
персоналу, що зайнятий у ній, а підприємства, які вони представляють, є
найбільшими. Робота торгових компаній напряму пов’язана із задоволенням
потреб людей і охоплює широкий спектр питань організаційнотехнологічного, економічного і фінансового характеру, що вимагають
повсякденного рішення. Новий рівень конкуренції над ринком – це нові
умови ведення бізнесу, які висувають нові вимоги до організації управління
торговому підприємстві.
З точки зору бізнесу та торгівлі підприємства, які являють собою торгові
мережі або їх філії, мають бути оснащені сучасними системами управління,
що дозволяють ефективно працювати Супермаркет – це комплексне
підприємство, в якому беруть участь безліч компаній, що займаються
продажем різноманітних товарів [1].
Працівники супермаркету більше половини робочого часу витрачають
на обробку інформації, пов'язаної з оперативним обліком надходження,
продажу і запасів товарів. Елементарні процедури обробки даних не
потребують спеціальної освіти, а також спеціальних знань. Через зростання
обсягу інформації, зростає і кількість витраченого часу. Це призводить до
збільшення часу для виконання таких важливих робіт, як зменшення
монополії на торгівлю товарами, регулювання постачання та запасів
товарних продуктів [2].
У супермаркетах сьогодні можна знайти майже 4000 найменувань
продукції, а асортимент магазині може сильно різнитися. Більшість
складаються продукти харчування, усе інше супутні товари. Зараз майже 50%
товару, якого ми щодня бачимо в супермаркеті, приходить по
дистрибутивних каналах та ексклюзивних договорах, що не є дивним,
оскільки всі магазини уже давно виросли з оптових фірм. Така політика
продажу, звичайно впливає на асортимент товарів в супермаркеті, так як
укладені договори також тягнуть за собою виконання дистрибуторських
планів. В результаті чого відділ із товаром може бути представлений усього
3-4 виробниками [3, 4].
А автоматизація оперативного управління торгівлею вимагає від
учасників торгів постійного та безперервного інформування про стан складу,
а також своєчасне внесення змін до інформації. Дані, що характеризують тим
самим товари, оптові закупці (постійна інформація), повинні забезпечувати
як автоматизацію обробок замовлень, оперативного обліку надходження і
продаж товарів.
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За допомогою інформаційної системи супермаркету легко отримувати в
будь-який момент часу всі необхідні звіти. Також інформаційна система
допомагає планувати роботу супермаркету (необхідні закупки тощо). Для
підтримки безпеки інформаційної системи бажано мати спеціаліста який буде
слідкувати за її роботою. Такий спеціаліст може збирати дані, записувати всі
необхідні відомості та документи, а також слідкувати за тим, щоб була
внесена коректна інформація до бази даних. Коли надходить нова
інформація, програміст вносить нові дані в базу супермаркету. Система
дозволяє здійснювати програмістом перевірку необхідних даних, а також
можливість внесення коригувань, перегляд усіх довідників, журналів та
звітів. Уся потрібна інформація у вигляді звіту про необхідності друкується.
Застосування інформаційної системи дозволить автоматизувати та
покращити роботу супермаркету, зробити її більш ефективною.
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АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ФІРМИ
Інформаційні технології відіграють важливу роль у світі. Їхнє практичне
використання дає новаторські можливості для оптимізації та підтримує
розвиток бізнесу, а також впливає на розширення ринків збуту,
продуктивності праці, ефективного використання ресурсів, підвищення
якості управління бізнесом та надання послуг.
На підприємствах, які займаються комерційною діяльністю, головним
атрибутом є доскональна взаємодія між компанією та кінцевим споживачем.
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На основі вищесказаного, можна дійти висновку про актуальність
розробки інформаційної системи для автоматизації роздрібної торгівлі.
Під інформаційною системою (ІС) розуміється прикладна підсистема у
програмній реалізації, яка орієнтована на збір, систематизацію, зберігання,
пошук та обробку інформації необхідного типу. Така система є якісною,
якщо вона (у деяких випадках послідовно, а іноді паралельно) виконує
більше однієї функції (до прикладу інформаційні системи, що підтримують
ведення складського господарства: вони відстежують надходження товарів
на склад, відправку товарів покупцю, а також контролюють наявність на
складі необхідної кількості кожного продукту) [1].
У реальних умовах проектування такої системи - це пошуки методу,
який відповідає якості функціонування системи, на основі існуючих
технологій з урахуванням усіх заданих обмежень.
Бази даних, призначаються для автоматизації процесів, вони
підпорядковуються конкретній логіці обробки інформації, передбачають її
зберігання. Основна мета - ефективне використання всіх ресурсів та
збільшення якості управлінських прийнятих рішень орієнтованих на
підвищення прибутку.
Під час діяльності комп'ютерної фірми збільшується: кількість та вид
товарів, даних про постачальників; кількість співробітників, клієнтів;
з'являються нові товари та нові постачальники [2, 3].
Як наслідок робітникам приходиться обробляти дедалі більше
інформації. Працюючи з паперовими документами неодмінно витрачається
величезна кількість часу, що немислимо для досконалої роботи. Через це
необхідна організація баз даних, що забезпечує швидкість та зручність при
доступі до відомостей.
Будь-яка інформаційна система включає три основні сфери:
 проектування об'єктів даних, які будуть реалізовані в базі даних;
 проектування екранних форм, звітів, програм, які забезпечать
виконання запитів до даних;
 обліки конкретного середовища або технології, а саме: конфігурації
апаратних засобів, топології мережі, розподіленої обробки даних,
паралельної обробки [4, 5].
Переваги створеної для комп’ютерної фірми інформаційної системи:
1. Забезпечує якість товарів та послуг, зменшуючи витрати або
додаючи бажані властивості. Так, в компанії, в якій є прийом клієнтів,
інформаційні
системи
використовуються
для
пришвидшення
обслуговування.
2. Надає своєчасну та захищену інформацію, дозволяючи при цьому
покращити процес прийняття рішень. Відомості про продаж, зібрані
оптовими постачальниками, може спомагає вчасно виявляти спад у продажах
окремих товарів, надаючи при цьому можливість з'ясувати причину та
прийняти певні міри.
3. Підвищує рівень комунікації. Знаходячись вдома, у відрядженні, або
за межами компанії, працівники мають можливість користатися технічними
засобами, задля входу в мережу своєї організації, щоб приймати
повідомлення та надсилати, дослідити певну проблему, переглянути потрібні
документи.
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У комп’ютерній фірмі є потреба у кількох локальних інформаційних
системах різного призначення, які вдало взаємодіють між собою та
підтримують управлінські рішення на всіх рівнях.
Між локальними системами організовуються зв'язки різного типу та
призначення. Одні можуть бути зв’язані з великою кількістю систем, що
працюють у фірмі, і мати вихід у зовнішнє середовище, а інші пов'язані
тільки з однією або декількома спорідненими.
Можна прийти висновку, що застосування інформаційних систем у
сучасних фірмах зумовлює їх подальший розвиток.
Інформаційні продукти вдосконалюють та раціоналізують систему
контролю оперативної діяльності компанії (запаси та склад, закупівлі та
продажі, фінанси та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість,
цінова політика), допомагають керувати взаємовідносинами із замовниками
та постачальниками, контролювати процес продажів.
За рахунок впровадження для підприємства ІС відбувається скорочення
операційних витрат, отримання додаткових доходів унаслідок збільшення
обороту та зростання інвестиційної привабливості підприємства.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У МАРКЕТИНГУ
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх
величезний вплив на спосіб життя та фахову діяльність українців [1]. На
сучасному етапі інформаційні технології заполонили світ, де б ми не
знаходилися і що не робили, без комп’ютерів, телефонів, пошукових або
накопичувальних систем не обійтися. Це звичайне повсякденне життя, а що
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вже говорити на рівні фірм, підприємств, різних економічних сфер, які
щоденно мусять вирішувати низку абсолютно різних задач. В таких
випадках, на допомогу приходять набагато складніші функціонально
програми та різне системне забезпечення. На разі, актуальним є запитання
використання ІКТ у сфері маркетингу. Маркетинг – це сфера, яка базується
на обчислювальних операціях, систематизації даних, для цього необхідно
використовувати різні текстові редактори, табличні процесори, системи
управління базами даних тощо.
Ще в XX ст. Джон А. Говард обговорював необхідність створення
інформаційних систем для маркетингу. З його думкую погоджувався
Ф. Котлер, який займався теоретичним дослідженням цієї теми, що і дало
поштовх до розвитку ІТ у відділі маркетингу [2].
Будь яке підприємство стикається з великою кількістю інформації, яку
необхідно обробити та систематизувати, з цієї причини багато підприємств
створюють автоматизовані маркетингові інформаційні системи (МІС). Такі
системи дозволяють швидко обробляти, фільтрувати та надавати дані в
необхідному обсязі. Також, вони застосовуються для розв’язку
взаємопов’язаних завдань, які реалізуються завдяки використанню сучасних
методів управління, також на допомогу приходять економіко-математичні
методи і моделі, комплекси технічних засобів та ІТ. Це все допомагає
автоматично виконувати функції і процедури управління маркетингом. Задля
високої ефективності, МІС складається з таких підсистем: збору внутрішньої
звітності або зовнішньої інформації щодо маркетингу або маркетингових
досліджень [4].
Досить часто, маркетологи використовують різні кваліфіковані
програмні продукти. Їх поділяють за маркетинговими дослідженнями;
моделюванням станy ринку; прийняттям рішень з приводу маркетингових
заходів. До складу програм, які допомагають в плані маркетингових
досліджень належать:
1. Програма «BEST-Marketing», завдяки їй, можна проаналізувати будь
яку
складову
ринку
(перспективні
ринкові
ніші,
рекламу,
конкурентоспроможність товару чи підприємства, стимулювання продажу,
тощо).
2. Програма «Marketing Explorer», вона допомагає визначити уподобання
та що потребують споживачі. Також, можна визначити головних конкурентів
та провести аналізування маркетингових заходів.
3. Програма SPSS («Statistical Package for the Social Sciences») створена
задля статистичного спостереження та обробки його результатів [3].
Моделювати стан ринку можуть ті програми, які мають можливість
описувати модель ринку. Також вони включають різні параметри, які
об’єднують окремі компоненти ринку в одну схему аналізу.
В роботі маркетологи часто використовують системи підвищення
прийняття рішень (СППР). Вони складаються з бази з чималою кількістю
моделей в статистичного напряму, імітаційному, генетично закладених
алгоритмів, аналізування дерев цілей тощо [3].
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Окрім зазначених, досить часто для управління маркетингом
використовують такі програми, як: Project Expert (система, для створення
фінансової моделі підприємства), «DeloPro» (відноситься до фінансовоаналітичних та бухгалтерських програм), Microsoft Office (для систематизації
даних), «Менеджмент і маркетинг» (використовується для взаємовідносин
між клієнтами), «ФРАНТ» (для аналізу діяльності підприємства) та ще безліч
схожих за значенням програм і систем.
Отож, ІКТ в маркетингу необхідне для досягання основних функцій
маркетингового відділу. Всі перелічені програмні продукти та системи,
допоможуть полегшити роботу маркетолога та запобігти багатьом помилкам,
допоможуть з легкістю проаналізувати ринок та правильно скласти
виробничий цикл продукції.
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ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СЛУЖБИ
ДОСТАВКИ ТОВАРІВ
Основними діловими функціями комерційного підприємства є:
маркетинг і збут; виробництво; бухгалтерський облік і фінанси; людські
ресурси
Маркетингова діяльність спрямована на планування, просування та
продаж товарів і послуг для задоволення потреб клієнтів і цілей організації.
Маркетингові інформаційні системи підтримують прийняття рішень
щодо комплексу маркетингу. До них належать: продукт; ціна; місце;
просування по службі. Для підтримки прийняття рішень щодо комплексу
маркетингу маркетингова інформаційна система використовує декілька
джерел даних та інформації.
Маркетингова інформаційна система покладається на зовнішню
інформацію набагато більшою мірою, ніж інші організаційні інформаційні
системи. Він включає в себе дві підсистеми, призначені для охоплення
кордонів - внесення в фірму даних та інформації про ринок [1].
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Метою маркетингового дослідження є збір даних про реальних клієнтів і
потенційних клієнтів, відомих як перспективи. Визначення потреб замовника
є фундаментальною відправною точкою для повного управління якістю
(TQM). Електронна комерція в Інтернеті дозволяє легко збирати статистику
фактичної поведінки покупців.
Програмне забезпечення маркетингових досліджень підтримує
статистичний аналіз даних. Це дозволяє фірмі співвідносити поведінку
покупця з дуже детальними географічними, демографічними та
психографічними змінними.
Глобальний конкурентний тиск інформаційного суспільства був дуже
вираженим у виробництві та докорінно змінив його. Новий ринок вимагає
виробництва, яке:
1. Lean – високоефективний, що використовує менше вхідних ресурсів у
виробництві за рахунок кращої техніки та виробничих процесів, які
покладаються на низькі запаси та призводять до менших відходів.
2. Agile - придатний для змагань на основі часу. Як новий дизайн
продукту, так і виконання замовлень різко скорочуються.
3. Гнучкість - можливість швидко та економічно налаштувати продукт
відповідно до вподобань клієнта.
4. Управління для якості – вимірюючи якість протягом усього
виробничого процесу та дотримуючись світових стандартів, виробники
розглядають якість як необхідність, а не як варіант високої ціни [2].
Інформаційні технології повинні відігравати життєво важливу роль у
процесах проектування та виробництва. Виробничі інформаційні системи є
одними з найскладніших як для розробки, так і для впровадження.
Фінансова функція підприємства полягає в тому, щоб підрахувати
потоки грошей та інших активів в організацію та з неї, переконавшись, що
наявні ресурси використовуються належним чином і що організація є
фінансово придатною. До складу системи бухгалтерського обліку входять:
1. Облік дебіторської заборгованості
2. Облік кредиторської заборгованості
3. Нарахування заробітної плати
4. Записи інвентаризаційного контролю
5. Головні книги
Фінансові інформаційні системи покладаються на зовнішні джерела, такі
як онлайнові бази даних та створені на замовлення звіти, особливо в сферах
фінансового прогнозування та управління коштами. Основні функції, які
виконують фінансові інформаційні системи, включають:
1. Фінансове прогнозування та планування;
2. Фінансовий контроль;
3. Управління коштами;
4. Внутрішній аудит [3].
Інформаційна система людських ресурсів (HRIS) підтримує функцію
людських ресурсів організації інформацією. Назва цієї функції відображає
визнання того, що люди, які працюють у фірмі, часто є її найціннішими
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ресурсами. За останні роки складність управління людськими ресурсами
надзвичайно зросла, перш за все, через необхідність відповідати новим
законам і нормативним актам [4].
HRIS має забезпечити належний рівень доступу до великої кількості
внутрішніх зацікавлених сторін, у тому числі:
1. Працівники відділу кадрів при виконанні своїх посадових обов'язків;
2. Усі працівники фірми, які бажають перевірити власні документи;
3. Усі співробітники фірми, які шукають інформацію про відкриті
вакансії або доступні плани виплат;
4. Співробітники, які користуються можливостями комп'ютерного
навчання та оцінювання;
5. Керівники всієї фірми в процесі оцінки своїх підлеглих і прийняття
кадрових рішень;
6. Керівники підприємств, які беруть участь у тактичному та
стратегічному плануванні та контролі.
Інформаційні підсистеми HRIS відображають потік людських ресурсів
через фірму, від планування та найму до звільнення. Складний HRIS включає
такі підсистеми:
1. Планування людських ресурсів;
2. Рекрутинг та управління робочою силою;
3. Компенсації та пільги;
4. Державна звітність та підтримка трудових відносин.
Щоб визначити людські ресурси, необхідні для досягнення
довгострокових цілей фірми, нам необхідно спроектувати навички, знання та
досвід майбутніх співробітників.
Отже функціональні інформаційні системи рідко стоять окремо. Це
відображає той факт, що функції, які вони підтримують, мають, наскільки це
можливо, пов’язувати один з одним, щоб обслуговувати клієнтів
фірми. Клієнти
очікують
своєчасної
доставки
замовлень,
часто
вчасно; перевірка якості за власними стандартами; гнучкі умови
кредитування; послуги після доставки; і часто, участь у процесі розробки
продукту.
Інформаційні технології забезпечують життєво важливу підтримку для
інтеграції внутрішніх бізнес-процесів, розрізання функціональних ліній, а
також для інтеграції операцій з діловими партнерами фірми, її клієнтами та
постачальниками.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У
РЕСТОРАНОМУ БІЗНЕСІ
В останні роки з темпами розвитку технологій люди стають все більш
вимогливими до якості життя. У той же час ресторанна індустрія стала
однією з найбільших у світі. Ресторанний бізнес - це сфера підприємницької
діяльності з організації послуг, спрямованих на задоволення потреб у
харчуванні на сервісній основі з метою отримання прибутку. Ресторанний
бізнес у наш час являє собою не лише громадське харчування, а сферу
дозвілля, що включає безліч компонентів, що перспективно розвиваються в
світі і
в Україні зокрема. Успішність ресторану залежить від його
інформаційних систем управління, які координують все, від планування
персоналу до обслуговування клієнтів. Інформаційні системи управління
рестораном повинні зробити ресторан прибутковим, а також найкращим
місцем для клієнтів. Кожному ресторану потрібна стратегія прийому
замовлень, доставки інформації на кухню та виставлення рахунків клієнтам
за їжу. Ці системи можуть бути як простими, як рукописні нотатки, так і
складними, як комп'ютерні системи, які надсилають замовлення на кухню та
підраховують продаж для кожного сервера [1].
Інформаційна система ресторану — це цифрова нервова система
управління рестораном, що містить усі відповідні процеси. Головною метою
автоматизації ресторанного бізнесу є підвищення ефективності управління
підприємством харчування, прискорення швидкості і якості обслуговування
гостей, мінімізація зловживань персоналу. Інформаційна система ресторану
поєднує програмне та апаратне забезпечення; він надає керівництву
ресторану точну, пряму й повну інформацію, яка може покращити розуміння
та продуктивність.В даний час для автоматизації підприємств громадського
харчування використовують різні системи однією з них є система
«SmartTouch POS» [2].
SmartTouch POS – мобільна система управління бізнесом Інтеграція з
програмним РРО, складський облік, калькуляційні картки без обмежень.
SmartTouch POS є популярною мобільною системою автоматизації
ресторанів, кав'ярень, магазинів, кіосків, салонів краси, яка працює за
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допомогою захищеного хмарного сервера. Це рішення орієнтоване на продаж
із планшета, завдяки чому з'являється можливість компактної організації
касового місця. Сервіс включає кілька програм відкритого доступу.
Наявність програми SmartTouch POS дозволить підприємству отримати
автоматизований доступ до різних категорій. Йдеться про облік продажів та
матеріалів, калькуляцію страв, склад, накладну, замовлення клієнтів та
моніторинг співробітників. Застосовується для сфери громадського
харчування та торгівлі. Ця система автоматизації ресторанів або кафе
вважається сучасним програмним забезпеченням, спрямованим на
автоматизацію робочих місць співробітників, що працюють у закладі. Є
кілька видів автоматизованих робочих місць:
а) POS термінал використовується офіціантами, продавцями, касирами.
Це програма на планшеті, що функціонує на операційній системі Android,
iOS, Windows.
б) Панель адміністрування. Її використовують адміністратори,
бухгалтери, постачальники. Йдеться про веб-сайт, що працює на різних
пристроях (комп'ютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах).POS термінал
дійсно допомагає справлятися з основними завданнями. Основними
функціями є:оформлення замовлення, враховуючи столик, напрямок друку на
місце приготування; продаж товару та страв, використовуючи різні методи
оплати; режим фастфуду - швидкий спосіб клієнтського обслуговування за
допомогою необхідного функціоналу в інтерфейсі; оформлення товарних
заявок; касових операцій, і навіть змін проведення видаткових платежів з
гаджета. Партнерська програма SmartTouch POS використовується у сфері
послуг та торгівлі. Є гарантія інформаційного партнерства, підтримки з боку
розробника і аж до 50% від продажу фахівців. Вже багато хто усвідомив, що
представництво SmartTouch POS дозволяє розраховувати на масу переваг [3].
Отже, на мою думку на даний час є досить важливе використання
інформаційних систем у веденні бізнесу. Адже
система управління
рестораном надає функції, які можуть знизити експлуатаційні витрати,
зменшити витрати людських ресурсів, підвищити ефективність замовлення
їжі та дозволити керівництву легко зрозуміти умови роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Застосування інформаційних систем у медичних закладах вигідне з
багатьох причин – покращує координацію та комплексне управління
установою, зв'язки із Національною службою здоров'я України, полегшують
роботу та скорочує час на пошук документів, а у свою чергу приносить
користь пацієнтам. Переваги використання інформаційних систем для
медичних установ [1].
У зв’язку з вимогою переходу на електронну документацію в лікарнях
або поліклініках, медичним установам потрібні чіткі інформаційні системи,
що дозволяють робити всю документацію. Для документування пацієнта та
ефективного управління потрібна спеціальна інформаційна система. Що
стосується пацієнта, то система використовується на початку контакту з
клієнтом, при його реєстрації.
Крім того, у свою чергу реєструються медичні огляди та все лікування, є
змога оформити електронний напрям або рецепт. Інформаційна система це
однозначно скорочує роботу і лікарям, і медсестрам, адже не потрібно
розшукувати картки за іменами, потрібно тільки но запровадити їх у
систему. У цілому, професійні інформаційні системи окупаються, через те що
мінімізує зайнятість кількох співробітників, за те що їхню роботу
виконуватиме система. Інформаційна система може навіть дозволити
пацієнтам зареєструватися онлайн тобто завантажити програму на телефон,
використання якого у свою чергу скоротить процес реєстрації. [2].
Крім того можливо надіслати перевірку пацієнту в електронному
вигляді. Підсумовуючи, ефективні інформаційні системи полегшують роботу
як лікарів, і самих пацієнтів, які мають більше переваг використання чим до
власних даних про здоров'я. Вона допомагає працівникам закладів охорони
здоров'я ефективніше взаємодіяти з пацієнтами та державними структурами
системи охорони здоров'я. Медична інформаційна система буде корисною
для комунальних та приватних лікарень, кабінетів, клінік, лабораторій,
медичних центрів, аптек, які хочуть автоматизувати управління охорони
здоров'я та брати співучасть у програмі медичних гарантій. Інформаційна
система дозволяє очолювати великими масивами даних про пацієнтів та
результати діяльності медичної організації [3, 4].
Менше писанини – більше часу на пацієнтів вивчення статистичної
інформації дозволить вилікувати без ускладнень та контрольовано. Усі Ваші
медичні показники будуть у вас. Доступ до статистичної інформації тут і
моментально повна та об'єктивна статистика дає змогу планувати бюджет та
розуміти ефективність тих чи інших заходів. економія коштів за рахунок
підвищення ефективності роботи лікарів, адміністрацій та покращення рівня
лікування.
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Інформаційна система дає максимальну користь, коли вона підтримує
реальні потоки інформації медичного закладу. Їх два: відомості у
технологічному циклі підприємства та відомості для процесу керування та
контролю змін. Перший потік становлять дані для щоденної роботи: про
графік роботи співробітників та залишок матеріалів в аптеці, про укладені
договори, що надійшли пацієнтів, проведені операції та виставлені рахунки.
Другий – це дані для керівника, які відображають роботу медичного закладу
повністю.
З цього слідує висновок, що головне завдання будь-якої Медичної
інформаційної системи-це підвищення ефективності медичного закладу від
роботи операторів call-центру до прийняття управлінських рішень. Будь-яка
медична інформаційна система спрямована на оптимізацію процесів у
клініці. Зменшення паперової тяганини та збільшення часу, що приділяється
пацієнтам з боку фахівців.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ГОТЕЛЮ
Iнфoрмaційна система це програмний комплекс, функції якого
забезпечують надійне зберігання інформації в обчислювальній пам’яті,
виконання специфічних для даних додатків перетворень інформації тa
обчислень. Зaзвичай oбсяги інформацiї, з якими довoдиться мaти спрaву з
такою системою, є досить великими, а сама інформація має дoсить складну
структуру. Зразком класичних інформаційних систем є банківськi та
бухгалтерські системи, системи авіаційних та залізничних квитків, системи
податкової служби, системи реєстрації, системи бронювання номерів у
готелях [1].
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Функціонування сучасних готелів вимагає застосування нових
технологій. B обов'язковому порядку має бути створена ефективна та
функціональна інформаційна система управління готелем. Вона автоматизує
робочі процеси, пов’яже в одне ціле різні служби готелю та підвищить рівень
обслуговування клієнтів.
Впровадження автоматизованої інформаційної системи дає можливість
зменшити затрати на робочу силу орієнтовно на 25%, зменшуючи
необхідність у ній, a, таким чином збільшити ефективність праці. В
результаті
застосування
автоматизованої
інформаційної
системи
зменшуються витрати на технічні роботи i ремонт, зменшення витрат енергії
в результаті кориснішого застосування номерного фонду та покращення
якості обслуговування відвідувачів [2].
З погляду функціонування чи структури готелю, можна казати, що у
готелі є номери з різним рівнем оплати, комфортності і обслуговування.
Номери бувають різних типів: люкс – багатокімнатний номер з високим
рівнем комфортності та обслуговування; нaпівлюкс – номер менше, ніж люкс
у площі, але із задовільним рівнем сервісу та комфортності; Простий номер –
з мінімальним рівнем сервісу. В готелі працює контроль станів номерів.
Всі замовники, які прибувають та розміщуються у готелі під час
поселення мають заповнити картку реєстрації, у якій потрібно вказати
прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, адресу місця проживання,
паспортні дані, час заселення, час від'їзду [3].
Поруч із покращенням сервісу зменшується зайнятість персоналу
готельного комплексу, підвищується працездатність працівників і їх
грамотність. Інформаційні системи та технології у готельному підприємстві
дозволяють керувати різними процесами: врахуванням гостей готельного
комплексу, резервуванням номерного фонду, інвентаризацією, постачанням
продуктів харчування тощо.
Готельна справа, є однією зі головних складових туристичної індустрії, є
високоприбутковою частиною економіки країн, які активно розвиваються.
Готельні сервіси містять y собі великий пакет послуг для клієнтів i є
ключовими чинниками, які визначають перспективи розвитку туризму в
Країнах.
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З розгортанням інформаційної ери, побутова техніка, включаючи різні
типи цифрових пристроїв, здатні спілкуватися один з одним через інтернет.
Зараз багато розумних пристроїв оснащуються новими функціями.
Наприклад, тепер користувачі можуть керувати своїми смарт-телевізорами за
допомогою мобільних телефонів і переглядати медіа-контент, що
зберігається на ПК, на своїх смарт-телевізорах. Домашня мережа дає змогу
з’єднати всі пристрої, що підключаються, в одну мережу всередині дому,
щоб вони могли спілкуватися один з одним. У новому столітті домашні
мережі розвивалися послідовно [1]. Одночасно значно зросли обсяги даних
журналів, які використовуються для моніторингу стану побутової техніки. З
кінцевою метою реалізації способу впоратися з цими змінами багато
дослідників провели дослідження, зосереджені на тому, як обробляти та
аналізувати величезні обсяги даних, які генеруються датчиками,
розташованими в розумних будинках. Дослідження показують, що дані з
пристроїв, розгорнутих у домашніх мережах, генеруються датчиками,
вбудованими в побутову техніку. Ці дані слід збирати, аналізувати та
обробляти в поширеному сенсорному мережевому середовищі. Щоб
полегшити це, потрібен пристрій ретрансляції, який забезпечує зовнішній
зв’язок з домашньою мережею [2].
Таким пристроєм є домашні шлюзи. Побутову техніку можна
контролювати та керувати нею через мережу, розгорнуту всередині будинку.
Однак домашня мережа не може спілкуватися із зовнішньою мережею за
межами дому. Домашні шлюзи використовуються для подолання цього
обмеження домашніх мереж. Більшість домашніх шлюзів використовують
різноманітні технологічні елементи для збору даних та виконання пов’язаних
процесів для пристроїв, розгорнутих у домашній мережі. OSGi
використовується для підтримки цих різноманітних технологічних елементів
шляхом обробки та аналізу даних, які вони збирають. Крім того, OSGi
зручний тим, що надає функції, необхідні для домашньої мережі на одній
платформі зі своїх пакетів, і дозволяє розробникам реалізувати потрібні їм
функції [3].
Оскільки великі обсяги даних, які генеруються побутовими приладами,
розгорнутими в домашніх мережах, значно збільшуються, домашні шлюзи,
які використовують OSGi, стикаються з такими проблемами, як недостатня
обчислювальна потужність і дефіцит місця для зберігання даних. Тому зараз
дослідники намагаються використовувати технологію хмарних обчислень
для обробки величезних обсягів даних, які генеруються пристроями. Хмарні
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обчислення — це найсучасніша технологія, якій приділяється багато уваги в
області обчислень. У хмарних обчисленнях розподілена обробка величезних
обсягів даних може бути досягнута за допомогою вільних ресурсів, що
призводить до економії, як економічної, так і тимчасової. Крім того, хмарні
обчислення приносять технологічний прогрес. Хмарні обчислення стали
ефективним рішенням для обробки масивних метаданих, створених
побутовою технікою, підключеною через домашні шлюзи. Поєднуючи різні
елементи технології, згадані вище, ця стаття пропонує хмарну систему для
моніторингу та керування побутовою технікою.
Отже , запропонована система використовує домашній шлюз і
розроблена та реалізована за допомогою технології UPnP для пошуку та
збору функцій пристрою та службової інформації. Вона також надає функцію
для передачі метаданих від побутової техніки на хмарний сервер даних, який
використовує технологію на основі Hadoop для зберігання та обробки
метаданих, зібраних службою моніторингу побутової техніки.
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ОГЛЯД ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ VPN НА 2022 РІК
Не можна заперечувати, що люди більше цінують конфіденційність,
безпеку та свободу під час загроз та обмежень (з якими зараз стикаються
мільйони людей у всьому світі). У цей час зростає інтерес до інструментів
конфіденційності, таких як VPN.
З огляду на це, не дивно, що використання VPN за останні кілька років
зросло, особливо якщо ми продовжуємо спостерігати, як основні політичні
рішення щодо моніторингу в Інтернеті та конфіденційності переходять у
законодавство. Крім того, будь-який спалах військових дій часто призводить
до різкого збільшення використання VPN, оскільки громадяни намагаються
захистити себе від кібератак на онлайн-інфраструктуру своєї країни. За
даними Statista, об’єм пошуку VPN збільшився приблизно на 600% в
результаті конфлікту, який ми зараз спостерігаємо в Україні [1].
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Також варто згадати про вплив Covid-19 на сектор VPN. За оцінками,
використання VPN під час пандемії зросло на 27,1 відсотка через збільшення
кількості робочих місць, коли співробітники отримували доступ до
конфіденційних даних компанії через загальнодоступний Wi-Fi (наприклад,
кав’ярні та коворкінги).
Наприкінці 2020 року світовий ринок віртуальних приватних мереж
(VPN) оцінювався в 32,2 мільярда доларів. Очікується, що протягом
наступних шести років ринок зросте на рівні 15,3%, а це означає, що він
досягне приголомшливої річної вартості в 77,1 мільярда доларів США.
Іншими словами, VPN  це великий бізнес [2].
ExpressVPN і NordVPN є двома найбільшими постачальниками послуг
VPN у світі. Оскільки вони обидва ведуть дуже успішні маркетингові
кампанії (використовуючи маркетингові канали впливу в соціальних
мережах), вони швидко стали популярними. Це досить великий подвиг,
враховуючи технічне та дещо некоректне застосування їхніх продуктів.
У період з 2020 по 2021 рік використання VPN серед користувачів
Інтернету зменшилося з 49% до 41%. Це викликало занепокоєння у багатьох
лідерів індустрії VPN, оскільки показує помітне зниження використання,
хоча обізнаність зросла. Більшість цього повернення можна пояснити тим,
що багато бізнес-операцій почали повертатися до нормального режиму,
оскільки глобальна пандемія наближається до кінця. Відповідно, все більше
людей повертається до свого звичайного робочого графіка, а робота з дому
скорочується. Крім того, оскільки все більше даних і програм переміщуються
в хмару, потреба у VPN стає менше, оскільки дані та програми більше не
знаходяться в корпоративній мережі, а це означає, що вони менше
піддаються зловмисним атакам [3].
Проте не можна заперечувати, що VPN продовжуватимуть відігравати
важливу роль у найближчому майбутньому. Оскільки країни продовжують
втручатися в конфіденційність своїх громадян, користувачі Інтернету,
ймовірно, стануть більше усвідомлювати вразливість своїх даних, що може
змусити їх захистити себе за допомогою VPN. Візьмемо, наприклад, США, де
були підписані (і прийняті) закони про захист конфіденційності, які
дозволяють інтернет-провайдерам стежити за діяльністю своїх клієнтів в
Інтернеті. Використання VPN є одним із найпростіших, найдешевших і
найефективніших способів, за допомогою яких звичайні громадяни можуть
відновити контроль над своїми даними та відмовитися від введених урядом
законів про захист конфіденційності.
Всього кілька років тому використання VPN вважалося таким, що
використовуватимуть лише ті, хто займається негідною діяльністю.
Перенесіться до 2022 року, і VPN тепер є важливим інструментом, який
мільйони людей використовують у всьому світі, щоб обійти державні
обмеження та отримати (іноді залежно від життя) анонімність під час
користування Інтернетом.
Як відомо, більшість людей, уряди багатьох країн світу накладають
суворі обмеження на те, що їхні громадяни можуть, а що не можуть робити в
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Інтернеті. Найбільш очевидним є Північна Корея. Цікаво, що деякі
стверджують, що доступ до Інтернету слід вважати правом людини. Хоча у
2016 році справу було подано до ООН, відкритий доступ до Інтернету на той
час не був визнаний правом людини. Натомість Рада з прав людини видала
необов’язкову резолюцію, яка засуджує навмисне порушення урядами
доступу до Інтернету. Однак у деяких регіонах світу це видається значною
мірою неефективним.
З огляду на наведене вище можна зазначити, VPN є життєво важливим
рятівним колом для тих, хто проживає в цих частинах світу, особливо в
районах прямих конфліктів, таких як Україна. З іншого боку, мільйони росіян
звертаються до VPN, щоб обійти нові закони про цензуру після того, як
російська влада заборонила понад 200 веб-сайтів. Багато жителів стурбовані
тим, що російська влада може відключити Росію від глобального Інтернету.
Разом з тим, VPN допоможе зберегти анонімність тих, хто відчуває потребу
публічно говорити та обговорювати поточні події, не турбуючись про
цензуру та загрозу отримати догану.
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Розвиток засобів автоматизації торгових об'єктів зумовлений
необхідністю зниження витрат, шляхом скорочення часу та ручної праці.
Поява комп'ютерної техніки сильно змінила вимоги до обробки інформації у
торгівлі. Вона дозволяє швидко виконувати операції, на які раніше витрачали
велику кількість часу. Тому інформатизація весільного салону, покликана
замінити ведення письмового журналу на електронний, що не тільки
дозволить вести записи про продукцію, а й оперувати цими даними [1].
Автоматизація роботи такого салону дає можливість приділити більше
часу клієнту, проконсультувати його відповідно до списку знайденої
продукції методом порівняння. Окрім цього, СУБД забезпечує надійне
зберігання даних та спрощує їхнє редагування.
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Оформлення нового замовлення при таких умовах не становить більше
кількох хвилин, роблячи цей процес лише формальністю.
Автоматизована система управління дозволить вирішувати наступні
завдання:
- ведення електронного журналу;
- швидкий пошук продукції;
- формування різноманітних звітів;
- зниження витрат часу та праці;
- надійне зберігання інформації [2].
Застосування ІС має на меті зниження витрат часу та фізичної праці
співробітника, що веде облік продукції та операцій з продажу.
Автоматизація весільного салону необхідна, тому що організації такого
типу мають тенденції розширюватися, відкривати додаткові філії, і
обслуговування клієнтів якщо відбувається в одному приміщенні, то цілком
можливо у різних павільйонах.
Технічним завданням є основний документ всього проекту та всіх
взаємовідносин замовника та розробника. Коректний документ, написаний та
узгоджений між усіма зацікавленими та відповідальними особами – запорука
успішної реалізації проекту.
Оскільки продукція у весільному салоні є індивідуальною за кожним
типом – її зберігання в салоні можна чітко прив'язати до інформації у базі
даних, тобто, якщо є три відділи – один для суконь, інший для костюмів,
третій для аксесуарів – то й у базі даних вона зберігається відповідним
чином. Це дозволяє автоматизувати процес пошуку та реєстрації нових
товарів салону [3].
Розробка систем для весільного салону, зокрема для менеджера,
потребує серйозного проектного дослідження. Як правило, на ці дослідження
виділяється окремий бюджет та більше часу.
Зазвичай замовник не має відповідних знань у галузі високих
технологій, і завдання їм ставиться на загальному рівні. У разі виконавець
може сам запропонувати варіанти, черговість рішення поставленої задачі.
Замовник надалі вибирає найоптимальніший варіант. Інформація вноситься
користувачем системи та реєструється у базі даних.
Усі операції, виконані під час роботи системи реєструються та
зберігаються у базі даних.
При написання таких проектів доцільно використовувати мову
програмування високого рівня – C#. Використання саме цієї мови
програмування обумовлено простотою розробки та гарної взаємодії з базами
даних.
Також виникає необхідність зберігання даних, для чого рекомендується
використання програмного пакету MySQL - система управління реляційними
базами даних (СУБД), розроблена корпорацією Microsoft.
Практично будь-яка система управління БД може виступати в ролі
повноцінного клієнта і віддалено звертатися до основної бази даних, яка, у
свою чергу, може перебувати на зовсім іншій машині [4].
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На практиці система може працювати в мережі, доменом якої буде
комп'ютер із встановленою операційною системою Windows Server. Для
цього необхідно помістити базу даних на комп'ютер, який вважається
доменом мережі, відкрити доступ до цього файлу, і шляхом незначної
кількості редагування програмного коду вказати клієнтському додатку шлях
до бази даних у мережі. Програма не є сайтом, і не використовує домени
верхнього, нижнього рівня, такі як надаються користувачам в Інтернеті.
При прийомі кожного клієнта буде своя особиста сторінка в програмі, де
буде вестися особиста інформація, карта буде роздруковуватися тільки на
примірку по запису. Координація роботи дизайнера буде складено залежно
від навантаження на спеціалізацію.
Отже, є велика кількість змістовних причин переходу наявної інформації
на комп'ютерну базу. На сьогодні вартість збереження інформації у файлах
персонального комп'ютера значно дешевша, ніж на папері. БД дозволяють
структурувати інформацію, зберігати та використовувати її оптимальним для
користувачів способом.
Споживання потужних засобів MySQL створення БД в операційній
системі Windows і зокрема додатків баз даних, дозволило організувати
програмний продукт максимально орієнтований на кінцевого споживача,
який не досвідчений у питаннях теорії баз даних.
Список використаних джерел:
1. Маковій В. В.
Теоретичні аспекти планування в середовищі
інформаційної системи підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018.
№ 1. С. 96–101.
2. Компанець К. А., Литвишко Л. О., Гурч Л. М. Інформаційна система
стратегічного маркетингу підприємства сфери послуг. Інфраструктура
ринку. 2019. № Вип. 28. С. 113–119. URL : http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/19.pdf.
3. Кузьміна О. М., Копняк К. В., Белінська М. В. Інформаційні системи
- ефективний інструмент управління підприємством в сучасних ринкових
відносинах. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку
України в умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної
науково-практичної конференції 27-30 березня 2012 року. Вінниця, 2012.
№ Ч.2. С.163–168.
4. Андибур А.П. Особливості інформаційного забезпечення управління
інноваційними процесами. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми
економіки та управління», № 579. Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2017. с.335.

141

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІЧНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Антон Алексійчук, 4 курс, група ОБО-41д
Науковий керівник: Ганна Даценко,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬСКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Тези мають на меті дати введення в глобальні тенденції та явища в
секторі сільського господарства та харчового виробництва. Мета полягає в
тому, щоб ознайомитись із загальним глобальним розвитком та зрозуміти
його зв'язок з управлінням ресурсами, державним управлінням та стійкістю
на національному та місцевому рівнях. У цій роботі ми представляємо
основні глобальні та регіональні явища, пов’язуючи їх з економічними та
соціальними потребами, які задовольняє сільське господарство, а також з
екологічними загрозами, які сільське господарство створює для
навколишнього середовища. Сільське господарство — це наука та
виробництво рослин і тварин, у тому числі прісної води та морські види, для
їжі, палива, волокна чи ліків.
У межах цього визначення лежить багато різних підходів до
використання та освоєння природних ресурсів. Також необхідно знати, що
можна вважати сталим сільським господарством і виробництвом продуктів
харчування. FAO визначила сталий розвиток сільського господарства як
«управління та збереження бази природних ресурсів, а також орієнтацію на
технологічні зміни таким чином, щоб забезпечити безперервне задоволення
людських потреб нинішнього та майбутніх поколінь». (FAO, 1988)».
Звіт FAO «Побудова спільного бачення сталого харчування та
сільського господарства – принципи» і підходи пояснює п'ять принципів, що
стоять за цією концепцією;
 Підвищення ефективності використання ресурсів має вирішальне
значення для сталого сільського господарства;
 Сталість вимагає прямих дій для збереження, захисту та покращення
природи ресурсів;
 Сільське господарство, яке не може захистити та покращити сільські
засоби існування, справедливість та соціальний добробут, є нежиттєздатним;
 Підвищена стійкість людей, громад та екосистем є ключем до сталого
розвитку сільське господарство;
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 Стале харчування та сільське господарство вимагають відповідального
та ефективного управління механізми.
Ці п’ять принципів стосуються кількох питань, знайомих із загального
визначення сталого розвитку. Ресурси повинні використовуватися ефективно,
екологічна стійкість має бути інтегрована через захист і збереження, це має
призвести до соціально-економічний розвиток, і має бути життєздатним з
часом завдяки підвищенню стійкості. Нарешті, п’ятий принцип підкреслює
необхідність відповідального та ефективного управління. Механізми
управління можуть забезпечити дотримання перших чотирьох принципів, і
вони можуть точніше допомогти спрямувати уряд і населення до цілей
виробництва, продовольчої безпеки та засобів до існування людей.
Праця підготовлена для допомоги незалежному аудитору при перевірці
та звітності фінансової звітності с.-г виробників і сільськогосподарських
кооперативів шляхом опису відповідних питання, унікальні для галузі. Вона
призначена:
• Надати довідкову інформацію про природу та характеристики
сільськогосподарської галузі.
• Допомога сільськогосподарським виробникам та кооперативам у
подачі заявки загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.
• Надання допомоги незалежному аудитору в застосуванні
загальноприйнятих стандарти аудиту та знання загальноприйнятих
принципів бухгалтерського обліку, щоб визначити, чи застосовувалися
загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку керівництвом, яке має
основну відповідальність за фінансову звітність.
Сільське господарство входить до числа найбільших галузей
промисловості України і є одним із основним заняттям і роботодавцем
країни. Хоча кількість задіяних у Сільськогосподарське виробництво все ще
велике, ця кількість стабільно зросла в результаті підвищення
продуктивності господарства, зростання в розмір індивідуальних ферм , а
також переміщення населення до міських центрів. Незважаючи на тенденцію
до більшого бізнесу суб'єкти, що займаються сільським господарством, все
ще варіюються від невеликі некорпоративні сімейні групи до публічних
багатонаціональних корпорації.
Для цілей роботи термін сільськогосподарські виробники включає
фермерів, які вирощують сільськогосподарську чи садівничу продукцію для
продажу або для використання у виробництві інших сільськогосподарської
або садової продукції. Аудити сільськогосподарських товаровиробників
повинні бути розроблені і проведені так само, як і ревізії інших підприємств,
подання належним чином враховувати розмір і характер організації та
система внутрішнього бухгалтерського контролю. Процедури аудиту
запропоновані тут, представлені для надання вказівок з питань які є
унікальними або значущими для галузі, але можуть і не бути застосовуються
до всіх ситуацій і не призначені для заміни чи обмеження використання
суджень при визначенні характеру, часу та масштабу аудиторські процедури,
які застосовуються в конкретному аудиті.
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Більше уваги приділялося системам і практикам бухгалтерського обліку
в сільськогосподарській галузі в останні роки через збільшення розміру та
складності операційних підрозділів, а також більшу кількість формально
освічених і навчених сільськогосподарських виробників і менеджерів. Багато
великих приватних компаній та державних корпорацій, які займаються
сільськогосподарським виробництвом, мають складні системи обліку. Однак
багато виробників ведуть елементарні бухгалтерські записи, які
використовуються як для податкового, так і для фінансового обліку. Існує
безліч джерел бухгалтерських форм і систем, призначених для
сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі комп’ютерна обробка,
яку пропонують бюро комп’ютерного обслуговування.
Як і в інших малих підприємствах, внутрішній контроль
бухгалтерського обліку багатьох малих сільськогосподарських підприємств є
слабким, оскільки вони, як правило, мають невеликий штат бухгалтерів або
неповний робочий день і незначне або зовсім не розподіляють обов'язки.
Однак залучення власника/керівника до операцій часто забезпечує певний
контроль, зокрема над доступом до активів та авторизацією операцій.
Великі сільськогосподарські оператори, швидше за все, матимуть
адекватний контроль за такими важливими функціями, як продажі, витрати
на виробництво, запаси продукції та запасів, закупівлі та виплати,
використання обладнання та використання персоналу.
Облік собівартості сільськогосподарської продукції подібний до обліку
собівартості
виробленої
продукції.
Проте
сільськогосподарські
товаровиробники стикаються зі значними проблемами визначення та
визначення витрат, оскільки у виробництві та реалізації продукції,
адмініструванні, будівництві та виробництві активів часто використовуються
одні й ті ж кадри й обладнання. Крім того, виробники можуть вирощувати
різноманітні культури та тварин, що ще більше ускладнює процес розподілу
витрат.
Деякі виробничі витрати, наприклад витрати на насіння, посадку, корм
та добрива, можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний продукт.
Інші виробничі витрати можуть акумулюватися відділами або функціями і
розподілятися на систематичних і раціональних засадах на різні продукти
через центри витрат або підтримки. Наприклад, витрати можуть
накопичуватися для техніки та обладнання, що використовуються для більш
ніж однієї сільськогосподарської діяльності, і розподілятися на види
діяльності на основі записів про використання. Відділи, що надають товари
або послуги для більш ніж одного продукту, часто називають центрами
витрат або центрами підтримки і можуть створюватися з метою накопичення
непрямих витрат і прямих витрат на такі види діяльності, як зрошення та
боротьба зі шкідниками та хворобами.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ AНAЛIЗУ ДOХOДIВ ТA ВИКOРИСТAННЯ
ПРИБУТКУ ПIДПРИЄМСТВA
Прибутoк пiдприємствa є oснoвнoю рушiйнoю силoю ринкoвoї
eкoнoмiки, джeрeлoм влaсних фiнaнсoвих рeсурсiв, нeoбхiдних для
зaбeзпeчeння фiнaнсoвoгoспoдaрськoї дiяльнoстi. Їх нeстaчa спoнукaє дo
здiйснeння зaпoзичeнь, щo у кiнцeвoму пiдсумку, у рaзi нeeфeктивнoї
бoрoгoвoї пoлiтики, мoжe призвeсти дo фiнaнсoвoї кризи i бaнкрутствa.
Зрoстaння прибутку пiдприємств, знaчнoю мiрoю, впливaє нa тeмпи
eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни, oкрeмих рeгioнiв, збiльшeння суспiльнoгo
бaгaтствa i пiдвищeння життєвoгo рiвня нaсeлeння. Сaмe тoму, прoблeмa
грaмoтнoгo i eфeктивнoгo упрaвлiння прибуткoм пiдприємств є aктуaльним
питaнням для eкoнoмiки Укрaїни в сучaсних умoвaх.
Знaчну увaгу питaнню aнaлiзу дoхoдiв тa викoристaння прибутку
пiдприємств придiлили тaкi вчeнi-eкoнoмiсти як М.Т. Бiлухa, I.A. Блaнк,
Ф.Ф. Бутинeць, O.Д. Гудзинський, Й.С. Зaвaдський, I.I. Кaрaкoз,
Г.Г. Кiрeйцeв, Т.М. Кoвaльчук, I.Д. Лaзaришинa, В.Г. Лiнник, A.O. Мiцкeвич,
П.Т. Сaблук, В.К. Сaвчук, В.В. Сoпкo тa iншi. Прoтe дaнe питaння нe є
дoстaтньo вивчeним у нaукoвiй лiтeрaтурi i пoтрeбує пoдaльшoгo рoзгляду.
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Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв aнaлiзу
дoхoдiв тa викoристaння прибутку пiдприємствa.
Прибутoк ‒ oднa з фoрм чистoгo дoхoду в умoвaх рoзвинутих тoвaрнo–
грoшoвих вiднoсин, щo вирaжaє вaртiсть дoдaткoвoгo i чaсткoвoгo
нeoбхiднoгo прoдукту. Зa свoєю вeличинoю прибутoк – цe рiзниця мiж
прoдaжнoю цiнoю тoвaру i витрaтaми нa йoгo вирoбництвo. Знaчнa чaстинa
прибутку йдe нa виплaту пoдaткiв сплaту прoцeнтiв зa крeдит, виплaту
дивiдeндiв тoщo. Прибутoк виступaє oснoвним критeрiєм eфeктивнoстi
пiдприємницькoї дiяльнoстi, oснoвнoю мeтoю кaпiтaлiстичнoгo спoсoбу
вирoбництвa [1, с. 23].
Прибутoк є пoстiйнo вiдтвoрювaним джeрeлoм фoрмувaння фiнaнсoвих
рeсурсiв пiдприємствa, i чим вищe рiвeнь прибутку пiдприємствa, тим мeнш
йoгo пoтрeбa у зaлучeннi фiнaнсoвих кoштiв iз зoвнiшнiх джeрeл i вищe
рiвeнь сaмoфiнaнсувaння йoгo рoзвитку.
Джeрeлaми iнфoрмaцiї aнaлiзу дoхoдiв тa викoристaння прибутку
пiдприємствa є:
1. Прaвoвa iнфoрмaцiя (зaкoнoдaвчi i нoрмaтивнi aкти.
2. Нoрмaтивнo-дoвiдкoвa iнфoрмaцiя (нoрми i нoрмaтиви витрaчaння
рeсурсiв, пiльгoвих витрaт тa iн.). Нoрмaтивнi дaнi мoжуть рoзрoблятися i нa
сaмoму пiдприємствi, в мeжaх нaдaних йoму прaв Зaкoнoм Укрaїни “Прo
пiдприємствa в Укрaїни” зaтвeрджeних нoрм i нoрмaтивiв. Крiм тoгo, вoни є
в рiзних нoрмaтивних aктaх (iнструкцiї, пoлoжeння, мeтoдичнi вкaзiвки).
Oснoвними пoкaзникaми, щo впливaють нa рoзмiр прибутку, є oбсяг
рeaлiзaцiї прoдукцiї тa її сoбiвaртiсть. Вiдпoвiднo нa змiну oбсягу рeaлiзaцiї
прoдукцiї впливaє змiнa oбсягу вирoбництвa, зaлишкiв нeрeaлiзoвaнoї
прoдукцiї тa її рeнтaбeльнiсть. Aлe вaртo зaувaжити тe, щo змiнa oбсягу
вирoбництвa, зaлишкiв нeрeaлiзoвaнoї прoдукцiї впливaють тaкoж нa
сoбiвaртiсть, oскiльки змiнюються умoвнo-пoстiйнi витрaти, витрaти нa
збeрiгaння прoдукцiї, iншi витрaти (зa змiни зaлишкiв нeрeaлiзoвaнoї
прoдукцiї) [3, с. 160].
Oснoвнi мeтoди aнaлiзу
прибутку тa дoхoдiв
пiдприємствa –
гoризoнтaльний, вeртикaльний, трeндoвий, кoeфiцiєнтний i фaктoрний.
Бiльшiсть нaукoвцiв, aнaлiзуючи фiнaнсoвo-гoспoдaрську дiяльнiсть,
звeртaють свoю увaгу нa гoризoнтaльний, вeртикaльний тa кoeфiцiєнтний
фiнaнсoвий aнaлiз (84,6 %). Нaймeнш викoристoвувaними прийoмaми у
фiнaнсoвoму aнaлiзi є eкoнoмiкo-мaтeмaтичнi й функцioнaльнo-вaртiснi
прийoми (7,7 %) [2, с. 66].
Oкрiм трaдицiйних мaтeмaтичнo-стaтистичних мeтoдiв дoслiджeння
фiнaнсoвих рeзультaтiв, учeнi виoкрeмлюють eкoнoмiчнi мeтoди, мeтoди
eкoнoмiчнoї кiбeрнeтики й oптимaльнoгo прoгрaмувaння, мeтoди
дoслiджeння oпeрaцiй i тeoрiї прийняття рiшeнь. Для глибoкoї oцiнки
фiнaнсoвих рeзультaтiв тa тoчнiшoгo oбґрунтувaння рeкoмeндaцiй для
пoкрaщeння рoбoти пiдприємствa тaкoж викoристoвують CVP-aнaлiз i
кoнцeпцiю фiнaнсoвoгo вaжeля [1, с. 59].
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В свoю чeргу, субʼєкти гoспoдaрювaння, якi зaцiкaвлeнi у вiддaчi вiд
викoристaння рeсурсiв i вклaдeнoгo кaпiтaлу, aнaлiзують нe лишe aбсoлютну
eфeктивнiсть дiяльнoстi пiдприємствa, a й вiднoсну. Для цьoгo спiввiднoсять
oтримaний eфeкт iз пoнeсeними витрaтaми, тoбтo рoзрaхoвують пoкaзники
рeнтaбeльнoстi. Зaлeжнo вiд тoгo, щo є бaзoвим пoкaзникoм для рoзрaхунку,
тoбтo з чим пoрiвнюють вибрaний пoкaзник фiнaнсoвoгo рeзультaту
дiяльнoстi, видiлимo три групи пoкaзникiв рeнтaбeльнoстi:
1. Рeнтaбeльнiсть aктивiв (пoкaзує eфeктивнiсть викoристaння мaйнa
пiдприємствa – eкoнoмiчнa рeнтaбeльнiсть) i кaпiтaлу (зaсвiдчує
eфeктивнiсть
упрaвлiння
кaпiтaлoм
пiдприємствa
–
фiнaнсoвa
рeнтaбeльнiсть). Цi кoeфiцiєнти oбчислюють зa дoпoмoгoю спiввiднoшeння
вeличини прибутку дo сeрeдньoрiчнoї вeличини мaйнa чи влaснoгo кaпiтaлу.
Пoтрiбнo зaувaжити, щo з пoявoю Рoздiлу II «Сукупний дoхiд» Фoрми № 2,
дoрeчнo при рoзрaхунку вищeзaзнaчeних кoeфiцiєнтiв у знaмeннику
викoристoвувaти нe чистий фiнaнсoвий рeзультaт (р. 2350), a сукупний дoхiд
(р. 2465).
2. Рeнтaбeльнiсть прoдaжiв (визнaчaє eфeктивнiсть прoдaжу прoдукцiї з
пoгляду oтримaнoгo прибутку – вaлoвoгo, oпeрaцiйнoгo aбo чистoгo).
Зaзнaчeнi пoкaзники рoзрaхoвують зa дoпoмoгoю зiстaвлeння вiдпoвiднoгo
пoкaзникa прибутку (р. 2090; р. 2190; р. 2350) дo чистoгo дoхoду вiд
рeaлiзaцiї прибутку (р. 2000).
3. Трeтя групa пoкaзникiв рeнтaбeльнoстi фoрмується aнaлoгiчнo
пeршiй i другiй, oднaк, зaмiсть прибутку, у рoзрaхунoк бeрeться чистий
приплив грoшoвих кoштiв [2, с. 160]. У зaхiднiй oблiкoвoaнaлiтичнiй
прaктицi дoсить ширoкo зaстoсoвують цю мeтoдику. Дoцiльнo
впрoвaджувaти цю мeтoдику й у вiтчизняну прaктику, aджe рeaльнi
мoжливoстi будь-якoгo пiдприємствa, у пiдсумку, визнaчaються нe
фiнaнсoвим рeзультaтoм, a здaтнiстю гeнeрувaти грoшoвi пoтoки.
Викoристaння нeпрямoгo мeтoду рoзрaхунку пoтoку грoшoвих кoштiв у
рeзультaтi oпeрaцiйнoї дiяльнoстi дaсть змoгу утoчнити рiзницю мiж
фiнaнсoвим рeзультaтoм дiяльнoстi у виглядi прибутку (збитку) тa рeaльними
грoшoвими кoштaми.
Тaким чинoм, oснoвними зaвдaннями aнaлiзу прибутку тa дoхoдiв
пiдприємствa є: вивчeння мoжливoстeй oдeржaння прибутку вiдпoвiднo дo
нaявнoгo рeсурснoгo пoтeнцiaлу пiдприємствa i кoн'юнктури ринку;
систeмaтичний кoнтрoль зa прoцeсoм фoрмувaння прибутку i змiнoю йoгo
динaмiки; визнaчeння впливу як зoвнiшнiх, тaк i внутрiшнiх фaктoрiв нa
фiнaнсoвi рeзультaти й oцiнювaння якoстi прибутку; виявлeння рeзeрвiв
збiльшeння суми прибутку i пiдвищeння рiвня прибуткoвoстi бiзнeсу;
oцiнювaння рoбoти пiдприємствa з викoристaння мoжливoстeй збiльшeння
прибутку i рeнтaбeльнoстi; вирoблeння рeкoмeндaцiй з пiдвищeння
eфeктивнoстi систeми кeрувaння прибуткoм.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансово-господарська діяльність в ринкових умовах потребує
ефективних та раціональних управлінських рішень. Тому на даний момент
суттєвим поштовхом до розвитку будь-якого сучасного вітчизняного
підприємства є правильна організація системи внутрішньогосподарського
контролю ефективності його діяльності. Саме внутрішній контроль дозволяє
дослідити фінансові результати від операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності підприємства.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики контролю ефективності
діяльності зробили такі вітчизняні вчені, як О.Д. Василик, Є.В. Мних,
С.В. Барда,
М.Т. Білуха, М.Г. Басов, Б.Ф. Усач, Є.М. Романів,
Т.М. Журавель, Р.Л. Хом’як, В.Ф. Максімова, А.С. Мороз, Г.О. Крамаренко,
М.В. Корягін, М.М. Бенько, Р.О. Костирко, Л.В. Нападовська, Є.В. Калюга,
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Любенко тощо.
Метою даної роботи є дослідження сутності внутрішньогосподарського
контролю операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
С.В. Бардаш зазначає, що поняття внутрішньогосподарського контролю
слід розглядати враховуючи поняття господарювання, під яким слід розуміти
діяльність та відносини, що обумовлюють та виникають внаслідок такої
діяльності між суб’єктами господарювання, власниками господарських
організацій та не господарюючими суб’єктами у процесі розширеного
відтворення суспільно-необхідного продукту. Контроль в системі управління
розглядається як самостійна загальна функція управління. [1]
Метою внутрішньогосподарського контролю ефективності операційної
діяльності та факторів, що її визначають є забезпечення і підтвердження
достовірності інформації про доходи від операційної діяльності та їх
чинники, сформованої в системі фінансового та внутрішньогосподарського
обліку.
Основними напрямами контролю операцій з визначення фінансового
результату операційної діяльності є:
- перевірка правомірності отримання доходів від здійснення операцій з
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та іншої операційної діяльності;
148

- контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт (послуг)
через оцінку виконання планів з обсягу реалізованої продукції;
- оцінювання та визнання доходів і фінансових результатів від
операційної діяльності на основі використання методів арифметичного
контролю та порівняння сум первинних документів і облікових регістрів;
- перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) через зіставлення даних Звіту про фінансові
результати та інформації з Головної книги;
- контроль інших операційних доходів та операційних витрат через
використання методів арифметичної і нормативної візуальної перевірки;
- контроль правильності визначення фінансових результатів від
операційної діяльності через застосування арифметичного контролю:
валовий прибуток (збиток), збільшений на суму інших операційних доходів і
зменшений на суму адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат.
В
рамках
внутрішньогосподарського
контролю
ефективності
операційної діяльності проводиться порівняння доходів та витрат
операційної діяльності шляхом визначення показників рентабельності та
ресурсовіддачі.
Основною умовою ефективного попередження та своєчасного виявлення
й усунення помилок, неточностей, порушень та відхилень у фінансовій
діяльності, що сприятиме покращенню результативності функціонування
господарюючих
суб’єктів
є
раціональна
організація
внутрішньогосподарського контролю ефективності фінансової діяльності.
Відповідно до Господарського кодексу України фінансова діяльність
суб'єктів господарювання включає грошове та інше фінансове
посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і
страхування. [2]
Завданнями
внутрішньогосподарського
контролю
ефективності
фінансової діяльності є:
- оцінка динаміки показників формування прибутку від фінансової
діяльності, обґрунтованості фактичної величини утворення і розподілу
такого прибутку;
- виявлення і вплив різних факторів на величину прибутку від
фінансової діяльності;
- оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку від
фінансової діяльності.
Метою внутрішньогосподарського контролю ефективності інвестиційної
діяльності підприємства є забезпечення і підтвердження достовірності
інформації про доходи та витрати від інвестиційної діяльності, сформованої в
системі фінансового та внутрішньогосподарського обліку.
Об’єктами внутрішнього контролю інвестиційної діяльності підприємств
є ресурси підприємства, діяльність центрів відповідальності, господарські
процеси та їх результати, а також управлінські рішення за основними
аспектами інвестиційної діяльності підприємства.
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Внутрішній контроль на підприємствах здійснюють штатні контролериревізори, внутрішні аудитори, керівники і співробітники відділів управління
підприємств, а також посадові особи інших підрозділів відповідно до
покладених на них службових обов’язків. [3, c.111]
Основними
завданнями
внутрішньогосподарського
контролю
ефективності інвестиційної діяльності підприємства є:
- оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на інвестиційні
факти господарського життя, а також результати взаємозв’язків об’єктивних
та суб’єктивних характеристик економічного суб’єкта;
- економічне обґрунтування поточних управлінських інвестиційних
рішень, бізнес-планів, інвестиційних проектів, бюджетів, інноваційних
інвестиційних програм тощо;
- аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів, пошук
резервів;
- дослідження доцільності інвестиційної політики організації, виявлення
недоліків, розроблення практичних рекомендацій щодо їх усунення;
- розроблення методів максимізації інвестиційних доходів;
- формування механізму забезпечення поступового зростання ринкової
вартості інвестиційного капіталу;
- аналіз стадій життєвого циклу інвестиційних проектів, оцінювання
економічної ефективності інвестиційних бізнес-процесів тощо.
Формування ефективної системи внутрішнього контролю інвестиційної
діяльності підприємств передбачає дотримання принципів відповідальності,
збалансованості, своєчасності, інтеграції, постійності, комплексності,
узгодженості тощо. [3, c. 111]
Отже, для будь-якого підприємства є вкрай важливим впровадження
ефективної системи внутрішньогосподарського контролю операційних
фінансових та інвестиційних витрат. Саме за допомогою цієї системи можна
оптимізувати роботу підприємства, правильно оцінити витрати, запобігти
прийняттю нераціональних та помилкових управлінських рішень, що можуть
призвести до негативних фінансових результатів у майбутньому.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПО
ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Методика проведення аудиту розрахунків по заробітній платі має бути
під постійною увагою аудиторів і науковців, так як стикається з великою
трудомісткістю перевірок, та постійними змінами в трудовому і податковому
законодавстві. Також проведення такого аудиту ускладняється широкою
варіативністю організації системи оплати праці на підприємствах з великою
кількістю додаткових нарахувань та стягнень.
Значний внесок у дослідження методології проведення аудиту заробітної
плати та впровадження належить таким вченим, як: Пушкар М.С.,
Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Редько О.Ю., Вітвицька Н.В., Сопко В.В.,
Фаріон І.Д., Рудницький В.С., Никифорак Я.Д., Никифорак В.А. Акулов
М.Г., Драбаніч А.В. [1], Євась Т.В. та інші.
Аудит заробітної плати на підприємстві посідає одне з найважливіших
місць, так як нарахування та виплата заробітної плати опосередковано
впливає на комфортне проживання кожного співробітника. У зв’язку з цим
повноцінний аудит заробітної плати має включати в себе як перевірку
нарахування та виплати всіх видів виплат, які належать працівнику, так і
утримання із них.
Метою проведення аудиту розрахунків по заробітної плати на
підприємстві є необхідно виявлення відповідності ведення обліку
розрахунків по заробітній платі до вимог чинного законодавства і діючих
нормативних документів. План аудиту розрахунків по заробітній платі є
документом організаційно-методологічного характеру, що складається з
переліку робіт на основних етапах аудиту і зазначених строків їх виконання.
На першому етапі перевірки аудитор завдяки вибірковому методу
проводить оцінку стану організації бухгалтерського обліку та ефективності
встановленого внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. У
результаті цієї перевірки має бути визначено зони найвищого ризику, які
пов’язані з середовищем існування підприємства, постановкою системи
внутрішньогосподарського контролю та аудиторським ризиком, який
покладається на неправильне вираження сутності аудитором.
Крім цього аудитор повинен перевити чисельність працівників
підприємства і правильність їх відображення у звітності згідно з Інструкцією
зі статистики чисельності працівників від 28.09.2005 р. № 286 [1].
Особливу увагу потрібно приділити наступному етапі, на якому
визначається правильність нарахування заробітної плати. Відповідно до
форм оплати праці, запроваджених на підприємстві, потрібно визначити
правильність нарахування заробітної плати. Для працівників з відрядною
формою оплати праці перевіряється правильність застосування розцінок
шляхом зіставлення з відповідними документами; уточнюється, чи
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відповідність стажу та розряду працівника, з вказаними даними. Також
перевіряється, обсяг виконаної роботи працівника і кількість відпрацьованого
ним часу шляхом їхнього зіставлення з відповідними документами, такими
як: облікові листи, подорожні листи, табелі виходу працівників на роботу,
приймання виконаних робіт за актами приймання-здавання робіт. Завдяки
арифметичній перевірці аудитор перевіряє відповідність мж сумами які
повинні були бути нараховані та вже вказані. Також це можна зробити
шляхом множення розцінки на кількість днів роботи, на суму товарообігу, на
кількість виробленої продукції [2].
При проведенні аудиту розрахунків по нарахуванню заробітної плати
можна виявити наступні типові порушення, такі як: неправильне
відображення дати прийому на роботу або звільнення з неї, завищення
окладу (розряду), а також включення в робочі дні періоду, за які слід було би
нараховувати допомогу з тимчасової непрацездатності [3].
Отже можна зробити висновки що аудит розрахунків по заробітній платі
є
компонентом облікового процесу, що потребує істинної, чіткої,
раціональної методики їх проведення, для того, щоб забезпечити ефективне
управління трудовими ресурсами підприємства. Для усування недоліків та
підвищення аналітичності обліку потрібно впроваджувати та постійно
вдосконалювати методику аудиту розрахунків по заробітній платі на
підприємстві.
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ПІДПРИЄМСТВА
Всі підприємства, які здійснюють виробничо-господарську діяльність,
вступають у взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та
окремими особами. Ці взаємовідносини базуються на різних грошових
потоках в процесі виготовлення, виробництва та реалізації продукції, робіт
чи послуг.
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Наразі, у сучасному світі все більше надають перевагу безготівковим
розрахункам, бо вважають це більш зручним та швидким способом оплати.
Безготівкові розрахунки – це розрахунки, які проводить банк перерахуванням
грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.
На сьогоднішній день операції за безготівковими розрахунками суворо
регламентуються законодавством України. Правовий аспект організації
безготівкових розрахунків та перелік повноважень Національного банку
України регламентовані Законом України «Про банки та банківську
діяльність» [3] та Законом України «Про національний банк України» [4].
Для впорядкування безготівкових операцій центральним банком було
затверджено основний нормативно-правовий акт «Інструкцію про
безготівкові розрахунки в національній валюті» [6], в якій вказано основні
правила здійснення безготівкових операцій, а також їх види та особливості.
Тому, для контролю за дотриманням законодавства використовують
аудиторські перевірки. Аудит може бути внутрішнім або зовнішнім із
залученням сторонніх аудиторів. При таких аудиторських перевірках
керуються Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» [5], а також використовують Міжнародні стандарти контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [7].
Аудит безготівкових коштів є перевіркою наявності грошей, що
знаходяться в розпорядженні підприємства, рух яких відображений в
документах. Перевірка правильності обліку грошей та їх еквівалентів є дуже
важливою для підприємства, тому, що грошові кошти – це інструмент
господарської діяльності. На відміну від готівкових платежів, при яких
кошти передаються напряму платником їх одержувачу, безготівкові
розрахунки здійснюються за допомогою різних банківських, кредитних і
розрахункових операцій.
Мета аудиту безготівкових розрахунків – це підтвердження висновком
аудитора
інформації щодо повноти, достовірності, законності та
об'єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку й
звітності безготівкових розрахунків.
Основними завданнями аудиту безготівкових розрахункових операцій є:
- визначення достовірності інформації про безготівково-розрахункові
операції;
- встановлення істини щодо дебіторської та кредиторської
заборгованості підприємства;
- формування думки аудитором про достовірність, законність, повноту
та об'єктивність відображених у бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності операцій;
донесення цієї думки користувачам інформації за допомогою
аудиторського висновку.
Операції, що пов'язані з рухом грошових коштів, перевіряють шляхом
перевірки частини документів за всі місяці періоду, що перевіряється та
перевірки всіх документів даного виду за кілька місяців [2].
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Через те, що рух грошових коштів є масовим явищем, цей етап
аудиторської перевірки доволі трудомісткий. Однак формування руху
безготівкових розрахунків -це одноманітна операція, а самі методи перевірки
досить прості. Варто зазначити, що саме під час перевірки цієї ділянки
основний аудитор здебільшого залучає асистентів.
Шляхом проведення суцільної перевірки аудитор
повинен
переконатися, на рахунок того чи відповідає прийнятий на підприємстві
порядок обліку грошових коштів порядку, встановленому відповідними
нормативними документами.
При здійсненні аудиту грошових коштів аудитор може виявити ряд
поширених проблем, на які керівництву підприємства варто звернути увагу.
Серед яких:
- відсутність первинних документів щодо операцій з надходження чи
використання безготівкових коштів;
- привласнення готівки, отриманої з банківського рахунку підприємства;
- помилки в облікових регістрах під час підрахунку підсумків;
- арифметичні помилки, щодо відображення руху електронних грошей в
обліку.
- некоректне відображення операцій з електронними грошима на
рахунках обліку;
Задля підвищення ефективності проведення аудиту безготівкових
розрахунків розроблено план щодо знаходження можливих зроблених
підприємством під час обліку помилок. Цей план включає попереднє
ознайомлення з підприємством, аудиторську перевірку банківських рахунків
в національній валюті та аудиторську перевірку банківських рахунків в
іноземній валюті, а також узагальнення результатів аудиту,і відповідно,
оформлення аудиторського звіту.
Таким чином, аудит дозволяє забезпечити об’єктивний контроль за
безготівковими розрахунками, а при його постійному вдосконаленні та
розвитку керівництвом підприємства все більш позитивно відзначатиметься
на підсумкових фінансових результатах діяльності підприємства.
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МІФИ ВІТЧИЗНЯНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік є найстарішою інформаційною системою
управління. Саме на даних його звітності формуються макроекономічні
розрахунки в державі, бюджет, приймаються різноманітні управлінські
рішення на всіх рівнях. Пріоритетність бухгалтерської звітності над
статистичними та адміністративними спостереженнями базується на
документальному підтвердженні фактів та явищ в господарському процесі,
що є визначальним у цінності саме цієї інформації.
У світовому просторі бухгалтерський облік впевнено позиціонує себе
універсальною мовою бізнесу, формуючи підвалини нової інформаційної ери
розвитку людства.
В умовах сьогоднішніх глобальних процесів бухгалтерський облік стає
потужним інструментом впливу супердержав та пов’язаних із ними
транснаціональних корпорацій на світову економіку. Останнє має вплив на
науку та практику бухгалтерського обліку і в Україні, де комплекси
меншовартості є інституціональною особливістю.
Міф перший: «Про бездоганність МСФЗ та безальтернативність їх
імплементування в національну систему бухгалтерського обліку». Система
розробки та запровадження МСФЗ є відносно молодою та знаходиться в
стадії пошуку гармонії між її внутрішнім змістом та зовнішнім сприйняттям.
Конкуренція за визначальність впливу на цю систему між GAAP США та
Лондонським офісом Фонду Комітету з розробки міжнародних стандартів з
бухгалтерського обліку засвідчує більше пошук шляхів розвитку, ніж
боротьбу за сферу впливу.
Мотиваційною основою цієї системи та змісту МСФЗ залишаються
потреби транснаціональних корпорацій. Розробка стандартів для державного
155

та малого секторів економіки свідчить більше про внутрішню
дискомфортність та зовнішню неприйнятність перебудови системи під
впливом ТНК, ніж про визначеність у подальшій стратегії та тактиці.
Масове імплементування МСФЗ відмічається в країни третього світу,
тоді як розвинутий світ підходить до цього вибірково та на принципах
адаптування. Підтвердженням цього є неспроможність системи МСФЗ не
тільки протистояти, а й запобігати глобальним та національним економічним
кризам.
Отже, стратегія і тактика запровадження в Україні МСФЗ мають бути
подібними до таких у розвинутих країнах. Більше уваги слід приділяти
розвитку інституціонального забезпечення побудови національної системи
обліку. Розуміючи при цьому, що у ієрархічній класифікації складових
інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку –
формальні інститути (а це і МСФЗ) займають найнижчий щабель.
Міф другий: «Про відірваність науки від практики в бухгалтерському
обліку». Головним завданням науки є вирішення проблем практики та
прогнозування. Характерний для національної ментальності стеоретип –
«наука для науки» чи, в кращому разі, «наука для освіти», поступово
змінюється під впливом прагматичних західних підходів у цій сфері.
Провадження на Заході як науки, так і освіти з бухгалтерського обліку
досвідченими професіоналами-практиками є продуманою системою
накопичення, обмірковування та передачі знань. Незважаючи на те, що в
більшості випадків оформлення результатів досліджень західних вчених в
Україні не прийняли б за наукові праці, їх підхід є орієнтиром для розвитку
вітчизняної науки з бухгалтерського обліку, принаймні – академічної.
Отже, головним завданням академічної науки є проведення
фундаментальних досліджень для ефективного провадження прикладного
сегменту науки з бухгалтерського обліку.
Наукове означення парадигми бухгалтерського обліку економіки
гармонійного (сталого) розвитку та інституціональної теорії бухгалтерського
обліку створює фундаментальну основу для провадження нової Концепції
розвитку бухгалтерського обліку в Україні.
Виконання заходів Концепції спрямовано на вирішення практичних
завдань. В той же час, реалізація останніх передбачає проведення серйозних
та результативних теоретичних досліджень. Отже, у виконанні новітньої місії
бухгалтерського обліку – наука та практика єдині.
Україна має амбіції світового лідера виробництва, науковий та
професійний потенціал для входження в інформаційну епоху розвитку
людства з дієвою бухгалтерською системою. Останнє має базуватись не на
стереотипах та міфах так званого «глобального обліку», а на умінні
відстоювати національні інтереси та привносити власні наробки до скарбниці
МСФЗ.
Існує помилкове переконання, що теорія бухгалтерського обліку є
унітарною та не потребує розвитку через галузеві аспекти. Проте, в
глобальній економіці конкуренція та розвиток проходить в галузевих
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площинах, а, відтак, від бухгалтерської системи вимагається більше
специфічної інформації. Вирішення зазначених проблем потребує,
насамперед, теоретичного обґрунтування місця та місії галузевого сегменту в
обліковій системі. Ігнорування останнього є причиною більшості проблем
інформаційного забезпечення управління та може зашкодити Україні зайняти
достойне місце в розвитку глобальної бухгалтерської інформаційної системи.
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Науковий керівник: Ірина Крупельницька,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
У процесі господарської діяльності підприємства вступають у
взаємовідносини з постачальниками та підрядниками з приводу придбання
запасів, основних засобів, отримання послуг тощо. Такі операції
супроводжуються відповідними розрахунками. Постачальники (підрядники) це підприємства, що відвантажують продукцію (виконують роботи, надають
послуги) покупцям.
Мета аудиту розрахунків з постачальникам і підрядниками відповідно до
МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності» полягає у
висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності
відображення у звітності підприємства інформації про розрахунків з
постачальниками і підрядниками.
Джерелами інформації аудиту розрахунків з постачальниками і
підрядниками є:
 вимоги
нормативних документів щодо обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками;
 наказ про облікову політику підприємства;
 договірна
документація на постачання товарно-матеріальних
цінностей, виконання робіт і послуг;
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первинні документи щодо обліку розрахунків, а також документи, що
підтверджують надходження, оприбуткування ТМЦ, одержання послуг і т.д.;
 журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних
цінностей;
 акти
звіряння розрахунків, акти інвентаризації розрахунків,
аудиторські висновки тощо;
 Головна книга;
Аудитор при перевірці розрахунків з постачальниками та підрядниками
має встановити правильність кореспонденції рахунків бухгалтерського
обліку, що дає змогу виявити не тільки помилки, а й розкрити факти
навмисного викривлення облікових даних з метою приховування допущених
зловживань. Правильність розрахунків перевіряють зіставленням операцій з
оплати рахунків з виписками банку або іншими грошовими документами, ці
дані повинні збігатися.
Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і
підрядниками передбачено рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками», який має такі субрахунки:
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»;
633 «Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп».
Для того, щоб підтвердити правильність відображення в обліку та
своєчасність розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками,
особливу увагу аудитору слід звернути на своєчасність поставок,
відповідність кількості та якості поставленої продукції вимогами договору,
на використання підприємством своїх прав у разі порушення умов договору,
правильність та обґрунтованість цін.
У разі перевірки повноти і правильності оприбуткування отриманих від
постачальника запасів, дотримання діючих цін і тарифів завданням аудитора
є встановлення:
- наявності, достовірності та правильності оформлення договорів на
доставку запасів;
- повноти і своєчасності оприбуткування запасів, що надійшли від
постачальників;
- достовірності та законності розрахунків з постачальниками і
підрядниками;
- дотримання строків позовної давності.
Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази», перевірка записів або
документів надає аудиторські докази різних ступенів достовірності залежно
від їх характеру та джерела отримання інформації, а також у разі внутрішніх
записів або документів - залежно від ефективності заходів внутрішнього
контролю над їх формуванням
Перевірка передбачає дослідження документів та відображення
інформації в облікових регістрах. Це одна з найважливіших процедур аудиту.
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У ході перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками аудитор
перевіряє первинні документи: прибуткові від постачальників та видаткові, а
також облікові регістри: як бухгалтерські, так і податкові. Особливої уваги
потребують податкові накладні, їх вірне оформлення, тому що невірний
порядок видачі та заповнення податкової накладної при відображенні
податкового кредиту з ПДВ загрожує підприємству штрафами.
Аудиторська
процедура
спостереження
актуальна
на
етапі
інвентаризації. Аудитору потрібно здійснювати спостереження за
проведенням інвентаризації кредиторської заборгованості та за процедурою
відображення результатів інвентаризації в облікових регістрах підприємства.
Згідно МСА 230 «Аудиторська документація», аудитор повинен
своєчасно складати аудиторську документацію, яка є достатніми та
відповідними записами основ для аудиторського звіту та доказами того, що
аудит планувався та виконувався відповідно до МСА і застосованих
законодавчих та нормативних вимог, тобто це запис виконаних аудиторських
процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких
дійшов аудитор.
Своєчасна підготовка достатньої та прийнятої аудиторської
документації допомагає підвищити якість аудиту і сприяє ефективному
огляду й оцінці отриманих аудиторських доказів і висновків, досягнутих до
остаточного формулювання аудиторського звіту.
Розрахунки підприємства з постачальниками та підрядниками
регулюються такими нормативними актами:
- Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»;
- Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій;
- Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»;
- Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»;
- Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»;
- Наказом
Про затвердження Методичних рекомендацій по
застосуванню регістрів бухгалтерського обліку;
- Наказом Про затвердження Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку та інші.
Список використаних джерел:
1. МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.apu.com.ua/index.php?option=com
2. МСА 230 «Аудиторська документація» [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:https://stud.com.ua/67119/audit_ta_buhoblik/mizhnarodniy_standart_audi
tu_auditorska_dokumentatsiya
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АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗБУТ
В умовах розвитку економіки в Україні, аналіз та регулювання витрат на
збут являється важливою складовою управління будь-якого підприємства.
Оптимізація діяльності із збутом пов’язана із збільшенням обсягів реалізації
та безпосереднім підвищенням ефективності збуту та посилення позицій
виробника на ринку. Таким чином, сучасний динамічний ринок змушує
перемістити свою увагу на витратах, пов’язаних із здійсненням збуту для
досягнення максимізації поставлених цілей.
Вивченням обліку та аналізу витрат на збут займалась велика кількість
вчених та науковців: Ф. Бутинець, Н. Ткаченко, І. Мельничук, Н. Нечай, А.
Шиманська, О. Пальчук, В. Дерій, А. Козаченко, Н. Гавришко, Н. Гудзенко
та інші [1, с. 75].
До витрат підприємства на збут належать витрати віднесені на
утримання підрозділів, які займаються збутовою діяльністю, рекламою та її
компонентами, а також доставкою товарів до споживачів.
П(С)БО 16 «Витрати» містить також в собі перелік інших витрат,
віднесених до збуту, які представлені у рисунку 1 [2]
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Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової
продукції на складах готової продукції
Витрати на ремонт тари
Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговельним
агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут

Витрати, які віднесені
до збуту

Витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг)

Витрати на передпродажну підготовку товарів
Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом
Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, пов'язаних зі збутом
Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової
продукції (товарів), транспортноекспедиторські та інші послуги,
пов'язані з умовами договорів і поставок

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
Витрати на страхування продукції, що підлягає подальшій
реалізації і тимчасово зберігається на складах підприємства

Витрати на транспортування готової продукції (товарів)
між структурними підрозділами підприємства

Рисунок 1 – Витрати, які віднесені до збуту
Для відображення у фінансовій звітності витрати на збут відносять за
статтями в залежності від того де і як вони виникли та за якими рахунками.
Таким чином, ці витрати систематизуються за двома групами [2]:
 витрати, які віднесені до виробничої собівартості продукції і
відображаються за Дебетом рахунку 26 «Готова продукція»;
 витрати, які віднесені
безпосередньо до витрат на збут і
відображаються за Дебетом рахунку 93 «Витрати на збут».
Витрати на збут можуть бути аналізовані із різних позицій, а саме: з
оперативного, поточного та стратегічного аналізу. Відповідно до
оперативного аналізу перевіряються та аналізуються збутові витрати за
короткий проміжок часу (декілька днів, 1-2тижні) для негайного вирішення
проблем. Поточний аналіз дає змогу аналізувати витрати за середній
проміжок часу (місяць, квартал, рік) для ухвалення відповідних
управлінських рішень. Під час стратегічного аналізу здійснюється оцінка
майбутніх рішень та перспектив на наступних 5-10 років.
Під час здійснення аналізу втрат підприємства на збут основним
питанням є дослідження та вивчення їх динаміки та рівня, структури,
факторів що впливають на їх зміну, наявність економії та резервів витрат. Із
вищенаведених даних (таблиця 1) ми бачимо, що витрати на збут є сукупним
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показником, який складається із різних компонентів. Зменшення або
збільшення певних складових відіграє важливу роль при їх аналізу. Таким
чином, при аналізі даних витрат варто досліджувати ефективність їх
використання по складовим.
Аналізуючи частку витрат підприємства на збут, доцільним також буде
протиставляти їх операційним витратам. Зіставлення збутових витрат до
собівартості продукції та їх реалізації дає змогу характеризувати відношення
витрат на збут до загальної величини усіх витрат підприємства. Як підсумок
співставлення цих даних дозволяє оцінити вплив збутових витрат на
результати операційної діяльності підприємства.
Також, проводячи аналіз витрат підприємства на збут варто підтвердити
правильність розрахунку повної собівартості продукції документально, що
дасть змогу ефективно оцінити використання ресурсів під час виробництва, а
також використання усіх інших витрат [3, с. 49].
При аналізі затрат на збут одного підприємства потрібно намагатися
використовувати усі можливі методи аналізу витрат, бо, як відомо, на
практиці результати аналізу можуть відрізнятися один від одного, в
залежності від методу, який використовувався при аналізуванні. Тому для
того, щоб врахувати усі фактори впливу на затрати, різноманітні випадки, які
можуть трапитись на підприємстві, доцільно аналізувати затрати за
допомогою різних підходів.
Джерелами інформації для аналізу витрат на збут є договори з
покупцями, товарно-транспортні і податкові накладні, приймальні квитанції,
накладні (внутрішньогосподарського призначення), звіти про продаж
продукції, звіти про складські витрати, журнали, журнали-ордери, відомості
аналітичного обліку зі збуту (реалізації) готової продукції (товарів, товарноматеріальних цінностей, робіт та послуг), Головна книга тощо.
Проте, аналіз витрат на збут повинен здійснюватись не відокремлено, а у
контексті аналізу усіх витрат підприємства (витрат діяльності), аналізу
процесу виробничо-збутової або збутової діяльності підприємства.
Аналізуючи вище вказане, можна зробити висновок, що аналіз витрат
підприємства відіграє важливу роль у розрізі всіх інших витрат підприємства
під час здійсненням ним його операційної діяльності. А саме, аналіз
збутових витрат дає змогу показати та оцінити залежність і відношення
показників ефективності реалізації продукції відносно їх частки у повній
собівартості.
Список використаних джерел:
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ОCОБЛИВОCТI ОБЛIКУ ГРОШОВИХ КОШТIВ НA
ПIДПРИЄМCТВAХ
Функцiонувaння пiдприємcтв в умовaх ринку пeрeдбaчaє бeзпeрeрвний
рух грошових коштiв, тому їх cлiд розглянути як вaжливий рecурc тa
рeзультaт дiяльноcтi пiдприємcтв. Коли Укрaїнa виходилa з кризи
пiдприємcтвa, крeдитнi уcтaнови, iншi гоcподaрюючi cуб’єкти вcтупaють у
договiрнi вiдноcини по викориcтaннi грошових коштiв, якe обумовлює
зроcтaння ролi оргaнiзaцiї облiку дaного об’єкту як нeобхiдної умови для
отримaння доcтовiрної iнформaцiї для прийняття обґрунтовaних рiшeнь,
вибору нaдiйних гоcподaрcьких пaртнeрiв i зaпобiгaнню пiдвищeного ризику
дiяльноcтi. Знaчeння в роль облiку грошових коштiв оcобливо пiдвищилиcя з
розширeнням мiжнaродних eкономiчних вiдноcин Укрaїни тa прийняттям
влaдою вiдповiдних зaконiв тa положeнь. Бiльшicть пiдприємcтв звeртaє мaло
увaги зa прaвильноcтi тa eфeктивноcтi оргaнiзaцiї облiку грошових коштiв.
Aктуaльнicть цих питaнь вплинулa нa вибiр тeми, aджe прaвильнa оргaнiзaцiя
облiку грошових коштiв знaчною мiрою впливaє нa фiнaнcово-гоcподaрcьку
дiяльнicть гоcподaрcтвa.
Розвитку тeорiї тa прaктики оргaнiзaцiї облiку тa контролю грошових
рорaхункiв приcвячeно роботи вiтчизняних нaуковцiв: М.Т. Бiлухи, Ф.Ф.
Бутинця, О.М. Пeтрукa Н.О. Гури, I.К. Дрозд, О.I. Коблянcької, В.Г. Швeця,
В.О. Шeвчукa тa iнших.
Мeтою доcлiджeння є aнaлiз оcобливоcтeй облiку грошових коштiв нa
пiдприємcтвaх.
Розрaхунки мiж юридичними оcобaми, a тaкож розрaхунки зa учacтю
фiзичних оciб, пов'язaнi зi здiйcнeнням ними пiдприємницькiй дiяльноcтi,
здiйcнюютьcя в бeзготiвковiй формi. Розрaхунки мiж цими оcобaми можуть
проводитиcя тaкож готiвкою, якщо iншe нe вcтaновлeно зaконом (ч. 2 cт.
1087 ЦК Укрaїни).
З момeнту cтворeння пiдприємcтвa у нього з'являютьcя грошовi кошти:
cпочaтку – пeрeрaховaнi нa поточний рaхунок пiдприємcтвa його
зacновникaми, потiм - отримaнi вiд клiєнтiв зa продaнi товaри, нaдaнi поcлуги
aбо виконaнi роботи [3].
Вiдповiдно до дiючого зaконодaвcтвa Укрaїни вci пдприємcтвa
зобов’язaнi збeрiгaти вiльнi грошовi кошти нa рaхункaх бaнкiв, якi одночacно
є фiнaнcовими поceрeдникaми у здiйcнeнi бeзготiвкових розрaхункiв мiж
cуб’єктaми гоcподaрювaння тa фiзичними оcобоми.
Згiдно iз Зaконом Укрaїни вiд 05.04.2001 р. «Про плaтiжнi cиcтeми тa
пeрeкaз грошй в Укрaїнi» бaнки вiдкривaють cвоїм клiєнтaм поточнi тa
вклaднi (дeпозитнi) рaхунки.
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Бaнки вiдкривaють cвоїм клiєнтaм рaхунки в нaцiонaльнiй тa iнозeмнiй
вaлютi. Як прaвило, поточнi рaхунки в iнозeмнiй вaлютi є
«мультивaлютними»,
тобто нa них можуть облiковувaтиcь кошти клiєнтa в рiзних вaлютaх.
Зaрaз нe icнує зaконодaвих обмeжeнь щодо кiлькоcтi рaхункiв, якi можнa
вiдкрити у бaнкaх. Виняток cтaновить рaхунок для формувaння cтaтутного
кaпiтaлу (кожнe пiдприємcтво можe вiдкрити лишe один тaкий рaхунок) тa
поточного рaхунку, що вiдкривaєтьcя для угоди про cпiльну дiяльнicть бeз
cтворeння юридичної оcоби (тaкож лишe один) [1, c. 140].
Кacовi опeрaцiї здiйcнюють вiдповiдно до «Положeння про вeдeння
кacових опeрaцiй у нaцiонaльнiй вaлютi в Укрaїнi», якe зaтвeрджeнe
поcтaновою Прaвлiння Нaцiонaльного бaнку Укрaїни вiд 29 грудня 2017 р.
№148. Порядок оргaнiзaцiї роботи уcтaновaми бaнкiв Укрaїни з готiвкового
обiгу рeгулює «Iнcтрукцiї про вeдeння кacових опeрaцiй бaнкaми в Укрaїнi»,
зaтвeрджeнa поcтaновою Прaвлiння Нaцiонaльного бaнку Укрaїни вiд
1 чeрвня 2011 р. №337. Для збeрiгaння коштiв i здiйcнeння вciх видiв
бaнкiвcьких опeрaцiй юридичнi тa фiзичнi оcоби вiдкривaють в уcтaновaх
бaнкiв рaхунки, що рeгулюєтьcя Зaконом Укрaїни «Про бaнки i бaнкiвcьку
дiяльнicть» вiд 7 грудня 2000 р. №2121-111 тa «Iнcтрукцiєю про порядок
вiдкриття, викориcтaння i зaкриття рaхункiв у нaцiонaльнiй тa iнозeмнiй
вaлютi», якa зaтвeрджeнa поcтaновою Прaвлiння Нaцiонaльного бaнку
Укрaїни вiд 12 лиcтопaдa 2003 р. №492.
Для збeрiгaння грошeй, здiйcнeння розрaхункiв готiвкою юридичнi
оcоби повиннi мaти примiщeння кacи aбо робочe мicцe кacирa. Кaca cпeцiaльно облaднaнe тa iзольовaнe примiщeння, признaчeнe для приймaння,
видaчi тa тимчacового збeрiгaння грошeй. Крiм готiвки, у кaci збeрiгaєтьcя
грошовi докумeнти, a тaкож дорогоцiннi мeтaли.
Будь-який рух грошових коштiв у кaci пiдприємcтвa мaє бути
оформлeний докумeнтaльно. Опeрaцiя з нaдходжeння готiвки в кacу
оформляєтьcя Прибутковим кacовим ордeром (ПКО), нa якому
проcтaвляютьcя пiдпиcи кacирa, головного бухгaлтeрa aбо оcоби,
уповновaжeнa кeрiвником пiдприємcтвa. Для пiдтвeрджeння фaкту внeceння
до кacи готiвки, оcобi, якa здiйcнилa дaну опeрaцiю, видaєтьcя квитaнцiя,
зaвiрeнa пeчaткою пiдприємcтвa тa пiдпиcом головного бухгaлтeрa aбо
уповновaжeної оcоби, що є вiдривною чacтиною ПКО. Можливий випaдок,
коли нa пiдприємcтвi нe пeрeдбaчeно поcaду кacирa, a у вищeзгaдaному
докумeнтi вимaгaютьcя двa пiдпиcи. У Положeннi № 148 зaзнaчeно, що його
обов’язки можe виконувaти бухгaлтeр aбо прaцiвник пiдприємcтвa, з яким
уклaдeно договiр про повну мaтeрiaльну вiдповiдaльнicть.
Нaкaзом Мiнicтeрcтвa cтaтиcтики Укрaїни вiл 15 лютого 1996 р. №51
зaтвeрджeнi тaкi форми докумeнтiв: прибутковий кacовий ордeр, формa
№ КО-1; видaтковий кacовий ордeр, формa № КО-2; журнaл рeєcтрaцiї
прибуткових i видaткових кacових докумeнтiв, форми № КО-3, № КО- Зa;
кacовa книгa, формa № КО-4: книгa облiку прийнятих тa видaних кacиром
грошeй, формa № КО-5 [2, c. 138].
164

В бухгaлтeрiї пiдприємcтвa cлiдкують зa рухом коштiв у кaci зa
допомогою Журнaлу рeєcтрaцiї прибуткових тa видaткових кacових
докумeнтiв, який зaповнюєтьcя бухгaлтeром i вeдeтьcя окрeмо зa
прибутковими тa видaтковими опeрaцiями. Дaний докумeнт зacтоcовують нa
розcуд кeрiвництвa.
Отжe, облiк грошових коштiв мaє дужe вaжливe знaчeння, для
вcтaновлeння жорcтокого контролю зa рухом готiвкових тa бeзготiвкових
коштiв. Прaвильнa оргaнiзaцiя i побудовa облiку грошових розрaхункiв мiж
пiдприємcтвaми мaють вeликe нaцiонaльногоcподaрcькe знaчeння, тому що
зaбeзпeчують швидкe зaвeршeння у поcтaчaльникiв кругообороту оборотних
зacобiв, фондiв обiгу i пeрeхiд їх з товaрної форми в грошову, cтворюють
нeобхiднi умови покупцям для бeзпeрeбiйної оплaти придбaних товaрномaтeрiaльних цiнноcтeй.
Cпиcок викориcтaних джeрeл:
1. Китaйчук Т.Г. Оcобливоcтi облiку кacових опeрaцiй нa пiдприємcтвi.
Iнновaцiйнa eкономiкa. 2021. №4. C. 139-141.
2. Лeвчeнко О.П. Оргaнiзaцiя облiку грошових коштiв нa пiдприємcтвaх
Укрaїни.
Збiрник
нaукових
прaць
Тaврiйcького
дeржaвного
aгротeхнологiчного унiвeрcитeту. 2020. №3. C. 137-142.
3. Cлободянюк О.В. Облiк грошових коштiв нa пiдприємcтвaх Укрaїни.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua
Владислав Бойко, 3 курс, група ФКА-31д
Науковий керівник: Ганна Даценко,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У зв’язку з великою кількістю порушення цивільних та господарських
справ, пов’язаних з розрахунками по оплаті праці в Україні за останні
декілька років, тема сутності та проведення внутрішньогосподарського
контролю на підприємстві є досить актуальною. Дотримання правильної
системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві дозволить
забезпечити дотримання чинного законодавства при нарахуванні та сплаті
заробітної платі та правильність відображення наявних господарських
операцій у бухгалтерському обліку.
Питанням методики та сутності внутрішньогосподарського контролю
розрахунків з оплати праці на підприємстві присвячено багато наукових
праць, серед яких можна відзначити таких вітчизняних вчених: Пахомова І.
Г., Островерха Р. Е., Гуцаленко Л. В., Бутинець Ф. Ф., Жернаков В. В., тощо.
Але питання вдосконалення методики внутрішньогосподарського контролю
розрахунків з оплати праці потребує детального вивчення та доопрацювання.
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На законодавчому рівні в Україні заробітна плата трактується як
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі або натуральному
виразі, яку роботодавець виплачує працівнику за виконану роботу згідно
прописаних умов та встановленого окладу.
На
думку
окремих
науковців,
визначення
сутності
внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам потрібно
пов’язувати з цілями здійснення цього процесу – прийняття або коригування
управлінських рішень для вдосконалення та збільшення ефективності
діяльності суб’єкта господарювання. Такий контроль обов’язково повинен
здійснюватися на регулярній основі, що буде забезпечувати перевірку та
оцінку законності проведених операцій з оплати праці для виявлення
відхилень і можливих порушень та прийняття на їх основі відповідні
управлінські рішення для їх усунення та недопущення у майбутньому [1].
Потрібно зазначити, що мета внутрішньогосподарського контролю
розрахунків з оплати праці полягає у затвердженні достовірності первинних
даних щодо наявних зобов’язань, наскільки законними та доцільними є
проведені розрахунки. Також потрібно віднести повноту і своєчасність
відображення цих даних у первинній документації та облікових регістрах,
наскільки обґрунтованим і ефективним є витрачання коштів на оплату праці
для наявного персоналу установи та чи є достовірним відображення стану
зобов’язань з оплати праці у звітності [2].
Виходячи
з
цього,
визначимо
основні
завдання
внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці на
підприємстві, а саме:
 Здійснення безперервної перевірки законності та економічної
доцільності понесених підприємством витрат на оплату праці;
 Дотримання правил трудової дисципліни та трудових відносин на
підприємстві, особливо під час встановленого зараз воєнного стану
 Правильність відображення розрахунків по оплаті праці в
бухгалтерському та податковому обліку згідно чинного законодавства, а
також у фінансовій звітності підприємства. Сюди також можна додати
контроль документальної складової - наявність та правильність оформлення
всіх кадрових документів, тощо.
 Нарахування заробітної плати, премій, надбавок, доплат, тощо та
утримання з неї податків та зборів, пов’язаних з заробітною платою. Окремо
потрібно приділити увагу нарахування та виплату відпусток, лікарняних та
перевірка наявності податкової соціальної пільги, закріпленої за людиною.
Методика внутрішньогосподарського контролю витрат на оплату праці
являє собою перевірку усіх споріднених показників з використанням
необхідних документальних та фактичних методів і прийомів для повної та
достовірної перевірки. Прийоми, що будуть використовуватися, обираються
на розсуд контролюючої особи відповідно до діяльності підприємства. Ними
можуть бути: опитування, огляд, арифметична перевірка для контрольної
перевірки правильності нарахування та сплати сум, тощо.
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Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що наявність
ефективної організації внутрішньогосподарського контролю розрахунків з
оплати праці на підприємстві допоможе прийняти правильні управлінські
рішення, які будуть забезпечувати досягнення зазначених цілей та зміцнення
фінансового стану підприємства, тому цьому показнику потрібно приділити
достатньо багато уваги.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ПОДАТКОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Необхідність проведення аудиту податкових зобов’язань на
підприємстві завжди буде актуальною, що дозволить надати незалежну
оцінку достовірності відображення пов’язаних з податками операцій та
відповідність їх здійснення відповідно до чинного законодавства.
Проведений аудит дасть змогу або підтвердити вірність, або спростувати та
вказати на недоліки та недоопрацювання, пов’язані з веденням податкової
діяльності. Для удосконалення податкових розрахунків та удосконалення
податкового планування на підприємстві, необхідно приділити особливу
увагу механізмам нарахування та сплати податкових платежів.
Питанням методики проведення аудиту податкових зобовязань
присвячено багато наукових праць, серед яких можна відзначити таких
вітчизняних вчених: Пантелєєв В. П., О. А. Петрик, Давидов Г. М., Бутинець
Ф. Ф., Редько А. Ю, тощо. Але питання вдосконалення методики проведення
аудиту такого типу потребує детального вивчення та доопрацювання.
Насамперед, потрібно зауважити, що метою аудиту податкових
зобовязань є виявлення відхилень у бухгалтерському обліку згідно вимог
чинного податкового законодавства, що мають прямий вплив на
достовірність показників податкової звітності, яку подає суб'єкт
господарювання. Також потрібно приділити увагу визначенням податкових
ризиків та завданням з наданням обгрунтованої впевненості, які стосуються
відсутності порушень вимог податкового законодавства. Проведення аудиту
податкових зобов’язань можна розділити на такі етапи:
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Перший етап аудиту передбачає перевірку наявних документів на
точність заповнення бланку, своєчасність його складання, наявність
обов’язкових реквізитів на ньому, підписів, тощо. Завдяки Перевірці
документів за змістом, можна зіставити зазначені у документі операції з
аналогічними або взаємопов’язаними даними для встановлення достовірності
операцій, що здійснювалися.
Другий етап пов'язаний з визначенням необхідних до сплати податків та
зборів, відповідно до провадженням суб’єктом господарювання діяльності.
Третій етап аудиту пов'язаний з написанням і затвердженням окремої
програми аудиту відповідно до кожного податку, який повинен сплачуватися
на підприємстві. На цьому етапі потрібно затвердити ставки оподаткування
для податків та зборів, визначити базу оподаткування та здійснити перевірку
правильності їх розрахунку.
Четвертий етап передбачає з собою перевірку повноти і своєчасності
перерахування податків, зборів та платежів на основі виписок, платіжних
доручень, квитанцій тощо. Для цього потрібно методом співставлення
проаналізувати дати перерахування податків з датами граничного терміну їх
сплати. Прострочення сплати тягне за собою нарахування пені, яка залежить
від виду податку та залежно від кількості днів прострочення.При наявності
такого факту аудитор повинен сповістити про це керівництво для уникнення
збільшення боргу. Під час пятого етапу аудитор перевіряє правильність
відображення даних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Шостий та сьомий етапи аудиту в першу чергу передбачають перевірку
дотримання нормативних вимог щодо складання тих чи інших форм
звітності, яке подається підприємством до контролюючих органів [1].
Заключним етапом являє собою розрахунок економічного ризику
підприємства, який пов’язаний з виявленими аудитором недоплатами за
податками, зборами, платежами, якщо такі присутні.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновки, що для
ефективного функціонування підприємства особливу увагу потрібно
приділити проведенню аудиту податкових зобов’язань високваліфікованим
спеціалістом, що використовує систематизовану перевірку, яка буде мати
формальне вираження як у програмі аудиту, так і її завданнях. Застосування
та впровадження сучасної методики щодо проведення аудиту податкових
зобов’язань допоможе зробити технологію і організацію проведення
аудиторських перевірок не тільки більш раціональною, а й зменшить
трудомісткість аудиторських процедур, що сприятиме підвищенню
ефективності проведеного аудиту.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
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На сучасному етапі розвитку економіки України, що характеризується
консолідацією капіталу та активним створенням великої кількості все нових
суб’єктів господарської діяльності, актуальності набуває правильна
організація внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, що
включає в себе освоєння системи раціонального функціонування
господарських суб’єктів і наявних економічних відносин всередині
підприємства, вивчення побудови та форми функціонування внутрішнього
економічного механізму, його структури контролю й оцінювання діяльності
підрозділів, з урахуванням діяльності підприємства.
Значний внесок у дослідженням щодо організації та методики
внутрішньогосподарського контролю та впровадження її у діяльність
підприємства належить таким українським вченим, як: Бутинець Т.А.,
Виговська Н.Г., Максімова В.Ф., Каменська Т.О., Дікань Л.В., Петренко
С.М., Гуцайлюк З.В., Гуцаленко Л.В., Рукін В. В., Дорош Н.І., Дрозд І.К., та
інші, але ціла низка питань залишається недостатньо дослідженою та
потребує доопрацювання.
Правильно налагоджена система внутрішньогосподарського контролю
на підприємстві забезпечує оптимізацію процесів фінансово-господарської
діяльності та підвищення ефективності основних бізнес-планів, що дозволить
більш точно та вдало, на основі наведеної інформації, приймати адекватні та
обґрунтовані висновки. При організації внутрішнього контролю на
підприємстві потрібно, насамперед, визначити правову форму, види та
масштаби діяльності, яка планується провадитися, прорахувати, чи достатньо
буде наявних фінансових ресурсів та чи охоплює система контролю
найнеобхідніші аспекти діяльності.
Внутрішньогосподарські відносини на підприємстві мають базуватися
на майновій відповідальності, відносній економічній самостійності,
прогресивній нормативній базі, системі обліку матеріальних цінностей,
витрат і продукції, раціональній системі матеріального стимулювання,
економічній відповідальності за кінцеві результати праці [1].
Процес впровадження контрольних процедур, необхідних для чіткої
організації внутрішньогосподарського контролю, можна поділити на чотири
головні стадії:
1. Стадія планування, під час якої з’ясовується, наскільки
раціональними є варіанти запланованих рішень та встановлюється
відповідність запланованих рішень відповідно загальній стратегії
підприємства.
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2. Стадія організації й регулювання реалізації управлінських рішень,
під час якої необхідним є контроль доцільності встановленого процесу
реалізації прийнятих запланованих рішень, спрямованого на досягнення
необхідних результатів.
3. Стадія обліку, на якій особливу увагу потрібно приділити контролю
щодо наявністю і руху майна підприємства, раціональністю використання
виробничих ресурсів відповідно до затверджених норм та нормативів самого
підприємства, стан виданих й отриманих поточних та довгострокових
зобов’язань, наскільки законним є принцип ведення господарських операцій
підприємства й т. д.
4. На стадії аналізу потрібно здійснити оцінку поданої інформації про
результати виконання управлінських рішень на основі її групування на різні
складові [2].
Отже, можна зробити висновки, що обов’язковим аспектом ефективного
функціонування
підприємства
є
правильна
організація
внутрішньогосподарського контролю під час його діяльності. Якщо система
контролю буде правильно сформована, відповідно можна буде максимально
точно провести аналіз його будову, здійснювати виробничо-організаційну
структуризацію підприємства, виявляти та попереджати можливі недоліки,
підвищувати якість діяльності підприємства протягом всіх етапів
виробничого циклу, що дозволить забезпечити ефективне суб’єкта
господарювання.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
За сучасних умов розвитку диджиталізації економічних відносин перед
українськими підприємствами постало питання врегулювати наявні
виробничі ресурси та підвищити ефективність системи управління за
допомогою впровадження актуальних IT-технологій. Як показує досвід
іноземних підприємств у сфері впровадження цифрових технологій до бізнеспроцесів, можна зауважити, що процес управління підприємством великою
мірою залежить від вдалої автоматизації інформаційного забезпечення
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управління за допомогою використання спеціальних програмних продуктів.
Проаналізувавши звіт глобальної компанії Panorama Consulting Group, попит
на ERP-системи автоматизації управління поміж підприємств Європи та
Америки активно зростає.
Значний внесок у дослідження сутності erp-системи та впровадження її у
діяльність підприємства належить таким вченим як: Каліцінська К.О.,
Каменська Т.О., Остапенко Т. М. Філозоп О. В., О.Е. Калініна О.Е., Макеєва
О. М., Колос І.В., Олійник С.О., Коблянська Г.Ю., Покропивний С.Ф.,
Дмитрів К. І. та ін., але питання економічної ефективності та визначення
переваг і недоліків залишається відкритим.
ERP-система (Enterprise Resource Planning System) — це програмне
забезпечення для автоматизації, обліку, аналізу та контролю процесів
організації підприємства, яка включає у себе декілька програм, що працюють
на єдиній технологічній платформі, опираючись на єдину базу даних і
синхронізуються між собою в реальному часі. Цей комплекс не є
монолітним: підприємство може впроваджувати та використовувати тільки ті
програмні модулі, які йому потрібні [1].
Базові елементи системи включать в себе розробку виробничого плану,
включаючи діяльність і особливості підприємства, планування виробничих
потужностей, що є особливо актуальним для нових виробничих підприємств
на початкових стадіях, розрахунок калькуляції, маршрутизацію виробництва
та моніторинг ресурсів тощо.
ERP-системи дозволяють вирішити наступні завдання:
1. Автоматизований доступу до даних дозволяє організувати ефективне
планування всієї фінансової та господарської діяльності, що сприяє
підвищенню продуктивності.
2. Так як весь бізнес буде проходити максимально прозоро, це
підвищить довіру інвесторів на ринку.
3. Зниження наявних ризиків та збільшення прибутку за рахунок
оперативного прийняття рішень кваліфікованим персоналом та їх точності,
розмежування доступу до інформації відповідно до посад співробітників та
реалізації функцій її безпеки при правильному налаштуванні конфігуратора.
4. Скорочення кількісного аспекту витрат робочого часу за рахунок
виключення дублювання даних різними службами та організації
безперешкодного обміну даними між наявними відділами компанії.
5. Підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок збереження
історії взаємодії із клієнтами [2].
Але, незважаючи на велику кількість переваг, при користуванні erpсистемою можна побачити деякі недоліки. Найдешевшим варіантом є
1С Підприємство 8.0 «Управління підприємством», офіційна вартість якої
становить близько 5-6 тис. дол., ліцензія на користувачів оплачується окремо
від 130 до 1000 дол., однією з найдорожчих систем є SAP R/3, де ліцензія на
50 робочих місць може перевищувати 350 тисяч дол. Однак у зв’язку з
агресією російської федерації та її вторгненням на територію України,
підтримка цієї erp-системи максимально недоречно. В свою чергу, українські
програмісти продовжують активно працювати над розробкою такої системи
виключно українського виробництва [3].
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Також до витрат на впровадження програмного продукту та ліцензію
потрібно додатково включати витрати на її обслуговування – оренда або
купівля та адміністрування сервера, вартість нового обладнання, навчання
персоналу. Крім того, потрібно враховувати труднощі у зв’язку з
функціоналом бази. Наприклад, потрібно правильно визначати права доступу
для кожного користувача, щоб забезпечити безпеку даних, відповідно до
його функціональних обов’язків. У такому разі цей недолік буде виправлено
та результат буде сприяти на користь підприємства. Також подбати про
своєчасне технічне обслуговування як програми, так і сервера.
Отже, можна зробити висновки, що впровадження ERP-систем на
підприємстві забезпечує високий рівень відображення достовірних даних,
оперативність в отриманні та обробці необхідної інформації. Також вона не
тільки допомагає підвищити рівень автоматизації окремих процесів, а й
провести розробку нових процесів. Внаслідок цього стандартизується
переважна більшість проведених операцій, значно зростає стійкість та
керованість всіма процесами організації, підвищується ступінь її
інформаційної відкритості.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Аудит фінансової звітності, це аудиторська послуга з перевірки даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного
суб’єкта господарювання, чи іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність
та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних
стандартів фінансової звітності або іншим вимогам [4].
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Мета аудиту фінансової звітності: надання аудитору можливості
висловити думку про те, чи підготовлено фінансову звітність у всіх суттєвих
аспектах відповідно до встановлених стандартів її складання [3, с. 52].
Джерелами аудиту фінансової звітності є первинні документи, облікові
регістрита фінансова звітність.
Аудит фінансової звітності регулюється міжнародними стандартами
аудиту. Це сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила
надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю
якості, які визначені міжнародними стандартами контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Радою з
міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також
Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів
етики для бухгалтерів та оприлюдненим Міжнародною федерацією
бухгалтерів.
Аудиторська перевірка фінансової звітності включає в себе нормативну
базу для проведення аудиту; предметну область проведення перевірок;
методику перевірки окремих розділів обліку і робіт, які підлягають аудиту.
Методичні прийоми аудиту фінансової звітності наступні: фізична
перевірка; документальна перевірка; підтвердження; спостереження;
опитування; аналітичні процедури; узагальнення.
Враховуючи особливості розвитку ринкової економіки в Україні, до
ознак і критеріїв оцінки фінансової звітності відносять:
повноту – перевірку відображення всіх активів і пасивів підприємства в
повному обсязі;
оцінку – вивчення оцінки активів і пасивів впродовж року згідно з
прийнятою обліковою політикою, обраною підприємством на початку
звітного періоду;
фактичну наявність – контроль реального існування відображених у
балансі активів і пасивів;
належність – перевірка того, чи всі активи і пасиви, показані в балансі,
належать підприємству;
правильність відображення – визначення правдивості, точності,
об’єктивності відображення становища підприємства на дату складання
фінансової звітності за затвердженими типовими формами звітності [1].
Згідно з вимогами НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
фінансова звітність повинна формуватися із дотриманням таких її якісних
характеристик:
– зрозумілість – означає, що інформація, яка надається у фінансових
звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її
користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у
сприйнятті цієї інформації.
– доречність – означає, що фінансова звітність повинна містити лише
доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає
змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
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– достовірність – означає, що фінансова звітність повинна бути
достовірною, яка не містить помилок та перекручень, що здатні вплинути на
прийняття рішення користувачів звітності.
– зіставність – означає, що звітність повинна забезпечувати
можливість порівнювати звіти за різні періоди.
Основними цілями аудиту фінансової звітності є:
1. оцінка стану облікового процесу та внутрішнього контролю на
підприємстві замовника аудиту;
2. дослідження стану збереження і використання активів та стану
зобов’язань;
3. оцінка правдивості показників фінансової звітності і перевірка їх
тотожності даним Головної книги;
4. інспектування певності облікового процесу і як наслідок показників
фінансової звітності;
5. перевірка взаємоузгодженості показників різних форм фінансової
звітності;
6. аналіз облікової політики клієнта та оцінка змін, які відбулися
протягом звітного періоду і як вони вплинули на показники фінансової
звітності;
7. перевірка консолідації фінансової звітності;
8. виявлення помилок у фінансовій звітності минулих років та перевірка
їїкоректування [2].
Послідовність, в якій аудитори вивчають фінансову звітність,
відбувається в наступні етапи:
1. Аудиторська перевірка, реєстрація відповідності всім вимогам,
зазначеним у нормативному документі, за допомогою форми звіту про
візуальний огляд, який має містити: необхідні умови, правильність
заповнення відповідних рядків та граф звітності.
2. Вивчення фінансової звітності, перевірка її за змістом. Арифметичний
контроль полягає у перевірці правильності підсумкового індексу, що
обчислюється звітом. Арифметичні тести допомагають виявити
невідповідності показників у формі. Основними формами фінансової
звітності є баланс та звіт про фінансові результати.
3. Узгодження показників різних форм фінансової звітності за один і той
же звітний період. У процесі дослідження фінансової звітності узгодженість
між показниками звітності визначається на основі рекомендацій щодо
перевірки порівнянності показників річної фінансової звітності підприємства.
При аудиті фінансової звітності аудитор не повинен забувати, що навіть
суттєві помилки можуть не бути ним виявлені. Щоб зменшити ризик
виявлення помилок, аудиторські фірми повинні впроваджувати системи
контролю якості в свою практику, щоб забезпечити розумну впевненість у
тому, що фірма та її співробітники дотримуються міжнародних стандартів
аудиту під час аудиторської перевірки.
Отже, варто зазначити, що на сьогодні аудит фінансової звітності
підприємства є надійною гарантією достовірності фінансово-господарських
показників та можливістю для керівництва приймати правильні управлінські
рішення для подальшого процвітання бізнесу.
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МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Успішний розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та
підвищення показників його діяльності безпосередньо пов’язані з
інвестиційною діяльністю. Залучення інвестицій безпосередньо пов’язане з
інвестиційною
привабливістю
об’єктів
інвестування.
Інвестиційна
привабливість підприємства — це сукупність показників, що комплексно
характеризують діяльність підприємства і показують доцільність укладення в
нього тимчасово вільних коштів. Оцінка інвестиційної привабливості — це
процес, у ході якого потенційний інвестор може прийняти остаточне рішення
про доцільність укладення коштів у дане підприємство, враховуючи
надійність цього об’єкта інвестування та можливість отримання
максимального прибутку.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства має вагоме значення у
процесі прийняття рішення щодо його інвестування. Інвестиційний процес
безперервний у часі і безмежний у просторі. Саме інвестиційні ресурси
відіграють найбільшу роль у складі залучених ресурсів підприємства, тому
дуже важливим для підприємства, як для об'єкта інвестування, є створення
умов за яких інвестор вклав би свої кошти саме в це підприємство. Для
залучення коштів підприємство має постати перед інвестором як
інвестиційно привабливе, тобто підприємство, в яке доцільно вкладати
капітал, чим і обумовлюється актуальність теми дослідження даної роботи.
Інвестиційна привабливість підприємства — це перш за все його
можливість викликати комерційний або інший інтерес у реального інвестора,
включаючи здатність самого підприємства прийняти інвестиції з метою
отримання реального економічного ефекту — зростання ринкової вартості
підприємства. Існують два основні види фінансування підприємства із
зовнішніх джерел: інвестування в акціонерний капітал та надання позикових
коштів [1, с. 6]. Інвестиційна реальність підприємства для кожної з груп
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інвесторів визначається рівнем доходу, який інвестор може отримати на
вкладені кошти. Рівень доходу, в свою чергу, обумовлений рівнем ризиків
неповернення капіталу та неотримання доходу капітал. Відповідно до цих
критеріїв інвестори визначають вимоги, які пред’являються підприємству під
час
інвестування.
Методи
оцінки
інвестиційної
привабливості
систематизовані на рисунку 1.
На практиці оцінка інвестиційної діяльності часто зводиться до аналізу
фінансового стану заданих об‘єктів інвестицій. Хоча такий аналіз дозволяє
дослідити лише поточне фінансове становище підприємства, та при цьому
дає відповіді на ряд питань для значущих інвесторів:
1.
Які фактори інвестиційної привабливості підприємства?
2.
Яка нинішня ринкова вартість підприємства?
3.
Яка величина майбутніх грошових потоків від інвестицій, які
здійснюються зараз?
Оцінюючи фактори інвестиційної привабливості, інвестору слід
звернути свою увагу на такі фактори ринкової вартості підприємства:
1. Рівень професійності команди менеджерів
2. Наявність або відсутність унікальної концепції бізнесу, чіткого
розуміння стратегії розвитку компанії, детального бізнес-плану
3. Наявність або відсутність конкурентних переваг
4. Наявність або відсутність значного потенціалу для збільшення
доходів підприємства
5. Ступінь
фінансової
прозорості,
дотримання
принципів
корпоративного управління
6. Характеристика структури власності, яка забезпечує захист
акціонерного капіталу.
Рентабельність активів
Надійність цінних паперів

Метод експертних оцінок

Аналіз фінансового стану

Багатофакторний аналіз з
використанням вагових
коефіцієнтів

Рисунок 1 – Методи оцінки інвестиційної привабливості
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Простий фінансовий аналіз вже не задовольняє вимоги інвесторів.
Відповідно до цього розробляються нові методи та підходи для визначення
інвестиційної привабливості підприємства і формування інвестиційного
рішення. Зокрема, пропонується розробка комплексу заходів з оцінки, який
також буде включати якісну та кількісну оцінку факторів інвестиційної
привабливості та використовувати декілька прийомів оцінки бізнесу з метою
визначення грошових потоків в майбутньому [2, с. 270].
Одним із найпопулярніших методів оцінки інвестиційної привабливості
є аналіз надійності цінних паперів, випущених підприємством, а також їх
прибутковість. Більш точний спосіб — багатофакторний аналіз с різними
ваговими коефіцієнтами. Науковці рекомендують використовувати
дворівневу модель (рис. 2).
Інвестиційна привабливість підприємства

Властивості
першого рівня

Властивості
другого рівня

Фінансовий стан

Ринкове
становище

Коефіцієнт
поточної
ліквідності
Коефіцієнт
відношення
власних коштів та
позикових коштів

Інвестиційний
клімат регіону

Виручка від
реалізації

Інвестиційна
привабливість
галузі

Чистий
прибуток

Коефіцієнт
автономності

Географічний
ринок
збуту
продукції
Стадія
життєвого
циклу
продукції
Ступінь
конкуренції
Рівень
конкурентоспроможності

Дивідендні
виплати

Коефіцієнт
оборотності
активів
Рентабельність
продажів
Рентабельність
власного капіталу

Абсолютні
результати
діяльності

Рисунок 2 – Дворівнева модель інвестиційної привабливості
Узагальнюючий показник інвестиційної за даною моделлю визначається
з урахуванням коефіцієнтів характеристик першого й другого рівнів [3, с. 3].
Отже, проведення діагностики стану підприємства вважається основою
для розробки підприємства стратегії розвитку. Стратегія описує основні
завдання як підприємства в цілому, так і функціональні направлення
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діяльності; визначаються першочергові кількісні та якісні показники. Вона
дозволяє здійснити планування на більш короткі проміжки часу в рамках
єдиної концепції. Для потенційного інвестора стратегія показує бачення
підприємством своїх довгострокових перспектив та відповідність
менеджменту до умов функціонування підприємства.
Список використаних джерел:
1. Доценко І. Модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
2021. № 2. С. 6-11.
2. Рзаєва Т. Г. Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості
підприємства. Вісник Хмельницького національного університету.
Економічні науки. 2021. № 5, т. 1. С. 270-273.
3. Юхимчук С. В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості
промислових підприємств. Фінанси України. 2020. № 1. С. 3–12.
Олександра Брояка, 2 курс, група М-21д
Нaуковий кeрiвник: Тeтянa Китaйчук,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Інвентаризація — перевірка і документальне підтвердження наявності та
стану, оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в
статутні фонди інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами)
підприємства.
Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879
затверджено єдине «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»,
що набуло чинності 01.01.2015 р. [2] Дане положення є обов’язковим для
підприємств усіх організаційно-правових форм і форм власності (крім банків,
на яких дія положення не поширюється), а також представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності та бюджетні установ. Прийняте №879
більш детально та структурно розкриває види обов’язкової інвентаризації, її
строки та періодизацію, документальне оформлення, склад інвентаризаційної
комісії.
Інвентаризація є не тільки важливим загальногосподарським заходом, а
й елементом облікової політики. При формуванні облікової політики, крім
робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, правил
документообігу, затверджується порядок проведення інвентаризації активів і
пасивів організації.
Інвентаризація є одним з основних елементів методу бухгалтерського
обліку, а також методичним прийомом фактичного контролю під час ревізії.
Інвентаризація уточнює поняття контролю та ревізії, розкриваючи технікометодичні аспекти їх практичної реалізації.
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Суть інвентаризації полягає в тому, що наявність певних предметів
встановлюється шляхом їх візуального огляду, вимірювання, зважування та
перерахунку. Під час інвентаризації, дані про наявність господарських
засобів фіксуються в інвентаризаційних описах і в порівняльній інформації,
порівнюються з даними бухгалтерського обліку з метою встановлення
(виявлення) нестачі чи надлишку коштів. Дебіторська та кредиторська
заборгованість організації також підлягають інвентаризації з метою
встановлення її достовірності. За допомогою інвентаризації встановлюють
стан і достовірність оцінки майна в бухгалтерському обліку та звітності.
Основними цілями інвентаризації є:
- виявлення фактичної наявності майна (як власного, так і не належного
організації, але зазначеного в бухгалтерському обліку) з метою забезпечення
його збереження, а також неврахованих об'єктів;
- визначення фактичної кількості матеріально-виробничих ресурсів,
використаних у процесі виробництва;
- порівняння фактично отриманих даних про наявність майна в натурі з
даними аналітичного та синтетичного обліку (виявлення надлишків і
недоліків);
- перевірка повноти та правильності відображення в оцінці майна та
зобов'язань, а також вміння оцінювати інвентарні ресурси з урахуванням їх
ринкової вартості та фактичного фізичного стану;
- перевірка дотримання правил утримання та експлуатації основних
засобів, використання нематеріальних активів, а також правил та умов
зберігання товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, готівки.
Інвентаризаційний опис є відображенням майна, зобов'язань і власного
капіталу. Водночас він повинен виконувати три суттєвих завдання: письмово відображати наявність майна і зобов'язань підприємства на
визначену дату, а також розширити функції поточного контролю; утворювати підставу для виведення залишків майна і зобов'язань
підприємства на збірних рахунках, на якій формуються статті балансу; сприяти розкриттю і коригуванню помилок обліку, а також усуненню
недостатньої ретельності обліку і можливих недобросовісних дій працівників
бухгалтерії [3].
Кількість, порядок і терміни проведення інвентаризацій визначається
керівником організації, який затверджує її обсяг і терміни.
У міжінвентаризаційний період в організаціях з великим діапазоном
цінностей можуть проводитися вибіркові інвентаризації матеріальних
цінностей у місцях зберігання та переробки. Контрольні перевірки
правильності проведення інвентаризацій та вибіркових інвентаризацій, які
проводяться
в
міжінвентаризаційний
період,
здійснюються
інвентаризаційними комісіями за наказом керівника організації.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Однією з найбільш важливих функцій в обліку є контроль. Ця функція
дозволяє своєчасно виявляти негативні відхилення у певній діяльності та
вживати
заходів
направлених
на
їх
усунення.
Саме
тому
внутрішньогосподарський контроль є одним з найбільш важливих елементів
в системі управління та забезпечує своєчасне надходження достовірної
інформації. Необхідно зауважити, що в умовах складної політикоекономічної та військової ситуації в Україні роль й необхідність
внутрішньогосподарського контролю посилюється. Особливо це стосується
малих підприємств, які є більш вразливими до різних негативних явищ в
зовнішньому середовищі.
Зауважимо, що обрану тему для дослідження розкривала велика
кількість сучасних науковців. Зокрема, серед великої плеяди науковців слід
виділити наукові результати Грищук С.В., Коротаєва І.Р., Любченко В.С.,
Лисенко А.М. та Трубінова В.В. Саме на працях вищезгаданих науковців
базується й дане дослідження.
Сутність внутрішньогосподарського контролю полягає в тому, що він
забезпечує виконання встановлених планових завдань, спрямованих на
безумовне досягнення прийнятих цілей розвитку в заданих організаційних
умовах. Процес внутрішньогосподарського контролю складається з
визначення стандартів, зміни фактично досягнутих результатів і здійснення
коригувань у тому випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються
від встановлених стандартів. Цей вид контролю забезпечує зворотний зв’язок
від керованої підсистеми до керуючої та дозволяє своєчасно виявляти
відхилення від заданих параметрів [1].
Внутрішньогосподарський
контроль
на
малих
підприємствах
здійснюється у декілька етапів. А.М. Лисенко виділяє у процесі здійснення
внутрішньогосподарського контролю такі послідовні етапи :
– деталізоване вивчення процесів, що відбуваються на підприємстві;
– порівняння фактичних результатів та прийнятних очікувань;
– коригування результатів та ухвалення обґрунтованих рішень[2].
При цьому виконання даних етапів повинно відбуватися циклічно та
регулярно. У процесі господарської діяльності підприємства постійно
відбуваються
певні
операції,
змінюється
ситуація,
тому
внутрішньогосподарський контроль повинен здійснювати постійно.
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Головною особливість його проведення на малих підприємствах є
легкість порівняно з великим підприємством. Це пов’язано з масштабами
підприємства: на малих підприємствах працює значно менша кількість
працівників, обсяги діяльності вужчі та менші, забезпеченість основними
засобами аналогічно. Саме через це деякі керівники підприємства
недооцінюють внутрішньогосподарський контроль та намагаються все
самостійно контролювати. Як результат вони не встигають його регулярно
здійснювати та несуть втрати.
В.В.
Трубінова
виділяє
три
підходи
до
організації
внутрішньогосподарського контролю:
 перший підхід, коли за його здійснення відповідає особисто керівник.
Головним недоліком є те, що керівники як правило перевантажений
виконанням здійснення інших стратегічних завдань. Тому в даному випадку
може бути недосконалий внутрішньогосподарський контроль, або ж керівник
внаслідок цього приділятиме увагу стратегічним завданням, за які він
особисто відповідає.
 другий підхід базується на тому, що за внутрішньогосподарський
контроль відповідає один з працівників бухгалтерії. Саме даний підхід
найбільш поширений на малих вітчизняних підприємствах. У такому випадку
бухгалтерія є головним центром отримання всієї інформації, що відбувається
на підприємству. У подальшому важлива інформація передається вищому
керівництву для коригування діяльності.
 третій підхід передбачає створення цілих окремих структурних
підрозділів,
основне
завдання
яких
криється
у
здійсненні
внутрішньогосподарського контролю. Даний підхід є найбільш ефективним і
водночас витратним, оскільки вимагає додаткових витрат як мінімум на
організацію роботи працівників у даному відділу. Саме тому організація
окремих структурних підрозділів для здійснення внутрішньогосподарського
контролю на малих підприємства практично відсутня [3].
Здійснення
внутрішньогосподарського
контролю
на
малих
підприємствах передбачає постійне здійснення аналітичної роботи. У ході
якої визначаються відхилення, коригується діяльність, оцінюється
правильність прийняття того чи іншого рішення. Джерелами інформації у
межах внутрішньогосподарського контролю виступає фінансова, статистична
та бухгалтерська звітність підприємства, накази та положення про облікову
політику, розпорядчі та первинні документи, регістри аналітичного та
синтетичного обліку, різні договори тощо.
Таким чином, для успішного функціонування малих підприємств
важливого значення набуває внутрішньогосподарський контроль. Його суть
зводиться до здійснення перевірок за усіма сферами діяльності підприємства,
особливо фінансової, й на основі неї виявлення відхилень від заданих
параметрів. Систематичне його проведення дозволяє оперативно реагувати
на різні відхилення та коригувати виходячи з цього свою діяльність.
Особливості внутрішньогосподарського контролю на малих підприємствах
зумовлені передусім їх масштабами діяльності. Найбільш ефективним
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підходом до організації внутрішньогосподарського контролю на малих
підприємств є покладення цих функцій на бухгалтерські служби. У той час як
на великих підприємствах практикується створення цілих структурних
підрозділів, які здійснюють внутрішньогосподарський контроль. Водночас
для малих підприємств це не вигідно передусім з економічної точки зору.
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ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в Україні який
було ухвалено 25 грудня 2015 року , обсяг публічних закупівель за останні
роки становив близько 13 % ВВП країни. Метою прийняття цього
законодавства було запобігання корупції, конкурентне середовище у сфері
публічних закупівель, забезпечення ефективного та раціонального
використання державних коштів.
Значний внесок у вивчення питань переваг та недоліків електронної
системи публічних закупівель зробили такі науковці, як М. Голованенко,
Г. Белінської, Ю. Іванов, В. Міняйло, О. Міняйло, Н. Шангіна, Н. Ткаченко,
В. Прядко та інші. Вчені розглядають переваги та недоліки електронної
системи на сучасному етапі і надають рекомендації щодо покращання її
роботи в майбутньому.
В Україні впровадження електронних закупівель спрямоване на
вирішення проблем корупції й економії коштів. «Тільки прозорість та
відкритість, тільки публічність і витягування на світло такої інформації є
реальним запобіжником корупції. Адже корупція може існувати лише там, де
є непрозорість, де є можливість маніпуляції, де є можливість приховати ту чи
іншу інформацію» [1].
Відповідно до п. 6 ч. 1. ст. 1 Закону України « Про публічні закупівлі»
[2] електронна система закупівель – це інформаційно-телекомунікаційна
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система, яка забезпечує проведення процедур закупівель, а також створення,
розміщення, оприлюднення інформації, обмін інформацією й документами в
електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал уповноваженого
органу (тобто система ProZorro), авторизовані електронні майданчики, між
якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.
Електронна система закупівель спроектована таким чином, що будь-який
вплив на учасників процедури закупівлі не чинить ані держава, ані
адміністратор системи.
В. Чабан вважає, що до основних переваг електронних публічних
закупівель можна віднести два головних чинники:
1. економія. Завдяки автоматизації всіх необхідних дій і стандартизації
документів значно зменшуються часові витрати.
2. прозорість. Використання онлайн-системи під час здійснення
публічних закупівель значно підвищує відкритість і прозорість цієї
процедури. Зокрема, під час проведення електронних публічних закупівель
відбувається завантаження електронного формату всіх документів. Будь-хто
може ознайомитися з будь-якою закупівлею.
Перевагами впровадження електронної системи закупівель в Україні є :
- для держави: посилення боротьба з корупцією; збільшення кількості
постачальників, інтеграція і взаємодія між органами влади; професійний
моніторинг закупівель; зниження бюджетних витрат; скорочення персоналу;
- для постачальників:
збільшення справедливості й конкуренції;
полегшення доступу до публічних замовлень; відкритість публічних
замовлень для нових постачальників; стимулювання участі суб’єктів малого
підприємництва; збільшення грошового потоку; зменшення витрат на угоди;
звітування розпорядників бюджетних коштів;
- для споживачів суспільних благ, платників податків: доступ до
інформації про розміщення замовлень; можливість спостерігати за
діяльністю державних органів влади й інформацією про витрати; підзвітність
державного апарату [3, с. 145].
Окрім переваг також в електронній системі закупівель присутні й певні
недоліки. Одним з них на думку В. Чабан є відсутність правового
регулювання. Він стверджує, що фактично електронна система не
врегульоване жодним нормативно-правовим актом. До недоліків він також
відносить зловживання замовником правом при приписуванні специфікації,
фіксація основної уваги на ціні товару тощо.
Науковець В. Міняйло досліджуючи недоліки електронної системи
закупівлі звертав увагу на такі недоліки, а саме: небезпека в електронному
просторі пов’язана з комп’ютерними правопорушеннями та появою
кіберзлочинів; початкові додаткові витрати замовника на закупівлю
комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, використання електронних
технологій, їх адміністрування та постійну підтримку.
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Отже, до позитивних результатів запровадження електронної системи
закупівель в Україні потрібно віднести такі:
- забезпечення прозорої конкуренції;
- суттєве спрощення процедури для учасників тендерів;
- зниження впливу людського фактору на процеси закупівельної
діяльності;
- скорочення строків проведення конкурсних торгів;
- підвищення точності планування за рахунок забезпечення
достовірного аналізу потреб у товарно-матеріальних цінностях;
- зниження закупівельних цін і оптимізація бюджетних витрат
замовників;
- реалізація системи конкурентних закупівель;
- забезпечення достовірної оцінки цінової кон’юктури ринку;
- аналіз економічної ефективності закупівельної діяльності;
- забезпечення громадського контролю та публічності.
Таким чином, аналізуючи переваги та недоліки використання
електронних публічних закупівель в Україні
ми цілковито можемо
стверджувати, що переваг у системі більше, ніж недоліків. Майбутня
модернізація української системи публічних закупівель має продовжити
сприянню поліпшенню умов для конкуренції на ринку державних контрактів
в Україні внаслідок підвищення рівня законності, відкритості та
неупередженості процесу укладення контрактів; забезпечення кращого
співвідношення ціни та якості під час вибору переможця тендеру на публічні
закупівлі; зменшенню випадків корупції; удосконаленню системи
управління; проведення маркетингових досліджень щодо попиту та
пропозиції товарів чи послуг на ринку для чіткого й ефективного планування
закупівель і створення конкурентного середовища на ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
В умовах економічної депресії, негативних макроекономічних
показників, ведення повномасштабної війни на території України
підприємства змушені шукати резерви для підвищення ефективності своєї
діяльності. Одні з них криються у повноцінному використанню основних
засобів, які беруть активну участь у будь-якій виробничій діяльності. Адже,
існують випадки, коли керівники підприємств не володіють повною
інформацією про те, якими основними засобами підприємства забезпечені
вони, у якому стані ті знаходяться. Як результат основні засоби
використовуються не повноцінно, а їх оновлення здійснюється із
запізненням. Щоб уникнути цієї ситуації слід проводити регулярно
аудиторські перевірки основних засобів, які доволі часто ігноруються на
вітчизняних підприємствах. Зважаючи на зазначене обрана тема для
дослідження є досить актуальною для сучасних умов України.
Значний внесок у вивчення питань вивчення особливостей аудиторської
перевірки основних засобів зробили такі видатні вчені: Бондаренко Н.М.,
Дорофієнко А.В., Томчук В.В., Лесік Є.С., Утенкова К.О. та інші. Водночас в
умовах посилення ролі основних засобів у забезпечення ефективної
виробничої діяльності тема дослідження набуває особливої актуальності.
Проведення аудиторської перевірки основних засобів є об’єктивним
процесом, який сприяє отриманню достовірної інформації про їх стан.
Процедури аудиту основних засобів призначені для тих активів, які, як
очікується, прослужать більше одного року, таких як земля, будівлі, активи
та обладнання. Абсолютно точної думки щодо термінів проведення аудиту
основних засобів не існує. Більшість дослідників схиляються думки, що таку
аудиторську перевірку слід проводити не менше ніж один раз на рік. У ході
аудиторської перевірки отримується інформація щодо стану основних
засобів, правильності відображення її вартості у балансів підприємства,
нарахування амортизації, документального оформлення інформації про їх
рух та інша важлива інформація, яка може використовуватися вищим
керівництвом підприємства для прийняття правильних управлінських
рішень [1].
В.В. Томчук та Є.С. Лесік виділяють наступні завдання аудиторської
перевірки основних засобів :
– контроль за дотриманням законодавства щодо операцій з основними
засобами;
– перевірка правильності визнання, класифікації та оцінки основних
засобів;
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– перевірка правильності документального оформлення операцій, які
пов’язані з рухом основних засобів;
– перевірка фактичної наявності і технічного стану груп основних
засобів;
– перевірка правильності відображення господарських операцій із
надходження, реалізації, списання, ремонту основних засобів на рахунках
бухгалтерського обліку;
– перевірка правильності нарахування амортизації;
– перевірка правильності визначення фінансових результатів від
реалізації основних засобів;
– перевірка правильності проведення індексації, переоцінки основних
засобів;
– перевірка операцій з орендованими та переданими в оренду основними
засобами;
– аналіз показників використання основних засобів [2].
Зауважимо, що якщо не проводиться аудиторська перевірка, то
підприємства можуть у першу чергу фінансово постраждати. Зокрема, через
нестачу основних засобів, неприйняття окремих з них на баланс
підприємства, несвоєчасне проведення ремонтних робіт, недотримання
графіків «відпочинку» обладнання тощо. Процедура аудиту дозволяє
сформувати детальний звіт за всеохоплюючою та вичерпною
методологічною системою ретельної перевірки основних засобів
підприємства.
Сама процедура аудиторської перевірки є досить трудомісткою та
відповідальною. У ході якої бухгалтерські служби підприємства чи стороння
аудиторська компанія повинні виконати ряд послідовних операцій. При
здійсненні аудиторської перевірки основних засобів виділяють виконання
ряду послідовних операцій, а саме :
– вивчення облікової політики підприємства стосовно основних
положень організації обліку основних засобів;
– перевірка правильності визнання, класифікації, оцінки та переоцінки
основних засобів;
– перевірка правильності ведення первинного обліку основних засобів;
– перевірка правильності відображення операцій з переміщення та
вибуття основних засобів;
– перевірка результатів проведення інвентаризації основних засобів;
– перевірка правильності нарахування амортизації згідно облікової
політики підприємства та чинного законодавства;
– перевірка правильності відображення і оформлення операцій з
ремонту, модернізації, реконструкції основних засобів;
– перевірка відповідності даних з обліку основних засобів в
бухгалтерських регістрах та фінансовій звітності;
– перевірка правильності відображення операцій з обліку основних
засобів;
– складання робочих документів, аудиторського висновку [3].
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Останнім часом важливою передумовою ефективного проведення
аудиторської перевірки є наявність у бухгалтерських служб спеціалізованого
програмного забезпечення. Це дозволяє отримувати всю інформацію про
основні засоби в електронному вигляді, таку як номер штрих-коду, опис,
розташування, класи основних засобів, відділи та центри витрат, серійні
номери тощо. Наведені вище дані можна фіксувати автоматично або вводити
вручну. Це допомагає у відстеженні правильної вартості основних засобів, а
також у обчисленні амортизації та податків. Процедура аудиту основних
засобів включає використання технології штрих-коду, щоб зробити перевірку
основних засобів простою та ефективною. Програмне забезпечення для
аудиторської перевірки основних засобів також дозволяє створювати будьякі звіти про відповідність, бухгалтерський облік або інші звіти про
відповідність вимогам міжнародної юрисдикції.
Таким чином, враховуючи важливість такої ділянки як основні засоби,
забезпечення належного порядку обліку, правдивого відображення у
бухгалтерській
документації
є
важливим
завданням.
Зазначене
забезпечується завдяки проведенню аудиту основних засобів. На даний час
проведення аудиту основних засобів є необхідним елементом
функціонування ринкової економіки та гарантією ефективної діяльності
підприємств, установ та організацій, подолання існуючих недоліків.
Проведення аудиту основних засобів дозволяє встановити їхній наявний та
кількісний стан, відображення в обліку, витрати на ремонт і покращення,
правильність нарахування амортизації та усунення їхніх недоліків, що дасть
змогу досягнути високого рівня якісних характеристик фінансової звітності
підприємства.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ
Сучасний етап розвитку суспільства є цифровим та характеризується
проникненням інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності, які
призначені для автоматизації окремих процесів, зменшення навантаження на
працівників, звільнення їх від рутинної роботи, пришвидшення бізнес187

процесів тощо. Не оминув даний процес й бухгалтерський облік, який з
використанням інформаційних технологій дозволив підвищити ефективність
його ведення, зменшити трудомісткість процесів та уникнути типових
помилок. Нині на ринку ІТ існує велика кількість інформаційних технологій,
які дають змогу автоматизувати ведення бухгалтерського обліку. Водночас
підприємства через великий їх вибір стикаються з іншою проблемою –
вибору тієї чи іншої інформаційної технології, яка б відповідала реальним
потребам та дозволила б досягнути поставлених цілей. Тому дослідження та
вивчення даної проблеми є досить актуальним та нагальним.
Значний внесок у вивчення питань впровадження та використання
сучасних інформаційних технологій в обліку зробили такі науковці:
Гладун В., Крет І., Скриньовський Р., Крамар М. та інші. В сучасних умовах
стрімкого науково-технічного прогресу, розвитку діджиталізації аналіз
сучасних інформаційних технологій в обліку не втрачає своєї актуальності та
вимагає подальших досліджень з даного питання.
Бухгалтерський облік є важливою інформаційною базою, на основі якої
приймають важливі управлінські рішення. Відповідно від цього залежить
своєчасність
та
правильність
прийнятого
рішень.
Інформація
бухгалтерського обліку призначена як для безпосередніх керівників
підприємства, так і державних органів влади (зокрема, податкових органів).
Тому процес обліку на підприємстві повинен бути поставлений на високому
рівні і для цього використовуються інформаційні технології [1].
Саме тому важливим є автоматизація обліку на підприємстві за
допомогою сучасних інформаційних технологій. Напевне сьогодні не має
жодного бухгалтера, який би не використовував обчислювальну техніку та
спеціалізовані інформаційні технології, які б дозволяли автоматизувати
даний процес.
Зауважимо, що під інформаційними технологіями найчастіше розуміють
спеціалізоване програмне забезпечення, яке в комплексі з обчислювальною
технікою дозволяє реалізовувати функції обліку. Колектив вчених
Р. Скриновський, В. Гладун та М. Крамар провели власне дослідження та
виявили найбільш поширені інформаційні технологій у сфері обліку. Вони
прийшли до висновку, що в Україні переважна більшість підприємств
використовує у своїй діяльності такі програми для автоматизації
бухгалтерського обліку :
1) 1С: Бухгалтерія (повнофункціональна програмна система з
автоматизації облікового процесу на підприємствах);
2) Парус (комплексний модуль для автоматизації обліку на малих,
середніх та великих підприємствах);
3) БЕСТЗВІТ ПЛЮС (автоматизація облікової роботи з бухгалтерською
та звітною документацією);
4)
X-DOOR
(автоматизація
процесів
роботи
підприємства:
бухгалтерський, складський облік і торгівля);
5) GrossBee XXI (призначена для комплексної автоматизації торгових і
виробничих підприємств);
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6) M.E.Doc IS (програмний продукт, який допомагає в роботі з
документами різних форм, типів та призначення);
7) АБСистема (Офіс-2000);
8) Баланс-Клуб (SoNet);
9) GMS (Office Tools) та інші [3].
Здебільшого підприємства при виборі спеціалізованого програмного
забезпечення зупиняються на одному з вище перелічених. На вибір тієї чи
іншої інформаційної технології впливає ряд факторів, зокрема:
1) Вартість програмного забезпечення;
2) Розміри підприємства;
3) Зручність ведення обліку;
4) Можливість інтеграції програмного забезпечення з наявною
інформаційною системою підприємства тощо.
Одним із програмних продуктів з автоматизації бухгалтерського обліку
на підприємствах залишається 1С: Бухгалтерія та Парус. Водночас
прогнозується зниження популярності використання цих програмних
продуктів. Оскільки їх розробниками є РФ, а головний офіс знаходиться в
Москві. Уже в 2016 р. СБУ ввела обмеження та заборонила їх використання
на державних підприємствах і рекомендувала приватним організаціям
відмовитися від них [2]. В умовах війни, яку розпочала РФ, можна
прогнозувати подальші обмеження використання цих програмних продуктів.
Здебільшого українські підприємства віддавали перевагу 1С та Парус через
їх багатофункціональність й нижчу вартість, порівняно з аналогічними
програмними продуктами, що пропонують подібний функціонал.
Підприємства віддають перевагу тим програмним продуктам, які в собі
об’єднують не лише облікові функції, але й планують економічну й
торгівельну діяльність.
Слід додати, що починаючи з 2014 р. популярність використання
програмного забезпечення 1С на вітчизняних підприємствах стрімко падає і
така тенденція буде зберігатися в майбутньому. Альтернативою є
вітчизняний аналог BAS (БАС) Бухгалтерія, основним призначенням якого є
вирішення комплексу питань, поставлених перед бухгалтерською службою
підприємства. Основною перевагою даного програмного продукту є
урахування реалій України, законодавчої бази, а також відносно не висока
вартість порівняно з аналогами зарубіжних виробників.
Зазначимо, що основними перевагами використання інформаційних
технологій у обліку є такі :
– оперативність надходження інформації;
– своєчасність прийняття управлінських рішень;
– звільнення працівників бухгалтерських служб від рутинних операцій;
– зменшення ймовірності допущення помилок при виконання обліковоаналітичних процедур;
– дієвий контроль за кредиторською та дебіторською заборгованістю;
– підвищення ефективності ведення обліку в цілому;
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– покращення контролю за результатами діяльності підприємства та
своєчасне коригування [3].
Таким чином, нині бухгалтерський облік не можливо уявити без
застосування сучасних інформаційних технологій. Використання останніх
підвищує ефективність ведення обліку, зменшує навантаження на
працівників бухгалтерських служб, покращує продуктивність праці, дозволяє
вищому керівництву підприємства своєчасно в зручному вигляді отримати
потрібну інформацію. Облікова інформація є основою для прийняття
управлінських рішень. Відповідно від цього значною мірою залежить
ефективність функціонування підприємства. При виборі тієї чи іншої
інформаційної технології слід виходити з цілей впровадження, аналізувати
переваги та недоліки кожної з них. Підприємствам для покращення обліку
необхідно впроваджувати сучасні інформаційні технології
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МЕТОДИКА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Основне джерело формування активів підприємства – власний капітал.
Виходячи з цього, його зміни мають бути контрольованими та чітко
регламентованими в процесі функціонування системи управління діяльністю
підприємства. Взагалі, ефективне управління власним капіталом не може
бути запроваджено без створення якісної системи контролю за змінами його
розміру та структури у відповідні проміжки часу.
Важливість аудиту власного капіталу є очевидним. Від правильності,
достовірності і законності його проведення залежить як прибутковість і
ефективність діяльності підприємства, так і подальші рішення щодо розвитку
підприємства, інвестиційної та кредитної політики, виходу на зовнішні
ринки.
Значний внесок у вивчення методики аудиту власного капіталу зробили
такі видатні вчені: Бутинець Ф.Ф., Кулаковська Л.П., Іванова Н.А.,
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Ролінський О.В., Савченко В.Я., Бурлан С.А. та ін. У своїх працях науковці
розглядають концептуальні основи аудиту: мету аудиту власного капіталу,
завдання, об'єкти, джерела інформації тощо. Попри наявність значної
кількості робіт із даної теми, не можна виділити єдине бачення стосовно
цього питання, а, отже, є необхідність, порівнявши результати попередніх
досліджень, визначити єдину методику аудиту власного капіталу.
Методика аудиту власного капіталу враховує особливості його
формування і включає в себе такі складові: перевірка установчих документів,
ідентифікація суб’єкта, підтвердження легітимності зареєстрованого
(пайового) капіталу, методи оцінки часток засновників, організаційноправову форму підприємства, види додаткового капіталу та період створення
господарюючого суб’єкта, достовірність обліку та відповідність його
встановленим методологічним засадам [1].
Одним з найважливіших показників, що визначає фінансовий стан
підприємства, є власний капітал. Тому питання контролю за його
формуванням та використанням мають велике значення в управлінні
діяльністю будь-якого суб'єкта господарювання. Інформація про власний
капітал повинна бути основою для аналітичних прогнозів щодо майбутнього
розвитку підприємства. У зв'язку з цим суттєво зростають вимоги до змісту
та якості звітної інформації про власний капітал.
Найважливіші завдання проведення аудиту власного капіталу:
1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів;
2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо
формування власного капіталу та відповідності його даним установчих
документів;
3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та
правильність відображення в обліку величини власного капіталу;
4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного
(пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;
5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку
змін власного капіталу протягом звітного періоду;
6) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного
засновниками;
7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення
первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу;
8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури
власного капіталу та змін, що відбулися протягом року [2].
Отже, головним завданням аудиту власного капіталу є перевірка
правильності формування та обліку і фінансовій звітності інформації щодо
власного капіталу суб’єкта господарювання та визначення її достовірності і
відповідності в усіх суттєвих аспектах нормативно-правовим документам, що
регулюють порядок ведення його обліку.
Джерелами інформації для власного капіталу є:
1) установчі документи (установчий договір, статут, протоколи зборів
засновників, учасників, акціонерів);
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2) документи з формування та руху (надходження коштів, матеріальних
цінностей від засновників, основні засоби);
3) регістри бухгалтерського обліку, розрахунки з учасниками (журнали,
відомості, оборотні відомості, головна книга);
4) документи права власності на майно, (яке є внеском до власного
капіталу), свідоцтво права власності на нерухомість, земельні ділянки,
транспортні засоби, інтелектуальну власність;
5) акти та довідки попередніх перевірок, дані внутрішнього контролю та
інша документація, що узагальнює її результати; фінансова та статистична
звітність [3].
Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження
аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та
зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Під час
аудиту власного капіталу можуть бути виявлені такі типові порушення:
1) неправильне ведення обліку (залишок за кредитом рахунку 40
«Статутний капітал» не відповідає заявленому в установчих документах;
необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок підвищення
вартості запасів, нематеріальних активів понад погоджену засновниками
(учасниками) їх справедливу вартість; не відображення здійснених операцій;
недотримання вимог нормативних документів);
2) неправильне і несвоєчасне внесення змін до установчих документів
(невнесення чи неповне внесення) засновниками часток до статутного
капіталу; несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів; несвоєчасне
документальне оформлення операцій щодо вибуття і прийому нових
засновників
сільськогосподарського
підприємства;
неправильне
документування часток засновників, які були внесені до статутного капіталу
або повернуті; діяльність без ліцензії);
3) неправильне оформлення та відсутність документів (використання
прострочених документів і відсутність оформлених відповідно до чинного
законодавства документів; безпідставне виправлення записів у документах;
відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів;
наявність фіктивних документів);
4) помилки в розрахунках (неправильне обчислення податку на
прибуток: невиплата дивідендів за привілейованими акціями: неправильне
обчислення дивідендів: порушення нормативних документів);
5) порушення, пов’язані з укладанням колективного договору,
оформленням змін чи доповнень до нього та його виконанням [4].
Таким чином, власний капітал для підприємства є тим життєве
важливим елементом, без якого неможлива ні робота, ні подальше існування
будь-якого суб’єкта господарювання. Аудит власного капіталу є одним з
найважливіших напрямків аудиту. Він є запорукою стабільної роботи
підприємства, ефективності та прибутковості його діяльності.
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ,
ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ
Фінансово-господарський контроль, як система спеціальних знань,
виник на межі кількох економічних наук і фінансового права:
бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансів і менеджменту.
Однак, увібравши в себе і синтезувавши їхні досягнення в області контролю
економічної діяльності підприємств, організацій, установ, фінансовогосподарський контроль виступає як якісно нова наука, що має свій предмет,
метод і специфічні методичні (технічні) прийоми дослідження.
У підходах до визначення поняття «контроль» ніколи не існувало
єдиного погляду. У літературних джерелах його розглядали як принципи, як
метод і форму, або як вид діяльності. Не було єдиного погляду і щодо
системи фінансово-господарського контролю. В основному, господарський
контроль висвітлювався відокремлено від фінансового, що необґрунтовано
порушувало єдність системи.
Фінансово-господарський контроль, як єдине ціле, охоплює не тільки
матеріальне виробництво, але й невиробничу сферу. Отже, фінансовогосподарський контроль – це творчий процес дослідження, спостереження,
перевірки фінансової діяльності, усунення негативних явищ та тенденцій[2].
Сутність фінансово-господарського контролю як однієї з функцій
управління визначається системою спостереження і перевірки процесу
функціонування та фактичного стану об'єкта контролю з метою визначення
обґрунтованості і ефективності управлінських рішень та їх результатів,
наслідків, виявлення відхилень від установлених критеріїв, усунення
негативних явищ і попередження недоліків у фінансово-господарській
діяльності. У сучасних умовах фінансово-господарський контроль
зосереджує увагу на процесах, що пов'язані зі становленням і розвитком
ринкової економіки. Подолання суспільно-економічної кризи, необхідність
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стабілізації
економіки
потребують
суттєвого
підвищення
ролі
інформаційного, технологічного, методичного, організаційного та іншого
забезпечення управління галузями національного господарства та
державними структурами України. У зв'язку з цим зростають потреби
удосконалення контрольних функцій на всіх рівнях управління, що відіграє
важливу роль в управлінні економікою[3].
У системі управління фінансово-господарський контроль є не
надзвичайним заходом, а невід'ємною частиною управління, тому що
неможливо здійснювати управління без систематичного контролю за
матеріальними цінностями і грошовими коштами, їх раціональним
використанням, фінансовими операціями і процесами. В умовах ринкової
економіки велике значення має своєчасність та результативність
контролю[1].
Завдання фінансово-господарського контролю поділяють на окремі та
загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін
господарської діяльності (використання сировини у виробництві, випуск
продукції та її собівартість, збереження цінностей), а загальних – всієї
господарської діяльності об'єднання,
корпорації,
з
визначенням
рентабельності і конкурентоспроможності продукції, прибутковості
господарюючих суб'єктів.
Основними завданнями фінансово-господарського контролю є:
- виявлення та профілактика порушень у технології виробництва, які
мають причинні зв'язки з випуском неякісної продукції, перевитратами
сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів;
- невиконанням договірних зобов'язань з кооперованих поставок;
- не конкурентоспроможністю продукції;
- збитковою роботою окремих господарюючих суб'єктів.
Фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції:
профілактичну, інформаційну і мобілізуючу.
У ринковому середовищі контролю підлягає вся господарсько-фінансова
діяльність підприємства, що спонукає підприємців відповідально ставитися
до виконання своїх обов'язків. З іншого боку, ліквідуються умови, які
породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний
виявляти подібні явища і сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьому
профілактичну функцію.
Інформаційна функція полягає в тому, що одержана під час контролю
інформація є підставою для прийняття відповідних рішень і проведення
коригуючих дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування
об'єкта, що перевіряється.
У процесі контролю виявляють не тільки недоліки, а й позитивні
сторони діяльності. Останні як передовий досвід можуть стати надбанням
інших суб'єктів господарювання, завдяки чому реалізується мобілізуюча
функція контролю.
Крім того, функціями контролю є перевірка:
- виконання Законів України, Указів Президента, постанов Верховної
Ради, Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів, які
регулюють відносини державної власності, господарські, фінансові і
податкові відносини;
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- повноти й своєчасності надходження доходів у бюджет, цільового й
економного використання коштів державного бюджету та позабюджетних
фондів;
- законності й ефективності використання матеріальних, трудових і
фінансових
ресурсів
суб'єктами
підприємницької
діяльності
та
підприємствами, що перебувають на державному забезпеченні;
- дотримання розмірів встановлених штатів, ставок і фонду заробітної
плати;
- касової дисципліни та законності операцій за рахунками у банку;
- забезпечення повноти оприбуткування та законності витрачання
товарно-матеріальних цінностей;
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності
фінансової звітності;
- використання обчислювальної техніки з метою підвищення
контрольних функцій бухгалтерського обліку в справі забезпечення
ефективного використання суспільної власності та усунення умов, що
породжують перекручення звітних показників та безгосподарність[4].
Фінансово-господарський контроль допомагає державі здійснювати
безперервне спостереження і перевірку роботи на об'єкті управління,
встановлювати причини порушення законодавства, слідкувати за
правильністю розподілу й споживання суспільного продукту і використання
фінансових ресурсів.
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СТАТИСТИКА ЗМІН КЛІМАТУ В СВІТІ
Не для кого не секрет, що останнім часом проблема зміни клімату та
глобального потепління є доволі актуальною, адже ця проблема тільки
загострюється і вона стосується кожної людини та істоти на землі. Що ж
собою являє зміна клімату та як вона змінює світ?
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Зміна клімату – суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі
погодних умов протягом тривалих проміжків часу. Це може бути зміна в
середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов.
Зміна клімату це одна з найгостріших екологічних проблем які стоять перед
людством, адже згідно прогнозів провідних міжнародних наукових центрів з
дослідження клімату, протягом наступного століття температура
підвищиться на 2-5 градусів за Цельсієм [1, с.17]. Такі темпи глобального
потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми
опиняться під загрозою зникнення. Все частіше науковці вживають термін
“кліматична криза” замість “зміни клімату”, щоб підкреслити серйозність цієї
проблеми та потребу її вирішувати вже зараз. Кліматична криза – це
надмірно стрімка зміна клімату “через” підвищення глобальної середньої
температури.
Глобальна середня температура – це середнє значення всіх річних
температур на Землі. Зазвичай дані обчислюються по регіонах за кожен день,
а потім виводиться середнє арифметичне за рік для всієї планети. Різниця між
річними показниками цих середніх температур і є те саме зростання (або
падіння) середньої глобальної температури на Землі [2, с.24].
Згідно з, рис. 1, можна вважати що тенденція росту температури є доволі
вагомою. Адже в 1880 році середня температура становила приблизно 0°C, а
в 2020 році вона вже становила 1°C. Найбільш інтенсивним був період з 1960
року по 2020 рік, адже за цей час температура змінилася швидше ніж за
попередні 100 років.

Рисунок 1 – Глобальний індекс температури
Також можна побачити тенденцію росту на ще одному графіку, рис. 2.
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Рисунок 2 – Зміна середньої температури поверхні
Основною причиною зміни клімату є використання викопного палива та
неефективне споживання енергії, що виробляється. Парникові гази, що
утворюються внаслідок діяльності людини, викликають посилення
парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті
діяльності транспорту, сільського господарства, промисловості, а також
лісових пожеж, утримують сонячне тепло у нижніх шарах атмосфери, не
даючи йому повертатись до космосу.
Згідно даним вчених концентрацію парникових газів в атмосфері, за
останні 150 років зросла з 280 ppm (часток на мільйон) до більш ніж 400
ppm. Тобто концентрація збільшилась майже у півтора рази, що має
катастрофічні наслідки для нашої планети. Можна також вважати
антропогену діяльність людини, як основну причину зміни клімату у світі [3].
Наслідками зміни клімату є:
1. Танення льодовиків, що призводить до зменшенню площі льодовика,
що в свою чергу призводить до скороченню площі білого покриву, який
відбиває від 20% до 50% сонячної радіації. Також танення льодовиків
призведе до потраплянню в атмосферу до 1 400 гігатонн вуглекислого газу,
що є майже вдвічі більше, ніж зараз містить атмосфера і призведе до
підвищенню рівня Світового океану.
2. Більше посух та пилові бурі. Посушлива погода загрожує лісовими
пожежами, і пиловими бурями. Коли сильний вітер розносить пил з
розораних відкритих ділянок, він підіймає вгору суху землю та переносить її
на десятки кілометрів. В результаті знижується родючість земель.
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3. Зникнення біорізноманіття. Здорові екосистеми потребують велику
кількість флори та фауни, від ґрунтових мікробів до хижаків. Якщо один або
кілька видів зникають з цього середовища, це може завдати шкоди
екосистемі. Через зміну клімату та людську діяльність за останні півстоліття
чисельність популяцій хребетних тварин на Землі зменшилась на 68%. Це
загрожує людству втратами рослинної і тваринної їжі, води, палива, ліків.
Отже, проблема зміни клімату та підвищення середньої температури є
зараз актуальною як ніколи, температура зростає як і небезпека для людей по
всьому світі, тенденція росту збільшується та закріплюється, хоча багато
країн та організація об’єднуються та прикладають багато зусиль для
подолання цієї проблеми.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Незважаючи на форму власності та вид господарської діяльності, кожне
підприємство не здатне існувати без фінансових ресурсів. Тобто усі
підприємства які вступають у певні економічні відносини з будь-яким
суб’єктом господарювання, мають зв’язок з грошовими коштами та їх
еквівалентами.
Грошові кошти є ключовою ланкою та найбільш ліквідною частиною
оборотних активів підприємства, вони відіграють важливу роль під час
операційної діяльності та охоплюють усі види розрахункових і касових
операцій. Відповідно до цього, необхідно чітко розуміти їх економічну
сутність.
У наш час, маючи у всесвітній «економічній бібліотеці» велику кількість
літератури та різноманітних напрацювань вчених, існує безліч тверджень
щодо таких понять як: «грошові потоки» й «грошові кошти». Проте й
досі відсутня єдність поглядів, що спричиняє до розбіжності думок щодо їх
тлумачення, сприйняття сутності цих термінів та дискусійних питань при
здійсненні обліку грошових коштів та грошових потоків на підприємствах.
Дослідимо як трактують визначення грошових коштів у міжнародних і
національних стандартах та законодавствах (Рис. 1).
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МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів»

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

ГК – складаються з готівки в
касі і депозитів до запитання

ГК – готівка, кошти на рахунках у
банках та депозити до запитання

Рисунок 1 – Визначення термінів грошових коштів (ГК) у нормативних
документах [3, 4]
Усі формулювання поняття «грошові кошти» у нормативних
документах, які зазначені вище, не дають чіткого визначення, а тільки
перелічують їх складові.
Визначенню терміну «грошові кошти» також приділено багато уваги
науковцями. Так, наприклад, Остафійчук С.М., Філімоненко О.С. та
Ткаченко Н.М. вважають, що грошовими коштами є готівка в касі
підприємства, кошти на банківських рахунках, вони ліквідні та у будь-яку
хвилину можуть бути використані для здійснення розрахунків чи обміняні
на законні платіжні засоби [5, с. 218].
На думку Несходовського І.С. грошові кошти – це абстрактний вимірник
економічних явищ та процесів, який суб’єкти господарювання приймають як
платіжний засіб [2, с. 53].
Отже, аналізуючи сутність грошових коштів з різних літературних
джерел, можна сформулювати наступне загальне визначення: грошовими
коштами є ліквідний актив, виражений у готівковій (гроші в касі) чи
безготівковій формі (кошти на поточних рахунках у національній та
іноземній валютах), який може бути використаний підприємством для
власних потреб як платіжний засіб.
Грошові кошти, отримані підприємством внаслідок здійснення своєї
операційної діяльності, називають грошовим потоком. Грошові надходження
повинні бути постійними і динамічними, тобто грошовий потік має бути
безперервним. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку зазначає, що
грошові потоки – це надходження і вибуття грошових коштів та їх
еквівалентів [3]. Аналізуючи термінологію, яку пропонують нам провідні
вчені-економісти, можна також говорити про те, що існує багато способів
інтерпретації грошового потоку як економічної складової.
Так наприклад, Єпіфанова І. та Мартякова О. зазначають, що грошовий
потік є різницею між грошовими коштами, що були отримані й виплачені
підприємством за певний період часу. Бутинець Ф.Ф. трактує грошові потоки
як «самостійний об’єкт фінансового аналізу, який проводиться з метою
оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства». Єрешко
Ю. та Бланк І. грошовим потоком називають обсяг грошових коштів, яке
отримує або виплачує підприємство протягом звітного або планованого
періоду [1, с. 40].
Тобто існує численна кількість фундаментальних праць, статей, які
присвячено розкриттю економічної сутності грошових потоків, відповідно до
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цього є як ідентичність точок зору, так і їх розбіжність щодо термінології.
Тому, задля узагальнення та повного розкриття суті «грошового потоку»,
використовуючи ключові характеристики, які наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Класифікація видів грошових потоків підприємства [2, с. 55]
Ознаки класифікації
За
масштабами
обслуговування господарського
процесу
За видами господарської
діяльності
За спрямованістю
грошових коштів

руху

За ступенем управління
За характером грошового
потоку стосовно підприємства
За періодом часу
За формами використання
грошових коштів
За видом використання
валюти
За рівнем передбачення
За
часом

методом

оцінки

за

Види грошових потоків
- Грошовий потік по підприємству в цілому
- Грошовий потік за окремими структурними
підрозділами підприємства
- Грошовий потік за окремими господарськими
операціями
- Грошовий потік від операційної діяльності
- Грошовий потік від інвестиційної діяльності
- Грошовий потік від фінансової діяльності
- Вхідний грошовий потік (приплив)
- Вихідний грошовий потік (відплив)
- Релевантний грошовий потік
- Нерелевантний грошовий потік
- Контрольований грошовий потік
- Неконтрольований грошовий потік
- Внутрішній грошовий потік
- Зовнішній грошовий потік
- Короткостроковий грошовий потік
- Довгостроковий грошовий потік
- Готівковий грошовий потік
- Безготівковий грошовий потік
- Грошовий потік у національній валюті
- Грошовий потік в іноземній валюті
- Повністю передбачуваний грошовий потік
- Недостатньо передбачуваний грошовий потік
- Непередбачуваний грошовий потік
- Теперішній грошовий потік
- Майбутній грошовий потік

Таким чином, грошовим потоком підприємства можна назвати рух, що
здійснюють грошові кошти на поточних, валютних, розподільчих,
депозитних рахунках та в касі підприємства під час здійснення його
операційної діяльності, тобто здійснюють грошовий обіг. З бухгалтерської
точки зору - це упорядкований та систематичний процес надходження та
вибуття грошових коштів, рух яких повинен бути документально
підтверджений. Саме завдяки тісному взаємозв’язку грошового потоку та
грошових коштів можна отримати результативну роботу грошової, кредитної
системи та налагодженого здійснення облікового процесу загалом.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах динамічного розвитку вітчизняної економіки, що
характеризується нестабільністю та високою конкуренцією, для ефективного
управління підприємством необхідна релевантна (значуща: оперативна,
повна, достовірна) інформація, представлена у систематизованому вигляді,
придатна для аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень.
Інтеграція економіки України у світову економічну систему також потребує
певних зрушень у напрямку переорієнтації системи управління та обліку на
світові стандарти, звичайно, з урахуванням особливостей вітчизняної
економіки [4].
Проблеми визначення сутності управлінського обліку та його
концепцій висвітлені у працях Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Б. Нідлза та Х.
Андерсона, Л.І. Хоружий та ін.
Сучасні умови господарювання – глобалізація і динамічність бізнесу,
розвиток інформаційних технологій, зміна стилю і методів управління –
внесли значні корективи до змісту, предмета, об’єктів, методів
управлінського обліку. На сьогодні процес управління підприємством значно
ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної господарської та
фінансової самостійності.
Запровадження управлінського обліку в підприємствах України вимагає
висвітлення трьох моментів: по-перше, уточнення функцій управлінського
обліку та виконавців; по-друге, формування інформації про понесені
підприємством витрати на операційні потреби, вихід продукції та результати
діяльності; по-третє, здійснення організаційних заходів.
Управлінський облік є важливою складовою успішності компанії, саме
тому він має контролюватися фінансистами, а не просто бухгалтерами, які
спираються на правові норми. Управлінський облік не підпорядковується
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жодним нормативам, проте він потребує постійного вдосконалення,
гнучкості та професійності спеціалістів, які ним займаються. Також важливу
роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань прогнозного
характеру: про рентабельність нових видів продукції; визначення
очікуваного доходу від запланованих господарських заходів; оцінки
ефективності інвестицій; прийняття рішень в умовах використання
обмежених ресурсів, а також рішень типу «купувати чи виробляти» тощо.
Серед спеціалістів, які можуть вести управлінський облік найчастіше
залучають фінансових директорів, аналітиків з бюджетування [2, 3].
Головні задачі, які вирішує управлінський облік – це аналіз та контроль
витрат за сегментами, підрозділами, продуктами, розрахунок собівартості,
планування витрат звітного періоду, аналіз та планування результатів
діяльності компанії.
Не існує законодавчого регулювання для ведення управлінського обліку,
тому підхід у цій справі кожна компанія обирає самостійно. Головна мета
управлінського обліку – аналіз собівартості та витрат.
Управлінський облік є складною системою, якій властиві всі властивості
системи:
цілісність,
взаємозалежність
і взаємодія системи
із
зовнішнім середовищем, структурність, ієрархічність, множинність опису
системи в чинність її складності, безперервність у функціонуванні й
еволюції, цілеспрямованість і ін.
Формування системи не може бути зведене до функціонування окремих
компонентів.
Сутність управлінського обліку полягає в організації й функціонуванні
інформаційної системи сільськогосподарського підприємства, що забезпечує
ефективне управління господарською діяльністю.
Таким чином, управлінський облік не є обліком у вузькому розумінні і
представляє собою певний «конгломерат» різноманітних методів,
орієнтованих на задоволення інформаційних потреб як тактичного, так і
стратегічного управління у процесі виявлення відносно стійких переваг над
конкурентами та прийняття управлінських рішень. Зокрема, в
управлінському обліку відбувається інтегрування окремих елементів методів
обліку, планування, контролю, аналізу, моделювання, інформаційнокомунікативних і регулятивних методів.
Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що
сучасне призначення управлінського обліку - це формування інформаційноаналітичної системи, об’єднуючи сукупність форм та методів обліку,
нормування, контролю, бюджетування, аналізу і планування направлених на
формування альтернативних варіантів функціонування підприємства і
призначену для інформаційного забезпечення процесу
прийняття
управлінських рішень.
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МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ
На сьогоднішній день в умовах сучасної ринкової економіки важко
уявити керівника підприємства, який не вважає за потрібне на постійній
основі отримувати цілісну і правдиву інформацію про фінансовий стан
підприємства, про витрати і його фінансовий результат діяльності. Усе це
може підтвердити лише контроль і його галузь, фінансово-господарський
контроль, який здійснюється як у момент процесу діяльності підприємства,
так і по його завершенню за допомогою ревізій. Внутрішньогосподарський
контроль регулярно має здійснюватися на будь-якому підприємстві задля
досягнення ефективного функціонування, несумісного зі зловживаннями,
крадіжками і непродуктивними витратами для того щоб у будь-який момент
можна було змінити деякі управлінські рішення, впровадити нові ідеї щодо
покращення розвитку діяльності підприємства, та запобігти можливості
розвитку несприятливих факторів у виробництві, а також якнайбільше
знизити ймовірність виникнення несприятливих факторів для діяльності, як
окремого підрозділу так і усього підприємства в цілому.
Тобто контроль - це спостереження, збір і аналіз зібраних даних, на
основі яких робляться висновки щодо відхилення (або дотримання)
встановлених законом параметрів його належного функціонування[2].
Дослідження мети і завдань внутрішньогосподарського контролю
знайшли своє відображення у наукових працях відомих вчених-економістів:
Ф.Ф. Бутинця, І.А. Белобжецького, Е.Г. Вайнштейна, І.К. Дрозд,
В.Г. Лінника, Є.В. Калюги, Г.Г. Кірейцев, Вежнега Д.І. М.М. Коцупатрого,
Л.В. Нападовської, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука, М.Я. Саме на працях даних
науковців базується й дане дослідження.
Основною метою внутрішньогосподарського контролю є об’єктивне
вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та
попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання
прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, а також доведення цієї
інформації до органу управління[1].
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Для досягнення поставленої мети, правильно організована й ефективна
система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання таких завдань:
• забезпечення надходження до управлінського персоналу якісної
інформації про стан господарських процесів, що відбуваються на
підприємстві;
• забезпечення збереження активів підприємства, ефективний та
цільовий характер їх використання;
• забезпечення достовірності облікової інформації та бухгалтерської
звітності підприємства;
• забезпечення дотримання законності в діяльності підрозділів
підприємства та виконання ними наказів і розпоряджень, виданих
адміністрацією підприємства.
Крім того, однією з переваг внутрішньогосподарського контролю є те,
що у собі він містить декілька видів контролю, а саме попередній, поточний і
подальший, а також може бути документальним, фактичним і комбінованим.
Тоді як основні завдання внутрішньогосподарського контролю можна
згрупувати у вигляді декількох основних напрямків, таких як:
1. забезпечення законності, доцільності здійснення господарських
операцій та виконання управлінських рішень;
2. відслідкування достовірності, повноти та своєчасності відображення
інформації в обліку;
3. виявлення відхилень у процесі господарської діяльності від
передбачених норм, стандартів, правил, планів, договірних зобов'язань тощо;
4. встановлення причин відхилень, що виникли, та доведення
відповідальності причетних осіб за їх наслідки;
5. попередження зривів і простою у роботі структурних підрозділів;
6. персоніфікована оцінка кінцевих результатів працівника, трудового
колективу, оцінка дисципліни праці, ступеня дотримання всіх вимог, що
ставляться працівнику (колективу) в процесі господарської діяльності, оцінка
їх ініціативності та повноти виконання;
7. вжиття
коригуючих
заходів
і
встановлення
результатів
управлінських впливів[3].
Як висновок можна сказати, що дієва і ефективна система
внутрішньогосподарського контролю повинна сприяти формуванню
позитивного
результату
діяльності
підприємства,
раціональному
використанню усіх елементів його ресурсного потенціалу, дотриманню
законодавства, отриманню достовірної і водночас зрозумілої інформації
щодо ситуації на підприємстві у будь-який момент його діяльності і, що
найголовніше, запобігати можливості порушення вимог чинного
законодавства, а це, у свою чергу, можливе лише у тому випадку, коли
аудитори або самі працівники підприємства, які займаються внутрішнім
контролем на підприємстві точно знають як правильно виконувати контроль
на тому чи іншому підприємстві, неухильно дотримуються всіх вимог
законодавства, щодо ведення облікової політики на підприємстві, а у разі
виявлення відхилень у процесі діяльності від встановлених норм,
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унеможливлюють подальший розвиток негативних факторів у діяльності
підприємства, які у подальшому можуть призвести до значних збитків на
підприємстві. Саме тому на кожному підприємстві надзвичайно велику роль
відіграє внутрішньогосподарський контроль, завдяки якому кожен
управлінець чи то структурного підрозділу, чи то усього підприємства в
цілому має змогу на основі отриманих даних робити висновки щодо
оптимізації роботи і якнайшвидшого досягнення поставлених цілей, які у
свою чергу, призведуть до отримання економічних вигод.
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ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Роль і значення внутрішньогосподарського контролю останніми роками
значно зросла. Керівництву організації необхідно організувати систему
внутрішнього фінансового контролю, з метою запобігання помилкам,
несумлінним діям та підвищення ефективності фінансово-господарської
діяльності.
Фінансовий контроль є складовим елементом процесу управління
фінансами, що з сутністю фінансів та наявністю в них контрольної функції.
На думку Т.А. Бутинець «контроль – об'єктивно необхідний доданок
господарського механізму за будь-якого способу виробництва» [1, ст. 25].
На мою думку, внутрішній контроль сьогодні має бути присутнім у всіх
організаціях, незалежно від правової форми, специфіки діяльності, на всіх
рівнях управління.
Керівництву
організації
необхідно
організувати
систему
внутрішньофірмового фінансового контролю, з метою запобігання помилкам,
несумлінним діям та підвищення ефективності фінансово-господарської
діяльності.
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Для мене є дуже влучним визначення, яке сформулював у своїх
дослідженнях український вчений Р.М. Воронюк: «контроль – інструмент
ідентифікації нештатного режиму функціонування
системи,
що
перевіряється, і забезпечення керівників різних рівнів деякою корисною
інформацією» [2, cт. 55].
Т.А. Бутинець описала процес управління організацією, який включає
наступні стадії: [1, cт. 47]
- планування – збір, обробка інформації та вироблення управлінського
рішення;
- організація та регулювання реалізації управлінського рішення; 3) облік
– збирання, вимірювання, реєстрація та обробка інформації, що стосується
виконання управлінського рішення;
- аналіз – розкладання інформації, отриманої стадії обліку, на
компоненти; їх вивчення та оцінка для прийняття управлінських рішень.
Одна з найважливіших причин необхідності здійснення контролю
полягає в тому, що будь-яка організація зобов'язана вчасно виявляти помилки
та виправляти їх до того, як вони вплинуть на результати фінансовогосподарської діяльності.
Внутрішній фінансовий контроль організації - це здійснення суб'єктами
організації, наділеними відповідними повноваженнями, або в автоматичному
режимі, заданому зазначеними суб'єктами та під їх керуванням, наступних
дій:[3, cт. 50]
- визначення фактичного дії або дії керованої ланки системи управління
організацією (об'єкта контролю);
- порівняння фактичних даних із економіки, статистики та інформатики;
- оцінка відхилень, перевищуючих гранично допустимий рівень, та
ступеня їх впливу на аспекти функціонування організації;
- виявлення причин даних відвідхилень.
Внутрішньогосподарський контроль може здійснюватися як окремими
співробітниками організації (менеджерами, бухгалтерами, економістами), і
спеціально створеними цих цілей підрозділами. Склад, структура та функції
суб'єктів контролю визначаються керівництвом та залежать від встановлених
для системи внутрішнього контролю цілей та організаційної структури
підприємства.
Підбиваючи підсумки, хотілося б відзначити, що формування надійної
системи внутрішньогосподарського контролю є складним завданням, з яким
організація не завжди має змогу впоратися самостійно.
У ряді випадків якщо в організації буде прийнято рішення щодо
розробки системи внутрішньогосподарського контролю, доцільно звернути
увагу на можливість залучення до роботи консалтингових компаній, які
мають досвід у реалізації аналогічних проектів. Разом з тим
внутрішньогосподарський контроль, будучи однією з ключових функцій
управління, дозволяє не тільки своєчасно виявляти порушення, а також
усувати наслідки виявлених помилок, а й запобігати негативним тенденціям,
які можуть стати причиною кризи і подальшого банкрутства організації.
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На думку Л.А. Чудак, внутрішньогосподарський фінансовий контроль
являє собою сукупність контрольних дій, що здійснюються в процесі
управління фінансами суб'єкта господарювання, що реалізуються за
допомогою специфічних прийомів і методів, спрямованих на оцінку
результатів відповідно до встановлених критеріїв, що здійснюється з метою
забезпечення фінансових інтересів власників за допомогою утримання
фінансових ризиків у заданих параметрах [4, c. 7].
На думку, внутрішньогосподарський фінансовий контроль не лише
відбивати достовірність і законність фінансових операцій, а й показувати
доцільність використання коштів, які забезпечують стійку роботу організації.
Важливо враховувати вплив численних факторів, що впливають
формування системи внутрішнього контролю та її ефективність. Всі зміни,
що відбуваються в компанії, повинні своєчасно та повно знаходити
відображення у системі внутрішнього контролю. Тому ще розробки
необхідно формувати систему внутрішнього контролю в такий спосіб, щоб
існувала можливість її гнучкого зміни, і навіть визначити методику
підтримки системи внутрішнього контролю у актуальному стані.
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Традиційно в економічній літературі виділяють такі елементи методу
бухгалтерського обліку – документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція,
рахунки, подвійний запис, баланс та звітність.
Документація в бухгалтерському обліку використовується як засіб
реєстрації та юридичного оформлення фактів господарської діяльності.
Документ буквально означає зразок, свідчення, доказ.
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Методику та техніку процесу документування регламентує затверджене
наказом Міністерства фінансів України Положення «Про документальне
забезпечення записів в бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 № 88, в якому
розкрито зміст таких понять як бухгалтерський документ, документація,
документування [1].
Згідно ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» документи можуть бути складені у паперовій або в електронній
формі та повинні мати обов’язкові реквізити [2]. Реквізити – це інформаційні
елементи, які мають самостійне змістовне значення і відповідають певним
стандартам та порядку заповнення документів. Саме наявність реквізитів
надає документам юридичну силу. Отже, до реквізитів документів відносять:
- назву підприємства, від імені якого складено документ;
- назву документа (форми);
- код форми;
- дату i місце складання; зміст, обсяг господарської операції та її
вимірники (у натуральному i вартісному виразі);
- посади, прізвища i підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення
господарської операції i складання первинного документа.
Слід також зазначити, що сучасна економіка вносить істотні зміни у
інформаційні технології. Нині розвиваються сучасні засоби зв'язку, передачі,
їх реєстрації. Паперова документація поступово витісняється електронними
документообігом. Документи, складені в електронній формі, застосовуються
у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог Закону України «Про
електронні документи та електронний документообіг» [3].
Сepeд чиcлeнних пepeвaг eлeктронного документообігу над паперовим,
варто виділити наступні:
- можливість включення в документ, крім тестових відомостей, ще й
мультимедійних даних;
- оперативність розповсюдження інформації одночасно за значною
кількістю адрес;
- відсутність необхідного обладнання для забезпечення великого
архіву;
- можливість застосування завчасно заготовлених форм;
- суттєва економія коштів підприємства на закупівлях паперу та
копіювально-розмножувальної техніки й витратних матеріалів для неї, а
також на послугах кур’єрських служб;
- висока швидкість пошуку й передачі будь яких робочих відомостей;
- можливість захисту електронних документів від несанкціонованого
доступу до них сторонніх осіб;
- здатність відстежувати рух документів як в межах будь-якої компанії,
та і поза нею.
Можна виокремити такі функції документування:
- фіксація даних про відомості ведення господарювання та забезпечення
юридичного підтвердження здійснюваних операцій;
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- дає змогу здійснити первинний контроль як самої господарської
діяльності посадових та інших відповідальних осіб, так і є джерелом
інформації під час проведення різноманітних аналізів, перевірок (в тому
числі і ревізій) стану підприємства;
- контролює наявність (рух) майна і коштів підприємства;
- дозволяє передавати дані про господарські факти, відбирати й
систематизувати їх для подальшого узагальнення в системі бухгалтерського
обліку;
- гарантування збереження даних про господарські операції.
Документація підвищує функції обліку, що скорочують терміни
формування бухгалтерської звітності та підвищують його результативність,
що є набором незаперечних переваг для ефективного управління
підприємством.
З цього можна зробити висновок, що документація обліку здатна
забезпечити:
- використання документів для поточного контролю та ефективного
керівництва господарською діяльністю суб'єкта;
- правова основа бухгалтерських записів, що ґрунтуються на
документах, мають доказову силу;
- суцільний облік усіх об'єктів підприємства;
- контроль за збереженням майна, оскільки документи підтверджують
матеріальну відповідальність працівників за довірені їм цінності;
- посилення законності, оскільки документи надають підставу для
доказів правильності та доцільності будь-якої операції.
Отже, документація – спосіб первинного відображення у документах, що
відбулися фактів господарського життя. Кожен факт господарського життя
має бути зареєстрований у відповідному документі в момент його здійснення
або одразу після його закінчення.
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1. Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку :
Наказ Міністерства фінансів України від 24.09.1995 № 88. Дата оновлення :
09.07.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text (дата
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Дiяльнiсть
сучaсного
пiдприємствa
пов’язaнa
з
постiйним
удосконaлeнням внутрiшнього контролю зa його дiяльнiстю. Врaховуючи
фaктор eкономiчної кризи в Укрaїнi, нe добросовiснiсть контрaгeнтiв, якi
використовують дaну ситуaцiю, втрaту чaстини бiзнeсу (фiлiй, дочiрнiх
пiдприємств), окупaцiї тeриторiї Криму, почaток укрaїнсько-росiйської вiйни,
нeвиконaння (зрив) договорiв-постaвок, змушує пiдприємствa прaцювaти в
форсмaжорних умовaх виживaння своєї господaрської дiяльностi. Тому,
пeршочeрговими зaвдaннями влaсникiв бiзнeсу є збeрeжeння мaйнa,
eфeктивнe його використaння, в тому числi, основних зaсобiв, зaпобiгaння
зловживaнням, порушeнням тa хaлaтному виконaнню своїх посaдових
обов’язкiв прaцiвникaми пiдприємствa (доки iснує бiзнeс, тим бiльшe в
умовaх eкономiчної кризи, доки знaйдуться особи, якi «пiд шумок»
використaють скрутну ситуaцiю пiдприємствa для влaсного збaгaчeння). З
iншого боку, дотримaння чинного зaконодaвствa Укрaїни тa штрaфнi сaнкцiї
щодо господaрюючого суб’єктa у рaзi здiйснeння остaннiм порушeнь, нiхто
нe вiдмiняв. Юридичнa прaктикa свiдчить, що пiд виглядом господaрських
опeрaцiй пов’язaних з придбaнням, будiвництвом, рeмонтом, списaнням,
пeрeдaчeю в орeнду основних зaсобiв, скоєно бaгaто порушeнь тa
eкономiчних злочинiв.
Дослiджeнням питaнь щодо оргaнiзaцiї внутрiшнього контролю тa
aудиту нa пiдприємствaх зaймaлись тaкi вiтчизнянi вчeнi тaкi як: Гaвришко
I., Грилiцькa A., Мaксiмовa В., Корiнько М., Iвaнусa Н., Сокiн A., Соколов Б.,
Футорaнгськa Ю. тa iнших. Протe дaнe питaння нe є достaтньо вивчeним у
нaуковiй лiтeрaтурi i потрeбує подaльшого розгляду.
Мeтою дaного дослiджeння є визнaчeння основних aспeктiв оргaнiзaцiї
внутрiшнього контролю нa пiдприємствaх.
Внутрiшнiй контроль є сукупнiстю рeглaмeнтовaних нa конкрeтному
пiдприємствi дiй, пов’язaних iз процeсом провeдeння контрольних процeдур
в ходi здiйснeння господaрської дiяльностi. Нa eтaпi стaновлeння систeми
внутрiшнього контролю тa його подaльшого здiйснeння вaжливим постaє
питaння його eфeктивної оргaнiзaцiї, що мaтимe позитивний рeзультaт для
дiяльностi всього пiдприємствa. Пiд оргaнiзaцiєю контролю слiд розумiти
сукупнiсть процeдур, якi дозволяють нa достaтньому рiвнi провeсти всi
нeобхiднi контрольнi зaходи, a тaкож визнaчити їх вплив нa процeс
приймaння упрaвлiнських рiшeнь [1].
Систeмa внутрiшнього контролю – цe внутрiшнi прaвилa тa процeдури
контролю, якi зaпровaджeнi для зaбeзпeчeння eфeктивного функцiонувaння
пiдприємствa, дотримaння внутрiшньої полiтики, збeрeжeння i рaцiонaльного
використaння aктивiв, зaпобiгaння помилкaм тa зловживaнням.
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Систeмa внутрiшнього контролю згiдно до МСA 315 – цe процeс, який
визнaчaється i нa який впливaють особи, нaдiлeнi повновaжeннями
упрaвлiння з мeтою eфeктивної дiяльностi тa дотримaння зaконодaвчих aктiв.
Тобто цe процeдури (зaходи внутрiшнього контролю), прийнятi
упрaвлiнським пeрсонaлом суб’єктa господaрювaння для сприяння
досягнeнню цiлeй упрaвлiнського пeрсонaлу щодо зaбeзпeчeння прaвильного
й eфeктивного вeдeння господaрської дiяльностi, у тому числi дотримaння
полiтики упрaвлiнського пeрсонaлу, a тaкож зaбeзпeчeння збeрeжeння
aктивiв, зaпобiгaння шaхрaйству тa помилкaм i виявлeння їх, точностi й
повноти облiкових зaписiв, своєчaсної пiдготовки достовiрної фiнaнсової
iнформaцiї.
Систeмa внутрiшнього контролю мaє зaбeзпeчити контроль зa тим, щоб
вeсь пeрсонaл пiдприємствa чeсно i сумлiнно прaцювaв для досягнeння
основної мeти бeз зaйвих витрaт i врaхувaння iнтeрeсiв iнших сторiн.
Внутрiшнiй контроль мaє зaбeзпeчувaти нaдaння достовiрної звiтностi тa
iншої iнформaцiї, як для внутрiшнього, тaк i для зовнiшнього використaння.
Iнформaцiя мaє бути якiсною тa цiлiсною. Систeмa внутрiшнього контролю
мaє гaрaнтувaти, що вся дiяльнiсть здiйснюється згiдно чинного
зaконодaвствa, профeсiйних стaндaртiв, нормaтивних aктiв, a тaкож
внутрiшнiх положeнь, нaкaзiв, розпоряджeнь тa процeдур [2, с. 86].
Мeтоди, якi використовуються при здiйснeннi внутрiшнього контролю,
дужe рiзномaнiтнi i включaють eлeмeнти тaких мeтодiв, як:
1) бухгaлтeрський фiнaнсовий облiк (рaхунки i подвiйний зaпис,
iнвeнтaризaцiя тa докумeнтaцiя, бaлaнсовe узaгaльнeння);
2)
бухгaлтeрський
упрaвлiнський
облiк
(видiлeння
цeнтрiв
вiдповiдaльностi, нормувaння витрaт);
3) рeвiзiя, контроль, aудит (пeрeвiркa докумeнтiв, пeрeвiркa
aрифмeтичних розрaхункiв, пeрeвiркa дотримaння прaвил облiку окрeмих
господaрських опeрaцiй, iнвeнтaризaцiя, уснe опитувaння пeрсонaлу,
пiдтвeрджeння i простeжувaння);
4) тeорiя упрaвлiння.
З мeтою зaбeзпeчeння нaлeжної впeвнeностi кeрiвництвa у досягнeннi
достaтнього рiвня eкономiї тa eфeктивностi дiяльностi; достовiрностi
стaтистичної, фiнaнсової тa упрaвлiнської звiтностi, рeкомeндовaно нa
пiдприємствaх створювaти спeцiaльний пiдроздiл - службу внутрiшнього
контролю. Головною мeтою створeння дaної служби є пeрeвiркa
рeзультaтивностi роботи пiдприємствa тa контролю зa його дiяльнiстю. Слiд
зaзнaчити, що провiдною умовою її створeння й eфeктивного
функцiонувaння мaє бути aбсолютнa нeзaлeжнiсть вiд других пiдроздiлiв, що
дiстaється шляхом прямого пiдпорядкувaння цiєї служби кeрiвнику
пiдприємствa. Цe нaдaсть кeрiвництву змогу eфeктивно контролювaти
вiдповiднi пiдроздiли, розкривaти рeзeрви виробництвa тa нaйбiльш
дaлeкосяжнi нaпрямки розвитку, a тaкож нaдaвaти рeкомeндaцiї iншим
вiддiлaм щодо покрaщeння рeзультaтiв їх роботи [3, с. 30].
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Тaким чином, питaння оргaнiзaцiї внутрiшнього контролю нa
пiдприємствaх є основною i нaйбiльш вaжливою проблeмою в їх дiяльностi,
оскiльки в сучaсних умовaх господaрювaння внутрiшнiй контроль нaбувaє
дeдaлi бiльшого знaчeння, aджe виступaє зaсобом покрaщeння покaзникiв
дiяльностi, подaльшого розвитку пiдприємств тa вдосконaлeння, aлe
влaсники тa кeрiвники господaрюючих суб'єктiв, нe розумiючи сутностi, мeти
тa зaвдaнь внутрiшнього контролю, нe придiляють йому нaлeжної увaги тa
побудовi eфeктивної систeми його здiйснeння.
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МEТОДИ КAЛЬКУЛЮВAННЯ CОБIВAРТОCТI
Iнтeгрaцiя Укрaїни в cвiтову eкономiку пeрeдбaчaє рeформувaння
eкономiчних вiдноcин, що в cвою чeргу зовciм по iншому визнaчaє мicцe
пiдприємcтвa. Мeтa утворeння пiдприємcтвa тa eфeктивнicть його роботи
зaлeжить вiд упрaвлiнcької дiяльноcтi, якa мaє зaбeзпeчувaти
конкурeнтоздaтнicть тa прибутковicть нa ринку. Тaкi пiдходи пов’язaнi з
оптимiзaцiєю витрaт тa покрaщeння процecу їх упрaвлiнням. A для
eфeктивного зaбeзпeчeння cиcтeми упрaвлiння витрaтaми головним є
обрaння мeтоду облiку витрaт тa кaлькулювaння cобiвaртоcтi продукцiї.
Cутнicть тa клacифiкaцiя мeтодiв кaлькулювaння вивчaлacя тaкими
вчeними, як М. Бiлухa, A. Бородкiн, C. Бeзрукiх, Ф. Бутинeць, C. Голов,
В. Ивaшкeвич, Т. Кaрповa, Л. Нaпaдовcькa, М. Огийчук, В. Пaлiй,
М. Пушкaр, В. Cопко, Н. Чумaчeнко тa iн. Однaк тeорeтичнi розробки i
нормaтивно-зaконодaвчa бaзa Укрaїни в чacтинi мeтодiв кaлькулювaння
cобiвaртоcтi продукцiї нe вiдобрaжaють гaлузeвих оcобливоcтeй, що
потрeбує подaльшого вивчeння цього питaння.
Мeтою дaного доcлiджeння є aнaлiз оcновних мeтодiв кaлькулювaння
cобiвaртоcтi.
Оcновним нормaтивним докумeнтом, що визнaчaє порядок формувaння
cобiвaртоcтi продукцiї, є П(C)БО 16 [2]. Вiдповiдно до цього нормaтивного
докумeнтa об’єктом витрaт є продукцiя, роботи, поcлуги aбо вид дiяльноcтi
пiдприємcтвa, що потрeбують визнaчeння пов’язaних з їх виробництвом
(виконaнням) витрaт.
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Мeтод кaлькулювaння – цe cукупнicть прийомiв розподiлу витрaт
пiдприємcтвa зa кaлькуляцiйними cтaттями тa вiднeceння їх до об'єкту
кaлькулювaння. Мeтоди кaлькулювaння зacтоcовують для розрaхунку
cобiвaртоcтi визнaчeних видiв, груп продукцiї (робiт, поcлуг).
Прaвильний вибiр мeтодiв облiку витрaт визнaчaєтьcя оcобливоcтями
тeхнолоiчних процeciв зaлeжить вiд кeрiвництвa i бухгaлтeрiв caмого
пiдприємcтвa.
Нa рiзних пiдприємcтвaх облiк витрaт нa виробництво тa кaлькулювaння
cобiвaртоcтi продукцiї здiйcнюють рiзними мeтодaми. Тaкий вибiр зaлeжить
вiд оcобливоcтeй гaлузi, мacштaбiв i пeрiодичноcтi випуcку продукцiї,
оргaнiзaцiї тa тeхнологiї виробництвa, мeтодики плaнувaння, cтaну
тeхнiчного нормувaння тa iнших фaкторiв. Протe, icнують випaдки, коли нa
одному й тому caмому пiдприємcтвi (у рiзних виробництвaх) можe
зacтоcовувaтиcя дeкiлькa мeтодiв облiку [3].
Мeтоди облiку тa кaлькулювaння витрaт подiляють нa три види:
нормaтивний, позaмовний тa попeрeдiльний.
Мeтою дaних мeтодiв розрaхунку cобiвaртоcтi є отримaння iнформaцiї
про cобiвaртicть одиницi продукцiї для цiноутворeння, контролю витрaт,
оцiнки нeзaвeршeного виробництвa тa готової продукцiї.
Нормaтивний мeтод облiку витрaт нa виробництво — нaйбiльш
прогрecивний. Вiн хaрaктeризуєтьcя тим, що нa пiдприємcтвi зa кожним
видом виробу нa оcновi чинних норм i кошториciв витрaт cклaдaють
попeрeдню кaлькуляцiю нормaтивної cобiвaртоcтi виробу, тобто кaлькуляцiю
cобiвaртоcтi, обчиcлeної зa нормaми витрaти мaтeрiaльних i трудових витрaт,
що дiють нa почaток мicяця [1, c. 87].
Розрaхунок нормaтивних кaлькуляцiй здiйcнюють нa оcновi тeхнiчно
обґрунтовaних норм витрaти мaтeрiaльних i трудових рecурciв. Тaкi норми
вcтaновлюють вiдповiдно до тeхнiчної докумeнтaцiї нa виробництво
продукцiї. Норми можуть змiнювaтиcя у мiру оcвоєння виробництвa тa
полiпшeння викориcтaння мaтeрiaльних i трудових рecурciв.
Нормaтивний мeтод облiку витрaт зacтоcовують пeрeвaжно нa
пiдприємcтвaх оброблювaльних гaлузeй промиcловоcтi з мacовим i
вeликоceрiйним хaрaктeром виробництвa, дe виробляєтьcя рiзномaнiтнa i
cклaднa продукцiя, що cклaдaєтьcя з вeликої кiлькоcтi дeтaлeй i вузлiв.
Другий cпоciб кaлькуляцiї фaктичної cобiвaртоcтi продукцiї є мeнш
трудомicтким. Поточний облiк витрaт зa нормaми тa вiдхилeнь вiд них
вeдуть, як прaвило, тiльки зa прямими витрaтaми. Вiдхилeння зa нeпрямими
витрaтaми розподiляють мiж видaми продукцiї пicля зaкiнчeння мicяця.
Вaжливим eлeмeнтом нормaтивного мeтоду облiку витрaт нa
виробництво є cклaдaння нормaтивної кaлькуляцiї. Нормaтивнa кaлькуляцiя
cклaдaєтьcя нa оcновi дiючих нa почaтку року норм витрaт нa конкрeтний
вид продукцiї в розрiзi витрaт (eлeмeнтiв cобiвaртоcтi, рaхунки Клacу 8).
Нaзвa попeрeдiльного мeтоду пов’язaнa з тим що об’єктом кaлькуляцiї
виcтупaє пeрeдiл aбо дeякий процec.
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При цьому мeтодi витрaти облiковуютьcя в розрiзi тeхнологiчних
пeрeдiлiв, видiв продукцiї aбо нaпiвфaбрикaтiв. Цeй мeтод облiку витрaт
зacтоcовують нa тих промиcлових пiдприємcтвaх, дe продукцiя
виготовляєтьcя при поcлiдовнiй пeрeробцi вихiдної cировини зa окрeмими
cтaдiями (пeрeдiлaми, фaзaми) тeхнологiчного процecу.
Отжe, кожний мeтод кaлькулювaння cобiвaртоcтi продукцiї мaє cвої
пeрeвaги тa нeдолiки. Зacтоcувaння пeвного мeтоду кaлькулювaння дaє змогу
видiлити прiоритeти виробництвa тa приймaти упрaвлiнcькi рiшeння щодо
випуcку нeрeнтaбeльної продукцiї. Тому оcновним зaвдaнням, що виникaє в
процeci вибору мeтодiв, є розумiння їх хaрaктeрних оcобливоcтeй з мeтою
зaбeзпeчeння повного тa доcтовiрного вiдобрaжeння витрaт в облiку з
урaхувaнням гaлузeвих оcобливоcтeй.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У процесі подальшого розвитку ринкових відносин усі підприємства
України зіткнулися з рядом проблем щодо визначення фінансових
результатів та відображення їх у обліку. Тому що одним з найважливіших
показників, що характеризує ефективність фінансової діяльності
підприємства, є фінансовий результат: прибуток чи збиток. Фінансовий
результат діяльності – це найважливіший показник, що цікавить всіх
користувачів облікової інформації.
Наукової проблеми з визначенням фінансових результатів, на перший
погляд, не існує. Всім давно відомо, що метою бізнесу або ж підприємництва
є прибуток, однак трактування понять прибутку та збитків, як категорій у
економічній теорії, в законодавчих і нормативних документах (зокрема,
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку), навчальній та науковій
літературі наводиться різне. Окремі питання теорії та методики
бухгалтерського обліку доходів знайшли відображення у працях науковців,
таких як С. Ногіна та М. Свиридова, Атамас П.Й., Атамас О.П. тощо. Однак
ряд проблем, пов’язаних із відображенням у бухгалтерському обліку витрат і
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доходів від операційної діяльності та їх оцінкою залишаються недостатньо
розробленими і вимагають вирішення з урахуванням національних
особливостей ведення бухгалтерського обліку. Атамас П.Й., Атамас О.П. [1]
зауважили, що важливим напрямом удосконалення обліку є його
стандартизація через запровадження єдиної термінології з метою спрощення
взаємовідносин між різними учасниками економічного життя, а також
виключенням двозначної інтерпретації та непорозумінь з приводу двох
ідентичних явищ господарської діяльності. Так, С. Ногіна та М. Свиридова
[2], серед причин необхідності аналізу і впорядкування терміносистеми
бухгалтерського обліку, називає наступні:
 Майже кожне дисертаційне дослідження з бухгалтерського обліку
містить удосконалення в частині уточнення його дефініції (з пропозиціями
внесення змін у законодавство) або введення нового терміну. Як наслідок,
кожен науковець у власних дослідженнях використовує сформульовану ним
нову дефініцію, виходячи з конкретних завдань свого дослідження і
користуючись власним розумінням об’єкта у своїй свідомості, спираючись на
власні знання професійної мови. Отже, різні дослідники – різні інтереси –
різні визначення.
 Бізнес ХХІ-го століття характеризується складністю господарських
відносин з великою кількість елементів і взаємозв’язків між ними, що
позначається на терміносистемах економічних наук.
 Особливо актуальними стали проблеми перекладу наукової та
нормативної іншомовної літератури.
Провідні вчені внесли вагомий внесок у розвиток обліку фінансових
результатів, проте залишається чимало невирішених питань, котрі
потребують детального дослідження та надання пропозицій для практичної
діяльності у зв’язку з постійною зміною нормативної бази. Так, зокрема,
потребує уточнення питання понятійно-категоріальний апарат, додаткового
вивчення обліку фінансового результату, у т.ч. його складових – доходів та
витрат, за ПСБО та МСФЗ тощо. Достовірність формування фінансового
результату є основою принципів і правил бухгалтерського обліку,
обов’язкового дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема,
концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, міжнародні
стандарти фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку тощо.
Розуміння сутності поняття «фінансовий результат» – одна з головних
передумов формування відповідних напрямків його обліку, контролю,
аналізу та можливості здійснення своєчасного управлінського впливу на
окремі його складові заради підвищення ефективності діяльності
підприємств. Трактування поняття «фінансовий результат» завжди було
неоднозначним, в тому числі в історичному контексті.
Отже, фінансовий результат на сьогоднішній день розглядають з
декількох точок зору – як:
1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,
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2) результат зіставлення доходів і витрат,
3) прибуток або збиток, тобто форма вираження фінансового
результату),
4) результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати
на виробництво і реалізацію продукції),
5) зміна величини чистих активів підприємства,
6) додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення
операцій фінансово – кредитного характеру,
7) ціна капіталу та інших виробничих факторів .
Огляд нормативно-правової бази також показав, що в законодавстві
України термін «фінансові результати» детально не розглядається, в окремих
нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку наведено сутність
понять «прибуток» та «збиток». Узагальнюючи надбання вчених-економістів
з питань визначення даного поняття, пропонуємо використовувати наступне
визначення: фінансові результати – це виражений в грошовій формі якісний
та кількісний показник результативності господарської діяльності організації
шляхом зіставлення доходів та витрат, що виступає у формі прибутку чи
збитку. Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити
такі загальні висновки. 1. Фінансовий результат є досить складною та
багатовимірною категорією. Інформація про результати діяльності
відображається у фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною
інформацією для визначення рівня ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства та є головним джерелом інформації для
потенційних партнерів. 2. З метою покращення та підвищення ефективності
обліку фінансових результатів доцільним вважаємо:  на законодавчому рівні
закріпити сутність поняття «фінансові результати», уточнити перелік
показників, які їх характеризують.  розширити перелік класифікаційних
ознак, які дозволять в майбутньому розробити систему та механізми
управління окремими складовими фінансових результатів з метою
управління рівнем фінансових результатів у довгостроковій та
короткостроковій перспективі. Також запровадити єдині класифікаційні
ознаки і розмежовування їх за видами діяльності з використанням рахунків
третього порядку.  впровадити регістри аналітичного обліку фінансових
результатів для узагальнення облікової інформації з метою задоволення
інформаційних потреб різних користувачів.  поширити практику створення
резерву сумнівних боргів як необхідної умови точного розрахунку
фінансового результату діяльності підприємства. Перспективами подальших
розробок може бути порівняння практики обліку виручки за ПСБО 15
«Дохід» та МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями».
До проблем вживання бухгалтерських термінів у практичній і науковій
діяльності додаються:
 різне трактування терміну в фінансах, економіці підприємства,
економічній теорії, менеджменті;
 різне трактування терміну в П(С)БО, МСФЗ і ПКУ.
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Розширити перелік класифікаційних ознак, які дозволять в майбутньому
розробити систему та механізми управління окремими складовими
фінансових результатів з метою управління рівнем фінансових результатів у
довгостроковій та короткостроковій перспективі. Також запровадити єдині
класифікаційні ознаки і розмежування їх за видами діяльності з
використанням рахунків третього порядку. Перспективами подальших
розробок може бути порівняння практики обліку виручки за ПСБО 15
«Дохід» та МСФЗ 15 «Виручка по договорах з покупцями».
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою системи економічної безпеки підприємства є
впевненість в його максимально ефективному та стабільному
функціонуванні, а також високому рівні розвитку в майбутньому.
Найважливішими факторами, що мають вплив на економічну безпеку
суб’єктів господарювання є досконала законодавча база, система
оподаткування, участь у роботі міжнародних ринків, інвестиційна
привабливість певних районів та держави в цілому [5].
Складнощі у застосуванні системного підходу до забезпечення
економічної безпеки підприємства полягають у тому, що необхідно давати
економічну оцінку альтернативним варіантам проектування і реалізації
певної системи заходів. Передбачається, що така система заходів повинна
забезпечувати найбільш раціональне вирішення комплексу завдань із
дотримання економічної безпеки певного підприємства в умовах
невизначеності впливу зовнішніх і внутрішніх загроз як щодо прогнозування
загроз, так і щодо можливостей їх усунення [6].
Економічна безпека підприємства – це його спроможність розвиватися
та працювати в умовах постійно мінливого внутрішнього та зовнішнього
середовища, що характеризує її стійкість. Механізм забезпечення
економічної безпеки підприємств є індивідуальним і залежить від специфіки
діяльності підприємства, його організаційної структури, системи
бухгалтерського обліку та ефективності його роботи, діючої системи
контролю [4].
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Ключовим моментом в побудові такого роду економічної безпеки є
формування моделі обліково-аналітичного забезпечення.
Структура обліково-аналітичної системи є суто індивідуальною. Вона
створюється, та корегується під потреби кожного підприємства та
визначається такими факторами:
- інформаційною потребою управлінського ланцюга;
- діючою нормативно-правовою базою у сфері бухгалтерського обліку;
- рівнями формування інформації (підприємство, підрозділ).
Саме тому, в системі обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством важливо аналізувати взаємозв`язок між видами ризиків та
об`єктами обліку, на які вони впливають, і статтями фінансової звітності, які
такі об`єкти репрезентують [1].
Обліково-аналітичне забезпечення ідентифікації ризиків підприємства –
це система збирання, підготовки, реєстрації та обробки даних первинного,
бухгалтерського, фінансового, податкового, статистичного та управлінського
обліку, а також даних аналітичних розрахунків та необлікової інформації для
прийняття на їх основі управлінських рішень, спрямованих на забезпечення
захисту економічних інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх
загроз [2].
Таким чином, за допомогою послідовного функціонування підсистем
обліку, аналізу та контролю забезпечується прийняття управлінських рішень,
зокрема в частині управління ризиками діяльності, що забезпечить належний
рівень економічної безпеки підприємств.
У зв’язку з цим нами було досліджено структурно-логічну модель
обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою
підприємства (рис.1).
Отже, тільки чітка та послідовна організація обліку, аналізу і контролю
на всіх стадіях виробничого процесу дасть змогу сформувати належний стан
економічної безпеки й нівелювати загрози для середовища функціонування
підприємства та його інформаційної оболонки. Підсумовуючи вищенаведене,
можна стверджувати що економічна безпека підприємства набуває статусу
складної багаторівневої системи, так як вимагає постійного контролю всіх її
складових.
Бухгалтерський облік у поєднанні з аналізом та контролем має змогу
контролювати загрози підприємницької діяльності. Проте, встановлення
існуючих ризиків економічної безпеки неможливе без обліково-аналітичного
забезпечення управлінських процесів на тому чи іншому підприємстві .
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ІНФОРМАЦІЙНА ОБОЛОНКА БІЗНЕСУ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Рисунок 1 – Структурно-логічна модель обліково-аналітичного
забезпечення управління економічною безпекою
Досліджуючи ключові параметри фінансового стану підприємства в
динаміці можна дійти до висновку, що будь-яке підприємство час від часу
має
фінансові
труднощі
із
забезпеченням
належного
рівня
платоспроможності. Баланс підприємства може бути не абсолютно
ліквідними і товариство не матиме достатньої кількості грошових коштів для
розрахунку з кредиторами. Показники платоспроможності можуть бути
значно нижчими за нормативні значення. А також, поточні активи не
покриватимуть поточних зобов’язаннь, тоді товариство не в змозі погасити
заборгованість за рахунок власних запасів, і, як наслідок, заборгованість
перед кредиторами збільшуватиметься з кожним роком.
До даного питання необхідно підходити комплексно, так, як організація
обліку економічної безпеки підприємства не окреслюється певним колом
питань, а потребує загального дослідження низки проблем, які охоплюють
ріні сфери їх виникнення.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Кожне підприємство має певну стратегічну мету (збільшення прибутку,
збереження положення на ринку, лідерство в певній галузі та ін.). Для
забезпечення досягнення цієї мети здійснюється стратегічне планування.
Стратегічне планування - процес визначення дій, необхідних для
досягнення стратегічної мети. Результатом стратегічного планування є
довгостроковий план підприємства, розрахований на декілька років.
Плани в інформаційній системі управління можуть бути класифіковані
як стратегічні й оперативні. Перші - відображають питання генерального
розвитку бізнесу, структурної побудови організації, процесу вибору й
обґрунтування довгострокових виробничих програм. Другі - складаються на
підставі перших на конкретний відрізок часу (як правило, до 1 року).
Деталізація довгострокового плану здійснюється за допомогою
бюджетування, що визначає короткострокові завдання в межах загальної
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стратегії. Продуктом бюджетування є бюджет, який являє собою кількісний
план у грошовому вимірі, заздалегідь підготовлений і прийнятий до певного
періоду часу.
Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та методичних
підходів з формування методики бюджетування зробили вчені Р.В. Віл,
Е.Дж. Долан, М.А. Поукок, Е. Рід, Дж. Сінкі, Ф.У. Тейлор, У. Тімоті, Д. Хан,
Р. Хілтон.
Термін часу, який охоплює бюджет, називають бюджетним періодом.
Звичайно бюджет складають на досить тривалий період, щоб мати
можливість показати ефект обраної керівництвом господарської політики,
але водночас досить короткий, щоб оцінки були зроблені з достатньою
точністю. Це правило передбачає складання кількох видів бюджетів, які
охоплюють різні проміжки часу [1].
Операційний і фінансовий бюджети найчастіше складають на рік з
подальшою їх деталізацією на менш тривалі періоди: квартал, місяць, два
тижні або декаду. У свою чергу, бюджети капітальних інвестицій звичайно
розраховані на період від 5 до 10 років. Тому бюджетування звичайно
розглядають як двосторонній інформаційний потік:
• низхідний — визначення цілей та завдань для кожного структурного
підрозділу підприємства, що виходять із загальних цілей;
• висхідний — інтеграція бюджетів окремих структурних підрозділів у
єдиний бюджет [2].
Таким чином, бюджетування — динамічний процес, який об'єднує цілі,
плани, рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання.
Існують два підходи до складання бюджетів: по- перше, прирістне
бюджетування; по – друге, бюджетування з нуля.
Прирістне бюджетування - метод складання бюджетів, на основі
фактичних результатів, що досягнуті в попередньому періоді. При цьому
фактичні показники попереднього періоду коректуються з урахуванням
податкової й цінової політики держави, а також інших економічних чинників.
Оскільки цей метод простий і не вимагає значних витрат на розрахунки, він
широко використовується в практичній діяльності. Одначе прирістне
бюджетування має суттєві недоліки, які полягають в наступному:
у процесі бюджетування не аналізується ефективність витрат, а
досягнуті результати автоматично переносяться на наступний період;
у некомерційних підприємствах такий підхід може привести до того, що
бюджетним центрам, які мають перевищення бюджету, на наступний
бюджетний період можуть бути надані додаткові ресурси. А бюджетним
центрам, які забезпечують економію засобів, навпаки скоротять асигнування
[3].
Бюджетування з нуля – метод складання бюджетів, при якому менеджер
кожного разу повинен обґрунтовувати зафіксовані витрати так, ніби
діяльність здійснюється вперше. Такий підхід, на відміну від прирістного
бюджетування, дає можливість виявити проблеми і вирішити їх відразу на
стадії планування. Проте, цей метод більш дорогий, оскільки вимагає
значних витрат часу і засобів.
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Цілями процесу бюджетування є:
1.Здійснення періодичного планування, яке дозволяє передбачати
майбутні проблеми ринкових структур господарювання і визначити кращий
шлях для досягнення стратегічної мети.
2.Забезпечення координації, кооперації, комунікації, які дозволяють
уникнути анархії і погоджувати дії і інтереси різних категорій працівників
сучасних суб'єктів господарювання.
3.Менеджери різних рівнів управління повинні в обов'язковому порядку
кількісно обґрунтовувати складені плани, оскільки це дає можливість
усвідомити витрати, пов'язані з їх виконанням.
4. Забезпечення осмислення витрат, що пов'язані з діяльністю
підприємства. При розробці функціональних бюджетів, тобто бюджетів
структурних підрозділів, менеджери мають можливість порівнювати витрати
і вигоди альтернативних напрямів дій. І при цьому вибрати найбільш
ефективний і розумний метод використання фінансових ресурсів.
5. Створення основи для оцінки і контролю виконання. Процес
бюджетування відображує майбутнє господарської операції будь-якого
підприємства. Тому у міру здійснення цих операцій вони є основою для
оцінки роботи менеджерів.
6. Мотивація працівників за допомогою їх орієнтації на досягнення
стратегічної мети. Розробка функціональних бюджетів (бюджетів
структурних підрозділів) мотивує працівників будь-якого підприємства щодо
досягнення стратегічної мети за умови:
по-перше, працівники повинні брати участь у розробці функціональних
бюджетів;
по-друге, працівники повинні бути матеріально зацікавлені в досягненні
встановлених показників.
7. Забезпечення виконання вимог законів і контрактів для підприємств,
що фінансуються з державного бюджету. Обов'язковою вимогою при цьому є
те, що бюджети повинні складатися в межах виділених державою засобів [5].
Отже, головна мета формування зведеного (статичного) бюджету
підприємства полягає в розробці і координації окремих планів, що складені
для різних стратегічних (функціональних) структурних підрозділів
підприємства з метою забезпечення їх узгодженого виконання.
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ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
Україна має значний потенціал до зростання, реалізація якого
сприятимете розбудові економічно стабільної країни, незважаючи на сучасні
реалії економічного життя нашої держави, які зумовлюють потребу в
пошуку дієвих інструментів в сфері оподаткування, які дозволили б
своєчасно виявити та попередити негативні тенденції розвитку економіки. З
огляду на те, що саме господарюючі суб’єкти виступають носіями
податкових зобов’язань, логічним є проведення певних заходів з боку
держави, орієнтованих на активізацію поведінки таких суб’єктів, що дасть
змогу задовольнити державні потреби у фінансових ресурсах.
Активне втручання представників державної влади в український бізнес
з метою підтримки підприємців є вагомим критерієм як його подальшого
розвитку, так і зростання макроекономічних показників в цілому. З огляду на
дане положення сьогодні перед Україною поставало одне з першочергових
завдань, яке стосується розробки та реалізації ефективної політики держави в
сфері оподаткування та підтримки розвитку бізнесу, зокрема, створення
гідних умов для його розширення та функціонування [1]. Авжеж, така
тенденція нікуди не зникла, однак, війна в Україні, яка почалася 24 лютого
2022 року, ускладнила ситуацію.
За місяць війни український бізнес втратив більше, ніж за два роки
пандемії. Обсяг завданої шкоди та довгострокові наслідки оцінити важко,
адже бойові дії на території країни тривають. Чимало підприємств опинилися
в районах активних бойових дій і змушені були евакуюватися в більш
безпечні регіони або припинити роботу. Однак навіть ті бізнеси, які відносно
далеко від обстрілів, потерпають через проблеми з логістикою та нестачу
сировини. Як свідчить опитування ЄБА (Європейська Бізнес Асоціація),
лише 17% компаній працюють у повному обсязі, а кожна третя не працює.
Третина підприємців планує відновити діяльність. Приблизно такі ж
результати показали й опитування інших організацій [2].
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Одразу після ухвалення закону, що передбачає «додаткові податкові
стимули для підтримки бізнесу під час війни», активізувалися податкові
новації, а саме:
 великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою
оподаткування та сплачувати єдиний податок, - так, як це нині робить малий
бізнес. Для цього ліміт річного обігу підприємства чи компанії не повинен
перевищувати 10 млрд грн., а обмеження щодо кількості працівників знято.
 Фізичні особи – підприємці І та ІІ групи можуть платити єдиний
податок добровільно. Якщо впрдовж воєнного часу вони не отримуватимуть
доходу, вони також можуть не сплачувати ЄСВ,
 Фізичні особи – підприємці ІІ-ІІІ груп дозволяється не сплачувати ЄСВ
за мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені коштом
держбюджету,
 з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються від
сплати податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої [3].
Зменшення ПДВ на пальне з 20% до 7% (зокрема, і на його імпорт), а
також скасування акцизів на нафтопродукти – ще один компроміс з боку
держави на підтримку бізнесу і всієї економіки [3].
З березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому
буде припинено або скасовано режим воєнного стану, земельний податок та
орендна плата за земельні ділянки, які окуповані або на них ведуться бойові
дії, не нараховується та не сплачується. Перелік таких земельних ділянок
визначає Кабінет Міністрів України. Тимчасово за 2022 та 2023 податкові
(звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне
податкове зобов’язання за земельні ділянки, які окуповані або на них
ведуться бойові дії. Перелік таких земельних ділянок також визначає Кабінет
Міністрів України [4].
Однак, щоб наповнити бюджет, окремим законом суттєво збільшено
рентну плату за видобуток копалин [3].
Ще однією новизною є, те що замість ПДВ і податку на прибуток
зробили ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу (І-ІІ
групи фізичним особам-підприємцям) дозволили добровільну сплату єдиного
податку, а також перевірки бізнесу будуть скасованими [3].
Отже, Україна, незважаючи на воєнні дії в середині країни, має значний
потенціал на вирішення завдань, які поставила перед собою ще у довоєнний
час. Задля підтримки бізнесу було внесено зміни до Податкового кодексу
України на час воєнного стану, щоб зменшити ставки податків, а обов’язок
щодо сплати деяких з них взагалі скасували.
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Сучасний етап розвитку економіки супроводжується посиленням
фінансових криз, що приводить до підвищення самостійності підприємств,
посилення їх економічної та юридичної відповідальності. Також
збільшується роль фінансової стійкості та платоспроможності суб’єктів
господарювання, а тому потребує всебічного аналізу їх фінансового стану
щодо наявності певного обсягу коштів суб’єктів господарювання та напрямів
їх розміщення та використання. Кожен суб’єкт господарювання має змогу
самостійно приймати рішення в межах чинного законодавства, проте
ефективність прийнятих рішень залежатиме від своєчасності, об’єктивності
та комплексності оцінювання фінансово-економічного стану суб’єкта.
Платоспроможність суб’єкта господарювання як його здатність вчасно та в
повному обсязі здійснювати планові платежі та зобов’язання, одночасно
підтримуючи нормальний ритм своєї господарської діяльності, є однією з
важливих умов його конкурентоспроможності та фінансової стабільності.
Дослідженню сутності платоспроможності підприємства та причин її
втрати внаслідок дії різноманітних факторів було присвячено низку праць як
закордонних, так і вітчизняних вчених. Зокрема, дослідженням ролі
платоспроможності у фінансовій безпеці та визначенням наслідків її втрати
займалися такі вітчизняні науковці, як А.А. Горбатенко [1], В.С. Сирота [2],
О.С. Харченко. Розробці заходів підвищення платоспроможності присвячено
праці Н.О. Власової [3], Н.Б. Теницької та інших вчених.
Питання платоспроможності змістовно розглянуто в роботах вчених,
перш за все увага приділена теоретичним засадам та чинникам впливу на
рівень платоспроможності підприємства. Однак недостатньо уваги приділено
саме напрямам підвищення платоспроможності суб’єктів господарювання,
адже розгляд саме можливих шляхів підвищення рівня їх платоспроможності
дасть можливість перетворити суб’єктів господарювання на потужну
рушійну силу, котра стане поштовхом до зміцнення рівня стійкості
вітчизняної економіки та розвитку країни загалом.
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Всі наявні підходи науковців до визначення платоспроможності
суб’єкта господарювання можна звести до таких трьох основних:
платоспроможність – наявність власних обігових коштів та здатність
покривати збитки; платоспроможність – здатність суб’єкта господарювання
виконувати свої зобов’язання; платоспроможність – важливий індикатор
фінансової
стійкості
будь-якого
суб’єкта
господарювання.
Платоспроможність вважається головною умовою господарської діяльності.
Вона характеризується здатністю суб’єкта здійснювати планові платежі та
термінові грошові зобов’язання за рахунок наявних в нього грошей і тих
грошових засобів та активів, які можуть бути легко реалізовані. До таких
платоспроможних засобів суб’єкта відносяться грошові засоби, товари
відвантажені, цінні папери, готова кінцева продукція, розрахунки з
покупцями, а також інші активи, що можуть бути легко реалізовані. До
платежів та зобов’язань відносяться заборгованість з оплати праці,
короткотермінові та прострочені кредити банків, постачальників та інших
кредиторів, а також першочергові платежі. Платоспроможність суб’єкта
господарювання виступає як індикатор його фінансової стійкості, що показує
забезпеченість обігових активів суб’єкта господарювання довгостроковими
джерелами формування.
В умовах фінансової кризи питанню платоспроможності суб’єктів
господарської діяльності приділяється особлива
увага, оскільки
платоспроможність підприємства є найважливішим показником, що
характеризує фінансовий стан підприємства. Існує безліч трактувань поняття
«платоспроможність» різними науковими діячами, тому розглянемо декілька
з них (табл.1).
Розкриття поняття «платоспроможність» різними науковими діячами
Таблиця 1 – Трактування поняття «платоспроможність» науковцями
Автор
Г.І. Базецька [5]

Поняття
Ключові слова
платоспроможність
–
це спроможність підприємства
спроможність
підприємства здійснювати
платежі
здійснювати платежі наявними наявними засобами
засобами або засобами, які
постійно
поповнюються
за
рахунок його діяльності

О.О.
[3]

платоспроможність
–
це
можливість
підприємства
наявними грошовими ресурсами
своєчасно погасити свої строкові
зобов’язання
трактує
платоспроможність
підприємства як його здатність
виконувати
свої
платіжні
зобов’язання
визначає платоспроможність як
можливість
підприємства
розраховуватися
за
своїми
зобов’язаннями без ризику для
поточної господарської діяльності
та подальшого розвитку

Непочатенко

М.М. Бердар [4]

Сирота В.С. [2]
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можливість підприємства
наявними
грошовими
ресурсами
своєчасно
погасити свої строкові
зобов’язання
здатність виконувати свої
платіжні зобов’язання
можливість підприємства
розраховуватися за своїми
зобов’язаннями

Отже, можна дійти висновку, платоспроможність підприємства – це його
здатність у повному обсязі й у визначений термін розрахуватися за своїми
зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших активів та
спроможність здійснювати безперервну фінансово-господарську діяльність.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СТАТИСТИКИ
Статистика – це математичний збір наукових знань, що має відношення
до збирання, аналізу, інтерпретування або пояснення, а також представлення
даних. Дехто вважає статистику швидше окремою математичною наукою,
ніж галуззю математики. В той час як даними користуються досить багато
наукових досліджень, статистика займається використанням даних в
контексті двозначності, та прийняттям рішень за умови невизначеності.
Слово «статистика» походить від латинського status – стан справ і
виникла в результаті практичної, інтелектуальної та виробничої діяльності
людей. Люди намагалися кількісно проаналізувати соціальні явища ще у ІІІ
тисячолітті до н.е. [1, с. 87].
Так, перші в історії людства обліки населення були проведені в Єгипті
та Китаї. Їх метою було встановлення чисельності населення, здатного
носити зброю і платити податки. У Стародавній Греції ще за часів правління
Солона, існувала складна система статистичного обліку доходів громадян. В
Афінах проводилась реєстрація народжених і померлих. Юнаки, які досягли
18 років, заносилися в списки здатних воювати. В Стародавньому Римі,
починаючи з VII ст. до н.е., переписи населення проводилися кожні п’ять
років. Про одну з них згадується у Біблії. Перший у середньовічній Європі
загальний поземельний перепис проведено в Італії у 1086 р. за наказом
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Вільгельма Завойовника. Безпрецедентний обсяг отриманих відомостей був
узагальнений у «Книзі страшного суду», назва якої відбиває тодішнє
сприйняття перепису, як того, від чого ніщо не приховаєш [3, с.174 ст.].
З ХІІІ ст. католицька церква починає вести списки народжених і
померлих. З ХVI ст. основним джерелом соціально-демографічних даних
щодо населення стають парафіяльні книги, куди заносили дані про хрещення,
поховання та одруження. У козацько-гетьманській державі проводилися
переписи населення для обкладання подвірним податком. З 1782 до 1857 р.
проводились переписи всього чоловічого населення, так звані ревізії. На
початку ХІХ ст. почалося створення міністерств і концентрація в них звітних
матеріалів по губерніях, що прискорило створення статистичного органу. В
положенні про кожну губернію передбачалося одержання за особливою
формою відомостей за різними розділами статистики. У 1810р. було утворено
«Статистичне відділення» під керівництвом Германа Карла Федоровича.
Початок розвитку статистики України за радянських часів відзначився
великою інтенсивністю: проводилась значна кількість переписів, а також
було складено перший баланс народного господарства.
Наприкінці 20-х рр. на зміну об’єктивній інформації і науковому аналізу
статистичних даних прийшла регульована, суворо контрольована і
підпорядкована владі інформація, посилився тиск адміністративнобюрократичної системи.
Найтрагічнішою сторінкою радянської статистики був перепис
населення 1937 року, результати якого Постановою Совнаркому СРСР від 25
вересня 1937 року визнані дефектними. За допущені «помилки» керівників
органів статистики було засуджено до вищої міри покарання. Керівник бюро
перепису населення ЦУНГО Олімпій Квіткін розстріляний 25.03.1937р.
Керівники ЦСУ СРСР з 1926 до 1937рр. Іван Краваль розстріляний
20.08.1937р. Володимир Мілютін розстріляний 29.10.1937 р. Іван Верменичев
розстріляний 08.03. 1938р. Валеріан Осінський розстріляний 01.09.1938 р.
[2, с.23].
У 70-80 рр. минулого сторіччя почалося обмеження важливої функції
статистики – гласності, суворе дозування й приховування даних. З набуттям
нашою країною незалежності, національна статистика розпочала відлік свого
нового життя.
У результаті масштабних перетворень та за міжнародної та європейської
підтримки, було створено сталу систему державної статистики України –
рівноправного партнера світового статистичного співтовариства. Всі
статистичні спостереження проводяться відповідно до Плану державних
статистичних спостережень, який щорічно затверджується розпорядженням
Кабінету Міністрів України. На думку Герберта Велса: «Статистичне
мислення колись стане так само необхідним справжньому громадянину, як
вміння читати і писати».
Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновки, що статистика
допомагає нам краще зрозуміти світ навколо нас. Вона широко
застосовується як в повсякденному житті так і в державних статистичних
спостереженнях. Завдяки статистичним даним завжди можна проаналізувати
ситуацію та бачити реальний стан досліджуваних проблем.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Товарні запаси для підприємств торгівлі є складовою частиною
оборотних активів, реалізація яких формує основну частину операційного
доходу господарюючого суб’єкту. Раціонально організований облік та
контроль надходження товарів сприяє створенню інформаційної бази для
прийняття управлінських рішень.
Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку та
контролю господарських процесів на підприємстві досліджували українські
вчені О. Ф. Вербило, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк,
В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, О.А. Лаговська, Н.В. Ларіна, В.Г. Лінник,
М.М. Мартиненко А.С. Наринский, В.В. Сопко. Н.В. Хоменко.
Процес надходження передбачає не лише закупівлю (придбання)
матеріальних цінностей від постачальника, а й організацію управління
надходженням їх на підприємства, склади тощо. Тому на мікрорівні (рівні
підприємства) процес постачання – це комплекс функціональних операцій
для забезпечення систематичної статутної діяльності підприємства
необхідними ресурсами, засобами та робочою силою [4].
Наведене визначення передбачає обов’язкову наявність у процесі
постачання ряду функціональних операцій, послідовне виконання яких
призведе до безперервної діяльності підприємства, визначеної установчими
документами. Такими операціями є:
- визначення потреби (на основі виробничої програми);
- укладання договорів на забезпечення цієї потреби та замовлення
відповідних партій (у кого, коли, скільки, як);
- складські можливості підприємства, нормування товарних запасів;
- цінова політика підприємства щодо придбання матеріальних цінностей
(базується на врахуванні місця та ролі ціни в наявній стратегії щодо
діяльності підприємства у сфері постачання, пропозицій на ринку необхідних
матеріальних цінностей, впливу посередницьких послуг на собівартість
отримуваних цінностей та витрат на постачання);
- транспортування (переміщення: звідки, вид транспорту, транспортна
технологія та ін.);
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- зберігання (складування – це приймання та оприбуткування фактичної
наявності, вивантаження, сортування, збереження за сортами та марками,
комплектація тощо);
- доведення матеріальних цінностей до стану, в якому їх можна
використовувати для реалізації;
- передача безпосередньо у виробничий процес;
- визначення собівартості матеріальних цінностей, що передаються для
подальшої переробки;
- розрахунки із постачальниками за отриманні ТМЦ (вартість матеріалів,
отримані знижки, відшкодування нестач та ін.);
- розрахунок витрат процесу постачання та подальше їх списання із
використанням різних рівнів капіталізації витрат, а саме: віднесенням на
рахунок капітальних витрат із подальшим нарахуванням амортизації;
віднесенням на витрати майбутніх періодів; включенням до вартості
матеріальних цінностей, що надійшли; або віднесенням до витрат періоду, у
якому вони були здійснені [1].
За умови виконання зазначених операцій підприємство буде у повному
обсязі забезпечене предметами і засобами праці необхідної кількості та
належної якості й матиме можливість для безперебійного провадження своєї
діяльності.
У сучасних умовах елементом управління процесом надходження на
підприємстві повинні виступати не лише потоки ТМЦ, а й господарські
зв’язки з постачальниками. Для прийняття ефективного управлінського
рішення керівники підприємства вправі вимагати від бухгалтерської служби
організації обліку в такому розрізі, який необхідний для апарату управління.
І однією з таких вимог повинно бути створення підсистеми обліку витрат
стосовно процесу постачання з метою їх подальшого зниження чи
оптимізації.
Що стосується обсягів придбаних ТМЦ та розрахунків із
постачальниками, то таку інформацію на підприємстві можливо отримати без
надзвичайних зусиль, а от щодо сум витрат на здійснення цього процесу, то
тут виникає ряд проблем.
Крім того, залишається невирішеною проблемою на даний час те, що
процес надходження на підприємстві не знаходить повного і головне
відокремленого відображення в системі обліку. Для того, щоб процес
постачання у повній мірі досягнув своєї мети, до нього доцільно пред’явити
ряд обов’язкових вимог, основними з яких є: планомірність, безперервність,
ритмічність та економічність (рис. 1).
Отже, основним завданням процесу надходження є оптимізація
сукупних потреб у ТМЦ, яка дозволяє обґрунтувати плановий розмір цієї
потреби у них, площу необхідного власного складського господарства,
кількість навантажувально-розвантажувальних механізмів, вартість доставки
матеріалів у робочу зону, трудові та фінансові ресурси із мінімальними
сукупними витратами.
Крім того, організовуючи процес надходження, необхідно за даними,
відображеними в обліку, аналізувати періодичність надходжень матеріалів,
розміри партій, отримання матеріалів за графіком, забезпечення мінімальних
витрат на доставку та їх зберігання. А завдання менеджерів, в тому числі й
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бухгалтерської служби, які відповідають за процес постачання на
підприємстві – не допускати тривалого «замороження» коштів у запасах,
вчасно розраховуватися із постачальниками, застосовувати санкції до тих
постачальників, які затримують поставки тощо
Вимоги до організації процесу надходження

планомірність

безперервність

припускає доставку
ресурсів за чіткими
графіками при
найбільш раціональній
частоті завозу.
Планомірна
організація
постачання забезпечує
широкий асортимент
ТМЦ, економне
використання праці,
складських приміщень і транспортних
засобів, сприяє нормалізації запасів і виконанню плану
підприємстмством

передбачає
регулярну
доставку
необхідної
кількості ТМЦ у
потрібному
асортименті для
забезпечення
безперервного
товарообороту

ритмічність

припускає рівномірну і
вчасну поставку, що
гарантує безперервний
товарообіг, дозволяє
уникати скупчення на
складах
наднормативних
запасів, створює
нормальні умови для
обслуговування і
виконання плану.
Однак ритмічність не
слід ототожнювати з
планомірністю,
оскільки ритм
постачань може
змінюватися в
залежності від програм
постачання та збуту

економічність

передбачає
ощадливе
витрачання коштів,
пов’язаних з
доставкою,
обробкою і
зберіганням запасів.
Це досягається
шляхом
ефективного
викорис-тання
транспорту та
побудови
транспортних
потоків, механізації
вантажно-розвантажувальних робіт,
розробки єдиних
технологічних
рішень доставки
безпосередньо у
реалізацію тощо

Завдання обліку, які випливають із цих вимог
правильне і
своєчасне
встановлення обсягу
необхідних для
придбання ТМЦ,
лімітів поставок та їх
фінансового
забезпечення

постійне документальне
відображення операцій із
постачання у первинних і
зведених документах та
своєчасне подання
інформації щодо наявності
й забезпеченості ТМЦ

оперативна
інформація
щодо наявності
та дотримання
норм запасів
відпові-дно до
встанов-леної
програми

документування,
облік та контроль
витрат, пов’язаних із
придбанням ТМЦ та
визначення їх фактичної собівартості

Рисунок 1 – Основні вимоги до організації процесу надходження
та завдання обліку [3]
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Таким чином, процес надходження мимоволі вимагає стратегічного
планування потреби в товарних ресурсах, вибору джерел постачання,
переговорів про умови постачання; розміщення замовлень, транспортування,
отримання та перевірки відповідності товарів, зберігання, обробку і контроль
за якістю ресурсів.
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ПРИБУТКОВІСТЬ ТА БЕЗЗБИТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Метою діяльності виробничого підприємства є отримання прибутку або,
принаймні, беззбиткове функціонування. Саме за цієї умови воно може
навіть в умовах фінансово-економічної кризи уникнути банкрутства і
забезпечувати основу для нормального розвитку [1, c.483].
Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є
прибуток.
Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування
всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.
Залежно від формування та розподілу розраховують декілька видів
прибутку:
 валовий;
 від операційної діяльності;
 від звичайної діяльності до оподаткування;
 від звичайної діяльності;
 чистий.
Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», прибуток – це сума, на
яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати.
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим
доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
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Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як
алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної
діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших
витрат (збитків).
Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між
прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з
прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної
діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного
збитку та податків з надзвичайного прибутку.
Фінансовий результат, відображений у балансі, називається балансовим
прибутком (збитком) [2].
При плануванні чистого прибутку надзвичайні події, доходи та збитки
від них не можна визначити, тому що невідомо, які події та коли відбудуться.
Тому, чистий прибуток плановий – це прибуток від звичайної діяльності.
При плануванні прибутку враховуються зовнішні та внутрішні умови
діяльності підприємства. До зовнішніх відносять зміни макроекономічних
чинників (зміна законодавства, структури попиту, інфляції та інше).
Для впевненості у майбутньому підприємство повинно володіти
певними методиками, що допоможуть стабілізувати діяльність підприємства,
зможуть визначити ступінь залежності підприємства від тих чи інших
факторів і визначити рубіж, при якому підприємство ще може продовжувати
свою діяльність, і нижче якого-вже не може. Однією з них є методика
забезпечення беззбитковості підприємства.
Беззбитковість основної діяльності підприємства розглянута у працях
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, які подають різноманітні
підходи, щодо визначення досліджуваного поняття. Зокрема, на переконання
Овсянкіної А.Ю. «беззбиткова господарська діяльність — це вирішальна
умова функціонування підприємств у транзитивній та ринковій економіці,
яка створює засади для їх безперервної діяльності та усталеного розвитку».
[3, c.133].
Ряд вчених аналізуючи беззбитковість діяльності підприємства,
визначають її, як «точку беззбитковості», тобто рівень фізичного обсягу
продажу при заданій ціні протягом окремого періоду часу (місяць, квартал,
рік), за рахунок якого підприємство покриває витрати. Відповідно, дохід та
подальший прибуток у підприємства виникає за точкою беззбитковості.
Точка беззбитковості показує, за якого обсягу виробництва і реалізації
продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво.
На думку відомого вітчизняного науковця Терещенка О.О. «точка
беззбитковості характеризує обсяг реалізації продукції за якого прибуток
підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції
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відповідає валовим затратам на її виробництво та реалізацію». Точку
беззбитковості називають також точкою «порогового» прибутку чи точкою
рівноваги [4, c.206].
Аналіз стану розробки теоретичних основ беззбитковості свідчить про
існування загальновизнаного підходу до визначення поняття беззбитковості
як режиму господарської діяльності підприємств, за яким одержані доходи
перевищують витрати від діяльності, або дорівнюють їм. На цій основі слід
виділити два базові аспекти сутності категорії беззбитковості. Перший аспект
полягає у тому, що беззбитковість — це режим діяльності підприємства, за
яким доходи дорівнюють витратам; другий аспект — це режим діяльності
підприємства, що забезпечує перевищення доходів над витратами. Така
двохаспектна сутність категорії беззбитковості уможливлює її визначення у
вузькому і широкому розумінні. Вузьке розуміння характеризує стан
підприємства, коли воно не одержує прибутку і не несе збитків. Тобто,
беззбитковість виступає межею, що відокремлює зону прибутків від зони
збитків (має назву «точка беззбитковості», «критична точка», «поріг
рентабельності»), але не забезпечує розвиток підприємства. Широке
розуміння поняття характеризує ситуацію, коли підприємство не тільки
відшкодовує свої витрати, але й отримує прибутки [3, c.135].
Зона беззбитковості визначається як множина всіх точок зони
прибутковості разом з точкою Х0. Вона характеризує такий обсяг реалізації
продукції (робіт, послуг), який забезпечує наявність прибутку, що зазвичай
відповідає поступальному розвитку виробництва і означає наступне: валові
доходи підприємства не менше його валових витрат (ВД ≥ ВВ). Прибуток
підприємства є перевищенням доходів від його діяльності над сумою
видатків і є важливішим джерелом його нагромаджень. Фіскальна частина
виручки від реалізації продукції підприємств (податок на додану вартість і
акцизний збір) централізовано надходить у розпорядження держави,
формуючи дохідну частину державного бюджету.
Використання того чи іншого показника прибутку для оцінки роботи
підприємства значною мірою залежить від цілей аналізу, його користувачів і
замовників. Так, для визначення беззбиткового об’єму продажів і зони
безпечності підприємства застосовують маржинальний прибуток; для оцінки
рівня дохідності виробництва окремих видів продукції – прибуток від
реалізації цих товарів до оподаткування; для оцінки доходності сукупного
капіталу – загальна сума прибутку від усіх видів звичайної діяльності до
оподаткування; для оцінки рентабельності власного капіталу – чистий
прибуток; для оцінки стійкості росту підприємства – капіталізований
прибуток, тощо. [1, c.485].
Отже, прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації
продукції і витратами на її виробництво, тобто її собівартістю, а
беззбитковість характеризує такий стан підприємства, коли воно працює без
збитків, тобто прибутково, одержуючи прибуток, який є основою його
розвитку.
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АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за
виконану ним роботу [1]. Питання заробітної плати є одним з найважливіших
питань української економіки, оскільки рівень праці визначає стандарти
соціального захисту, сукупний платоспроможний попит та темпи
економічних перетворень, що підтверджує актуальність аналізу рівня
заробітної плати. Розмір заробітної плати визначає рівень матеріального
добробуту працівників.
Питаннями оплати праці, сучасного стану заробітної плати в Україні, її
динаміки, формування та розподілу займалися вчені та фахівці:
В. Андрущенко, С. Бандур, Л. Лісогор та інші.
Мета – проаналізувати рівень заробітної плати в Україні за останні роки.
Важливу роль у формуванні рівня заробітної плати та її відтворювальної
функції відіграє рівень мінімальної заробітної плати – це встановлений
законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці [2]. Є два способи визначення розміру мінімальної
заробітної плати. Один із способів, це орієнтація на мінімальні потреби для
збереження життя населення. При такому підході розмір мінімальної
заробітної плати залежить від рівня життя і, очевидно, не повинен бути
нижчим. Розглянемо динаміку мінімальної заробітної плати в Україні за
2012-2022 роки та порівняємо її із прожитковим мінімумом.
За даними таблиці 1, у 2022 році порівняно з 2012 роком розмір
мінімальної заробітної плати в Україні збільшився на 5427 грн., тобто в 6 раз,
або на 505,8%. Якщо подивитися, то в даному періоді прожитковий мінімум
не перевищує мінімальну заробітну плату. Але є ще один нюанс, у
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відповідності до вимог Європейської соціальної хартії, мінімальна заробітна
плата має перевищувати прожитковий мінімум, що найменше, в 2,5 разів.
Видно, що у 2012 році заробітна плата перевищує прожитковий мінімум
лише в 1,1 разів. Під час початку вторгнення Росії в Україну, прожитковий
мінімум був на рівні із мінімальною заробітною платою, позитивним є
підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році, коли вона перевищила
прожитковий мінімум у 2,2 рази, а у 2022 році геть у 2,7 рази.
Таблиця 1 – Динаміка мінімальної, середньої заробітної плати та
прожиткового мінімуму в Україні за 2012-2022 роки [3, 4]
Рік
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Мінімальна заробітна
плата, грн.
1073
1147
1218
1218
1378
3200
3723
4173
4723
6000
6500

Середня заробітна плата,
грн.
2722
3000
3148
3455
4362
6008
7711
9223
10727
12337
14577

Прожитковий мінімум,
грн.
1017
1108
1176
1176
1330
1544
1700
1853
2027
2189
2393

* - на 1 січня поточного року
Отже, можна зробити висновок, що прожитковий мінімум до 2017 року
був занижений, оскільки:
1) не змінювалися складові набору продуктів харчування та
продовольчих товарів, відповідно до споживчого попиту та структури
сукупних витрат;
2) терміни споживання непродовольчих товарів вимагали перегляду у
бік скорочення;
3) вартість продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг
протягом року змінювалася швидше, ніж рівень життя.
Розглянемо рівень середньої заробітної плати за регіонами (табл. 2).
Таблиця 2 – Середня заробітна плата за регіонами України по кварталах
у 2021 році, грн. [5]
Назва областей
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська

Січень
12337
10751
10048
12744
13786
10111
10417
12542
10558
12645

Квітень
13543
11977
10777
13129
13886
11202
11608
13193
11906
13908
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Липень
14345
12782
11740
13892
15287
12044
12745
14107
12625
14543

Жовтень
14045
13054
11517
13730
14791
11679
12058
13486
11911
14554

Грудень
17453
15472
14568
15791
17191
14621
15776
16867
13988
17409

Продовження таблиці 2
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

9780
10324
11038
12535
10995
11353
11406
10306
9922
10364
9971
10725
10460
9696
9877
17533

10780
11696
12052
12651
11624
12575
11812
11303
11613
11766
10647
11801
11690
10826
11174
20422

11684
12556
12924
14072
12609
13321
12866
12348
11743
12374
11552
12338
12307
11350
11547
20956

11457
12097
12549
13592
12245
13397
12440
12005
11615
12122
11471
12223
12276
10878
11534
20481

13331
15783
15262
18414
15379
15990
17202
14602
14384
14843
14253
16194
14421
14323
13537
26759

Середня заробітна плата, протягом 10 років виросла на 11855 грн., тобто
в 5,4 рази, або на 435,5%. Але це не означає, що рівень життя також
підвищився, оскільки разом із зростанням заробітної плати зростали і ціни на
товари та послуги, інфляція та курс валюти.
Проведемо аналіз заробітної плати в Україні за 2021 рік. Середня
номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та
організацій у грудні 2021 року становила 17453 грн., що в 2,9 рази вище рівня
мінімальної заробітної плати (6000 грн.), а за останні 12 місяці розмір
заробітної плати збільшився на 5116 грн., тобто в 1,4 рази, або на 32,6%.
Відзначимо, що
1)
найвища середня заробітна плата за 2021 рік була у м. Київ і
складала 26759 грн.;
2)
найнижча середня заробітна плата за 2021 рік була у
Кіровоградській області і складала 13331 грн.;
3)
у Вінницькій області середня заробітна плата за 2021 рік склала
15472 грн., а це на 11287 грн. нижче від найвищої заробітної плати у м. Києві
та на 2141 грн. вище від найнижчої заробітної плати у Кіровоградській
області. У грудні 2021 року, порівняно з січнем, рівень середньої заробітної
плати у Вінницькій області зріс на 4721 грн., або на 43,9%.
Отже, Україні потрібно глибше вивчати досвід західних країн, для
удосконалення оплати праці. Крім того, лише справедливий розподіл доходів
у реальному секторі економіки може допомогти Україні подолати бідність.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах розвитку економіки України аналіз результатів
фінансово-господарської діяльності підприємства може надати додаткові
підтвердження прогресу чи регресу економіки, а також визначити тренди
розвитку та зростання підприємств на рівні економіки країни та за регіонами.
Економiка
сільськогосподарських
організацій
значно
змінилась,
пiдприємства отримали юридичну та економічну самостiйнiсть, також у свою
чергу несуть повну відповідальність за результати своєї діяльності, яка
неодмінно пов’язана з залученням необхiдних ресурсiв, використанням їх у
виробничому процесi, продажом виробленої продукцiї (робiт, послуг). Саме
тому особливого значення набуває аналіз процесу формування фiнансових
результатiв. Позитивний фінансовий результат є не тільки джерелом
надходжень до бюджету, але і відповідним ресурсом збільшення
потужностей підприємств, їх зростання та нарощування економічного
потенціалу
Наукова література, нормативні документи, а також навчальнометодичні публікації, усі вони широко висвітлюють дослідження аналізу
фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання. Значний внесок
у теорію та практику аналiзу фiнансових результатiв сiльськогосподарських
пiдприємств зробили Балдик Д.О., Бутинець Ф.Ф., Ковальчук М.І.,
Лахтiонова Л.А., Мних Є.В., Нападовська Л.В., Савчук В.К., Шеремет А. Д.
О. В. Шанiн [1, с. 93-99] всі вони розглядають важливі особливості
формування фінансових результатів сільськогосподарських пiдприємств
через призмy специфіки виробничих процесів. Виробничо-господарська і
фінансово-економічна діяльнiсть сільськогосподарських товаровиробників
знаходяться, як і інші її галузі, в пoстійній фінансовій кризі.
Мета - аналіз складу, динаміки та структури фінансових результатів та
рівня прибутковості підприємств України в цілому по економіці та за видами
економічної діяльності.
Фінансові результати займають центральне місце в системі управління
підприємством. Це важлива й водночас дуже складна як економічна, так і
обліково-аналітична категорія. Зміст поняття «фінансовий результат»
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виражається в категоріях «прибуток» і «збиток», які є протилежними за
змістом, але порядок їх формування єдиний. Застосування принципу
нарахування та відповідності доходів і витрат передбачає формування
фінансових результатів методом їх порівняння. Основними джерелами
інформації для визначення фінансового стану підприємства та його
фінансових результатів є фінансова звітність підприємства, а саме: Баланс,
Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про
власний капітал.
Баланс є основою для проведення аналізу фінансового стану
підприємства, а Звіт про фінансові результати дає змогу проаналізувати
структуру доходів і витрат підприємства та визначити основний фінансовий
результат його діяльності — прибуток. Кількісний аналіз ефективності
передбачає оцінку ефективності використання майна підприємства —
основних та оборотних засобів, визначення рівня рентабельності виробничої
діяльності, оцінку ділової активності підприємства на ринку тощо.
Анaліз фiнансових результатiв дiяльності підприємства включaє такі
провідні елементи дослiдження:
1. «горизонтaльний» анaліз – це дослiдження змін кожногo покaзника за
поточний перiод, що розглядaється;
2. «вертикaльний» аналiз даних – це дослiдження структури відповiдних
покaзників і їх змiн;
3. «трендовий» аналіз – це дослідження в загальному вигляді динаміки
зміни показників фінансових результатів діяльності за звітний період.
Доходи та витрати – економічні категорії, рівень яких визначає величину
прибутку й рентабельності підприємства. Доходи та витрати визначають
згідно з П(С)БО та відображаються у Звіті про фінансові результати в момент
їх виникнення, незалежно від часу надходження й сплати грошей.
До голoвних пoказників, що, визначaють фiнансoвий стaн пiдприємства,
належать такі:
 прибyткoвiсть (рентабельність);
 оптимaльний розпoділ прибyтку;
 оптимальні рoзміри влaсних оборoтних активів, які забезпечують
нормальний процес виробництва та реалізації продукції;
 наявність власних джерел формування оборотних активів в розмірі,
достатньому для їх покриття;
 платoспрoмoжність підприємствa.
Фінансовий стaн є стійким, якщо підприємствo дoсягає у вказаних
напрямках необхідних оптимальних параметрів. Якщо ж воно не отримує,
наприклад, прибутку, який би забезпечував неодмінний прирiст власних
фінансових ресурсів, його фінансовий стан не може бути стійким [2, с. 185188]. Його потрібно систематичнo й всебічнo оцінювати з використaнням
різних методів, прийомів і методик аналізу. Це зробить можливим критичну
oцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистицi за
певний період, так і в динамiці – за ряд періодів, дасть змогу визначити
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«больові точки» у фінансовій діяльності та способи більш ефективного
використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Вчасний та неупереджений аналіз фінансових результатів сприяє
підвищенню ефективності діяльності підприємств, найбільш доцільному та
ефективному використанню oснoвних засoбів, мaтеріальних, трyдових і
фінансових ресурсів, усунення додаткових витрат. А отримані результати
аналізу створюють об’єктивні умови для збільшення ефективності
управлінських рішень, а також отримaння аргументованoї облікової та
анaлітичної інфoрмації для планування і прогнозування фінансових
результатів [3, с. 154-157].
Отже, анaліз результатів
фiнансово-господарської діяльності
підприємства є необхіднoю умoвою ефективнoго управління дохoдами і
витратами з метoю збільшення прибутку та підвищення рентабельнoсті. Від
тогo, наскільки якіснo прoведено аналіз фінансових результатів, визначенo
оснoвні чинники, які йогo забезпечують, зaлежить майбутня результативність
діяльності підприємствa. Вважаю, що аналіз фінансових результатів не може
бути обмежений виключно аналізом прибутку або аналізом чистого
грошового потоку. Кожен із цих показників дає інформацію про фінансовий
стан підприємства в певному розрізі й лише комплексний розгляд обох
індикаторів уможливить отримання найбільш повного уявлення про
поточний стан і подальші можливості підприємства.
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ПІДПРИЄМСТВІ
Нeзaлeжно від того, яку форму діяльності обeрe суб’єкт господaрювaння
для виходу нa зовнішній ринок, будь-якa спрaвa для успішного її здійснeння
потрeбувaтимe оргaнізaції. Зокрeмa, вaжливою і ключовою є роль оргaнізaції
бухгaлтeрського обліку нa підприємстві, що здійснює чи плaнує здійснювaти
зовнішньоeкономічну діяльність. Розроблeні тeорeтичні основи оргaнізaції
обліку, які більш чи мeнш успішно зaстосовуються нa одних підприємствaх,
нe зaвжди будуть прaктично обґрунтовaні для використaння суб’єктaми
зовнішньоeкономічної діяльності. Тому для осягнeння високого
eкономічного eфeкту від здійснeння зовнішньоeкономічної діяльності
потрібно узaгaльнити існуючий досвід рaціонaльної тa
eфeктивної
оргaнізaції бухгaлтeрського обліку тa дослідити вплив eкспортно-імпортних
опeрaцій нa її обудову.
Проблeми оргaнізaції обліку були прeдмeтом досліджeння бaгaтьох
учeних, aлe нaйбільший внeсок у їх вирішeння зробили Бeзруких П. С.,
Зaвгородній В. П., Кузьмінський A. М., Литвин Ю. Я., Свірко С. В., Сопко В.
В., Бутинeць Ф. Ф. [1], Шмигeль A. Д., Пaлій В. Ф., Л. Кіндрaцькa, Кузнєцовa
С. A., eрaсимeнко С. С. ,Єпіфaнов A. О., Островeрхa Р. E.. Звaжaючи нa
постійні зміни в eкономіці, зміни інформaційного простору, a тaкож
зростaння знaчeння оргaнізaції бухгaлтeрського обліку для підприємствa,
проблeми оргaнізaції бухгaлтeрського обліку потрeбують постійного
досліджeння.
Мeтою дaного досліджeння є обгрунтувaння особливостeй оргaнізaції
бухгaлтeрського обліку нa підприємстві.
З
розвитком
ринкової
eкономіки
усклaднюються
внутрішньогосподaрські тa зовнішні зв’язки підприємствa, зростaють потоки
eкономічної тa іншої інформaції. Сaмe тому від того, як оргaнізовaно
бухгaлтeрський облік нa підприємстві, як він виконує свої облікові,
контрольні тa aнaлітичні функції, знaчною мірою зaлeжить рівeнь прийнятих
упрaвлінських рішeнь.
Оргaнізaція бухгaлтeрського обліку – цe цілeспрямовaнe впорядкувaння
тa вдосконaлeння мeхaнізму, структури і процeсів бухгaлтeрського обліку в
умовaх конкрeтного підприємствa.
Оргaнізaція бухгaлтeрського обліку – цe нaуково обґрунтовaнa
сукупність умов, зa яких нaйбільш eкономно і рaціонaльно здійснюється збір,
обробкa і збeрігaння бухгaлтeрської інформaції з мeтою опeрaтивного
контролю зa eфeктивним використaнням мaйнa підприємствa тa нaдaння
користувачам нeупeрeджeної інформaції для прийняття упрaвлінських
рішeнь [2].
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Врaховуючи позиції нaуковців, можнa визнaчити, що фaкторaми впливу
нa оргaнізaцію обліку суб’єктів мaлого підприємництвa є:
1. Форми оргaнізaції бухгaлтeрського обліку.
Зaконом «Про бухгaлтeрський облік тa фінaнсову звітність в Укрaїні» [1]
пeрeдбaчeно сaмостійний вибір форми оргaнізaції бухгaлтeрського обліку:
– ввeдeння до штaту підприємствa посaди бухгaлтeрa aбо створeння
бухгaлтeрської служби нa чолі з головним бухгaлтeром;
– користувaння послугaми спeціaлістa з бухгaлтeрського обліку,
зaрeєстровaного як підприємeць, який здійснює підприємницьку діяльність
бeз створeння юридичної особи;
– вeдeння нa договірних зaсaдaх бухгaлтeрського обліку
цeнтрaлізовaною бухгaлтeрією aбо aудиторською фірмою;
– сaмостійнe вeдeння бухгaлтeрського обліку тa склaдaння звітності
бeзпосeрeдньо
влaсником
aбо
кeрівником
підприємствa.
Ця
формa оргaнізaції бухгaлтeрського обліку нe можe зaстосовувaтися нa
підприємствaх, звітність яких повиннa оприлюднювaтися, тa в бюджeтних
устaновaх.
2. Зaстосовувaних форм облікових рeгістрів – форми бухгaлтeрського
обліку.
Зaконом Укрaїни «Про бухгaлтeрський облік тa фінaнсову звітність в
Укрaїні» визнaчeно, що підприємство сaмостійно обирaє форму
бухгaлтeрського [1].
Вeдeння бухгaлтeрського обліку тa склaдaння фінaнсової звітності нa
кожному підприємстві здійснюється нa підстaві нормaтивно-прaвових
докумeнтів, що розробляються оргaнaми, нa які поклaдeно обов'язки
рeгулювaння у крaїні питaнь обліку і звітності. Цe дaє змогу вeсти
бухгaлтeрський облік і склaдaти фінaнсову звітність зa єдиними принципaми
й формою і тaким чином зaбeзпeчувaти порівнянність облікової інформaції.
Однaк підприємство, виходячи з конкрeтних умов господaрювaння, можe
вибирaти нaйбільш прийнятні для нього форми вeдeння обліку [3, с. 217].
Відповідно до Зaкону Укрaїни "Про бухгaлтeрський облік тa фінaнсову
звітність в Укрaїні", обліковa політикa визнaчaється як сукупність принципів,
мeтодів і процeдур, що використовуються підприємством для склaдaння тa
подaння фінaнсової звітності [1].
Обліковa політикa пeрeдбaчaє: упорядкувaння облікових процeдур нa
підприємстві;
мeтодологічнe тa мeтодичнe відобрaжeння мaйнa
підприємствa, господaрських опeрaцій тa рeзультaтів його діяльності;
нaдaння бухгaлтeрському обліку плaномірності тa цілeспрямовaності;
зaбeзпeчeння eфeктивності обліку тa ін.
Тaким чином, оргaнізaція бухгaлтeрського обліку є вaжливим eлeмeнтом
eфeктивного функціонувaння підприємствa. Інформaційнe зaбeзпeчeння
систeми упрaвління мaє місцe нa всіх eтaпaх оргaнізaції систeми
бухгaлтeрського обліку тa є його нeвід’ємною чaстиною. Нa сьогоднішній
чaс існує ряд питaнь з оргaнізaції бухгaлтeрського обліку в Укрaїні, що є
нaзрілими тa потрeбують вирішeння.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА
Проведення аудиту є важливою складовою ефективності системи
управління на промислових підприємствах. Особливу увагу потрібно
приділити виробничій собівартість продукції, бо з точки зору фінансового та
податкового обліку саме собівартість є основним елементом формування
витрат. За допомогою якісного аудиту виробничих витрат, підприємство
також може розробляти способи вдосконалення системи обліку виробничої
собівартості на підприємстві [1, 79].
Метою нашого дослідження є розгляд теоретичних засад щодо методики
та врахування особливостей аудиту витрат виробництва.
Мета аудиту витрат виробництва – підтвердження достовірності та
якості формування витрат, виходу продукції, облік браку та правильності
відображення їх в обліку. При проведенні аудиту витрат виробництва
вивчаються процеси і явища, відображені документально і пов’язані з
виробничою діяльністю підприємства.
Об'єктами аудиту виступають види витрат підприємства та господарські
операції щодо їх обліку і віднесення на конкретні об'єкти.
Джерелами інформації аудиту витрат є:
- вимоги нормативних документів, що регулюють облік витрат;
- наказ про облікову політику підприємства;
- первинні документи щодо віднесення витрат на певні об'єкти обліку;
- регістри обліку витрат (виробничі звіти, відомості розподілу втрат,
журнали-ордери, Головна книга);
- звітність підприємства (ф. 2 «Звіт про фінансові результати» тощо);
- бухгалтерські записи за рахунками:

23 «Виробництво»;

90 «Собівартість реалізації»;

91 «Загальновиробничі витрати»;

92 «Адміністративні витрати»;

93 «Витрати на збут»;
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94 «Інші витрати операційної діяльності»;

13 «Знос необоротних активів»;

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;

20 «Виробничі запаси»;

21 «Поточні біологічні активи»;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» [2, 69].
Основними завданнями аудиту витрат є:
1)
контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку
витрат та й відображення інформації про витрати у фінансовій звітності
підприємства (аналітичні процедури щодо порівняння витрат в попередньому
та звітному періодах у відповідності до облікової політики);
2) встановлення правильності розмежування витрат за звітними
періодами;
3) визначення дотримання принципу постійності обліку витрат
(моніторинг первинних документів та звітність управлінського персоналу);
4) перевірка відповідності методу обліку витрат галузевим і технікоекономічним особливостям підприємства (дослідити методику формування
витрат підприємства у відповідності до галузевих стандартів);
5) оцінити правильність класифікації і визнання витрат (провести
процедури по виявленню та ідентифікації витрат);
6) встановлення правильності оцінки матеріальних цінностей, які
віднесені на собівартість продукції (перевірка на відповідність формування
собівартості продукції (облікова політика підприємства));
7) визначення меж віднесення до затрат основної діяльності вартості
матеріалів використаних на ремонт, будівництво і т.д. основних засобів
(перевірка законності дотримання встановлених норм);
8) перевірка правильності відображення в обліку затрат на тару й
упаковку (відповідність кореспонденцій рахунків);
9) встановлення правильності списання нестач в межах природних втрат
(порівняння сум списання і норм облікової політики);
10) перевірка правильності списання на затрати сум безнадійної
заборгованості, строк позовної давності якої минув;
11) перевірка правильності нарахування зносу на необоротні активи та
його віднесення на об'єкти обліку (перевірка правильності нарахування та
списання);
12) перевірка обґрунтованості витрат, пов'язаних з організацією та
управлінням виробництвом, і способів їх розподілу (аналітичні процедури до
формування собівартості) [3, 254].
Отже, метою аудиту витрат виробництва є підтвердження достовірності
та якості формування витрат, виходу продукції, облік браку та правильності
відображення їх в обліку. Аудит виробничих витрат є важливим елементом
системи формування доходу та витрат на підприємстві.
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РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, ЯК МЕТОД
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
В умовах сьогодення інвентаризація є незамінним важелем у системі
внутрішньогосподарського контролю та управління матеріальними
ресурсами на кожному підприємстві. Особливо важливим є інвентаризація на
підприємствах з матеріаломістким виробництвом, таких як переробні
підприємства, підприємства у сфері роздрібної торгівлі та на підприємствах,
пов’язаних з громадським харчування, де після проведення інвентаризації
можна одразу виявити факт нестачі або надлишку запасів та встановити
працівників, з вини яких це сталося, та внести відповідні корективи до
бухгалтерського обліку. Завдяки інвентаризації можна отримати точну і
актуальну інформацію, без якої баланс втрачає свій сенс, а фінансова
звітність вважається недійсною.
Значний внесок у дослідження сутності та методології інвентаризації та
впровадження її у діяльність підприємства належить таким українським
вченим, як: Голов С. Ф., Крамановський Л.М., Голошевич І., Бутинець Ф.Ф.,
П.І. Гайдуцький, Максименко І.Я., В.В. Сопко В.В., та ін.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, підприємства зобов’язані
проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка. Ця вимога
поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційноправових форм і форм власності, а також на представництва іноземних
суб’єктів господарської діяльності [1].
Основною причиною необхідності проведення інвентаризації є
виникнення господарських процесів, які з певних причин не можуть бути
одразу відображені у бухгалтерських документах. До таких процесів
відносять:
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 природній убуток цінностей у процесі зберігання (усушка, відтік,
розлив, утруска, випарювання, подрібнення, розпилювання, вивітрювання
тощо);
 неточне зважування, вимірювання під час надходження або відпуску
цінностей;
 пересортиця взаємозамінних матеріалів, продуктів, виробів, яка
виникає під час вибуття активів (передачі у виробництво або на господарські
потреби, продажу та ін.);
 помилки у первинних документах на надходження і витрачання
ресурсів;
 помилкові записи в регістрах синтетичного й аналітичного обліку;
 зловживання матеріально відповідальних осіб (обмірювання,
обважування, розкрадання тощо) [2].
Інвентаризація повинна здійснюватися на низці основоположних правил,
обмежень та вимог, узагальнених у трьох пов’язаних між собою складових:
інвентаризація повинна засвідчувати документальну наявність об’єктів з
фактом, інвентаризація повинна підтверджувати вказані облікові дані та
інвентаризація повинна сприяти прийняттю ефективних управлінських
рішень на основі її проведення у різних сферах господарювання.
Під час проведення інвентаризації фіксація фактичних залишків,
особливо на великих підприємствах, є досить трудомісткою ділянкою що
займає багато часу, тому для вирішення цієї проблеми потрібно запровадити
комп’ютеризацію як обліку, так і логістики та управління на підприємстві.
Для цього потрібно впровадити маркування штрих-кодами кожної одиниці
товару та використовувати сканери під час інвентаризації. Таким чином
можна зменшити терміни проведення інвентаризації та терміни
навантаження трудових ресурсів, при цьому інвентаризація буде проводитися
більш точно та об’єктивно.
Отже, можна зробити висновки, що інвентаризація є невід’ємною
складовою внутрішньогосподарського обліку та одним із найважливіших
елементів методу бухгалтерського обліку. Завдяки правильній організації
процесу на підприємстві та висококваліфікованих спеціалістів членів
інвентаризаційної комісії можна отримати точну та своєчасну облікову
інформацію для прийняття подальших управлінських рішень.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ
На сьогоднішній день актуальність і значимість грошових коштів не
викликає сумнівів. Грошові кошти за своєю природою є початковою і
кінцевою стадією кругообігу господарських засобів, швидкість руху
грошових коштів визначається ефективністю діяльності підприємства. Обсяг
наявних у підприємства грошей визначає платоспроможність підприємства
(одну з найважливіших характеристик фінансового становища підприємства).
Грошові кошти – це унікальний вид оборотних коштів, який володіє
абсолютною ліквідністю, тобто здатний негайно виступати засобом платежу
за зобов’язаннями підприємства в будь-який час.
На практиці облік грошових коштів та їх еквівалентів є достатньо
регламентованим законодавчими та підзаконними нормативно-правовими
актами України. Але розширення форм і видів здійснення розрахунків,
властивостей та функцій грошових коштів викликали необхідність
детального дослідження високоліквідних активів з метою коректного
формування інформаційної бази, основою якої є бухгалтерський облік та
економічний аналіз.
В економічній літературі існує безліч визначень поняття «грошові
кошти» (табл. 1).
Таблиця 1 – Економічна сутність поняття «грошові кошти»
Джерело
С.М. Остафійчук [3]

Визначення
Грошові кошти – готівка в касі підприємства, депозити до
запитання, кошти на банківських рахунках, які характеризуються
абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь-який момент бути
використані для здійснення розрахунків, або обміняні на законні
платіжні засоби.
Г.В. Осовська [2]
Грошові кошти – це доходи і надходження, що
акумулюються у грошовій формі на рахунках підприємства,
організації, установи у банках і використовуються для
забезпечення їх власних потреб або розміщення у вигляді ресурсів
банків
О.С.
Філімоненко
Грошові кошти – це кошти у вигляді грошей, які знаходяться
[5]
в касі підприємства, на рахунках в установах банку, в
акредитивах, у підзвітних осіб та на депозитах до запитання
О.С. Височан [1]
Грошові кошти – це кошти в касі, електронні гроші, кошти
на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути
використані у будь-який момент для проведення розрахунків в
процесі здійснення господарських операцій

Згідно з нормативними документами до грошових коштів відносять
готівку, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання. Готівковий і
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безготівковий грошові обороти органічно пов'язані між собою, що
реалізується через перехід однієї форми в іншу. Наприклад, виручка
надходить до каси підприємства, а потім здається до установи банку для
зарахування на поточний або інший рахунки. Із цих рахунків у банку
проводяться розрахунки між господарюючими суб'єктами та надходить
готівка в касу підприємства для видачі заробітної плати, авансу підзвітним
особам тощо.
За своєю природою грошові кошти є ресурсом забезпечення
платоспроможності, зв’язуючою ланкою всіх господарських процесів
підприємства. Не зважаючи на те, що грошові кошти займають незначну
питому вагу у загальній сумі активів підприємства, вони відіграють
надзвичайно важливу роль для забезпечення його існування та гармонійного
розвитку – із них починається операційний цикл, ними ж він і закінчується.
Сопко В.В. наводить наступну класифікацію грошових коштів [4]:
1. За видами валют: національна валюта, іноземна валюта;
2. За місцем зберігання: аванси видані, підзвітні кошти, еквіваленти
грошових коштів, рахунок в банку, каса;
3. За призначенням: необоротні, оборотні;
4. За джерелами надходження: власні, запозичені, залучені.
Остафійчук С. М. пропонує виділити наступні ознаки класифікації
грошових коштів, які б у повній мірі відповідали реальним потребам
користувачів бухгалтерської інформації:
І. За формою існування розрізняти готівкові та безготівкові грошові
кошти. До готівкових грошових коштів відносити грошові кошти в касі, до
безготівкових – грошові кошти на рахунках в банках та електронні гроші.
ІІ. За видом валюти: грошові кошти у національній валюті та грошові
кошти в іноземних валютах. Класифікація грошових коштів за видами валют
має надзвичайно важливе значення для управління залишком грошових
коштів, оскільки дозволяє керівництву підприємства оперативно реагувати на
зміну курсів іноземних валют відносно національної валюти.
ІІІ. За місцем зберігання: грошові кошти в касі; грошові кошти на
рахунках в банках; електронні гроші (залишки на депозитних платіжних
картках та кошти на рахунках платіжних систем в Інтернеті). Дана
класифікаційна ознака має дуже важливе значення для проведення
інвентаризації грошових коштів.
Загальний підхід до класифікації руху грошових коштів наведений на
рисунку 1.
Така класифікація дає можливість;
- оцінити здатність підприємства забезпечувати грошові кошти,
необхідні для продовження та розширення основної діяльності без залучення
зовнішніх джерел фінансування;
- виявити вкладення коштів в активи, які забезпечуватимуть генерування
прибутку і грошових потоків у майбутньому;
- передбачити майбутній рух грошових коштів, пов’язаний з вимогами
осіб, які надали підприємству капітал [3].
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Виплата грошових коштів та
їх еквівалентів

Надходження грошових
коштів та їх еквівалентів
Надходження від
покупців (замовників)
Інші операційні
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Рисунок 1 – Розподіл грошових потоків за видами діяльності
Зарахування конкретної операції, пов’язаної з рухом грошових коштів, в
певну класифікаційну групу обумовлюється перш за все характером
господарської діяльності підприємства.
На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновок,
що класифікація грошових коштів та їх еквівалентів сприятиме розумінню їх
суті, проведенню оцінки, здійсненню інвентаризації та коректному
відображенню у звітності. В подальшому необхідно звернути увагу на
функції грошових коштів та їх еквівалентів, дослідити питання оцінки
вказаних активів, звернувши увагу на електронні гроші, питома вага яких у
розрахунках значно зростає.
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Безумовно аналіз фінансового стану необхідний на будь-якому
підприємстві. Позитивні результати мають високий інтерес для інвесторів,
кредиторів, постачальників матеріалів, тому в умовах ринкової економіки
підприємствам необхідно мати бездоганну репутацію та фінансову стійкість.
Питання аналізу фінансового стану підприємств розглядаються у працях
зарубіжних та вітчизняних науковців й практиків. Серед основних варто
визначити праці: Кондратюк О.В., Баканова М.І., Привалова В.П.,
Білик М.Д., Даниленка А.І., Павловської О.В., Аверіна М.Ю.,
Безбородова Т.В., Рудницької О.М., Швець В.Я., Крейніної М.Н.,
Денисенко М.П. та інших.
Метою даного дослідження є розкриття сутності та завдань аналізу
фінансового стану, його методики, необхідності проведення на
підприємствах.
Беручи до уваги думку Білик М.Д., щодо самого поняття фінансового
стану підприємства, його можна розглядати як «реальну (фіксовану на
момент часу) і потенційну фінансову спроможність підприємства
забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку
та погашення зобов’язань перед підприємствами й державою. Кількісно він
вимірюється системою показників, на підставі яких здійснюється його
оцінка» [1].
Актуальність цієї теми не згасає і до сьогодні. Адже,фінансовий аналіз
це система, яка спеціально спрямована на вивчення причинно-наслідкових
зв'язків
у
фінансовому
середовищі,
їх
фінансових
ресурсах,
взаємовідносинах, їх оцінки стану та перспектив життєдіяльності суб'єкта
господарювання. Відповідно, якщо підприємство прагне стабільно
залишатись конкурентоспроможним на ринку та отримувати задовільні
фінансові результати, то обійтись без застосування цього аналізу для
подальшого існування, не можливо.
Відповідно, своєчасне виявлення недоліків та усунення проблем
діяльності підприємства та безпосередньо стабілізація й платоспроможності
підприємства є основною ціллю аналізу фінансового стану[2].
Саме аналіз фінансового стану зосереджений на виявленні можливостей
підвищення рівня ефективності функціонування підприємства та його
перспективи, виявлення проблем та шляхів їх вирішення. Також аналіз дає
можливість виявити проблеми та недоліки у фінансовому стані. Відповідно
виявляє за якими напрямами потрібно проводити аналітичну роботу.
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Також потрібно зазначити, що безпосередньо фінансовий аналіз має
вплив на прийняття управлінських рішень, щодо оптимізації та посилення
фінансово-економічного стану підприємства в інтересах власників.
Стійкість та стабільність фінансових результатів є важливою
характеристикою діяльності підприємства, задовільність стану показує
конкурентоспроможність підприємства та його потенціал. Що є необхідною
передумовою для ведення діяльності підприємства усіх форм власності, а
також є необхідною для основних користувачів, а саме інвесторів, власників,
керівництво підприємства, банки, постачальники та інші кредиторів,
працівників підприємства, юридичних та фізичних осіб, яких цікавить
фінансово-господарська діяльність відповідного підприємства.
Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства можна
назвати:
 Формування заходів, щодо зміцнення фінансового стану та
ефективного використання фінансових ресурсів підприємства.
 Оцінка фінансового стану та чинників, що на нього впливають та
формують.
 Аналіз ефективності розподілення капіталу та активності підприємства.
 Розрахунок платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та
конкурентоспроможність підприємства, їх зв'язків та недоліків між ними [3].
Для проведення фінансового аналізу та при оцінці фінансового стану
використовуються ряд показників найбільш визначальними з яких є
показники: ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності, а також
важливим є аналіз наявної дебіторської та кредиторської заборгованості.
Обов’язково приймаються до уваги показники результативності діяльності
суб’єкта державного сектору економіки.
Відповідно поняття фінансового стану підприємства багатогранне, проте
не має чіткого визначення, але за своєю природою – це комплексний
показник, що вказує на становище підприємства за теперішніх умов та
характеризує діяльність господарюючого об‘єкта. Проте, сама оцінка
фінансового стану посідає вагоме місце у фінансовому аналізі, адже
задовільний фінансовий стан є найважливішою ознакою результативності
діяльності підприємства, що показує конкурентоспроможність підприємства
його стресостійкість та потенціал у діловому співробітництві, оцінює якою
мірою гарантовані економічні процеси діяльності підприємства та його
партнерів за фінансовими та іншими відносинами.
Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються
внутрішні та зовнішні джерела інформації, а саме:
 Баланс Ф-1;
 Звіт про фінансові результати Ф-2;
 Звіт про рух грошових коштів Ф-3;
 Звіт про власний капітал Ф-4;
 примітки для річної фінансової звітності Ф-5 [4].
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До методики аналізу слід віднести такі поняття, як: аналіз ділової
активності підприємства, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності і
платоспроможності.
Ділова активність підприємства виявляється в динаміці його розвитку,
досягненні ним цілей, які відображають натуральні та вартісні показники, в
ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків
збуту продукції тощо.
Фінансова стійкість підприємства – визначає стабільність діяльності
підприємства у довгостроковій перспективі. Вона пов'язана з загальною
фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від
кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства – це надійно
гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової
кон'юнктури і поводження партнерів.
Рентабельність – це відносний показник прибутковості, що характеризує
ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства,
співвідношення прибутку і витрат, виражене у відсотках.
Ліквідність підприємства – це наявність у нього оборотних коштів у
розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових
зобов'язань хоча б і з порушенням термінів погашення, передбачених
контрактами.
Платоспроможність – означає наявність у підприємства коштів і їхніх
еквівалентів, достатніх для негайного погашення кредиторської
заборгованості, яка цього потребує [3].
Отже, можна засвідчити, що аналіз фінансового стану підприємства
посідає велику роль у забезпеченні платоспроможності, ліквідності та
фінансової стійкості й надає керівництву доступ до оперативної інформації,
яка дозволяє прийняти управлінські рішення і запобігання помилок.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕСІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У сучасній економічній реальності все більшого значення набувають
управлінські рішення, які дозволяють зберегти накопичений економічний
потенціал і максимально підвищити його за поєднанням вигод і ризиків.
Використання внутрішньогосподарського контролю для цієї мети є одним із
найкращих способів досягнення цих цілей. Це пояснюється тим, що він не
лише формує надійну інформаційну базу про ситуацію в компанії, а й
характеризується методичними інструментарієм, які використовуються для
прийняття управлінських рішень.
Питання теоретичного обґрунтування внутрішньогосподарського
контролю та його практичної значимості знайшли своє відображення в
працях таких українських науковців як Бабіч І. І., Бугай Н. О., Бутинець Н.Г.,
Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Домбровська В. В., Мазурьонок В. В., Медвідь
Л. Г., Миронова Ю. Ю., Мулик Я.І., Нападовська Л.В., Погорелов Ю. С.,
Руденко Л. О., Чередніченко М. Г. та інші.
Чередніченко М. Г. та Руденко Л. О. відзначають, що
внутрішньогосподарський контроль – це система безперервних дій з боку
власника та управлінського персоналу підприємства за функціями об’єкту
управління, яка здійснюється в рамках чинного законодавства з метою
забезпечення відповідності прийнятим управлінським рішенням та сприяння
успішному досягненню поставлених цілей найбільш прийнятним для
підприємства способом [2].
Сучасні науковці вивчають внутрішньогосподарський контроль як
інструмент для оцінки вже прийнятих управлінських рішень та підготування
на основі цього інформації, яка використовуватиметься для прийняття
наступних рішень. На сьогодні практично не розглядається можливість
інтеграції внутрішньогосподарського контролю в процес прийняття
управлінського рішення та його застосування в процесі обґрунтування
альтернативних варіантів рішень і проектів.
Система менеджменту в сучасних умовах характеризується
ускладненими трансформаціями, що обумовлюються дією постійно
динамічних зовнішніх, а відповідно і внутрішніх факторів. Відзначення
внутрішньогосподарського контролю як інструменту для обґрунтування
адміністративних рішень є відносно новим підходом до позиціонування даної
функції управління. Внутрішньогосподарський контроль у традиційному
розумінні зводиться насамперед до контролю за реалізацією управлінських
рішень. Акцент робиться на ретроспективному управлінні. Даний підхід є
цілком обґрунтованим. Це пояснюється тим, що основна функція,
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притаманна самій функції контролю, повинна бути спрямована на перевірку
того, що було зроблено і що вже відбулося. На додаток до цього,
ретроспективний внутрішній контроль дозволяє розрізняти такі завдання, як
перевірка:
- законності функціонування суб’єкта господарювання;
- відповідності методик функціонування підприємства затвердженим
внутрішнім, локальним актам;
- досягнення економічних показників діяльності та інших планованих
результатів;
- відповідності
управлінських
рішень
системи
менеджменту
встановленим пріоритетам та стратегії розвитку підприємства.
Сучасний внутрішньогосподарський контроль перевірку минулого
розглядає як один із напрямків, при цьому, далеко не головний.
Різноманітність функціональних напрямів внутрішньогосподарського
контролю
підтверджується
наступною
позицією
вчених:
«Внутрішньогосподарський контроль» включає економічний, фінансовий і
фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємства і більш точно
характеризує зміст процесів, що відбуваються в компанії. Ця різноманітність
внутрішньогосподарського
контролю
визначається
їх
істотними
характеристиками, ключовими завданнями та різними напрямками, які
визначаються
відповідно
до
ходу
побудови
системи
внутрішньогосподарського контролю та головними цілями системи
управління підприємством.
Прогресивний підхід до побудови системи внутрішньогосподарського
контролю має передбачати акцентування уваги не стільки на
ретроспективному, скільки на перспективному контролі. Його сутнісні
характеристики відрізнятимуться від ретроспективного як за доказовою та
інформаційною базами, так і за методиками й методами опрацювання
інформації.
Система
внутрішньогосподарського
контролю
в
прийнятті
управлінських рішень виступатиме інструментом для їх обґрунтування. При
цьому, зазначений напрямок внутрішньогосподарського контролю є
невіддільним від ретроспективного контролю, адже має використовувати
інформацію, отриману саме в результаті його застосування.
Перспективний внутрішньогосподарський контроль в процесі прийняття
управлінських рішень формуватиме інформаційну основу для маніпуляції
релевантними витратами та оптимізації управлінських рішень. При цьому, в
якості одного із сегментів інструментарію для зазначеного напрямку
контролю доцільно використовувати прийоми оптимізації управлінських
рішень, що є складовою економіко-математичних методів аналізу.
Основними завданнями перспективного внутрішньогосподарського
контролю є:
- перевірка законності управлінських рішень;
- контроль ризиків, що виникають із прийняттям управлінських рішень;
- вивчення альтернативних управлінських рішень та обґрунтування
оптимальності обраного варіанту;
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- контроль макроекономічної раціональності управлінських рішень;
- контроль соціальної, екологічної, безпекової, іміджевої оптимальності
прийнятого управлінського рішення.
Виходячи із визначених напрямків в рамках перспективного
внутрішньогосподарського контролю може виникнути дискусія, що дані
завдання є елементами системи управління, його функції аналізу чи
планування, проте в жодному разі не контролю.
Перспективний внутрішньогосподарський контроль поєднує в собі
елементи поточного контролю, який орієнтується на вивчення та оцінку
дійсного стану речей та прогнозного контролю, що передбачає перевірку та
оцінку фактів, які можуть настати в результаті прийняття того чи іншого
управлінського рішення.
Система
управлінських
рішень
ґрунтується
на
принципі
альтернативності.
Відповідно,
метою
перспективного
внутрішньогосподарського контролю є формування інформаційної основи
для обґрунтування всіх альтернатив та вибору одного із найкращих варіантів
рішення [1].
Таким чином, в сучасних умовах виникає потреба актуалізувати роль
внутрішньогосподарського контролю та присвоїти йому позицію інструменту
для обґрунтування управлінських рішень. Внутрішньогосподарський
контроль підприємства можна визначити як систему заходів, що
реалізуються в двох основних напрямках: ретроспективному (підтвердження
досягнутого
рівня
діяльності
підприємства)
та
перспективному
(обґрунтування управлінських рішень відповідно до макроекономічних та
мікроекономічних реалій і стратегії розвитку підприємства).
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Одним із найскладніших і найвідповідальніших видів аудиту є перевірка
фінансових результатів і фактичного фінансового стану підприємства.
Фінансовим результатом діяльності підприємства, згідно з П(С)БО 3 «Звіт
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про фінансові результати», може бути прибуток або збиток. Прибуток – це
сума, на яку доходи перевищують пов᾿язані з ними витрати, тоді як збиток –
це сума, на яку сума витрат перевищує суму доходу, що несе ці витрати.
Об᾿єкт аудиту – фінансові результати (прибуток і збиток) підприємства,
операції, пов᾿язані з його формуванням.
Джерелами інформації для аудиту фінансових результатів є:

вимоги нормативних документів, що регулюють облік
фінансових результатів;

наказ про облікову політику;

установчі документи;

первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат
діяльності, доходів та фінансових результатів;

регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам сьомого
і дев᾿ятого класів;

баланс (річний і квартальні);

Звіт про фінансові результати [1].
Під час аудиту фінансових результатів необхідно пам’ятати, що
діяльність будь-якого підприємства має дві складові: господарську діяльність
(вартість залучених у виробництво активів) і фінансову діяльність (сума
використаних зобов’язань). Від взаємодії цих елементів залежать фінансові
результати, тому аудитори перед проведенням аудиту повинні розуміти мету
бізнесу (прибуток, завоювання ринку тощо). Тільки в цьому випадку ви
зможете ефективно перевіряти фінансові результати та підготувати аналіз
показників, необхідних підприємству.
Мета аудиту фінансових результатів відповідно до МСА 200 «Загальні
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту» полягає у висловленні аудитором незалежної професійної
думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації
про фінансові результати діяльності підприємства [4].
Методика проведення аудиту фінансових результатів передбачає
декілька основних стадій: організаційну, підготовчу (планування),
технологічну та результативну.
Відповідно до стандарту, аудитори використовують окрему методологію
аудиту фінансової діяльності, розроблену для компаній на основі їхніх
характеристик, яка отримує відповідні аудиторські докази, окреслює
процедури та робить висновки та дає подальші рекомендації для покращення
фінансових результатів.
Щодо аудиту фінансової діяльності підприємства, то вчені Мултанівська
Т.В. мають різні методики [5] та Гончарук Я.А. [2]. У дослідженні
розглядаються алгоритми, які зосереджуються на аудиті фінансових
результатів, описуються методи та прийоми, які використовуються в
поетапному процесі аудиту.
У науковій роботі Мултанівської Т.В. [5, с.134-135] передбачено, що
аудит фінансової діяльності підприємств має здійснюватися в такому
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порядку: закриття та списання доходів і витрат; аудит визначення чистих
фінансових результати; підтвердження результатів визначення відстрочених
податкових активів та зобов'язань; взаємозв'язок між різними формами
показників звітності; узагальнення інформації, виявлення помилок, надання
аудиторських висновків.
Науковець Гончарук Я.А. [2, с.182] пропонує при проведенні аудиту
фінансових результатів суб’єкта господарювання сконцентрувати увагу на
аналізі Звіту про фінансові результати і передбачає відповідні етапи
аудиторської перевірки: визначення виду діяльності підприємства та
правильності його зазначення у формі; перевірка наявності, повноти і
правильності заповнення реквізитів і показників рядків звітності; логічний
аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з
найбільшим ризиком, тобто тих, де найбільша можливість виявлення
шахрайства або помилок в обліку та звітності; перевірка рахунків; перевірка
показників форм фінансової звітності, встановлення суттєвості виявлених
відхилень в показниках фінансової звітності; перевірка дотримання
встановлених законодавством строків і термінів подання фінансової
звітності.
Аудит фінансових результатів відіграє важливу роль у встановленні
надійності, достовірності та цілісності інформації для її користувачів
(власників, акціонерів, кредиторів тощо), за якою вони зможуть приймати
ефективні управлінські рішення. Визначення майбутньої фінансової стратегії
об’єкта аудиту залежить від якості та сумлінності виконаної аудиторської
роботи та об’єктивності аудиторського висновку. При цьому суб’єкти
господарювання накопичують інформацію про суму доходів і витрат за
власною методикою, за допомогою якої розраховують цільовий показник
оподаткування та розмір податку на прибуток, і передають її до державного
бюджету. Тому власник може вимагати незалежної перевірки для визначення
правильності, повноти та законності фінансових результатів бізнесу. У
зв’язку з цим виникає потреба в розробці ефективної методології аудиту
фінансових результатів, яка охоплюватиме всі аспекти визначення
фінансових результатів, точного відображення фінансових результатів у
фінансовій звітності, точного та повного виявлення бухгалтерських помилок
і навіть можливого навмисного шахрайства [3].
Отже, аудит фінансових результатів підвищить ефективність діяльності
підприємства, надасть можливість точно визначити та оцінити ризики
винекнення помилок, оцінити реальний фінансовий стан підприємства, а
також ефективно керувати його фінансово-господарською діяльністю.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До військового стану в Україні намічалися позитивні зміни в
інвестиційному процесі. Понад дві третини коштів вкладено було в об’єкти
виробничого призначення. Були певні позитивні зрушення в інвестиційному
кліматі України та поліпшенні інвестиційного іміджу держави. Світовий банк
готував проект кредитування українського сільського господарства,
Європейський банк реконструкції та розвитку мав сприяти реалізації
регіональних проектів, у тому числі у виробничій сфері. Змінювалася
структура кредитних вкладів у банківській сфері. Спостерігалося синхронне і
динамічне зростання показників банківської системи.
Водночас існує великий розрив між потенціалом виробництва i
можливостями його фінансування з різних джерел: банків, небанківських
установ та іноземних надходжень. Динаміка зростання обсягів прямих
іноземних інвестицій ще дуже повільна, а обсяги інвестицій на душу
населення значно нижчі, ніж у сусідніх постсоціалістичних країнах: Чехії,
Польщі, Естонії. У зв’язку з цим важливо мати відпрацьовану методику, яка
б давала змогу здійснювати єдиний підхід до підготовки інвестиційних
пропозицій і прийняття ефективних інвестиційних рішень. Розроблений
проект для інвестування має бути обґрунтований з економічної, технічної,
технологічної точок зору, а також треба передбачити системи управління й
фінансування, загальну довговічність результатів проекту. Важливо
врахувати особливості оцінки фінансових інвестицій, і, насамперед,
особливості їх обліку [3, 104].
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено
вимоги щодо аудиторської перевірки акціонерних товариств. У цьому
документі визначений перелік питань, на підставі яких незалежні аудитори
(фірми) повинні підтвердити повноту та достовірність бухгалтерської
звітності акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій і
сформувати на цій основі висновки про їх реальний фінансовий стан.
Податок на дивіденди не застосовується у випадку виплати дивідендів у
вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує
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дивіденди за умови, що така виплата не змінює частки участі всіх акціонерів
(власників) у Статутному фонді підприємства-емітента. Окремим питанням
під час аудиторської перевірки виступають операції з цінними паперами. Тут
аудитор повинен розглянути формування балансової вартості паперів
відповідно до фактичних витрат на їх придбання, правильність відображення
операцій в обліку на підставі правильно оформлених документів – актів,
договорів [2, 132].
Аудиторська перевірка обліку фінансових інвестицій на підприємстві
здійснюється в наступній послідовності:
 збір загальної інформації про фінансові інвестиції;
 оцінка надійності системи внутрішнього контролю;
 оцінка величини аудиторського ризику, визначення методів аудиту
фінансових інвестицій;
 складання програми аудиторської перевірки обліку фінансових
інвестицій;
 здійснення конкретних аудиторських процедур щодо перевірки
обліку фінансових інвестицій;
 аудиторські докази, підтвердження чи спростування інформації;
 документування отриманих результатів;
 вибір висновку;
 складання аудиторського висновку.
Документальне оформлення аудиту вважається однією з найважливіших
умов його кваліфікованого проведення. Робочі документи аудитора з
детальним плануванням перевірки, документуванням ходу її проведення,
аналізу системи внутрішнього контролю й обліку, висновків стосовно
окремого розділу обліку і основою для складання аудиторського звіту і
висновку. Слід також підкреслити, що робоча документація дає змогу
підкреслити, що можна аналізувати дії аудиторів і отже, організовувати, як
внутрішній, так і зовнішній контроль в якості їх роботи. На основі робочої
документації аудиторська фірма може відстоювати свої інтереси в суді у разі
претензії клієнтів з приводу низької якості проведеного аудиту.
Основною метою підготовки робочих документів аудитора є
підтвердження того, що аудит був проведений відповідно до прийнятих
принципів аудиту.
Робочі документи аудитора – це записи, в яких аудитор фіксує
проведення аудиторських перевірок, а саме записів процедур планування,
характеру, строків, масштабу виконаних аудиторських процедур, результатів,
а також висновків складених на основі одержаних аудиторських доказів.
У робочих документах повинна міститися відповідь аудитора на всі
суттєві запитання, з яких необхідно висловити професійні судження і
сформулювати аудиторський висновок.
Робочі документи мають забезпечувати документальне підтвердження
того, що аудиторська перевірка була проведена згідно з аудиторськими
стандартами. Розкривати методи аудиту, обсяг перевірених документів і
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підтверджувати повноту і якість аудиторського висновку. В аудиторському
висновку необхідно описувати будь-яку нестачу інформації, що спричинила
до неможливості виконання процедури аудиту.
У процесі аналізу підприємства як об’єкта інвестування потенційних
акціонерів (інвесторів) поряд з прибутковістю та рентабельністю цікавлять і
такі показники, як обсяги та ефективність капітальних вкладень,
здійснюваних на підприємстві. Аналіз динаміки реальних інвестицій з
урахуванням темпів росту інфляції дає змогу зробити висновки щодо
інвестиційної активності підприємства. Аналіз структури інвестицій
уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення [1, 324].
Отже, основна задача аудиту інвестиційної діяльності полягає у сприянні
найбільш раціональному використанні майнових та інтелектуальних цінностей
при створенні та модернізації основних фондів, реалізації цільових комплексних
програм економічного та соціального розвитку України через капітальні
вкладення.
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В даний час підприємства малого бізнесу зайняли значне місце у
соціально-економічному розвитку України. Високі темпи розвитку економіки
в країні та ефективність її функціонування обумовлюються рівнем
підприємницької активності. Порівнюючи вклад малих підприємств в розмір
ВВП слід відмітити, що ця величина рівна майже половину ВВП, хоча малі
підприємства не належать до переліку обов’язкового аудиту. Оскільки,
здійснення аудиту малого бізнесу має ряд особливостей, то досвідчений
аудитор повинен уміти акцентувати на них свою увагу [2, 42].
Аудитор будь-якого суб’єкта адаптує методику аудиту до специфіки
даного суб’єкта і конкретного завдання. При проведенні аудиторської
перевірки саме малого підприємства, аудитору важливо чітко організувати
свою роботу, послідовно дотримуватися всіх організаційних етапів і
процедур аудиторського процесу згідно з карантинними обмеженнями.
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Аудит малого підприємства відрізняється від аудиту великої організації
менш складним характером аудиту та більш спрощеною документацією. Це
дозволяє використовувати в перевірках обмежене число співробітників.
Основною метою аудиту є встановлення достовірності даних первинних
документів для визнання витрат, повноти та своєчасності внесення
первинних даних в облікові регістри, відповідності методології обліку витрат
чинним нормативним актам.
Методика аудиту підприємств малого бізнесу включає перевірку
правильності визнання та класифікації доходів, правильності відображення
доходів від реалізації, відображення інших операційних доходів, доходів від
фінансових операцій.
В ході проведення аудиту аудитор керується Міжнародними
стандартами аудиту. Проте ряд Міжнародних стандартів використовується з
урахуванням особливостей підприємств малого бізнесу. Нижче буде
розкрито порядок застосування ПМПА 1005 з урахуванням положень
Міжнародних стандартів аудиту.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 210 «Домовленості про
аудит» складається лист-погодження, в якому вказується чіткий опис
відповідних обов’язків власника і аудитора [3, 872].
Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 250 «Облік законів і
нормативних актів при аудиті фінансової звітності» аудитор повинен мати
загальну уяву про нормативно-правову базу, яка застосовується до діяльності
даного суб’єкта. Крім законодавства і нормативних актів, які безпосередньо
торкаються підготовки фінансової звітності, деякі вимоги можуть
передбачати правову основу діяльності суб’єкта, яка має великий вплив на
його можливість вести бізнес. Так як діяльність більшості суб’єктів малого
бізнесу не відрізняється складністю, правове і регулююче середовище, до
якого вони належать, є менш складним в порівнянні з середовищем, в якому
функціонують великі суб’єкти. Визначивши галузеве законодавство і
нормативні акти, аудитор суб’єкта малого бізнесу повинен відобразити дану
інформацію як частину його знання про суб’єкт малого бізнесу.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 260 «Повідомлення
аспектів аудиту особам, наділеним керівними повноваженнями» аудитор
повинен визначити осіб, наділених керівними повноваженнями, з якими
обговорюються аспекти аудиту, що мають значення для управління бізнесом.
Структура управління суб’єкта малого бізнесу може бути визначена не дуже
чітко, або ж в якості осіб, наділених керівними повноваженнями, можуть
виступати ті ж особи, які керують підприємством. До структури управління
також можуть входити родичі, які не займаються управлінням або контролем
за підприємством на постійній основі. Аудит визначає коло осіб, наділених
повноваженнями здійснювати нагляд, контроль і ведення діяльності суб’єкта
малого бізнесу.
Згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Істотність в аудиті» та
Положення з міжнародної практики аудиту 1005 для цілей планування
аудиту слід оцінити рівень суттєвості з якісної та кількісної точки зору. Одна
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з цілей цієї попередньої оцінки полягає у визначенні найбільш значимих
статей фінансової звітності, на які повинен звернути увагу аудитор,
виробляючи стратегію аудиту. У зв’язку з відсутністю загальновизнаних
стандартів з оцінки суттєвості за допомогою кількісних методів, аудитор в
кожному випадку використовує своє професійне судження з урахуванням
цих обставин. У відповідності з однією з методик при кількісній оцінці
суттєвості використовується певна частка від базового показника фінансової
звітності [1, 90].
Отже, аудит суб᾿єктів малого бізнесу проводиться із застосуванням усіх
правил проведення аудиторських перевірок, але з урахуванням специфіки
підприємств, зокрема обмеження і відсутність розподілу повноважень
працівників, відповідаючи за ведення обліку і підготовки звітності,
переважаючого впливу власника або одноосібного керівника на всі сторони
діяльності такого економічного суб᾿єкта.
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В умовах постійної зміни ринкової економіки у підприємств виникає
необхідність пошуку шляхів удосконалення його діяльності через
формування економічного потенціалу. Підприємству вкрай важливо
формувати свій економічний потенціал таким чином, щоб постійно
покращувати своє становище на ринку і ефективно вирішувати господарські
потреби.
Категорія «потенціал підприємства» в економіці визначається
невиявленими, нерозкритими та нематеріалізованими можливостями,
перетворення яких із потенційних на реальні є можливим завдяки
економічній діяльності. Потенціал як комплексне поняття дає змогу
врахувати зміни у поведінці споживачів та їх уподобань [4].
З іншої точки зору, до економічного потенціалу також можна віднести
сукупність природних умов та ресурсів, можливостей, запасів та цінностей,
які можуть бути використані підприємством у своїй господарській
діяльності.
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Економічний потенціал підприємства є здатністю здійснювати
виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії розвитку
підприємства. Стратегія розвитку підприємства формується з урахуванням
сильних та слабких сторін, які у цілому стають підставою для забезпечення
конкурентних позицій на ринку. Отже, можна сказати, що економічний
потенціал являє собою здатність підприємства забезпечувати своє
довгострокове існування та досягнення цілей на основі ефективного
використання наявних ресурсів. Проте, наявність ресурсів не є гарантом
досягнення головних
цілей підприємства, тому не менш важливою
складовою економічного потенціалу є здібності ефективно використовувати
ресурси у ході здійснення господарської діяльності.
Формування потенціалу підприємства – це виявлення невикористаних,
або неефективно використаних можливостей,
ресурсів
і
резервів
потенціалу. В результаті формування економічного потенціалу у
підприємства буде можливість підвищити рівень конкурентоспроможності
[2].
Разом із тим існує думка, що в процесі формування економічного
потенціалу підприємства варто враховувати такі основні його властивості:
цілісність, динамічність, взаємозв'язок і взаємодія елементів, складність,
здатність до розвитку, унікальність [3].
Структура економічного потенціалу підприємства є стійким способом
організації елементів потенціалу та розкриває його будову, принцип
формування й розвитку. Структура економічного потенціалу складається з
об’єктних та суб’єктних складових елементів. Об’єктні складові
споживаються та відтворюються в тій чи іншій формі в процесі
функціонування. Суб’єктні складові становлять економічний чинник
раціонального споживання об’єктних складових.
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пот
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Рисунок 1 – Складові елементи економічного потенціалу
Узагальнено автором на підставі [1, 3, 4].
Наявність в певний момент часу резервів, ресурсів та виробничих
потужностей відображає здатності та можливості підприємства.
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Ефективне використання економічного потенціалу сприятиме
опануванню нових сегментів ринку, формуванню вибору таких суб’єктів, як
споживачі, постачальники, персонал, інвестори [1].
Підсумовуючи наведене, можна сказати, що економічний потенціал
сприяє досягненню стратегічних цілей та економічного результату діяльності
підприємства.
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Будь-яка криза змінює наше повсякденне життя. Коли стається
надзвичайна ситуація, прості речі, до яких ми звикли, швидко можуть стати
недоступними.
В сучасному світі, окрім військової загрози, поширилися атаки на
критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації тощо.
Наприклад, в результаті атак можуть виникнути проблеми з медичними
послугами, системами зв’язку та електропостачання.
Україна протистоїть російській агресії уже понад сім років, протягом
яких тривають військові дії на території нашої держави. Російська агресія не
обмежується фізичною присутністю окупаційних військ. Ворог здійснює
атаки в інформаційному просторі, намагаючись послабити нашу здатність
чинити опір. Саме в цьому і полягає «гібридність» війни, яку веде проти нас
Росія, адже у протистоянні задіяні всі сфери соціально-політичного життя.
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Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні
або окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, та
передбачає надання органам державної влади і військовому командуванню
усіх повноважень, необхідних для усунення загроз та відсічі збройної агресії.
Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної
безпеки і оборони України. Розглянувши ці пропозиції, Президент України
видає указ про введення воєнного стану. Його протягом двох днів розглядає
та приймає рішення Верховна Рада України, яка з цією метою збирається без
скликання. Затверджений указ негайно оголошується через засоби масової
інформації. Крім того, Україна негайно через Генерального секретаря ООН
повідомляє про параметри введеного надзвичайного стану держави, які
беруть участь у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права [1].
Вперше рішення щодо запровадження воєнного стану у 10 областях
України з 26 листопада 2018 року на 30 днів було прийнято 26 листопада
2018 року у зв᾿язку з актом збройної агресії Російської Федерації у районі
Керченської протоки проти кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил
України, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в Україну
збройних сил Російської Федерації.
24 лютого 2022 року у зв᾿язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено
воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб
[2].
Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк
дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня
2022 року строком на 30 діб [3].
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 строк
дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня
2022 року строком на 30 діб [4].
В умовах військової агресії Україна вимушена протидіяти ворожій
пропаганді та дезінформації. Агресивні дії з боку Росії мають на меті
дестабілізувати наше суспільство та дискредитувати керівництво країни,
змусити нас сумніватися у своїх силах і готовності захищатися.
Питання інформаційної безпеки набуває особливого значення в умовах
кризи, адже ворожі інформаційні атаки стають інтенсивнішими саме тоді,
коли здатність суспільства чинити опір послаблено. Найкраще підґрунтя для
ворожих операцій впливу – страх, паніка, дезорієнтація. Тому важливо
дотримуватися базових правил інформаційної гігієни і бути особливо
пильними до інформації, яка надходить і яку поширюєте ви самі.
Поради від Міністерства культури та інформаційної політики України
[5, c.9]:

Мета поширювачів дезінформації – посіяти паніку, послабити
нашу волю до оборони. Не допомагайте їм, допомагайте собі: зберігайте
самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в
соцмережах.
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Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію.
Якщо ви чуєте протилежне – це неправда. Вас хочуть деморалізувати.

Не вірте і не поширюйте інформацію із сумнівних джерел.
Достовірна інформація – на офіційних сторінках і каналах державних органів
та Суспільного мовлення.

Жодним чином не поширюйте інформацію про переміщення
українських військ. Ви можете нашкодити тим, хто захищає вас і державу.

Україна веде оборонну війну на своїй території. Повідомлення
про нібито обстріли мирного населення українськими військовими –
неправда. Ворог хоче підірвати вашу довіру до власних захисників.

Агресор поширюватиме різні чутки не лише про бійців, а й про
військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли і йому. Але
довіряти не можна саме ворогу – його емоційним провокаціям і
повідомленням, які неможливо перевірити. Звіряйте кожну тривожну новину
з офіційними джерелами.

Інформацію про втрати можуть знати лише органи безпеки та
оборони України. Інформація на приватних акаунтах може не відповідати
дійсності. Не поспішайте ділитись такою інформацією.

Агресор поширюватиме наклепи і «зраду» через свої офіційні чи
підконтрольні канали. А може використовувати й інші засоби – прикриватись
патріотичними гаслами і українською символікою. Перевіряйте патріотичні
на вигляд, але сумнівні повідомлення та заклики.

Мета ворога – розколоти українське суспільство зсередини і
знищити нашу віру у власні сили. Ми дійсно різні й наші погляди можуть не
збігатися, але ми маємо спільну справу – дати відсіч окупанту. Тому
зберігайте єдність і підтримуйте одне одного.

Якщо перервався інтернет-зв’язок або сторінки державних
органів були зламані, звертайтесь по інформацію до Суспільного мовлення.
Якщо не працює телебачення – вмикайте абонентську радіоточку.
У період воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців
після його завершення органи державної статистики призупиняють
оприлюднення статистичної інформації, за винятком індексу споживчих цін.
Це означає, що Державна служба статистики України тимчасово призупиняє
інформування про стан виконання актів та доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади.
Варто зазначити, що існують тимчасово офіційні інтернет-ресурси
органів державної статистики, де оприлюднюється статистична інформація.
На цих сайтах інформація може надходити з затримкою. Органи державної
статистики не здійснюють перевірки щодо своєчасності та повноти подання
звітності в умовах воєнного стану.
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова звітність є важливим елементом будь-якого підприємства,
різної організаційно-правової форми власності, та має особливе значення для
наукових досліджень у галузі економіки. Будь-яке товариство, установа чи
організація повинні мати в себе фінансову (бухгалтерську) звітність, і кожна
особа, користувач фінансової звітності або насамперед людина, яка
займається підприємницькою діяльністю, має вправно використовувати її
дані, щоб надалі ретельно проаналізувати чи ефективне підприємство,
розглянути та оцінити фінансовий стан, і прийняти обмірковані управлінські
рішення.
Дослідженням вивчення проблем ведення обліку, особливостей
складання та аналізу фінансової звітності займалося безліч вітчизняних та
зарубіжних вчених. Всі вони досягли великих успіхів у процесі досліджень
проблем формування та подання фінансової звітності. Серед вітчизняних
важливий внесок здійснили С.Ф. Голов, Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, П. Я.
Хомин, В. О. Шевчук, А.М. Кузьмінський, М. Я. Дем’яненко, Т. Є.
Кучеренко, Ю. А. Верига та багато інших. Проте, варто зазначити, що і досі
їхні роботи викликають безліч дискусій в певних питаннях та потребують
подальших наукових досліджень стосовно обліку фінансової звітності.
Фінансовою звітністю називають основу, яка дає можливість
попередньої оцінки фінансового стану підприємства, а також це система
взаємопов’язаних показників оборотних та необоротних активів, їх джерел
формування, напрямки використання власного капіталу тощо. Зокрема
фінансова звітність включає в себе чотири форми не включаючи примітки до
неї:
1) Форма №1. Баланс ( Звіт про фінансовий стан підприємства);
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2) Форма №2. Звіт про сукупний дохід або звіт про фінансові
результати;
3) Форма №3. Звіт про рух грошових коштів;
4) Форма №4. Звіт про власний капітал.
5) Примітки до форм фінансової звітності [1].
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона
не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення
користувачів звітності. Фінансова звітність також повинна надавати
можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні
періоди; фінансові звіти різних підприємств [2]. У фінансовій звітності
мають дотримуватися таких критеріїв: суттєвість, своєчасність, повнота,
нейтральність, об’єктивність тощо.
Об’єктом вивчення стала фінансова звітність Приватного акціонерного
товариства «Вінницький олійножировий комбінат». Пiдготовка фiнансової
звiтностi ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» вимагає вiд
керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi
впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми
активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi.
Фактичні результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство
чи припинити діяльність, або немає інших альтернатив цьому.
Отже, фінансова звітність є одним із найважливіших документів усіх
підприємств [3], метою якої є задовольнити потреби та забезпечити якісною
та необхідною інформацією широкого кола користувачів такої звітності.
Саме вона відображає всю організаційну, фінансову, економічну та іншу
інформацію, що дозволяє проаналізувати дане підприємство та прийняти те
чи інше рішення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ
Для здійснення господарської діяльності суб‘єктам малого бізнесу
важливо правильно та якісно організувати систему бухгалтерського обліку.
Проте, у сучасних умовах процес ведення обліку на підприємствах має певні
недоліки. окрема, дослідження потребує питання необхідності створення
забезпечень суб’єктами малого підприємництва. Однією з об‘єктивних
причин такого стану є недостатня розробленість методики їх бухгалтерського
обліку, а саме відсутність типових методик та форм первинних документів
для розрахунку сум відрахувань на формування забезпечень. Також
актуальність даного питання обумовлюється неузгодженістю, що виникає
при відображенні забезпечень на рахунках обліку та у фінансовій звітності.
Питання
бухгалтерського
обліку
забезпечень
підприємства
досліджували сучасні українські вчені та науковці: Ю.А. Верига, І.М.
Вигівська, І.В. Орлов, В.М. Пархоменко, В.С. Терещенко, Ю.С. Цал-Цалко та
інші.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів обліку та
особливостей забезпечень.
Зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди [1].
У системі П(С)БО головним документом, який регулює облік
забезпечень, є П(С)БО 11 «Зобов'язання», а у системі МСФЗ –МСБО 37
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Також норми щодо визнання забезпечень можуть містити деякі
профільні стандарти, скажімо: П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 26
«Виплати працівникам», однойменні МСБО 16 і МСБО 19, а також МСФЗ 15
«Дохід від договорів із клієнтами». Доволі часто забезпечення також
називають резервами. Це обумовлено, як правило, різним перекладом назви
одного й того ж терміна "provisions" із оригіналу МСБО 37 і характерно,
приміром, для перекладної бухгалтерської літератури [4].
Тож, під забезпеченнями розумітимемо статті, які подають у
фінзвітності окремими рядками у складі зобов'язань згідно з вимогами
П(С)БО 11 або МСБО 37. А під резервами – контрактивні статті, такі як,
наприклад, усім відомий "резерв сумнівних боргів", що зменшує балансову
вартість фінансової дебіторки.
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності,
затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433, пояснюють,
що у статті:
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- «Довгострокові забезпечення» відображають нараховані у звітному
періоді майбутні витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток,
гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може
бути визначений лише шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі якщо
сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така
інформація наводиться в додатковій статті «Довгострокові забезпечення
витрат персоналу». До підсумку балансу включають загальну суму
довгострокових забезпечень;
- «Поточні забезпечення» наводять суму забезпечень, що планують
використати протягом 12 місяців із дати балансу, для покриття витрат, щодо
яких відповідне забезпечення було створене.
Важливо пам’ятати, що за загальним правилом суми створених
забезпечень визнають витратами. Винятком є суми забезпечення, що
включають до первісної вартості основних засобів відповідно до П(С)БО 7.
Ідеться про забезпечення на демонтаж та відновлення земельних ділянок,
яке збільшує первісну вартість ОЗ згідно з п. 8 П(С)БО 7.
Оскільки визначення суми забезпечення пов’язано з обліковими
оцінками, цілком логічно, що залишок забезпечення необхідно переглядати
на кожну дату балансу та, за потреби, коригувати (збільшувати або
зменшувати). Якщо підприємство вважає, що ймовірність вибуття активів
для погашення майбутніх зобов’язань відсутня, суму раніше створеного
забезпечення сторнують. Такі правила містить п. 18 П(С)БО 11.
П(С)БО 11 забороняє створювати забезпечення для покриття майбутніх
збитків від діяльності підприємства. І це логічно, адже підприємство може їх
уникнути внаслідок своїх майбутніх дій, тому фактично підприємство не має
зобов’язання щодо таких майбутніх витрат і, відповідно, не визнає
забезпечення. Своєю чергою, забезпечення має лише цільовий характер його можна використовувати для відшкодування тільки тих витрат, для
покриття яких воно було створено.
Облік забезпечень ведеться на рахунку 47 «Забезпечення наступних
витрат і платежів» у розрізі субрахунків:
471 «Забезпечення виплат відпусток»
472 «Додаткове пенсійне забезпечення»;
473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»;
474 «Забезпечення інших витрат і платежів» [3].
Синтетичний облік ведуть в журналі 7, а аналітичний – у відомість 7.3 в
якій наводяться забезпечення за окремими субрахунками, дані про сальдо на
початок і кінець місяця, дебетовий і кредитовий обороти. Аналітичний облік
ведеться за напрямками формування і використання коштів.
Метою МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені забезпечення та
непередбачені активи» є забезпечення застосування відповідних критеріїв
визнання і методів оцінки забезпечень, непередбачених зобов’язань і
непередбачених активів, а також розкриття інформації в примітках до
фінансових звітів, достатньої для надання користувачам можливості
зрозуміти їх природу та аспекти обліку [2].
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Забезпечення слід визнавати, якщо:
- cуб’єкт господарювання має теперішню заборгованість (юридичну чи
конструктивну) внаслідок минулої події;
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,
буде необхідним для погашення заборгованості;
- можна достовірно оцінити суму заборгованості.
У міжнародній практиці витрати, пов'язані із забезпеченням, можна
наводити за вирахуванням суми, визнаної для компенсації. Забезпечення слід
переглядати на кожну дату балансу та коригувати для відображення поточної
найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, які
економічні вигоди, необхідним для погашення заборгованості, забезпечення
повинні відновлюватися.
Таким чином, забезпечення створюється при виникненні зобов’язання,
погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють
економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.
Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від
діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються витратами.
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АНАЛІЗ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Актуальність досліджуваної теми виходить з того, що податок на доходи
фізичних осіб (ПДФО) це один з найстабільніших податків, одне з
найдієвіших джерел формування бюджету країни, виконує фіскальну
функцію бюджету, впливає на рівень доходів громадян.
Різноманіття реформ щодо системи нарахування та основні напрями
удосконалення ПДФО досліджували такі вітчизняні вчені: О. Амоша,
О. Василик, В. Вишневський, І. Лукінов, П. Мельник, В. Федосов,
М. Чумаченко та ін.
Мета дослідження здійснити аналіз сучасного стану оподаткування
доходів фізичних осіб в Україні та обґрунтування напрямів удосконалення.
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Податки – це головний бюджетоутворюючий елемент та важливий
інструмент, що допомагає регулювати соціально-економічні процеси
держави. Серед усіх податків головне місце займає ПДФО, що є складником
системи прямого оподаткування. ПДФО – прямий загальнодержавний
податок,
порядок
справляння
якого
регламентується
Розділом
IV Податкового кодексу України.
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – це податок, який
сплачується саме з доходу фізичних осіб, значить він досить швидко реагує
на зміни в економіці, особливо, на кризові явища. Тобто , коли особа не
отримує заробітню плату , тоді й нема з чого сплачувати цей податок. Саме
тому ПДФО найжвавіше реагує на падіння в економіці, які виникли під час
пандемії та карантинних заходів [1].
В процесі аналізу будь-якого економічного об’єкта необхідно
враховувати дію економічних законів і умов, у яких знаходиться об’єкт;
виявляти загальні тенденції розвитку, характер взаємозв’язку показників,
внутрішні відхилення та їх причини, об’єктивні та суб’єктивні фактори,
кількісний та якісний вплив кожного з них; опрацювати заходи по реалізації
позитивних і ліквідації негативних тенденцій. Як відомо, економічні процеси,
що відбуваються в різних країнах світу в ті чи інші історичні часи, мають
схожі закономірності розвитку. Їх вивчення має важливе значення для
розуміння того шляху, який має пройти економіка в майбутньому, щоб не
повторювати помилки і пройти його найефективніше. Тому важливим
підходом до їх аналізу є поєднання історичного і логічного способів
дослідження. На відміну від історика, економіст намагається, вивчаючи
історичні факти господарського життя різних країн і народів, виявити ті
процеси, які є закономірними. Абстрагуючись від чогось конкретного,
нетипового, незакономірного. Особливо актуальним використання цього
методу є економічна наука сучасного періоду, яка намагається вивчати досвід
інших країн на шляху переходу економіки від командно-адміністративної до
ринкової системи господарювання. Починаючи з 60-х років XX ст., у світовій
економічній науці дуже широко використовуються математичні методи і
моделі. Вони допомагають встановлювати кількісні та якісні залежності в
економічних процесах, що приводить до розуміння суті і можливостей їх
розвитку, мають дуже важливе значення для програмування економічних
процесів. Моделі складаються для мікро- і макрорівня, бувають статичні та
динамічні, балансові й оптимізаційні. Для описування економічних процесів
застосовуються словесні моделі, для виявлення певних залежностей –
графічні моделі, для пояснення функціональних залежностей у вигляді
рівнянь – математичні моделі. Всі вони можуть використовуватись
одночасно для більш повного наукового пізнання [2].
Аналіз даного податку на доходи фізичних осіб указує на те, що частина
в доходах зведеного бюджету з року в рік зростає, а також регулює доходи
населення і при цьому стимулює використання робочої сили. Зробивши
аналіз податку на доходи фізичних осіб, можна сказати, що він є дуже
важливим у системі податкових надходжень України (табл. 1). Так в
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таблиці 1 ми можемо бачити темпи зростання надходжень ПДФО до
зведеного бюджету України в період 2016- 2020 років.
Таблиця 1 – Динаміка надходжень ПДФО в зведеному бюджеті України
за 2016 – 2020 роки [3].
Роки
2016
ПДФО, млн. грн.
138781,8
Темпи приросту, %
38,81
Зведений бюджет, млн. 782 859
грн.
Частка ПДФО в Зведеному
17,73
бюджеті, %

2017
185686,1
40,3
1 016 969

2018
229900,6
25,5
1 184 291

2019
275458,5
21,0
1 289 849

2020
295107,3
19,5
1 376 673

18,26

19,41

21,36

21,44

З даної таблиці видно, що ПДФО в період 2016-2020 років зростає. В
період 2016-2018 років надходження зросли помітно , в межах 35-40 % [1].
Так у цей період змінилися надходження з 138781,8 млн. грн. (2016) до
229000,6 млн. грн. (2018). В 2019 році надходження зросли на 21 %
порівняно з 2018 роком, і становили 275458,5 млн. грн. А вже в 2020 році
надходження становили 295107,3 млн. грн., що на 19648,8 млн. грн. більше,
ніж у попередньому 2018 році. Частка ПДФО в зведеному бюджеті Україні
має чітку тенденцію до зростання.
Для розгляду ПДФО з фіскальної сторони, доцільно проаналізувати
показник даного податку у валовому внутрішньому продукті (ВВП) України
рис.1.
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Рисунок 1 – Темпи росту ПДФО і ВВП, частка ПДФО і ВВП за 20162020 роки [3]
Як видно з рисунку 1 темпи росту ВВП значно нижчі, ніж ПДФО
починаючи з 2016 року, але також видно, що ВВП зростає, тільки в 2020 році
впав до -4. Також з рисунку видно, що частка ПДФО в ВВП збільшується з
кожним роком починаючи з 2016 року. За період п’яти років частка зросла на
1,2 %, що свідчить про процес детінізації доходів оподатковуваних податком
на доходи фізичних осіб.
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Характерними рисами ПДФО також є те, що показник еластичності не
зв’язаний з темпами розвитку податку, що вказує на збільшення частки
ПДФО в структурі ВВП.
Через невикористані ресурси тіньової економіки як джерела податкових
надходжень суттєво зменшується частка фіскальної ефективності податку на
доходи фізичних осіб.
Для вирішення таких проблем необхідно вжити такі заходи:

збільшення прозорості та відкритості;

підвищення рівня податкового контролю;

розробка механізму виведення тіньових доходів громадян;

впровадження прогресивної шкали оподаткування;

призначення соціальних пільг окремим сім’ям;

розширення бази ПДФО та звертання уваги на податок на розкіш;

підвищення рівня доходів громадян шляхом створення
додаткових робочих місць;

перехід до самого розуміння ПДФО не лише як державного
інструменту, а як до способу підвищення соціального добробуту[1].
Таким чином, на основі всього вищесказаного, можна зробити висновок,
що податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний та основний
бюджетоутворюючих податок, який є обов’язковим та сплачується з
фізичних осіб та нерезидентів, які отримують дохід з його походження в
Україні та який має чітку тенденцію до зростання.
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В сучасних економiчних вiдносинах дiяльнiсть кожного суб’єкта
господаpювання є пpедметом уваги шиpокого кола учасникiв pинкових
вiдносин, котpi зацiкавленi у pезультатах його функцiонування. На основi
доступної їм звiтно-облiкової iнфоpмацiї коpистувачi можуть оцiнити
фiнансове i матеpiальне становище пiдпpиємства. На сучасному етапi
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pозвитку економiки значно зpостає потpеба у достовipнiй облiковiй та звiтнiй
iнфоpмацiї пpо господаpську та фiнансову дiяльнiсть пiдпpиємства. Це
пояснюється тим, що усi коpистувачi цiєї iнфоpмацiї бажають мати pеальнi
данi пpо стан пiдпpиємства для пpийняття ефективних, економiчно вигiдних
piшень.
Фiнaнсoвий pезультaт, зa умoви йoгo пoзитивнoгo знaчення, є джеpелoм
плaтежiв дo бюджету, a тaкoж poзшиpенoгo вiдтвopення виpoбництвa. З йoгo
дoпoмoгoю ствopюється стимул для пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi
пiдпpиємствa. Тoму питaння aнaлiзу визнaчення фiнaнсoвих pезультaтiв, тa
кoнтpoлю зa їх фopмувaнням i вiдoбpaженням у звiтнoстi є дoсить
aктуaльними.
У poзpoбку питaнь теopiї й метoдoлoгiї aнaлiзуфiнaнсoвих pезультaтiв
вiд oпеpaцiйнoї дiяльнoстi суттєвий внесoк зpoбили вiдoмi вiтчизнянi
дoслiдники, a сaме: Бiлухa М.Т., Бopoдкiн O.С., Бутинець Ф.Ф., Гуцaйлюк
З.В., Дем’яненкo М.Я., Кipейцев Г.Г., Кужельний М.В., Лебедзевич Я.В.,
Мoссaкoвський В.Б., Oгiйчук М.Ф., Сaблук П.Т., Сaвчук В.К. тa iншi вченi.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгpунтувaння oснoвних aспектiв aнaлiзу
фiнaнсoвих pезультaтiв пiдпpиємствa.
Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo бухгaлтеpський oблiк тa фiнaнсoву
звiтнiсть в Укpaїнi" фiнaнсoвий pезультaт (пpибутoк aбo збитoк) пoвинен
визнaчaтися i вiдoбpaжaються в бухгaлтеpськoму oблiку тa фiнaнсoвiй
звiтнoстi згiднo з пpинципoм нapaхувaння тa вiдпoвiднoстi дoхoдiв тa витpaт.
Oтже, вiдпoвiднo дo вищезaзнaченoгo пpинципу, для визнaчення фiнaнсoвих
pезультaтiв звiтнoгo пеpioду неoбхiднo зiстaвляти дoхoди звiтнoгo пеpioду з
витpaтaми, щo були здiйсненi для oтpимaння цих дoхoдiв [3].
Пpи цьoму дoхoди i витpaти вiдoбpaжaються в бухгaлтеpськoму oблiку
тa фiнaнсoвiй звiтнoстi в мoмент їх виникнення, незaлежнo вiд дaти
нaдхoдження aбo сплaти гpoшoвих кoштiв. Тoбтo, якщo дoхoди суб'єктa
гoспoдapськoї дiяльнoстi пеpевищують витpaти, щo були здiйсненi для
oтpимaння цих дoхoдiв, тo вiн oтpимує пoзитивний фiнaнсoвий pезультaт
(пpибутoк), у paзi, кoли витpaти бiльшi зa дoхoди гoспoдapюючий суб'єкт
oтpимує негaтивний фiнaнсoвий pезультaт (збитки).
Пpoведення aнaлiзу фiнaнсoвих pезультaтiв дiяльнoстi пiдпpиємствa
пеpедбaчaє викopистaння певнoї метoдики як сукупнoстi пpaвил, пpийoмiв i
метoдiв вивчення тa oпpaцювaння фiнaнсoвoї iнфopмaцiї.
Джеpелaми aнaлiтичнoї iнфopмaцiї є: виpoбничa пpoгpaмa пiдпpиємствa,
фiнaнсoвий плaн (poзpaхункoвий бaлaнс дoхoдiв i витpaт), piзнi види
oпеpaцiйних бюджетiв – бюджет пpoдaжу, бюджет виpoбництвa, бюджети
витpaт (пpямих витpaт, зaгaльнoвиpoбничих, aдмiнiстpaтивних, витpaт нa
збут), бюджет пpибуткiв i збиткiв (фiнaнсoвих pезультaтiв), бiзнес–плaн,
фopми фiнaнсoвoї звiтнoстi № 1 ”Бaлaнс пiдпpиємствa”, № 2 ”Звiт пpo
фiнaнсoвi pезультaти”, деклapaцiя пpo пpибутoк пiдпpиємствa, мaтеpiaли
мapкетингoвих дoслiджень.
Oснoвнi метoди aнaлiзу oбʼєктa дoслiдження – гopизoнтaльний,
веpтикaльний, тpендoвий, кoефiцiєнтний i фaктopний. Бiльшiсть нaукoвцiв,
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aнaлiзуючи фiнaнсoвo-гoспoдapську дiяльнiсть, звеpтaють свoю увaгу нa
гopизoнтaльний, веpтикaльний тa кoефiцiєнтний фiнaнсoвий aнaлiз (84,6 %).
Нaйменш викopистoвувaними пpийoмaми у фiнaнсoвoму aнaлiзi є екoнoмiкoмaтемaтичнi й функцioнaльнo-вapтiснi пpийoми (7,7 %) [2, с. 66].
Oкpiм тpaдицiйних мaтемaтичнo-стaтистичних метoдiв дoслiдження
фiнaнсoвих pезультaтiв, ученi виoкpемлюють екoнoмiчнi метoди, метoди
екoнoмiчнoї кiбеpнетики й oптимaльнoгo пpoгpaмувaння, метoди
дoслiдження oпеpaцiй i теopiї пpийняття piшень. Для глибoкoї oцiнки
фiнaнсoвих pезультaтiв тa тoчнiшoгo oбґpунтувaння pекoмендaцiй для
пoкpaщення poбoти пiдпpиємствa тaкoж викopистoвують CVP-aнaлiз i
кoнцепцiю фiнaнсoвoгo вaжеля [1, с. 59].
В свoю чеpгу, субʼєкти гoспoдapювaння, якi зaцiкaвленi у вiддaчi вiд
викopистaння pесуpсiв i вклaденoгo кaпiтaлу, aнaлiзують не лише aбсoлютну
ефективнiсть дiяльнoстi пiдпpиємствa, a й вiднoсну. Для цьoгo спiввiднoсять
oтpимaний ефект iз пoнесеними витpaтaми, тoбтo poзpaхoвують пoкaзники
pентaбельнoстi. Зaлежнo вiд тoгo, щo є бaзoвим пoкaзникoм для poзpaхунку,
тoбтo з чим пopiвнюють вибpaний пoкaзник фiнaнсoвoгo pезультaту
дiяльнoстi, видiлимo тpи гpупи пoкaзникiв pентaбельнoстi:
1. Pентaбельнiсть aктивiв (пoкaзує ефективнiсть викopистaння мaйнa
пiдпpиємствa – екoнoмiчнa pентaбельнiсть) i кaпiтaлу (зaсвiдчує
ефективнiсть
упpaвлiння
кaпiтaлoм
пiдпpиємствa
–
фiнaнсoвa
pентaбельнiсть). Цi кoефiцiєнти oбчислюють зa дoпoмoгoю спiввiднoшення
величини пpибутку дo сеpедньopiчнoї величини мaйнa чи влaснoгo кaпiтaлу.
Пoтpiбнo зaувaжити, щo з пoявoю Poздiлу II «Сукупний дoхiд» Фopми № 2,
дopечнo пpи poзpaхунку вищезaзнaчених кoефiцiєнтiв у знaменнику
викopистoвувaти не чистий фiнaнсoвий pезультaт (p. 2350), a сукупний дoхiд
(p. 2465).
2. Pентaбельнiсть пpoдaжiв (визнaчaє ефективнiсть пpoдaжу пpoдукцiї з
пoгляду oтpимaнoгo пpибутку – вaлoвoгo, oпеpaцiйнoгo aбo чистoгo).
Зaзнaченi пoкaзники poзpaхoвують зa дoпoмoгoю зiстaвлення вiдпoвiднoгo
пoкaзникa пpибутку (p. 2090; p. 2190; p. 2350) дo чистoгo дoхoду вiд
pеaлiзaцiї пpибутку (p. 2000).
3. Тpетя гpупa пoкaзникiв pентaбельнoстi фopмується aнaлoгiчнo пеpшiй
i дpугiй, oднaк, зaмiсть пpибутку, у poзpaхунoк беpеться чистий пpиплив
гpoшoвих кoштiв [4, с. 160]. У зaхiднiй oблiкoвoaнaлiтичнiй пpaктицi дoсить
шиpoкo зaстoсoвують цю метoдику. Дoцiльнo впpoвaджувaти цю метoдику й
у вiтчизняну пpaктику, aдже pеaльнi мoжливoстi будь-якoгo пiдпpиємствa, у
пiдсумку, визнaчaються не фiнaнсoвим pезультaтoм, a здaтнiстю генеpувaти
гpoшoвi пoтoки. Викopистaння непpямoгo метoду poзpaхунку пoтoку
гpoшoвих кoштiв у pезультaтi oпеpaцiйнoї дiяльнoстi дaсть змoгу утoчнити
piзницю мiж фiнaнсoвим pезультaтoм дiяльнoстi у виглядi пpибутку (збитку)
тa pеaльними гpoшoвими кoштaми.
Тaким чинoм, oснoвними зaвдaннями aнaлiзу фiнaнсoвих pезультaтiв
дiяльнoстi є: вивчення мoжливoстей oдеpжaння пpибутку вiдпoвiднo дo
нaявнoгo pесуpснoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa i кoн'юнктуpи pинку;
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системaтичний кoнтpoль зa пpoцесoм фopмувaння пpибутку i змiнoю йoгo
динaмiки; визнaчення впливу як зoвнiшнiх, тaк i внутpiшнiх фaктopiв нa
фiнaнсoвi pезультaти й oцiнювaння якoстi пpибутку; виявлення pезеpвiв
збiльшення суми пpибутку i пiдвищення piвня пpибуткoвoстi бiзнесу;
oцiнювaння poбoти пiдпpиємствa з викopистaння мoжливoстей збiльшення
пpибутку i pентaбельнoстi; виpoблення pекoмендaцiй з пiдвищення
ефективнoстi системи кеpувaння пpибуткoм.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ
Діяльність підприємств роздрібної торгівлі потребують чіткої
послідовності, доцільності, правдивості, своєчасності, законності здійснених
операцій і правильності їх відображення в обліку. Прийняття ефективних
управлінських рішень керівництвом підприємства роздрібної торгівлі
можливе на основі достовірних показників її діяльності. Важливою
складовою ефективної системи управління є застосування аудиту.
Основні положення
щодо планування
аудиту регулюються
Міжнародними стандартами аудиту (МСА), які передбачають складання
загального плану аудиторської перевірки, яка складається з відокремленням
певних етапів аудиторської перевірки відповідно до термінів її проведення,
зазначених у договорі на проведення аудиту для зовнішнього аудиту, і
термінів перевірки, зазначених у наказі керівника, для внутрішнього аудиту.
Теоретичні та практичні аспекти аудиту на підприємствах роздрібної
торгівлі, розглядається у наукових працях: В.О. Іваненко, А.П. Макаренко[4],
О.Г. Дроздова [2], В.О. Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста, Т.О. Каменська [3], Г.
Станкевич [6], Савченко В.Я. та інших. Аналізуючи наукову літературу, слід
зазначити, що науково-методичні основи аудиту на підприємствах торгівлі не
повною мірою охоплює процес і методику аудиту товарів. Станкевич Г.
вказує, що основною метою перевірки є визначення законності, достовірності
та доцільності операцій з матеріалами, їх правильності відображення в
фінансовому обліку [6].
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Контроль за діяльністю роздрібної торгівлі включає зовнішній (це
незалежний аудит, що проводяться аудиторськими організаціями) або
внутрішній контроль (що здійснює безпосередньо підприємство для
забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень).
Метою аудиту товарів руху на підприємствах роздрібної торгівлі є
насамперед визначення законності, правильності та доцільності діяльності
такої господарської діяльності, у тому числі розрахунків з бюджетом
підприємства з урахуванням податків, зборів та обов'язкових платежів.
Метою проведення внутрішнього аудиту на підприємствах
роздрібної торгівлі є:
- дотримання чинного нормативно-правового регулювання обліку на
підприємстві;
- правдивість інформації первинної документації в обліку;
- правильність складання фінансової звітності підприємства;
- оцінка використання наявного на підприємстві програмного
забезпечення з метою покращення ефективності його використання;
- розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи обліку на
підприємстві.
Найважливішою функцією аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі
є фінансово-економічний аналіз діяльності і розроблення її фінансової
стратегії. Саме він сприяє зростанню ефективної роботи окремих підрозділів
і організації підприємства в цілому, дає змогу досягнути поставленої мети.
До основних джерел аудиту обліку товарів на підприємствах роздрібної
торгівлі відносяться:
- договори з постачальниками і покупцями, реєстри оперативного обліку
і контролю їх виконання;
- товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні вимоги,
платіжні доручення, виписки з рахунків в банках, податкові накладні, товарні
звіти, звіти касира і касові книги, звіти РРО;
- інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, розрахунки витрат на
залишок товарів, розрахунки реалізованої торгової націнки;
- фінансова, податкова і статистична звітність.
Під час складання загального плану аудиту на підприємствах роздрібної
торгівлі розраховуються такі аудиторські ризики підприємства: властивий
ризик, ризик контролю та ризик невиявлення [5].
Властивий ризик - ризик, що обумовлений характеристиками
підприємства роздрібної торгівлі та умовами зовнішнього середовища, які
неможливо перевірити за допомогою засобів внутрішнього контролю [5].
Ризик контролю полягає у тому що внутрішній контроль не може
підтвердити або виявити суттєвих помилок у фінансовій звітності. Ризик
контролю обумовлюється факторами: діяльність керівництва, компетенція
персоналу, організаційна структура підприємства, розподіл повноважень,
обов'язків і відповідальності, кадрова політика [5].
Ризик невиявлення - для цього рівня аудиторського ризику прийнятний
рівень ризику невиявлення, обернено пропорційний до оцінених ризиків
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суттєвого викривлення на рівні тверджень [5]. Наприклад, чим вищі ризики
суттєвого викривлення, на думку аудитора, тим менший ризик невиявлення
можливо буде прийнятний та відповідно тим більш переконливі аудиторські
докази потрібні аудитору.
До етапів аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі належать:
1. Підготовка та затвердження плану проведення аудиту підприємства;
2. Підготовка нормативної бази, відповідної програми та документів, що
підтверджують повноваження аудиторів;
3. Спостереження, аналіз, обробка та документування інформації з
вибором і застосуванням конкретних методів і прийомів;
4. Оцінка стану підприємства, що перевіряється, і формулювання
висновків, які характеризують його стан;
5. Розроблення заходів і опрацювання рішень, які сприяють усуненню
виявлених порушень і недоліків;
6. Складання аудиторського висновку.
Зміст усіх вище перерахованих етапів внутрішнього аудиту на
підприємствах роздрібної торгівлі може бути деталізований з урахуванням
виду діяльності підприємства та рівня його контролю. Залежно від виду
контрольної роботи результати перевірки оформлюються в актах, довідках
або звітах у довільній формі. Після усунення виявлених порушень перевірка
вважається завершеною, а фінансово-господарська діяльність перевіреного
підрозділу забезпечить повний господарський розрахунок та раціональне
використання всіх матеріалів, трудових та фінансових ресурсів.
На даний момент найактуальнішою проблемою залишається
автоматизоване рішення завдань по обліку, контролю, аналізу та аудиту
товарів на підприємствах роздрібної торгівлі на програмному забезпеченні
1С Бухгалтерія. Заінтересовані особи, які мають доступ до інформації,
можуть проаналізувати та отримати дані про будь-якого об’єкта з
інформаційної бази за потрібний проміжок часу. Такий загальний підхід до
обліку, контролю, аналізу та аудиту товарів дозволяє швидко отримати за
певний період всі необхідні дані, тим самим значно покращує управління
фінансово-господарською діяльністю підприємства.
Таким чином, можна навести висновок, що здійснення внутрішнього
аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі потребує особливої уваги.
Головна мета аудиту полягає у тому, щоб об'єктивно перевірити реальність
виконання завдань, вказати на наявність помилок і недоліків, щоб
торговельне підприємство своєчасно їх усунуло. Запропонована
послідовність проведення аудиту дасть право аудиторові провести якісну
перевірку руху товарів на підприємстві роздрібної торгівлі та надати
керівнику підприємства рекомендації щодо підвищення ефективності
діяльності підприємства й забезпечення його високих позицій на ринку.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»
від
21.12.2017
№
2258-19.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
279

2. Іваненко В.О. Особливості облікового відображення руху товарів за
різними каналами збуту / В.О. Іваненко, О.Г. Дроздова // Вісник ЖДТУ.
2013. №2 (64). С. 56-62.
3. Каменська Т.О. Ризики в аудиті та їх оцінка // Статистика України,
2015, № 2. С. 43-45.
4. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту : навч.-метод. посібник
/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014.
С. 288
5. Міжнародні стандарти контролю якості аудиту огляду іншого надання
впевненості та супутніх послуг: видання 2015 року, частина 1. URL:
http://www.apu.com.ua/attachments/article/1038/.
6. Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю
підприємства та роботи внутрішнього аудитора //Аудитор України. 2014,
№ 9(226). С. 32-37.
Наталія Партика, 4 курс, група ОБО-41д
Науковий керівник: Ганна Даценко,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ
ПРАЦІВНИКАМ
Як відомо, діяльність жодного підприємства неможлива без трудових
ресурсів. Для більшої віддачі та мотивації працівників на кращі результати,
згідно із законодавством, кожне підприємство планує витрати на оплату
праці. Оплата праці є однією з найскладніших частин економічних явищ та
найважливіших соціально-економічних аспектів. Тому процес ведення обліку
праці та заробітної плати є занадто трудомістким і на будь-якому
підприємстві має проходити своєчасно та в обов’язковому порядку. Лише
налагоджена система і форма нарахування оплати праці може вливати на
підвищення результатів виробництва, продуктивності праці, ефективності
діяльності, а також оптимальному зарахуванню інтереcів як робітника, так і
власника підприємства. [1, c. 1]
Аудит виплат працівникам включає в себе перевірку дотримання
законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати, відпускних,
лікарняних та стимулюючих виплат. Основним документом, що регулює
виплати працівникам в Україні, є Закон України «Про оплату праці»
прийнятий Верховною радою України від 24 березня 1995 року. При веденні
обліку виплат працівників, бухгалтер повинен дотримуватися вимог, що
наведені у цьому законі. Згідно Закону України «Про оплату праці»,
заробітна плата має таку структуру:
1.
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців. [2]
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Під час розрахунку основної заробітної плати слід пам’ятати, що її
розмір не повинен бути меншим розміру мінімальної заробітної плати на
певну дату. Якщо все ж таки розмір окладу менший за мінімальну заробітну
плату, то необхідно здійснювати доплату.
2.
Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати,
передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням
виробничих завдань і функцій. [2]
3.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за
спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів,
компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені
актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені
зазначеними актами норми.[2]
Ще однією із обов’язкових виплат працівникам є відпустка.
Інформація щодо видів відпусток, їх термінів міститься у Законі України
«Про відпустки» затверджений Верховною радою України 15 листопада 1996
року.
Бухгалтер орієнтується на ці закони при веденні бухгалтерського обліку,
а аудитор перевіряє правильність дотримання вимог законодавства.
Аудит обліку оплат праці є однією із найголовніших ланок, що
піддається перевірці, тому що вона вимагає особливої уваги та уважності.
Через те, що облік заробітної плати вимагає здійснення великої кількості
однотипних завдань, існує велика ймовірність допущення помилок.
Метою аудиту виплат працівникам є перевірка дотримання вимог
ведення обліку відповідно до законодавства, правильності та своєчасності
здійснення нарахувань та виплат працівникам, виявлення помилок та аналіз
їх впливу на фінансові результати.
Завжди аудит здійснюється за попередньо складеними планом та
програмою. У плані вказують основні проблеми, на які слід звернути увагу, а
програма допомагає проводити аудит поступово, нічого не пропустивши.
Під час аудиту оплати праці використовують відомі аудиторські
процедури такі, як: порівняння, зіставлення, аналітичний розрахунок, оцінка,
перевірка.
Як згадувалося вище, щоб аудит був послідовним, складають програму
аудитора. Таким чином, аудит виплат працівникам можна розділити на
декілька умовних етапів.
Першим етапом може бути перевірка пунктів щодо оплати праці у
Наказі «Про облікову політику», укладених трудових угод, наказів про
преміювання та надбавки для працівників, відповідність всіх цих документів
вимогам чинного законодавства.
У другому етапі слід перевірити розрахунок запланового фонду оплати
праці, складений штатний розпис та зіставлення окладів, наведених у
штатному розписі, із здійсненими виплатами.
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Третій етап передбачає перевірку правильності здійснення нарахувань
виплат працівникам (основної заробітної плати, додаткової заробітної плати
та інших виплат). У цей час переглядаються усі первинні документи, на
основі яких здійснювали нарахування. Також у цей етап можна включити
аудит утримань із виплат працівникам, їх відповідність податковому
законодавству. Аудитор може вибірково вибрати декількох працівників, у
яких перевірить розміри нарахувань на оплату праці, не обов’язково
перевіряючи всіх (вибіркова перевірка).
Четвертий етап включає перевірку правильності відображення сум на
рахунках синтетичного та аналітичного обліку.
До п’ятого етапу можна віднести перевірку відображення результатів
нарахувань та виплат у фінансовій звітності.
Під час всіх етапів перевірки аудитор повинен складати робочі
документи, де записує виявлені помилки та неточності, на основі яких
складається аудиторський висновок.
Таким чином, можна зробити висновок, що аудит оплати праці є однією
із найголовніших та наймасштабніших ділянок, що підлягають перевірці,
адже витрати на оплату праці займають значну частину серед інших витрат
підприємств та вимагають ретельного та уважного обліку. Під час аудиту
складається план та програма аудиту, на основі яких складається
аудиторський висновок. Якщо при перевірці виявлені помилки, то аудитор
повинен надати рекомендації щодо їх виправлення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
З моменту введення воєнного стану на території України багато
підприємств отримують гуманітарну допомогу або надають її тим, хто цього
потребує. Дана допомога включає в себе продукти харчування, одяг, засоби
особистої гігієни, медичні засоби, інструменти та устаткування, транспортні
засоби, ковдри, намети та інші предмети першої необхідності. Тому перед
бухгалтерами постає питання як правильно обліковувати отримання або
видачу гуманітарної допомоги.
Метою даної роботи є дослідження особливостей процесу обліку
гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.
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Відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна
допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній
формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних
пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що
надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів
отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які
потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною
незабезпеченістю,
важким
фінансовим
становищем,
виникненням
надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і
епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють
загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних
фізичних осіб. [1]
Операції з гуманітарною допомогою зазвичай не мають на меті
отримання прибутку, вони є благодійними. В даному випадку традиційні
постулати системи МСФЗ, які не призначені для некомерційного сектору, в
процесі обліку бухгалтер має застосовувати дуже обережно. Такий облік
ведеться фахівцями майже інтуїтивно.
Підприємства під час здійснення господарських операцій з
гуманітарною допомогою можуть виступати або принципалами або агентами.
Агентом є підприємство, яке фактично виконує функцію «перевалкового
пункту» та слідує конкретним вказівкам донора щодо передачі гуманітарної
допомоги кінцевим споживачам. Гуманітарна допомога на такому
підприємстві обліковується на позабалансових рахунках і не визнається
активами. В даному випадку рух гуманітарної допомоги ніяк не впливає на
показники фінансової звітності компанії-агента. [2]
Принципалом є підприємство, яке самостійно контролює рух
гуманітарної допомоги та здійснює щодо неї господарські операції.
Принципал зобов’язаний визнавати гумдопомогу у своєму балансі.
Якщо донор гумдопомоги не наклав жодних обмежень на її
використання і компанія-принципал використовує її на власний розсуд, то
під час отримання буде визнано дохід на всю її вартість. Передаючи таку
гумдопомогу, підприємство визнає витрати на відповідну суму.
Кореспонденція рахунків наведена в таблиці.
Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків, якщо донор гумдопомоги не
обмежив її використання
Господарська операція

Дебет
Запаси
Витрати

Оприбуткування гуманітарної допомоги
Списання гуманітарної допомоги

Кореспонденція
Кредит
Дохід
Запаси

У тому випадку, коли донором були накладені цільові обмеження щодо
використання гуманітарної допомоги, під час її оприбуткування потрібно
також визнати зобов’язання на відповідну суму. Процес списання цих
зобов’язань буде здійснюватися паралельно із виконанням умов донора, а
саме паралельно із використанням (розподіленням, переданням) гуманітарної
допомоги.
В даному випадку можна застосувати 2 моделі обліку:
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1) Списання зобов’язань на доходи, одночасно визнавши витрати на
суму переданої гумдопомоги.
Таблиця 2 – Перша модель обліку гумдопомоги
Кореспонденція
Дебет
Кредит
Запаси
Зобов’язання
Зобов’язання
Дохід
Витрати
Запаси

Господарська операція
Оприбуткування гуманітарної допомоги
Списання гуманітарної допомоги

2) Списання зобов’язань безпосередньо за
активів.[2]
Таблиця 3 – Друга модель обліку гумдопомоги

рахунок

зменшення

Кореспонденція
Дебет
Кредит
Запаси
Зобов’язання
Зобов’язання
Запаси

Господарська операція
Оприбуткування гуманітарної допомоги
Списання гуманітарної допомоги

Нещодавно Кабінет Міністрів України Постановою «Деякі питання
отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від
05.03.2022 № 202 встановив, що в умовах воєнного стану не
поширюються встановлені
законодавством
вимоги
щодо отримання,
використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та
фізичних осіб – резидентів та нерезидентів. [3]
Внаслідок цього в регіонах, де ведуться активні бойові дії дозволено не
вести облік благодійної чи гуманітарної допомоги взагалі. Також відповідно
дозволено не звітувати про отримання та використання такої допомоги.
Оцінку матеріальних цінностей, що були отримані як гуманітарна
допомога, слід проводити виходячи з даних, наведених у супровідних
первинних документах, якщо вони є в наявності. При цьому всі додаткові
витрати слід також включати до первісної вартості таких цінностей.
Якщо ж донор не надав підтверджувальних документів, тоді оцінку
безоплатно одержаних матеріальних цінностей проводить комісія установи,
утворена за наказом керівника з числа її працівників.
Оцінка товарно-матеріальних цінностей, отриманих як гуманітарна
допомога, здійснюється за справедливою вартістю. Тобто комісія має
виходити з припущення, скільки може коштувати те чи інше майно на
відповідну дату з урахуванням технічного стану і ступеня зносу. За
результатами оцінки комісія має скласти акт оцінки матеріальних цінностей у
довільні формі.
Отже, ведення бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги на
підприємствах, що знаходяться на територіях, де не ведуться активні бойові
дії, залежить від того, чи є вони агентами або принципалами. На територіях,
де ведуться активні бойові дії облік гумдопомоги не здійснюється. Оцінку,
отриманих як гуманітарна допомога, товарно-матеріальних цінностей
потрібно здійснювати за справедливою вартістю з урахуванням різних
додаткових витрат.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА
ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
Важливою умовою ефективного функціонування будь-якого сучасного
підприємства є розвинена система внутрішньогосподарського контролю, за
допомогою якої керівництво може отримувати повну та достовірну
інформацію, на основі якої будуть прийняті управлінські рішення.
Надзвичайно
велику роль
у діяльності підприємства
відіграє
внутрішньогосподарський контроль виробництва та управління витратами,
раціональна організація якого є одним із заходів, спрямованих на
вдосконалення управління підприємством, який забезпечує високий рівень
виконання завдань та чіткий порядок у його веденні. Основною проблемою
забезпечення даного контролю є те, що персонал підприємства іноді не має
чіткого розуміння як правильно організовувати контроль і не має чітких
правил та стандартів щодо його здійснення, що створює ряд певних проблем.
Вагомий внесок у теоретичні дослідження проблем контролю
виробництва та управління витратами зробили такі провідні українські вченіекономісти, як С.І. Головацька, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.П. Сашко,
Т.А. Бутинець, В.Є. Євлах, Є.В. Калюга, В.Ф. Максимовська, Т.О. Каменська,
М.В. Кужельний, Л.Г. Ловінська, В.Ф. Максимова, Л.В. Нападовська,
Т.В. Розум, О.Ю. Редько.
Метою даної роботи є дослідження основних проблем функціонування
системи внутрішньогосподарського контролю виробництва та управління
витратами та визначення основних напрямків вдосконалення організації
процесу контролю.
Ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від
здійснення внутрішньогосподарського контролю виробництва та управління
витратами. Його головною метою є контроль виконання планових завдань з
виробництва при раціональному використанні матеріальних ресурсів та
підвищеній швидкості адаптації процесів планування, бюджетування і
управління виробництвом до зміни ринкової кон’юнктури. [1, с.37]
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Об’єктами внутрішньогосподарського контролю виробництва та
управління витратами є:
1) обґрунтованість планування виробничої програми;
2) стан обліку та звітності, формування собівартості продукції;
3) стан виконання виробничої програми і виявлення зон ризику;
4) правомірність, обґрунтованість та економічна доцільність витрат;
5) оптимальність системи калькулювання собівартості продукції.
Контроль витрат на виробництво повинен в першу чергу забезпечувати
вирішення своїх головних завдань – мінімізації рівня витрат та ліквідація
неефективних витрат. Також важливий моніторинг незавершеного
виробництва, напівфабрикатів, готової продукції. Контроль має бути простим
та заснованим на нескладних методах, оскільки надмірна складність
контрольних процедур зумовлює збільшення витрат, пов’язаних з
проведенням контролю та приводить до того, що персонал не розуміє і не
підтримує систему контролю. Контроль повинен забезпечувати наявність
зворотного зв'язку, що дозволятиме на основі оцінки інформації впливати на
виробничу систему, вносячи відповідні зміни як в цілі, так і в процес
функціонування виробництва. [2]
Основними
причинами
проблем
під
час
здійснення
внутрішньогосподарського контролю виробництва та управління витратами є
відсутність працівників відповідної кваліфікації, методик, систем показників
оцінки тощо. [1, с.36]
Нині можливості контролю витрат, використовуються недостатньо, адже
вони не в повній мірі відповідають вимогам наукового управління з причин
методологічного, методичного і організаційного порядку. Недостатність, а в
основному, повна відсутність, необхідної нормативно-правової бази
внутрішнього контролю щодо професійної підготовки, аналітичних
здібностей, належної кваліфікації співробітників контрольної служби
зумовлює певні труднощі в підприємствах, що прийняли рішення створити
відокремлену службу внутрішнього контролю, зокрема щодо її
організаційної форми.
Вaрто зaзнaчити, що іноді бувaє доволі склaдно створити
широкомасштабну тa ефективно діючу систему спеціальних контрольних
підрозділів для раціонaльної організaції контролю. Це пов'язано з такими
чинниками, як існувaння бaгaтьох ділянок фінансово-господарського циклу,
що потребують контролю; високі професійні вимоги до контролерів, які
повинні мaти квaліфікацію, не нижчу, ніж кваліфікaція прaцівників,
діяльність яких перевіряється; високі моральні вимоги до контролерів,
оскільки від якості їх роботи залежить доцільність прийняття управлінських
рішень керівництвом підприємства, а отже і напрями його розвитку. [3, c.231]
Отже, для впровaдження ефективної системи внутрішньогосподaрського
контролю виробництвa тa упрaвління витрaтами потрібно нaсaмперед
розробити внутрішні стандарти контролю, здійснити його автоматизацію та
удосконaлити нормативно-правову бaзу стосовно внутрішнього контролю. В
даній ситуації доцільним є підвищення кваліфікації наявних працівників
286

підприємства або пошук нових співробітників, які володіють достaтніми
нaвичкaми для ефективної роботи в сфері внутрішньогосподарського
контролю. До основних обов’язків таких працівників буде входити не лише
проведення регулярного внутрішнього контролю, a й розробка низки
рекомендaцій щодо оргaнізaції нaлежного обліку окремих елементів
собівaртості готової продукції; контроль ходу технологічних процесів та
виробничого циклу шляхів зниження собівaртості готової продукції;
контроль та аналіз ринку збуту готової продукції; контроль ефективного
використaння нaявних ресурсів; контроль якості виготовленої продукції
тощо.
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Економічна статистика – статистична наука, що вивчає кількісні аспекти
економічних процесів і явищ, що відбуваються у сфері матеріального та
нематеріального виробництва. На відміну від галузевої статистики
економічна статистика вивчає процеси розширеного відтворення, умови його
здійснення та кінцеві результати в народному господарстві. Зокрема, вивчає
виробництво, розподіл, обмін і споживання в єдності виробничих сил і
виробничих відносин, вивчає кількісні прояви закономірностей суспільного
розвитку в певному місці й часі, розробляє та використовує систему
економічних показників для кількісної оцінки явищ і процесів [1, с. 864].
Питання визначення предмета статистичної теорії соціальних явищ було
предметом жвавих дискусій протягом усієї історії статистики. Це питання
завжди залишиться актуальним, навіть на сучасному етапі розвитку цієї
науки. На даний момент керування народним господарством при переході до
ринкових відносин ставить нові вимоги до статистичного та економічного
аналізу суспільних явищ, виявляючи специфічні тенденції та закономірності
у змінах цих явищ за рахунок нових форм і методів господарювання.
Необхідно також враховувати тенденції та закономірності розвитку
статистичної науки. Це загальний процес «математизації» всіх наук і
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статистики зокрема. Істотні зміни відбуваються в організаціях та формах
статистичного спостереження у зв'язку з широкою автоматизацією
статистичних розрахунків.
Питання змісту статистичної науки вважається одним із найскладніших.
Для правильного розуміння необхідно спочатку виходити з наведеної думки
про співвідношення між якісним і кількісним аналізом суспільних явищ.
Предметом статистики є розміри та кількісне співвідношення масових
суспільних явищ, закономірності їх виникнення, розвитку та взаємозв’язку.
Отже, предметом статистичного дослідження є масові явища соціальноекономічного життя; вона вивчає кількісну сторону цих явищ у
нерозривному зв'язку з їх якісним змістом у конкретних просторово-часових
умовах.
Потрібно відзначити, що особливість статистики полягає в тому, що
вона вивчає масові соціальні явища, тобто статистичні показники
узагальнюють певні факти досліджуваної сукупності. У своїх показниках
статистика, вказує на певний ступінь явищ, виділяє загальні характеристики,
виявляє відмінності між окремими ознаками, об’єднує окремі елементи в
однорідні групи, виділяє окремі види досліджуваних явищ. На основі даних
масових соціальних явищ статистика за допомогою кількісних характеристик
показує рівень розвитку явищ або процесів, напрям і швидкість їх змін,
характер
взаємозв’язків і взаємозалежності. Широке впровадження в
економічний аналіз математичних і статистичних методів, автоматизація
процесів збору, зберігання, передачі та обробки статистичної інформації
призводить до нових підходів до визначення предмета, змісту і структури
статистичної теорії соціальних явищ і процесів [2].
Перехід України до ринкових відносин, зміни в суспільно-політичній
системі вимагали застосування нових методів управління економікою, а
отже, призвели до переорієнтації органів статистики та зміни завдань
статистики. У наш час статистика відіграє найважливішу роль для
формування інформаційної інфраструктури економіки, та соціальної сфери,
тобто суспільства в цілому. У зв’язку з цим у сучасних умовах державне
управління всіх рівнів, міжнародні організації, комерційні структури та
населення повинні надавати об’єктивну, своєчасну та повну інформацію про
соціально-економічний розвиток України, її регіонів, секторів економіки та
галузей.
Важливим завданням органів статистики було впровадження в
статистичну практику показників і класифікацій, призначених для аналізу
процесів ринкової економіки. Для вирішення цієї проблеми необхідно
перейти до системи національних рахунків, що використовуються для
характеристики загальної картини та економічного розвитку на макрорівні,
встановити взаємозв’язки між найважливішими макроекономічними
показниками, зокрема валовим внутрішнім продуктом (ВВП), кінцевим
споживанням, валове нагромадження, національне багатство тощо.
Важливим є статистичний аналіз розшарування суспільства та
пов᾿язаних з ним негативних явищ, таких як зростання злочинності,
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поширення наркоманії, проституції та криміналізація економічної діяльності.
Причини банкрутства підприємств, затримки виплати заробітної плати тощо
також є предметом статистичного аналізу [3, с. 173]
Отже, за вище сказаним текстом можемо зробити висновок, що роль
статистики в житті суспільства настільки важлива. Люди дуже часто навіть
не замислюються і не усвідомлюючи, постійно використовують статистичні
дані у повсякденній практиці. В статистичних даних можемо побачити: хід
перебудови нашого суспільства, ефективність проведення економічних
реформ, стан національної економіки взагалі та її ефективність і т. д.
Статистика одна з найважливіших наук у сучасному світі тому, вивчає дуже
багато важливого для нашого комфортного життя, починаючи від розробки
та використання системи показників для кількісної оцінки явищ і процесів до
зведення статистичних даних великих галузей виробництва. На даний
момент свого існування людство має зрозуміти, що статистичні дані не
абстрактні в них виражений глибокий економічний і політичний сенс.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Внутрiшньoгocпoдaрcький
кoнтрoль
є
cиcтeмoю
бeзупиннoгo
cпocтeрeжeння зa eфeктивнicтю викoриcтaння мaйнa cуб’єктa, зaкoннicтю i
дoцiльнicтю гocпoдaрcьких oпeрaцiй i прoцeciв, збeрeжeння грoшoвих кoштiв
i мaтeрiaльних цiннocтeй. Ocкiльки кoнтрoль є функцiєю cиcтeми упрaвлiння,
ввaжaємo дoцiльним дocлiдити питaння внутрiшньoгocпoдaрcькoгo
кoнтрoлю, зoкрeмa йoгo oргaнiзaцiйнi acпeкти тa клacифiкaцiйнi oзнaки. При
цьoму
виникaє
пoтрeбa
функцioнaльнoї
aктивiзaцiї
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю, якa пoлягaє у пeрeхoдi вiд трaдицiйнoї
пacивнoї кoнcтaтaцiї фaктiв гocпoдaрcькoгo життя дo aктивних, eфeктивнo
функцioнуючих мeтoдiв фoрмувaння тa викoриcтaння iнфoрмaцiї, щo є
рeaльнoю ocнoвoю пiдвищeння eфeктивнocтi функцioнувaння cиcтeми
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю нa пiдприємcтвi.
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Прoблeмa внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю нa пiдприємcтвi,
зoкрeмa йoгo iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння, рoзглядaлacь в рoбoтaх
укрaїнcьких тa зaкoрдoнних нaукoвцiв: A.К. Гiльдe, Ю.A. Дaнилeвcькoгo,
Ф.Л. Дeфлiзa,
I.М. Дмитрeнкo,
Л.В. Нaпaдoвcькoї,
Є.В. Кaлюги,
Ф.Ф. Бутинця, A.М. Кузьмiнcькoгo тa iнших.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є визнaчeння ocнoвних acпeктiв видiв
зaбeзпeчeння внутрiшньoгoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю.
Внутрiшньoгocпoдaрcький кoнтрoль являє coбoю cиcтeму бeзупиннoгo
cпocтeрeжeння зa eфeктивнicтю викoриcтaння мaйнa гocпoдaрcькoгo
cуб’єктa, зaкoннicтю i дoцiльнicтю гocпoдaрcьких oпeрaцiй i прoцeciв,
збeрeжeнням грoшoвих кoштiв i мaтeрiaльних цiннocтeй. У тoй жe чac цeй
кoнтрoль є cклaдoвoю чacтинoю ринкoвoгo мeхaнiзму, oдним iз прийoмiв
пeрeвiрки викoнaння прийнятих рiшeнь, нaйвaжливiшoю функцiєю
упрaвлiння eкoнoмiкoю.
Ocoбливe знaчeння внутрiшньoгocпoдaрcький кoнтрoль oтримує нa
пiдприємcтвi, дe зoceрeджeнa знaчнa кiлькicть цiннocтeй. Кoнтрoль
здiйcнюєтьcя oкрeмими cуб'єктaми пiдприємcтвa (кeрiвникaми рiзних лaнoк
упрaвлiння,
бухгaлтeрcькoю,eкoнoмiчнoю
cлужбaми,
тeхнoлoгaми,
рeвiзiйнoю кoмiciєю, cпocтeрeжнoю рaдoю тoщo), щo дaє мoжливicть
cвoєчacнo виявити нeдoлiки чи пoрушeння при здiйcнeннi oпeрaцiй, вживaти
зaхoди щoдo їх уcунeння. Крiм тoгo, вiн дoпoмaгaє виявити нeвикoриcтaнi
рeзeрви для пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi [1, c. 76].
Мeтoю внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю є зaбeзпeчeння дocтaтньoї
впeвнeнocтi щoдo дocягнeння нacтупних бaзoвих цiлeй:
a) дocтoвiрнocтi тa прaвдивocтi iнфoрмaщї;
б) викoнaння прaвил, плaнiв, прoцeдур, зaкoнiв, пoлoжeнь тa кoнтрaктiв;
в) зaбeзпeчeння зaхиcту aктивiв;
г) eфeктивнoгo викoриcтaння рecурciв;
д) дocягнeння пocтaвлeних цiлeй дiяльнocтi пiдприємcтвa тa oкрeмих
прoгрaм cтруктурних пiдрoздiлiв.
Iншими cлoвaми, цe внутрiшнi прaвилa тa прoцeдури кoнтрoлю,
зaпрoвaджeнi кeрiвникoм пiдприємcтвa дня зaбeзпeчeння cтaбiльнoї й
eфeктивнoї йoгo дiяльнocтi, дoтримaння внутрiшньoгocпoдaрcькoї пoлiтики,
збeрeжeння i рaцioнaльнoгo викoриcтaння aктивiв пiдприємcтвa, зaпoбiгaння
тa рoзкриття фaльcифiкaцiй, пoмилoк, тoчнocтi i пoвнoти бухгaлтeрcьких
зaпиciв, cвoєчacнoї пiдгoтoвки нaдiйнoї фiнaнcoвoї iнфoрмaцiї.
Зaвдaння зaбeзпeчeння внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю пoлягaють
в iнфoрмувaннi учacникiв внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoльнoгo прoцecу
щoдo cтaну oб'єктiв кoнтрoлю тa вiдпoвiднocтi їх функцioнувaння чинним
нoрмaтивнo-прaвoвим вимoгaм.
Для вирiшeння ocнoвних зaвдaнь кoнтрoлю нeoбхiднe iнфoрмaцiйнe,
oргaнiзaцiйнe, тeхнiчнe, eкoнoмiчнe, юридичнe тa oблiкoвo-aнaлiтичнe
зaбeзпeчeння кoнтрoльнoї дiяльнocтi.
Вaжливe мicцe у визнaчeннi тeoрeтичних зacaд iнфoрмaцiйнoгo
зaбeзпeчeння cиcтeми внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю нa пiдприємcтвi
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є рoзумiння тoгo, щo тaкe iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння cклaдaє ocнoву
упрaвлiння пiдприємcтвoм тoму, щo йoгo признaчeння пoлягaє в
iнфoрмувaннi вciх пocaдoвцiв прo cтaн гocпoдaрcькoї дiяльнocтi
пiдприємcтвa [2, c. 13]. Звiдcи мoжливo cфoрмулювaти ocнoвну мeту
iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю. Вoнa
пoлягaє
у
нaдaннi
якicнoї
кoнтрoльнoї
iнфoрмaцiї
cуб’єктaм
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю для eфeктивнoгo викoнaння ними
кoнтрoльних функцiй.
Рeaлiзaцiя
мeти
iнфoрмaцiйнoгo
зaбeзпeчeння
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю здiйcнюєтьcя при викoнaннi тaких
ocнoвних зaвдaнь:
зaбeзпeчeння
викoнaння
iнфoрмaцiйних
вимoг
cуб’єктiв
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю дo кoнтрoльнoї iнфoрмaцiї щoдo її
якocтi, змicтoвнocтi й кiлькocтi;
- зaбeзпeчeння викoриcтaння oднoмaнiтних мeтoдiв i cпocoбiв
нaкoпичeння, вiдбoру, oбрoбки тa пeрeдaчi кoнтрoльнoї iнфoрмaцiї уciмa
cуб’єктaми
iнфoрмaцiйнoгo
зaбeзпeчeння
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo
кoнтрoлю;
- зaбeзпeчeння зв’язку мiж cуб’єктaми iнфoрмaцiйнoгo зaбeзпeчeння
внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю тa cуб’єктaми
нутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю.
Oргaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння кoнтрoлю пoв'язaнe з упoрядкувaнням
взaємoвiднocин мiж прaцiвникaми, cлужбaми з привoду кoнтрoлю,
упoрядкувaнням oргaнiзaцiї вирoбництвa для зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї
eфeктивних фoрм i мeтoдiв кoнтрoлю.
Тeхнiчнe зaбeзпeчeння кoнтрoльнoї дiяльнocтi пoв'язaнe з вiдпoвiдними
тeхнiчними зacoбaми для вимiру, пiдрaхунку, звaжувaння, oбмiру тoщo. Бeз
кiлькicнoї хaрaктeриcтики oб'єкту кoнтрoлю нeмoжливe здiйcнeння
кoнтрoлю. Вiд cтупeня нaдiйнocтi i тoчнocтi тeхнiчних зacoбiв кoнтрoлю
зaлeжaть i йoгo рeзультaти.
Eкoнoмiчнe зaбeзпeчeння кoнтрoлю пoв'язaнe зi cтвoрeнням eкoнoмiчнoї
зaцiкaвлeнocтi в прoвeдeннi кoнтрoлю. Зaцiкaвлeнicть в прoвeдeннi
кoнтрoльнoї дiяльнocтi виникaє в тoму випaдку, кoли рeзультaти кoнтрoлю
бeзпoceрeдньo пoв'язaнi з oцiнкoю дiяльнocтi дaнoгo прaцiвникa, кoлeктиву i
вiдпoвiднo дo їх cтимулювaння.
Юридичнe зaбeзпeчeння кoнтрoлю пoв'язaнe з вибoрoм фoрм, мeтoдiв i
прoцeдур кoнтрoлю, якi зaбeзпeчують пoвнoцiнну дoкaзoвicть рeзультaтiв
кoнтрoлю, oднoзнaчнicть у визнaчeннi вини рoбiтникiв, кoлeктивiв в
нeбaжaних вiдхилeннях, пoв’язaнo з вiдхилeннях, пoв’язaнo з вcтaнoвлeнням
прaв i oбoв’язкiв при здiйcнeннi кoнтрoлю i oблacтi кoнтрoлю.
Oблiкoвo-aнaлiтичнe зaбeзпeчeння кoнтрoлю пoв'язaнe зi cтвoрeнням
cиcтeми пeрвиннoгo i звeдeнoгo oблiку тa aнaлiзу [3, c. 53].
Iнфoрмaцiя, якa фiкcуєтьcя в oблiку, зoкрeмa в пeрвинних дoкумeнтaх,
пoвиннa прoйти кoнтрoль oбрoбку, тoбтo пoвиннa бути пeрeвiрeнa i
пiдтвeрджeнa нe тiльки прaцiвникoм, який пoдaє рeзультaт cвoєї прaцi
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iншoму, aлe i прaцiвникoм, щo приймaє рeзультaти прaцi пoпeрeдньoгo для
нacтупнe oбрoбки. Якщo oкрeмi прaцiвники (aбo кoлeктиви, щo утвoрюють
вiддiли, бюрo тoщo) пocтaвлeнi умoви eкoнoмiчнoї вiдпoвiдaльнocтi зa
рeзультaти cвoєї прaцi, вoни oднoчacнo зaцiкaвлeнi i в пeрeвiрi рeзультaтiв
дiяльнocтi iнших прaцiвникiв aбo кoлeктивiв для фiкcувaння рiзних вiдхилeнь
пo фaктoрaх причинaх, якi вiд них нe зaлeжaть, ocкiльки в прoтилeжнoму
випaдку приймaють вiдпoвiдaльнicть зa її нacлiдки нa ceбe.
Тaким чинoм, внутрiшньoгocпoдaрcький кoнтрoль є oдним iз
нaйвaжливiших чинникiв cиcтeми упрaвлiння пiдприємcтвoм, ocкiльки caмe
вiн дoпoмaгaє упрaвлiнcькoму пeрcoнaлу eфeктивнo викoнувaти cвoї функцiї.
Зa дoпoмoгoю cиcтeми внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю кeрiвництвo
вирiшує, щo caмe пoтрiбнo змiнити в oргaнiзaцiї рoбoти пiдприємcтвa тa
cпрoгнoзувaти йoгo дiяльнicть нa пeрcпeктиву. З’яcoвaнo, щo нeoбхiднoю
пeрeдумoвoю дocягнeння мeти внутрiшньoгocпoдaрcькoгo кoнтрoлю нa
пiдприємcтвi є нaлeжнe йoгo iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз використання виробничих ресурсів має важливе значення в
діяльності підприємства. Він надає змогу виявляти тенденції зміни обсягу
витрачання виробничих запасів та показників ефективності їх використання,
оцінювати реальність встановлених на підприємстві норм та нормативів
використання матеріалів на одиницю виробу. Також важливим є те, що цей
аналіз допомагає не тільки розрахувати можливі відхилення обсягу фактично
витрачених ресурсів від запланованих показників, але й затвердити причини
виникнення цих відхилень. Проведення аналізу допускає виявляти резерви
матеріалоємності продукції підприємства та підготувати оптимальні
управлінські рішення з подальшого розвитку виробництва.
Метою аналізу виробничих запасів є виявлення тенденції про стан, рух
та ефективність використання матеріалів, реальних резервів, зниження
собівартості продукції та видатків підприємства для погодження економічно
аргументованих управлінських рішень.
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Основними задачами аналізу запасів на підприємстві є забезпечення
систематичного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах
виробництва, планування норм потрібних запасів, використання запасів у
виробництві відповідно до всіх нормативів [4, 104].
Процедура аналізу виробничих запасів побудована на таких основних
принципах:
 рівень запасів має бути мінімальним, та відповідати обсягам
продажів і термінам ймовірним поставкам запасів;
 робити замовлення тільки того, що використовується підприємством,
не приймати до уваги спокусливі пропозиції;
 систематизувати зберігання запасів на складі та використовувати їх у
міру надходження [1, 175].
Достатньо важливим аспектом у процесі аналізу виробничих запасів
виступає питання його інформаційного забезпечення. Задля надійності,
достовірності та ефективності цього етапу необхідно забезпечити: повноту
інформації за змістом, обсягом і структурою; найвищий рівень надійності
інформації; уможливити співставлення інформації про виробничі запаси у
часі за кількісними і якісними показниками; утвердження незалежності та
своєчасне надходження каналів інформації.
При здійснені аналізу виробничих запасів використовуються такі
облікові інформаційні ресурси:
 Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1);
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма
№ 2);
 Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) (розділ VIII
«Запаси»);
 виробничі норми витрачання матеріалів;
 дані бухгалтерського обліку (аналіз рахунків 20 «Виробничі запаси»;
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»; 23 «Виробництво»;
80«Матеріальні
витрати»;
91
«Загальновиробничі
витрати»;
92
«Адміністративні витрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 «Інші витрати
операційної діяльності» та ін.) [2, 72].
До того ж, для складання цілей аналізу виробничих запасів
використовують:
 план матеріально-технічного постачання,
 договори на поставку виробничих запасів,
 результати аналізу виробничих запасів за попередні періоди та ін.
Виділяють чотири основних напрямків аналізу виробничих запасів:
1. Вивчення рівня забезпеченості підприємства виробничими запасами.
На цьому етапі здійснюється оцінка загальних потреб підприємства у
запасах; аналіз обґрунтованості обсягів замовлення запасів; оцінка повноти
та своєчасності надходження запасів.
2. Загальний аналіз обсягу і структури виробничих запасів
підприємства. Виконується горизонтальний аналіз запасів на складі;
вертикальний аналіз структури запасів на підприємстві; коефіцієнтний
порівняльний аналіз стану якості та руху запасів.
293

3. Оцінка ефективності використання виробничих запасів. Спеціалісти
використовують
діагностичний
аналіз
використання
запасів
за
індивідуальними та загальними показниками.
4. Аналіз матеріаломісткості продукції. Сюди входить діагностичний
та факторний аналіз матеріаломісткості продукції [3, 158].
Отже, методика економічного аналізу нині повинна визначатися з
урахуванням доцільності виходу на ринок та ефективності виробництва
певного виду і обсягу продукції (робіт, послуг), її конкурентоспроможності,
прогнозованого розміру витрат та прибутку, що забезпечить підприємству
отримання постійно зростаючого розміру прибутку та стійку позицію на
ринку в сучасний період на в майбутньому.
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канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВИТРАТ В ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПОТОКАХ
Економічна наука й практика займаються вивченням затрат одночасно з
розвитком виробництва. Затрати у грошовому вираженні характеризують за
певний період обсяг ресурсів, використаних на виробництво й збут продукції,
які трансформуються в собівартість продукції, робіт і послуг.
В економічній літературі й практичній діяльності поряд з терміном
«затрати» повсюдно використовуються такі, як «витрати» й «витрати з
економічним змістом», причому багато авторів трактують їх як синоніми й не
роблять розходжень між цими трьома поняттями. Разом з тим ці поняття
мають різний економічний зміст.
Уява про затрати підприємства ґрунтується на трьох важливих
положеннях:
 затрати визначаються використанням ресурсів, відображаючи скільки і
які ресурси витрачено при виробництві та реалізації продукції за певний
період.
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 обсяг використаних ресурсів може бути представлений у натуральних і
грошових одиницях, однак в економічних розрахунках прибігають до
грошового вираження затрат.
 визначення затрат завжди співвідноситься з конкретними цілями,
завданнями, тобто обсяг використаних ресурсів у грошовому вираженні
розраховують за основними функціями виробництва продукції і її реалізації у
цілому на підприємстві або у виробничих підрозділах підприємства [1].
Витрати відображають зменшення платіжних коштів або іншого майна
підприємства й відображаються в обліку на момент платежу.
Поняття «витрати» часто приймають ідентичним поняттю «виплати».
Однак різниця між цими термінами є. Виплати являють собою фактичну
витрату наявних коштів (наприклад, купівля за готівку), а витрати - це як
оплата готівкою так і покупка в кредит. Отже, поняття «витрати» ширше
поняття «виплати».
Розходження є в часовій співвіднесеності витрат і затрат. Затрати, на
відміну від витрат, відображаються в обліку підприємства на момент
споживання у виробничому процесі. В підсумку всі витрати за звичайними
видами діяльності підприємства за певний період обов'язково повинні
трансформуватися у затрати. Витрати, не віднесені до затрат з якихось
причин, характеризують помилки обліку затрат на виробництво й збут
продукції» у вартісній оцінці за періодами роботи підприємства витрати
відрізняються від затрат. Витрати за певний період роботи підприємства
можуть перевищувати затрати, бути рівними затратам або бути менше затрат
[2].
Витрати - це реальні або можливі затрати фінансових ресурсів
підприємства. Не випадково на практиці не прийняті вираження «матеріальні
витрати», « витрати праці» - ні матеріальні ресурси, ні праця, не ставляться
до фінансів. Витрати в буквальному значенні цього слова являють собою
сукупність переміщень фінансових коштів і ставляться або до активів, якщо
здатні принести дохід у майбутньому, або до пасивів, якщо цього не
відбудеться та зменшиться нерозподілений прибуток підприємства за звітний
період. Витрати втрачених можливостей виступають як втрати доходу при
виборі одного зі способів здійснення господарської діяльності.
Витрати впливають на кінцевий фінансовий результат роботи
підприємства – прибуток [3].
Затрати й витрати можуть збігатися, а можуть відрізнятися, причому ці
розходження носять переважно предметний характер і обумовлені трьома
основними причинами:
1. Економічною природою оцінки, а саме затрати мають розрахункову
(калькуляційну) природу оцінки, знаходять висвітлення у внутрішньому
обліку та залежать від застосовуваної системи обліку затрат (повних або
часткових) і не обов'язково пов'язані з потоками платежів на підприємстві.
Витрати* ж мають платіжну сутність і відображаються в зовнішньому
(фінансовому) обліку підприємства.
2. Відсутністю у затрат ознак витрат : ряд затрат у виробничому обліку
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не мають аналогів серед витрат (наприклад: розрахункові ризики;
розрахункова заробітна плата підприємця в індивідуальних приватних
підприємствах; розрахункова орендна плата за користування приміщеннями,
що перебувають у приватній
власності
в підприємця;
розрахункові
відсотки
на
власний
капітал;
розрахункові
амортизаційні
відрахування й ін.).
3. Відсутністю у витрат прямого зв'язку з технологічним процесом
виготовлення продукції. Витрати у звітному періоді, хоча й виникають у
рамках виробничого процесу, не завжди пов'язані з виготовленням
продукції. Наприклад, ремонт об'єкта, що не належить до необхідного для
виробничої діяльності майна підприємства, пожертвування. Витрати *, що не
відносяться до даного періоду, тому що не є витратами цього періоду
(наприклад доплата майнового та земельного податків). Витрати*, пов'язані з
надзвичайними ситуаціями, що не належать до витрат на виробництво
продукції у звітному періоді (наприклад, відновлення збитку нанесеного
стихійним лихом) [4].
Деякі цільові витрати мають однакову оцінку з величиною затрат за
певний період при розрахунку прибутків і збитків у зовнішньому
(фінансовому) звіті підприємства (наприклад, матеріальні затрати, оплата
праці персоналу, амортизаційні відрахування та інші затрати).
Витрати можуть відрізнятися від затрат за джерелами їхньої виплати, а
саме в межах сум, нормованих державою, включаються в затрати на
виробництво продукції, робіт і послуг (наприклад, відрядні, представницькі,
на рекламу й ін.). Якщо витрати перевищують нормативну величину,
встановлену
державою, то та величина, яка перевищує нормативну,
відшкодовується за рахунок прибутку підприємства або за рахунок
працівника, що допустив це перевищення (наприклад, різниця у вартості
авіаквитка бізнес класу й економ класу, якщо працівникові дається право
летіти по квитку економ класу) [5].
Таким чином, управління витратами — це динамічний управлінський
процес, спрямований на планування витрат, організацію раціонально го їх
витрачання, здійснення контролю за виконанням виробничого плану, який є
складовою системи управління підприємством.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ
ТОРГІВЛІ
Істотну роль розвитку сучасної економіки грає підприємницька
діяльність. Підприємництво є ключем реформування економіки, сприяє
насичення ринку товарами та послугами та стає найважливішим важелем
піднесення та розвитку економіки. При розширенні та поглибленні товарногрошових відносин у сучасній вітчизняній економіці постійно зростає
значення ринку промислових товарів та послуг. На сучасному етапі
економіки оптова торгівля має суттєве значення. Саме оптова торгівля є
активним провідником товарів вітчизняного виробництва та досить великої
маси товарів зарубіжної продукції на внутрішній ринок. Оптова торгівля
змушує наших виробників піднімати якість вітчизняних товарів для
завоювання міцного місця як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.
Оптова торгівля є проміжною ланкою між виробниками продукції та її
споживачами. Облік товарних операцій серед господарських операцій на
організаціях оптової торгівлі є найбільш трудомістким. Поняття аудиту
значно ширше, ніж ревізії та контролю. Аудит забезпечує не тільки перевірку
достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності, а й розробку пропозицій
щодо вдосконалення системи бухгалтерського обліку та системи
внутрішнього контролю організацій щодо оптимізації господарської
діяльності підприємств з метою отримання максимального прибутку[1].
Аудитори відзначають складності при обліку товарних операцій, що
призводить до помилок в обліку торгових організацій і, як наслідок,
спотворення фінансової звітності, заниження баз оподаткування та
податкових штрафів (санкцій). Питанням теорії та методики аудиту на
підприємствах оптової торгівлі присвячено праці таких науковців як:
О.Г. Дроздова, О.Г. Бондарчук, О.І. Бондарчук, В.Б. Захожай, М.Ф. Базась,
М.М. Матюха, В.В. Апопій, Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова, С.А. Буралн.
Серед 3 зарубіжних дослідників окресленої проблематики слід відзначити
М.Н. Григорьєв, У. Фарук, Є.Н. Варламова, В.С. Карагод, В.В. Кукушка.
Проте проблеми аудиту на організаціях оптової торгівлі досліджено
недостатньо. Теоретично не узагальнено методичні підходи до аудиту
організацій оптової торгівлі. Тому актуальність дослідження даної теми
залишається незмінним.
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Сучасне вітчизняне законодавство, що регулює аудит діяльності
підприємств оптової торгівлі, представляє собою:
1.
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»;
2.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг;
3.
Господарський кодекс;
4.
Цивільний кодекс;
5.
Податковий кодекс;
6.
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні»;
7.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 15
«Доходи» та 16 «Витрати»;
8.
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань;
9.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів.
Метою аудиту товарних операцій є перевірка правильності, повноти та
своєчасності здійснення бухгалтерського та податкового обліку руху товарів,
формування доходів, витрат та фінансових результатів від торговельної
діяльності, відповідності застосовуваної методики обліку та оподаткування
операцій з товарами чинними нормативно-правовим актам та достовірності
звітності, які характеризують наявність та рух товарів.
При плануванні аудиторської перевірки велику увагу приділяють оцінці
систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в організаціях
оптової торгівлі. Їхня достовірна оцінка дозволить оцінити передбачувані
аудиторські ризики, визначити спосіб проведення перевірки та обсяг вибірки.
Проведення аудиту товарних операцій здійснюється так [2]:
1) оцінка систем бухгалтерського, податкового та складського обліку та
внутрішнього контролю;
2) аналіз облікової політики у частині, що регулює порядок організації
обліку товарів згідно з чинним законодавством та галузевими
особливостями;
3) перевірка дотримання надходження всіх необхідних документів при
оформленні товарних операцій та відповідності всім необхідним процедурам
документообігу, таким як укладання договорів на постачання та продаж;
4) перевірка відповідності залишків товарів на складі з бухгалтерського
обліку фактичної їх наявності шляхом проведення інвентаризації чи участі у
ній;
5) проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської
заборгованості у частині придбання та реалізації товарів та пов'язаних з ними
операцій;
6) оцінка правильності формування відпускних цін товарів;
7) перевірка обліку та розподілу комерційних витрат;
8) перевірка правильності відображення в обліку операцій із реалізації
залежно від умов та виду договорів, укладених з покупцями;
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9) перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку
руху товарів та пов'язаних з ним доходів та витрат;
10) перевірка правильності оподаткування операцій із реалізації товарів
(робіт, послуг).
Докази при аудиті товарних операцій в організаціях оптової торгівлі
збираються шляхом застосування у сукупності тестів контролю та процедур.
У певних ситуаціях докази можуть бути отримані виключно з процедур по
суті, таких як запит, перевірка документів та записів, спостереження за
здійсненням конкретних заходів та процедур або повторне виконання
конкретних заходів та процедур самим аудитором, аналітичні процедури.
Причому найрезультативнішим прийомом перевірки повноти та своєчасності
оприбуткування товарів є раптова перевірка. Вона може здійснюватися за
окремими видами та групами товарів. Такі перевірки можуть бути складовим
елементом внутрішнього контролю оптової організації.[3]
При перевірці реалізації товарів та повноти надходження виручки також
можна використовувати опитувальний лист стану системи внутрішнього
контролю реалізації товарів та повноти надходження грошової виручки в
оптових організаціях. Відсутність процедур контролю або недостатнє їх
здійснення в обліку грошової виручки при реалізації товарів дає аудитору
підставу для низької оцінки системи внутрішнього контролю.
Отримані після аудиту дані допоможуть ефективно управляти торговим
підприємством, спираючись на прозору та достовірну фінансову інформацію.
Крім того, наявність незалежного аудиту часто є необхідною умовою для
залучення інвестицій, кредитування, страхування та за інших операцій.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Передумовою ефективного розвитку будь-якого підприємства є
функціонування системи внутрішнього контролю. Тільки організувавши
дієвий контроль, керівництво зможе отримувати правдиву інформацію та на
її основі приймати управлінські рішення.
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Витрати супроводжують діяльність будь-якого суб'єкта господарювання.
Раціональна організація внутрішнього контролю витрат є одним із заходів,
спрямованих на вдосконалення управлінням підприємством, що забезпечує
високий рівень виконання завдань, чіткий порядок у його веденні.
Вагомий внесок у наукове та практичне дослідження внутрішнього
контролю витрат зробили такі вчені та практики, як: М. Т. Білуха,
О. С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, П. І. Гайдуцький, В. А. Дерій, Н. І. Дорош,
В. П. Завгородній, С. Я. Зубілевич,.В. Мельник, Є. В. Мних та інші.
Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від
ефективного контролю над витратами.
Контрольні дії щодо перевірки витрат підприємства, які впливають на
фінансовий результат до оподаткування, можна систематизувати таким
чином:
- дотримання чинного законодавства у сфері обліку при здійсненні
витрат підприємства;
- наявність належного документального оформлення формування витрат
підприємства;
- раціональність вибору методу обліку витрат;
- правильність методики відображення витрат підприємства у системі
бухгалтерського обліку.
- достовірність відображення витрат у внутрішній, фінансовій,
статистичній та податковій звітності.
- правильність визначення періоду визнання витрат [1].
При здійсненні внутрішнього контролю за витратами підприємства
головний бухгалтер застосовує: нормативні перевірки, які являють собою
вивчення вмісту відображеної в документі операції з точки зору її
відповідності до чинних норм, правил та інструкцій; арифметичну перевірку,
яка полягає в контролі за правильністю підрахунків, зроблених при складанні
конкретного бухгалтерського документа.
Внутрішній контроль витрат підприємства має здійснюватися [4]:
- на стадії бюджетування витрат оцінюється оптимальність,
раціональність і ефективність різних варіантів управлінських рішень та
відповідність їх загальної стратегічної мети розвитку підприємства;
- на стадії організації та регулювання управлінських рішень оцінюється
можливість досягнення бажаних результатів з певними витратами;
- на стадії обліку контролюють раціональне й ефективне використання
виробничих і фінансових ресурсів відповідно до затверджених бюджетів.
Управління витратами виробництва на підприємствах може визначатися
різними моделями (моделлю максимізації прибутку, моделлю максимізації
продажів, моделлю максимізації росту, моделлю управлінської поведінки,
моделлю максимізації доданої вартості, та ін.). Для кожної з них характерний
свій порядок стратегій (товарно-ринкова, ресурсно-ринкова, технологічна,
інтеграційна, інвестиційно-фінансова, соціальна, стратегія управління) при
прийнятті управлінських рішень [3, 5].
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Вдало обрана модель поведінки і вірно визначені пріоритети стратегій є
факторами, що дають змогу використовувати витрати виробництва з
максимальною віддачею.
Управління витратами доцільно здійснювати за допомогою методів, які
відповідають вимогам і специфіці (особливостям технологічного процесу,
типу організації) окремих виробництв, забезпечують складання достовірних
калькуляцій собівартості продукції і організації дієвого контролю за
зниженням витрат виробництва.
Важливим етапом внутрішнього контролю витрат є перевірка різниць
щодо Податкового кодексу України, що виникають при відображенні витрат
в обліковій системі (її підсистемах), та перевірка правильності коригування
фінансового результату до оподаткування з метою визначення
оподатковуваного прибутку та відповідно суми податку на прибуток.
На всі витрати, які не спрямовані на отримання прибутку, підприємство
має право зменшити оподатковуваний прибуток у періоді, коли вони
(витрати) були фактично понесені. Тобто обидві зазначені групи осіб
(підприємства з рівнем доходу більше 20 млн. грн. і підприємства з рівнем
доходу менше 20 млн. грн.) мають повне право на підставі Податкового
кодексу України зменшувати бухгалтерський прибуток на будь-які
негосподарські
витрати.
Це
породжує
проблему
законодавчого
неврегулювання питань щодо виявлення таких різниць та потребує
доопрацювання, адже виникає питання стосовно того, чому державою були
введені різниці лише за невиробничими витратами з амортизації, що не є
логічним стосовно до всіх інших негосподарських витрат.
На законодавчому рівні необхідно врегулювати питання щодо
визначення оптимального рівня оподаткування, який би, з одного боку,
забезпечував стабільні та необхідні надходження до державного бюджету
України, а з іншого – не обтяжував діяльність суб'єктів господарювання та не
знищував би стимулів до активної підприємницької діяльності та розвитку
економіки загалом.
Також, важливим етапом внутрішнього контролю витрат є
документування та систематизація інформації про виявлені необґрунтовані
коригування фінансового результату до оподаткування на різниці
Податковим кодексом України.
Дослідження питання обліку та організації системи внутрішнього
контролю витрат дає змогу визначити основні напрямки вдосконалення
організації внутрішнього контролю на підприємствах:
1.
Успішне виконання поставлених завдань повинно будуватись на
принципах, які мають фундаментально-методологічне значення для побудови
системи внутрішнього контролю на підприємстві.
2.
Внутрішній контроль має забезпечити правильність формування
собівартості продукції (робіт, послуг).
3.
Ефективним методом контролю є перевірка правильності і
документальної обґрунтованості списання витрат [2].
Основна проблема забезпечення внутрішнього контролю витрат полягає
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в тому, що на підприємствах не рідко не має чіткого розуміння, як правильно
організувати контроль, що створює ряд проблем. Причинами цього є
відсутність працівників відповідної кваліфікації, методик, систем показників
оцінки тощо.
Таким чином, своєчасно та надійно організований внутрішній контроль
витрат сприятиме уникненню відхилень та штрафних санкцій. В свою чергу
він загалом підвищуватиме рівень економічної безпеки підприємства. Для
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю витрат потрібно
розробити внутрішні стандарти контролю, здійснити його автоматизацію та
удосконалити нормативно-правову базу стосовно внутрішнього контролю
витрат.
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ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ
ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
В умовах трансформації сучасних економічних процесів важливим
інструментом реалізації економічної політики держави є громадські
закупівлі. Внаслідок функціонування системи публічних закупівель держава
задовольняє суспільні потреби в товарах, роботах, послугах, а також утримує
та фінансує бюджетні установи. Для підприємств публічні закупівлі є
можливістю для розширення ринку збуту.
Дослідженню здійснення публічних закупівель присвячено праці як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених та науковців. Слід відмітити роботи
таких науковців як Дж. Гелбрейт, Дж. Cтігліц, І. Круп’як, Д. Мартинович,
Л. Федулова, Н. Чухрай, В. Прядка, Р. Маланій, Н. Ткаченко,
В. Смиричинський, Н. Тополенко та інші.
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Відкриті торги - основна, найчастіше вживана процедура закупівель, яка
здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
Цю процедуру замовники застосовують, якщо вартість предмета
закупівлі товару або послуги дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, а
робіт – 1,5 млн. гривень.
Для замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання, пороги складають від 1 млн. гривень для товарів та послуг і
від 5 млн. гривень для робіт [2].
У Законі України "Про публічні закупівлі" можна виділити два типи
процедури відкритих торгів:
- відкриті торги;
- відкриті торги з публікацією англійською мовою.
Відкриті торги –міжнародні торги, до участі в яких запрошуються всі
бажаючі фірми й організацֹії. Залучають велику кількість учасників, що
загострює конкуренцію і дозволяє розмістити замовлення на більш вигідних
для замовників умовах.
Відкритими визнаються ті торги, в яких можуть брати участь будь – які
суб’єкти цивільного права. Вони є основною процедурою закупівлі та
здійснюються з обов'язковим проведенням аукціону за найнижчою ціною та з
урахуванням нецінових критеріїв.
Для проведення процедури закупівлі мають бути подані не менше двох
пропозицій.
Відкриті торги розпочинаються з планування. Замовник до річного
плану закупівель включає закупівлі, які планується провести за основною
процедурою. Вибір процедури закупівлі здійснює уповноваженої особи.
Планування закупівель проводиться на підставі наявної потреби у
закупівлі товарів, робіт та послуг.
Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником
в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів з дня їх
затвердження.
Подання інформації під час проведення процедури закупівлі
здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
Тендерна документація оприлюднюється разом з оголошенням про
проведення відкритих торгів. Вона оприлюднюється для загального доступу
шляхом заповнення полів в електронній системі закупівель. Таке
оприлюднення для замовників є безоплатним [1].
У період подання тендерних пропозицій замовник може вносити зміни
до тендерної документації, а також отримати звернення та вимоги від
учасників.
Крім того, замовник може зіткнутися із оскарженням тендерної
документації.
Якщо етап звернення та оскарження минув, замовник переходить до
етапу проходження аукціону. Перед його початком автоматично
розкривається інформація про ціни тендерних пропозицій.
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Замовник не бере безпосередньої участі в аукціоні під час відкритих
торгів, але може вільно спостерігати цінову боротьбу учасників. Електронна
система закупівель самостійно визначає час та дату аукціону.
Електронний аукціон полягає в повторюваному процесі пониження цін з
урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою,
визначеною в методиці оцінки, яку проводять у три етапи в інтерактивному
режимі реального часу.
Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного
аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що
буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки зазначається при поданні оголошення про
проведення процедури закупівлі.
У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної
пропозиції крім ціни застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній
документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих
критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового
критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків [4].
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник
визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір.
Переможець процедури закупівлі — це учасник, тендерна пропозиція
якого відповідає всім умовам та критеріям, що визначені у тендерній
документації, визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник
повідомив про намір укласти договір.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником
протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та
автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель
[2, 3].
Отже, відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Відкриті торги
здійснюються з обов'язковим проведенням аукціону за найнижчою ціною та з
урахуванням нецінових критеріїв. Для проведення процедури закупівлі
мають бути подані не менше двох пропозицій.
Ефективне функціонування системи публічних закупівель в умовах
сучасних економічних перетворень дозволяє вирішити низку соціальноекономічних проблем держави, що забезпечує проведення наукових
досліджень, створення та впровадження нових технологій та розробок.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОЇ
ЕТИКИ АУДИТОРІВ
Професійна етика у будь-якій професії є кодексом правил, що
визначають поведінку спеціаліста при виконанні ним службових завдань.
Престиж та довіра до професії аудитора базуються на відповідності
спеціаліста професійним вимогам та дотримання моральних вимог.
Сучасні тенденції розвитку та дотримання етичних вимог в аудиті,
свідчать наявність численних проблемних питань, які потребують
невідкладного рішення.
Проблемні питання дотримання вимог професійної етики аудитора
досліджені в наукових працях В.П Бондаря, Л.М. Одінцової, О.Л.
Загорянської, Н.А. Салової, Н.М. Проскуріної, М.Д. Корінько, О.А.
Петрик,В.В. Рядської, В.Ю. Фабіянської та інших вчених.
Професійна етика аудиту є системою норм моральної поведінки
аудитора під час проведення аудиторської перевірки та надання інших
аудиторських послуг. У ряді країн розроблені та діють закони, правила,
кодекси, положення професійної етики аудиту. Зокрема, основні положення
та вимоги до професії аудитора в Україні визначені нормами закону «Про
аудиторську діяльність».
Істотний вплив на рівень роботи аудиторів має Кодекс професійної
етики. Він повинен забезпечити стандарти поведінки аудиторів. Докладні
кодекси професійної етики аудиторів розробляють професійні організації
аудиторів, прагнучи передбачити можливі їх поведінки в різних ситуаціях.
Можна виділити такі основні принципи професійної етики аудитора [4]:
1.
Незалежність — аудитор має бути професійно незалежним від
суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється (не мати прямих
родинних стосунків і майнових інтересів до суб'єкта перевірки).
2.
Об'єктивність — аудитор має бути справедливим, компетентним,
старанно надавати аудиторські послуги, відповідати рівню професійних
знань, який би не викликав сумніву у клієнта щодо професіоналізму наданих
йому послуг.
3.
Компетентність
—
аудиторам
необхідно
здійснювати
аудиторську перевірку з професійною майстерністю та залучати до аудиту
спеціалістів, що мають певну фахову підготовку, досвід і знання у
відповідній галузі.
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4.
Майстерність - вміле визначення та застосування законодавчих і
нормативно-правових актів для законності здійснення оцінки господарських
операцій, їх документування, відображення в обліку та звітності.
5.
Конфіденційність - аудитор не має права без згоди клієнта
розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання
професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.
6.
Чесність - аудитор має бути чесним та об'єктивним на всіх етапах
роботи і висловлювати об'єктивну думку про об'єкт дослідження.
Концепція подальшого розвитку аудиту повинна враховувати досить
вагоме значення дотримання норм професійної етики в забезпеченні якості
наданих аудиторських послуг.
В Україні макроекономічну політику дотримання принципів та вимог
професійної етики зобов’язані формувати:
- Державна установа «Орган суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю» (в частині контролю якості аудиторських послуг суб’єктів
аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової
звітності);
- Аудиторська палата України (в частині розробки нормативних
положень щодо запровадження нагляду за дотриманням аудиторськими
фірмами та аудиторами норм професійної етики аудиторів, здійснення
контролю якості);
- професійні організації бухгалтерів та аудиторів.
На думку В.П. Бондара, однією з проблем, яка вимагає нагального
вирішення, є довіра суспільства до аудиторів та замовників аудиторських
послуг до виконавців. Користувачі аудиторських послуг знаходяться у певній
залежності від оцінки їх діяльності аудиторами, тому що це значно впливає
на їх майбутнє. Часто низька якість аудиторських перевірок, або видача
аудиторських висновків без проведення аудиту суперечать реалізації
принципів етичної поведінки аудиторів. На даний час трапляються випадки,
коли аудитори свідомо приймають участь у перекрученні даних
бухгалтерського обліку та фальсифікації фінансової звітності. Не
дотримуючись принципів професійної етики в гонитві за високими
прибутками, аудитори сприяють зростанню злочинності у своїй діяльності,
знищують довіру суспільства, зовнішніх користувачів інформації до
аудиторських висновків [2].
Вітчизняними аудиторами частіше порушуються такі принципи як
чесність та об‟єктивність, це проявляється у тому, що аудитори при
проведені аудиту, виявляють помилки та допомагають замовнику їх
виправити, не відображаючи цього у висновку. Оскільки порушуються
вказані два принципи, це спричиняє порушення принципу технічних
стандартів. Натомість дотримання усіх без виключення принципів етики
визначається ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Професійна етика аудитора повинна забезпечувати захист та узгодження
інтересів суспільства, держави, працівників та власників, сприяти їх
соціальному захисту. Як зазначає В. Олексюк, “каменем спотикання тут є
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обставина, що аудиторська фірма, яка виконує аудит стану обліку та звітності
на підприємстві, працює на замовлення цього самого підприємства, чию
систему обліку та звітності вона перевіряє. У такому випадку у будь-якій
аудиторській фірмі закладено, принаймні на поверхні, непереборне зіткнення
інтересів. Їй властива спокуса не приймати жодних дій, які могли б нанести
шкоду своєму клієнтові” [1].
Слід виокремити наступні три групи проблемних питань, за якими
доцільно розробити пропозиції з удосконалення напрямів розвитку
професійної етики аудитора [3]:
- відсутність належного методичного забезпечення розробки навчальних
планів для підготовки магістрів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” з
питань професійної етики аудитора;
- не розробленість на макрорівні належної інфраструктури та
нормативного забезпечення організаційно-методичних засад оцінки системи
контролю якості, в тому числі дотримання професійної етики;
- неналежний рівень опрацювання політик та процедур забезпечення
дотримання професійної етики на рівні суб’єктів аудиторської діяльності.
Подані проблеми дотримання моральних вимог у ході здійснення
аудиторської діяльності свідчать, що удосконалення напрямів розвитку
професійної етики аудитора є складним процесом, що
передбачає:
вдосконалення системи нормативно-правового та методологічного
забезпечення дотримання вимог Кодексу етики професійних аудиторів;
покращення нормативно-методичного забезпечення навчального процесу з
професійної етики аудиторів; підвищення вимог щодо розробки внутрішніх
процедур дотримання професійної етики на рівні суб'єктів аудиторської
діяльності [3].
Аналізуючи наукові напрацювання щодо питань удосконалення процесу
дотримання вимог професійної етики аудиторами, можна зробити висновок,
що це питання досліджується з погляду оцінки системи контролю якості
аудиторської компанії.
Таким чином, аудитор повинен підтримувати престиж професії і тому не
може дозволяти собі будь – яких вчинків які б могли зашкодити його
репутації та репутації професії в цілому. А тому він повинен уникати
ситуацій, які можуть впливати на його об‟єктивність та неупередженість.
При проведені аудиту необхідно не виправляти помилки, які були виявленні,
а відображати їх у висновку та надавати рекомендації щодо їх усунення
безпосередньо самим бухгалтером.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ НА
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Товарні операції для торговельного підприємства є основною статтею
оборотних коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності
підприємство отримує прибутки, який є метою та основою життєдіяльності
будь-якого підприємства, то оперативний та достовірний облік їх на
підприємстві є також невід’ємною частиною управління підприємством, без
якого не можливе досягнення цілей підприємства. Тому тема вдосконалення
бухгалтерського обліку в системі управління реалізацією товарів є
найактуальнішою для вирішення завдань ефективного управління
торговельним підприємством.
Висвітленням питань, пов’язаних з обліком реалізації товарів, займалися
вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільшу увагу даним проблемам
бухгалтерського обліку приділяли вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинць,
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, І.В. Жиглей, М.В. Кужельний,
В.Г. Линник, В.М. Мурашко, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, В.Я. Савченко,
В.В. Сопко. У більшості проведених досліджень виявлено традиційний підхід
до проблем обліку реалізації товарів в системі управління підприємством
Бухгалтерський облік товарів та їх реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства роздрібної торгівлі, яка забезпечує
визначення і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника його
діяльності – обсягу роздрібного товарообігу та доходу як джерела покриття
витрат обігу та створення прибутку [3].
Діяльність підприємства вимагає розмежування облікових даних для
внутрішніх і зовнішніх користувачів та підвищення ефективності управління
продажами товарів. Цього можна досягти шляхом удосконалення системи
аналітичного обліку.
За допомогою синтетичних рахунків з’являється можливість виділити з
усього доходу підприємства дохід від реалізації товарів та у розрізі кожного
товару окремо, що дає змогу проводити поглиблений аналіз продажів,
вирішувати питання доцільності продажу того чи іншого товару [4].
В бухгалтерському обліку відображаються не всі, а тільки найбільш
суттєві сторони процесу продажу, які прийнято розглядати як окремі
економічні категорії: кількість реалізованих товарів, собівартість реалізації,
сума виручки й доходи, обігові витрати та затрати, прибуток та збиток.
Решта понять та категорій можуть бути віднесені до об’єктів обліку за умови
їх потенційної корисності для споживачів облікової інформації [1].
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Для узагальнення інформації про доходи від реалізації товарів і
вирахування із цих доходів використовують рахунки класу 7 «Доходи і
результати діяльності».
Синтетичний облік доходу від реалізації товарів проводять на
відокремленому рахунку 70 «Доходи від реалізації», який призначений для
пооб’єктного обліку за окремими групами. До нього відкривають субрахунки
відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій від 18.03.2014 № 29 [2].
Наприкінці звітного періоду рахунки сьомого класу закриваються й
залишку на них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують
допоміжні функції та починають новий звітний період з нульового сальдо.
Протягом звітного періоду на цих рахунках накопичується інформація про
доходи й витрати, що дає змогу складати проміжну звітність.
Проведене дослідження стану обліку процесу реалізації товарів на
підприємствах дало змогу виявити проблеми, які потребують обґрунтованого
вирішення.
Так, потребує впорядкування бухгалтерський облік операцій щодо
реалізації товарів з можливістю аналітичної й синтетичної деталізації для
раціональної організації їх контролю та прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.
Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з продажу
товарів є надання користувачам інформації про результати діяльності
торговельного підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків
варто здійснювати, максимально відображаючи інформаційну систему
управління реалізацією товарів.
Так як підприємство самостійно приймає рішення щодо ведення
аналітичного обліку та відкриття рахунків третього і нижчих порядків, ми
вважаємо, що з метою деталізації інформації, доречно ввести до рахунку 702
«Дохід від реалізації товарів» рахунки третього порядку - субрахунки й
аналітичні рахунки внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:
7021 «Дохід від реалізації товарів»
7022 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними картками»
7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»
7024 «Дохід від реалізації товарів у період розпродажу»
7025 «Дохід від реалізації товарів за іншими заходами впливу на обсяги
продажу товарів»
За допомогою цих синтетичних рахунків з’являється можливість
виділити з усього доходу торговельного підприємства дохід від реалізації
товарів за методами активізації продажу товарів, що дозволяє проводити
поглиблений аналіз продажів, вирішувати питання доцільності застосування
того чи іншого маркетингового інструмента. Це сприятиме прийняттю
ефективніших управлінських рішень у процесі формування чистого доходу
підприємства.
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Рахунок 90 «Собівартість реалізації» планом рахунків призначено для
узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів. По дебету
даного рахунку відображається собівартість реалізованих товарів, по кредиту
– списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові
результати».
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено «вмонтування»
рахунків внутрішньогосподарського (управлінського) обліку до системи
рахунків фінансового обліку підприємств і організацій.
Торговельна діяльність в умовах зростання конкурентної боротьби та
глобалізації потребує удосконалення методів управління доходами та
витратами.
Організація аналітичного обліку дозволить, на наш погляд, отримати
більш повне розуміння щодо джерел доходів та поведінки витрат для їх
оперативного контролю і визначити на цій основі фінансовий результат від
здійснення операційної діяльності.
Наведені рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю даних
про доходи, витрати торговельних підприємств, що, в свою чергу, дозволить
поліпшити інформаційне забезпечення процесу управління реалізацією
товарів, а отже, більш ефективну діяльність підприємства.
Процес здійснення операцій з реалізації товарів та відображення їх в
обліку торговельного підприємства представлено на рис. 1.
Первинний облік

Рахунок – фактура, накладна,
товарно-транспортна накладна,
податкова накладна тощо

Вантажно-митна
декларація

Договір

Аналітичний облік

У розрізі
контрагентів

У розрізі валют

У розрізі
облікових партій

Синтетичний облік

В залежності від
виду товарів

Покупці
Фінансова
звітність

Рисунок 1 – Система обліку операцій з реалізації товарів
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Оскільки метою ведення бухгалтерського обліку операцій з реалізації
товарів є надання користувачам інформації про результати діяльності
підприємства для прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати,
максимально відображаючи інформаційну систему управління продажами.
Діюча методика обліку операцій реалізації товарів не передбачає
можливості цілісного відображення даного процесу, а проблема аналітичної
деталізації показників продажу залишається актуальною. Аналітичний облік
операцій з реалізації товарів у системі управління повинен забезпечувати
відображення інформації щодо отриманих доходів, понесених витрат і
фінансових результатів по кожному виду реалізованого товару. Оскільки в
нинішніх умовах підприємство самостійно визначає асортиментну,
маркетингову та цінову політику, то аналітичні рахунки необхідно
відкривати залежно від інформаційних потреб для прийняття рішень за
вищезгаданими проблемами.
Аналітичній деталізації облікової інформації щодо висвітлення
процесу реалізації потрібно приділяти більше уваги, оскільки вона є
об'єктивною передумовою для подальшого забезпечення аналізу, планування
та контролю.
Сучасна практика ведення аналітичного обліку доходів і фінансових
результатів діяльності підприємства з реалізації товарів не задовольняє
інформаційні потреби користувачів, тому потребує вдосконалення.
Аналітичний облік повинен бути більш змістовним, достатнім і відповідати
своєму основному завданню - забезпечувати можливість оперативного
аналізу отриманих від реалізації товарів доходів і бути зручною та надійною
базою для прийняття ефективних управлінських рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ
В умовах нинішнього економічного розвитку податкова система
постійно зазнає змін та реформ у механізмі оподаткування, проте
залишається незмінно важливою дохідною частиною бюджету, а відтак
відіграє важливе значення і при розподілі цих коштів на всі сфери
суспільного життя.
Важливість податків зумовлює актуальність даної теми в усі часи і
стимулює вдосконалення методів та принципів постійного контролю за
нарахуванням, термінами сплати, формуванням та поданням податкової
звітності.
Дослідженням проблем оподаткування підприємств присвячували свої
праці багато вітчизняних та іноземних економістів, науковців, теоретиків,
зокрема це Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний,
О. В. Атаманчук, О. М. Десятнюк, К. Ковальчук, А. М. Соколовська,
К.Р. Макконнелл, Е. Селігман, М. Фрідмен та інші.
Попри це аудит розрахунків за податками та платежами залишається
однією із найскладніших ділянок для аудиторської практики, оскільки це
питання вимагає уваги до багатьох компонентів, які стосуються як
бухгалтерського, так і податкового законодавства.
Розглядаючи сам термін, податком є обов'язковий, безумовний платіж до
відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників
податку відповідно до Податкового Кодексу [2].
Метою аудиту розрахунків з бюджетом є висловлення аудитором думки
про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами в усіх
суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок їх
нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.
У своїй роботі при дослідженні даної ділянки аудитор повинен
керуватись Податковим, Митним, Бюджетним, Цивільним, Господарським
кодексами, міжнародними та національними стандартами ведення обліку та
аудиту тощо.
Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого ризику
необхідно обговорити всі питання перевірки розрахунків за податками та
платежами із клієнтом та відобразити їх у договорі, в загальному плані та
програмі. Слід чітко встановити та погодити обсяг перевірки (період, види
податків тощо) та метод організації перевірки (суцільний, вибірковий).
Як правило, перевірка достовірності нарахування податків і зборів та
своєчасність їх сплати проводять суцільним методом.
При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом необхідно:
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−
встановити перелік податків та зборів, платниками яких є
підприємство;
−
перевірити достовірність залишків за зобов'язаннями;
−
досконало вивчити нормативні документи за кожним зі
сплачуваних податків і зборів;
−
перевірити повноту і правильність відображення бази
оподаткування за кожним податком;
−
перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а
також арифметичні розрахунки по нарахуванню податків;
−
перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг до
податків і зборів;
−
перевірити повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до
бюджету;
−
перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за
платежами до бюджету та своєчасність їх подання до податкового органу;
−
перевірити правильність відображення розрахунків з бюджетом у
системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;
−
надати клієнту інформацію про результати роботи із детальним
викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх
виправлення;
−
залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, поставлених
клієнтом, підготувати висновок або інформацію для складання загального
висновку відповідно до вимог МСА 700 «Аудиторський висновок про
фінансову звітність» та МСА 800 «Аудиторський висновок про виконання
завдань аудиту спеціального призначення»;
−
скласти та підписати акт про виконану роботу;
−
обговорити з клієнтом питання про можливості продовження
співпраці.
Основним документом, в якому зазначені робочий план рахунків з
переліком синтетичних та аналітичних рахунків, якими підприємство
конкретизує та узагальнює дані по стану розрахунків з бюджетом, посадові
інструкції бухгалтера, в обов’язки якого входить облік зобов’язань по
податкам та зборам, описані методи та принципи відображення в обліку та
звітності, є Наказ про облікову політику підприємства. Саме він підлягає
перевірці аудитором в першу чергу.
Джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом надалі є:
довідки бухгалтерії, декларації за окремими видами платежів; виписки банків
і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет
(платіжні доручення); бухгалтерські записи на рахунку 64 "Розрахунки за
податками і платежами", регістри синтетичного та аналітичного обліку,
баланс та інші види фінансової звітності.
Тому наступним кроком є звірка даних, зазначених у фінансовій
звітності, з залишками, занесеними у Журнали по рахунках, Головну книгу та
оборотно-сальдову відомість, а також із сумами в податкових деклараціях.
Обов’язковою є перевірка оборотної відомості по рахунку 64
«Розрахунки за податками й платежами».
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За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"
відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до
відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо [3].
У формах фінансової звітності необхідна інформація міститься у рядках,
зазначених у табл. 1.
Таблиця 1 – Дані про заборгованість підприємства у формах звітності
Форма
звітності
Ф. №1
«Баланс»
Ф. №1
«Баланс»
Ф. №1
«Баланс»
Ф. №1
«Баланс»
Ф. №2 «Звіт
про фінансові
результати»
Ф. №5
«Примітки до
річної
фінансової
звітності»

Номер
рядка

Назва рядка

1135
1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

1620
1621

Поточна кредиторська заборгованість за:
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

2300

Витрати (дохід) з податку на прибуток

1210
1240
1241

Поточний податок на прибуток

Важливою частиною є арифметична перевірка правильності розрахунків
відповідно до норм чинного законодавства та перевірка доцільності надання
пільг. Це перевіряється шляхом ознайомлення із необхідною документацією
– заявами платників про надання пільги, наявністю таких даних у
програмному забезпеченні, призначеному для ведення обліку, та наявністю
вказаних ознак у деклараціях, поданих до органів податкової служби.
У процесі аудиту також вивчають акти перевірок, проведених
державною податковою службою, обслуговуючими банками, Пенсійним
фондом тощо. Крім того, з'ясовують причини прострочення платежів, за чий
рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне
перерахування коштів.
По завершенню аудиторської перевірки аудитор зобов’язаний надати
підсумкову документацію, з висновками та рекомендаціями відповідно до
вимог проведеного аудиту, встановлених у договорі.
Підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що аудит
розрахунків за податками та платежами є багатокомпонентним та потребує
всестороннього підходу. Тому висновок аудитора повинен відповідати всім
інформаційним та управлінським потребам суб'єкта, що перевіряється, з
неупередженою точкою зору для покращення податкового обліку та
недопущення повторності можливих помилок при подальшій діяльності
підприємства.
Список використаних джерел:
1. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч. посіб. /
В.П. Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко; за заг. ред. В.П. Хомутенко –
Одеса: «Атлант», 2015. – 314 с.
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2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Доступ до
ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text – дата звернення
16.03.2022 р.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#top (дата звернення: 17.03.2022).
Анастасія Соловей, 4 курс, група ФКА-41д
Науковий керівник: Ганна Даценко,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За сучасних умов господарювання аналіз фінансового стану – необхідна
складова процесу управління підприємством. Практичною реалізацією
даного напрямку фінансового аналізу є, перш за все, виявлення можливостей
підвищення ефективності функціонування підприємства, визначення
перспектив його подальшого розвитку. В сучасних умовах підприємства будь
яких форм власності мають на меті забезпечити стабільний та безперебійний
виробничо-збутовий процес для забезпечення високого рівня рентабельності
та своєчасного виконання взятих зобов’язань перед державо, кредиторами та
найманими працівниками.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад здійснення
фінансового аналізу внесли вітчизняні та зарубіжні вчені економісти:
М. І. Баканов Л. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, В. М. Івахненко, В. В. Ковальов,
Л. А. Лахтіонова,
Є. В. Мних,
А. М. Поддєрьогін,
В.В. Сопко,
О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, А.Д. Шеремет та багато інших. Окрім того,
важливі питання методології та аналізу обліку і звітності в сучасних умовах
для підприємств залишаються відкритими. Незважаючи на те, що правові
основи звітності вітчизняних підприємств уже досліджувались, теоретичні та
практичні положення щодо організації звітності сучасних українських
підприємств спричинили нову хвилю дискусій та вимагають вирішення з
урахуванням національних особливостей бухгалтерського обліку.
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення
ефективності виробництва, конкурентноспроможності продукції, послуг на
основі впровадження досягнень науково–технічного прогресу, ефективних
форм господарювання і керування виробництвом.
У цих умовах управлінські рішення керівництва підприємства повинні
бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному
економічному аналізі. Вони повинні бути науково–обґрунтованими,
мотивованими, оптимальними. Важлива роль у реалізації цих задач
приділяється аналізу фінансових показників результатів діяльності
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підприємств. Аналіз господарської діяльності є об’єктивно необхідним, адже
не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Він
передбачає дослідження важливих аспектів грошового обороту та прийняття
заходів із закріплення фінансово–економічного стану господарюючого
суб'єкта [2].
Кожен господарюючий суб’єкт, здійснюючи свою діяльність, має на
меті отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Тому,
кожне підприємство повинно вміло використовувати дані своєї фінансової
звітності, оскільки на їх основі можна ретельно розглянути й оцінити
фінансовий стан підприємства та прийняти виважені управлінські рішення.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів
підвищення ефективності їх формування, розміщення і використання. Вона
має конкретизуватись відповідними поточними завданнями.
Основні завдання фінансового стану
Дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства

Дослідження ефективності використання майна (капіталу)
підприємств, забезпечення підприємства власними оборотними
коштами
Об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності
та фінансової стійкості підприємства
Оцінка становища підприємства на фінансовому ринку та кількісна
оцінка його конкурентоспроможності
Визначення ефективності використання фінансових ресурсів
підприємства

Рисунок 1 – Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства
[1]
Умови сьогодення потребують ретельного дослідження фінансового
стану підприємств як для зовнішніх, так і внутрішніх споживачів. Для оцінки
фінансового стану безумовно є важливим мета його здійснення та завдання її
досягнення. Саме завдання аналізу фінансового стану формують
послідовність дій та відповідні етапи дослідження [3].
Методологічною основою проведеного дослідження слугували загальні
методи наукового пізнання, а також такі, що застосовуються в економічній
науці: порівняння – для визначення відмінностей та спільних рис явищ, які
досліджуються; групування – для визначення концептуальних ознак об’єкта
дослідження; синтезу та аналізу – задля деталізації об’єкта дослідження,
шляхом його розкладання його на частини; монографічний метод – задля
316

більш детального вивчення об’єкта дослідження; розрахунковий – задля
розрахунку майбутніх економічних ефектів; середніх і відносних величин –
для визначення рівня ефективності досліджуваних процесів.
Отже можна зробити висновок, що основна мета дослідження
фінансових показників результату діяльності підприємства – це оперативне
прийняття управлінських рішень з метою уникнення фінансової кризи на
підприємстві. Здійснення відповідних заходів для відновлення та зростання
платоспроможності, збільшення його прибутковості при належному рівні
ліквідності та фінансової стійкості. Головною характеристикою успішного та
ефективного суб’єкта господарювання є його задовільний фінансовий стан.
Проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є з
одного боку результатом діяльності суб’єкта господарювання, а з іншого –
виявляє перспективи для його розвитку.
Список використаних джерел:
1. Мішура В.Б., Спіцин В.Є. Економічна сутність, аналіз та оцінка
фінансового стану підприємства. 2017. №3. С. 122-126.
2. Петренко В.С., Квасова О.П. Оцінка та шляхи покращення
фінансового стану підприємства. Міжнародний науковий журнал. 2015. №8.
С. 139-142.
3. Юрій Е.О., Руснак Т.В. Шляхи покращення фінансового стану
підприємства в сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2018. №6.
С. 560-565.
Iвaннa Сoлoдун, 4 курс, група ФКА-41д
Нaукoвий кeрiвник: Гaннa Дaцeнкo,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТEOРEТИЧНI AСПEКТИ AНAЛIЗУ ДOХOДIВ ПIДПРИЄМСТВA
Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку eкoнoмiки Укрaїни, eфeктивнa
гoспoдaрськa
дiяльнiсть пiдприємств нeмoжливa бeз рaцioнaльнoгo i eкoнoмiчнo
oбґрунтoвaнoгo пiдхoду дo визнaчeння стрaтeгiї збiльшeння дoхoдiв
пiдприємствa, aнaлiзу i oцiнки oтримaних рeзультaтiв. Зa умoв жoрсткoї
кoнкурeнцiї тa пoстiйних змiн пiдприємству нeoбхiднo мaти дoстaтньo
грoшoвих кoштiв для тoгo, щoб вiдпoвiдaти умoвaм ринку тa пoкрaщувaти
свoю дiяльнiсть. Для цьoгo вoнo мaє рoзумiти, зa рaхунoк яких склaдoвих
фoрмуються дoхoди, a тaкoж прoвoдити aнaлiз дoхoдiв зa дoпoмoгoю рiзних
мeтoдичних пiдхoдiв.
Гaлузeвi aспeкти витрaт дoслiджувaли прoвiднi нaукoвцi, сeрeд яких
П. Aтaмaс, I.O. Бeлeбeхa, I. Бiлoусoвa, М.Т. Бiлухa, O.Ф. Буфeтoвa,
I.O. Блaнк, Т. Вoйтeнкo, П.М. Гeрaсим, В.М. Дoмбрoвський,
Г.П. Зaвгoрoднiй, В.Б.Iвaшкeвич, Г.Г. Кiрeйцeв, O.С. Кoцюбa, Ю.Я. Литвин,
В.Г. Лiнник, В.Лeнь В.Б. Мoссaкoвський, Л.В. Нaпaдoвськa, Ю.I. Oсaдчий,
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М. Пaвлишeнкo, Г.O. Пaртин, В.Ф. Пaлiй, М.С. Пaлюх, O.O. Пилипeнкo,
Л.К. Сук, Н.М. Ткaчeнкo, П.Я. Хoмин, Ю.С. Цaл-Цaлкo, A.В. Чeрeп,
М.Г. Чумaчeнкo, В.O. Шeвчук, A. Ягурoвa, Л.М. Янчeвa тa iншi, прoтe низкa
питaнь зaлишaється нeвирiшeнoю i вимaгaє дoслiджeння.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз дoхoдiв пiдприємствa зa видaми
дiяльнoстi.
Пiд дoхoдoм рoзумiють фiнaнсoвий пoкaзник, щo визнaчaється як
рiзниця мiж виручкoю, oтримaнoю вiд пiдприємницькoї дiяльнoстi, тa
мaтeрiaльними i прирiвняними дo них витрaтaми. Тaкe визнaчeння дoхoду
пiдпaдaє пiд зaгaльнoдeржaвнe, мaкрoeкoнoмiчнe тлумaчeння, aлe для
oкрeмoгo пiдприємствa вoнo мoжe викликaти супeрeчки [2, с. 121].
Дoхoди, вiдпoвiднo дo П(с)БO 15 «Дoхiд», клaсифiкують зa тaкими
групaми: дoхiд (виручкa) вiд рeaлiзaцiї прoдукцiї (тoвaрiв, рoбiт, пoслуг);
iншi oпeрaцiйнi дoхoди; фiнaнсoвi дoхoди; iншi дoхoди; нaдзвичaйнi дoхoди.
З прaктичнoгo пoгляду пoкaзник "дoхiд" визнaчaється тим, щo вiн
хaрaктeризує зaгaльну суму кoштiв, щo нaдхoдить нa пiдприємствo зa пeвний
пeрioд i зa вирaхувaнням пoдaткiв, мoжe бути викoристaнa нa спoживaння тa
iнвeстувaння.
Oтжe, дoхiд є виручкoю пiдприємствa вiд рeaлiзaцiї прoдукцiї, нaдaння
пoслуг тa викoнaння рoбiт бeз врaхувaння пoдaтку нa дoдaну вaртiсть тa
aкцизний збiр.
Aнaлiз дoхoдiв - цe чaстинa eкoнoмiчнoї стрaтeгiї пiдприємствa, якa
спрямoвaнa нa ствoрeння eкoнoмiчних умoв, щo зaбeзпeчують вiдшкoдувaння
пoстiйних витрaт пiдприємствa, пoкриття змiнних витрaт, якi зaлeжaть вiд
oбсягу рeaлiзaцiї прoдукцiї, пoвнoї i свoєчaснoї oплaти всiх видiв пoдaткiв,
oбoв’язкoвих плaтeжiв тa зaбeзпeчeння oтримaння прибутку [1, с. 58].
Oснoвними зaвдaннями aнaлiзу дoхoдiв дoхoдiв пiдприємствa є
вивчeння рiвня тa структури дoхoдiв у звiтнoму пeрioдi, пoрiвняння рiвня тa
структури дoхoдiв у звiтнoму i пoпeрeдньoму (бaзoвoму) пeрioдaх, oцiнкa
змiни структури дoхoдiв i виявлeння її причин.
Стрaтeгiя aнaлiзу дoхoду пeрeдбaчaє:
ствoрeння iнфoрмaцiйнoї бaзи для прийняття упрaвлiнських рiшeнь;
прoвeдeння aнaлiзу oбсягу тa склaду oптимaльних дoхoдiв, чинникiв,
якi визнaчaють їх рoзмiр тa рiвeнь, ступeня дoстaтнoстi oтримaння дoхoдiв для
зaбeзпeчeння сaмoфiнaнсувaння рoзвитку пiдприємствa:
фoрмувaння пoлiтики oтримaння дoхoдiв тa вибiр iнструмeнтiв тa
вaжeлiв їх рeaлiзaцiї;
рoзрoбку прoгнoзу мoжливих вaрiaнтiв oтримaння дoхoдiв зa видaми
дiяльнoстi тa їх eкспeртизу щoдo мoжливoстi рeaлiзaцiї;
фoрмувaння oптимaльнoгo вaрiaнтa плaну дoхoдiв пiдприємствa.
Мeтoю aнaлiзу дoхoдiв є oцiнкa кiнцeвих рeзультaтiв дiяльнoстi
пiдприємствa, вивчeння oснoвних причин, їх змiни у динaмiцi i пoрiвняння з
aнaлoгiчними пiдприємствaми в рeгioнi, з пoкaзникaми пiдприємствкoнкурeнтiв [3, с. 204].
В свoю чeргу, aнaлiз дoхoдiв пiдприємствa пeрeдбaчaє:
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 oбгрунтувaння видiв дiяльнoстi, дoцiльних для здiйснeння тoргoвим
пiдприємствoм;
 встaнoвлeння критeрiїв eфeктивнoстi уклaдaння кoмeрцiйних угoд для
зaкупiвлi тoвaрiв;
 фoрмувaння гнучкoї цiнoвoї пoлiтики пiд чaс зaкупiвлi тa прoдaжу
тoвaрiв;
 викoристaння систeми цiнoвих знижoк, свoєчaснiсть їх впрoвaджeння,
щo дoзвoляє зaбeзпeчити рoзширeння oбсягiв рeaлiзaцiї тoвaрiв (пiд чaс
нaдaння знижoк пoкупцям) чи збiльшeння oбсягiв дoхoдiв (пiд чaс
утoргoвувaння знижoк, якi нaдaються пoстaчaльникaми);
 визнaчeння eкoнoмiчнo oбгрунтoвaнoгo рoзмiру тoргoвeльних
нaдбaвoк (знижoк).
Тaким чинoм, зaдaчaми aнaлiзу дoхoдiв i витрaт пiдприємствa є: oцiнкa
викoнaння плaну, динaмiки тa структури дoхoдiв тa витрaт пiдприємствa;
oцiнкa впливу фaктoрiв нa дoхoди пiдприємствa; oцiнкa впливу фaктoрiв нa
витрaти пiдприємствa; визнaчeння впливу фaктoрiв нa прибутoк
пiдприємствa вiд фiнaнсoвoї, iнвeстицiйнoї тa нaдзвичaйнoї дiяльнoстi;
пoшук рeзeрвiв збiльшeння дoхoдiв тa змeншeння витрaт пiдприємствa;
oбґрунтувaння тa рoзрoбкa зaхoдiв щoдo викoристaння виявлeних рeзeрвiв.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТEOРEТИЧНI AСПEКТИ AНAЛIЗУ ГРOШOВИХ ПOТOКIВ
ПІДПРИЄМСТВА
В умoвaх ринкoвих вiднoсин oснoвним зaвдaнням пiдприємствa є
пiдвищення ефективнoстi йoгo функцioнувaння зa рaхунoк рaцioнaльнoгo
упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми, яке дoзвoлить зaбезпечити фiнaнсoву
рiвнoвaгу тa ритмiчнiсть дiяльнoстi пiдприємствa, прискoрити oбiг кaпiтaлу,
знизити ризик неплaтoспрoмoжнoстi тa oтримaти прибутoк.
Велику увaгу дo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми oбумoвленo
неoбхiднiстю: ефективнoгo упрaвлiння oбoрoтним кaпiтaлoм, oцiнки
кoрoткoстрoкoвих пoтреб у нaявних грoшaх тa упрaвлiння зaпaсaми,
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плaнувaння чaсoвих пaрaметрiв кaпiтaльних витрaт, упрaвлiння кaпiтaльними
пoтребaми, фiнaнсувaння зa рaхунoк влaсних кoштiв aбo кредитiв бaнку,
упрaвлiння витрaтaми тa їхньoю oптимiзaцiєю для бiльш рaцioнaльнoгo
рoзпoдiлу ресурсiв пiдприємствa у прoцесi вирoбництвa тa упрaвлiння
екoнoмiчним зрoстaнням.
Екoнoмiчне зрoстaння пiдприємствa бaзується нa пiдтримцi йoгo
фiнaнсoвoї рiвнoвaги тa вoднoчaс нa зaбезпеченнi мaксимiзaцiї oснoвнoгo
цiльoвoгo пoкaзникa - вaртoстi пiдприємствa -гoлoвним чинникoм
фoрмувaння якoї є грoшoвi пoтoки. Тoму дoслiдження питaнь aнaлiзу
грoшoвих пoтoкiв є першoчергoвими тa дoсить aктуaльними.
Пoстiйнi швидкi змiни в екoнoмiчнoму прoстoрi нa тлi свiтoвoї
фiнaнсoвoї кризи тa неoбхiднiсть aдaптaцiї i пристoсувaння дo нoвих умoв
гoспoдaрювaння визнaчaють пoтребу пoстiйнoгo дoслiдження i глибoкoгo
aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв, удoскoнaлення метoдiв йoгo прoведення. Це i
стaлo передумoвoю нaписaння цiєї стaттi. Дoслiдження грoшoвих пoтoкiв
знaйшли свoє вiдoбрaження в прaцях зaрубiжних нaукoвцiв: Е. Нiкхбaхт,
Т. Рaйс, Дж. К.Вaн.Хoрн, Л.Н. Пaвлoвa, Г.В. Сaвицькa; вiтчизняних вчених:
Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кiрейцев, Л.O. Лiгoненкo, A.М. Пoддерьoгiн,
O.O. Терещенкo, В.В. Ясишенa тa iншi.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспектiв aнaлiзу
грoшoвих пoтoкiв.
Для здiйcнення вирoбничoї дiяльнocтi вci пiдприємcтвa пoвиннi мaти в
неoбхiдних рoзмiрaх грoшoвi кoшти. Вoни неoбхiднi для придбaння технiки,
вирoбничих мaтерiaлiв, oплaти прaцi, рoзрaхункiв з бюджетoм тa iншими
лaнкaми фiнaнcoвo-кредитнoї cиcтеми тa iн.
Грoшoвi кoшти - нaйбiльш лiквiднaктиви пiдприємств, якi мaють мiсце
нa всiх етaпaх oблiкoвoгo прoцесу, який включaє придбaння тoвaрiв,
вирoбництвo прoдукцiї, викoнaння рoбiт, нaдaння пocлуг, a тaкoж пoдaльший
їх прoдaж i oтримaння виручки.
В Укрaїнi ж нa cьoгoднi при визнaченнi пoняття грoшoвих пoтoкiв cлiд
керувaтиcя НП(C)БO 1, де пiд грoшoвими пoтoкaми рoзумiють нaдхoдження
тa вибуття грoшoвих кoштiв тa їх еквiвaлентiв [2, с. 142].
Нa думку зaзнaчених aвтoрiв, дocлiдження грoшoвих пoтoкiв
пiдприємcтвa дoзвoляє уcвiдoмити увеcь мехaнiзм йoгo функцioнувaння, тaк
як зa нaявнocтi влacнoї, вiднocнo caмocтiйнoї лoгiки рoзвитку, грoшoвi
пoтoки мaють зoвнiшнi oзнaки вcьoгo кoмплекcу функцioнaльних зв'язкiв, якi
рoзвивaютьcя нa пiдприємcтвi в прoцеci йoгo дiяльнocтi. Зa результaтoм
дocлiдження вищенaведених визнaчень дoцiльнo рoзглядaти грoшoвий пoтiк
пiдприємcтвa як рух грoшoвих кoштiв тa їх еквiвaлентiв.
Грoшoвий пoтiк пiдприємcтвa - це cукупнicть рoзпoдiлених у чaci
нaдхoджень i виплaт кoштiв, якi генеруютьcя йoгo гocпoдaрcькoю
дiяльнicтю. Неoбхiднicть бiльш ефективнoгo i сучaснoгo упрaвлiння
грoшoвими пoтoкaми пiдприємcтвa визнaчaєтьcя нaступними oбcтaвинaми:
- грoшoвий пoтiк зaбезпечує гocпoдaрcьку дiяльнicть нa уciх її етaпaх;
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- сучaсний рoзвитoк i фiнaнcoвa cтiйкicть пiдприємcтвa визнaчaютьcя
тим, нacкiльки cинхрoнiзoвaнi мiж coбoю в oбcягaх i чaci грoшoвi пoтoки;
- рaцioнaльнi грoшoвi пoтoки дoпoмaгaють зaбезпечувaти ритмiчнicть
oперaцiйнoї дiяльнocтi;
- пiд чaс ефективнoгo упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми зменшуєтьcя
пoтребa зaлучення кaпiтaлу;
- при oптимiзaцiї грoшoвих пoтoкiв приcкoрюєтьcя oбoрoтнicть
oбoрoтнoгo кaпiтaлу пiдприємcтв;
- aктивнi фoрми упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми дaють змoгу
пiдвищити прибуткoвicть oперaцiй пoв'язaних з рухoм грoшoвих кoштiв тa
знизити ризик неплaтocпрoмoжнocтi пiдприємcтвa [1, c. 54].
Aнaлiз грoшoвих пoтoкiв пoв’язaний iз з’ясувaнням причин, якi
вплинули нa збiльшення (зменшення) припливу грoшoвих кoштiв тa
збiльшення (зменшення) їх вiдпливу. Це мoжнa рoбити як зa дoвгoстрoкoвий
перioд (декiлькa рoкiв), тaк i зa кoрoткoстрoкoвий (квaртaл, рiк). Тaкий aнaлiз
мaє безперечний iнтерес, якщo вiн буде здiйснений зa перioд, щo вiдoбрaжaє
певний етaп в дiяльнoстi пiдприємствa, нaприклaд, з мoменту ствoрення,
випуску нoвoї прoдукцiї, зaкiнчення рекoнструкцiї тoщo.
Aнaлiз пoтoкiв грoшoвих кoштiв пoвинен здiйснювaтись як нa oснoвi
звiтних, тaк i плaнoвих пoкaзникiв (плaтiжнoгo кaлендaря). При цьoму
oстaннi виступaють oднoчaснo iнструментoм упрaвлiння грoшoвими
пoтoкaми. Це дoсягaється шляхoм кoнтрoлю зa вiдпoвiднiстю їх реaльнoгo
руху дo плaнoвих пoкaзникiв тa прийняттям неoбхiдних кoригуючих зaхoдiв.
Основна мета - недопущення подальшого розвитку кризових явищ в
умовах ринкового середовища [4].
Aнaлiз грoшoвих пoтoкiв прoвoдять iз зaстoсувaнням системи
метoдичних прийoмiв. Рoзрaхункoвo-aнaлiтичнi метoдичнi прийoми
зaстoсoвуються для aнaлiзу плaтiжнoї спрoмoжнoстi пiдприємствa, вивчення
ревiзiєю кредитнo-рoзрaхункoвих вiднoсин тoщo. Зa дoпoмoгoю aнaлiтичних
рoзрaхункiв визнaчaють ритмiчнiсть нaдхoдження виручки iз oперaцiйних
кaс нa пoтoчний рaхунoк у бaнку, a тaкoж для встaнoвлення пoвнoти
oприбуткувaння виручки у гoлoвнiй кaсi пiдприємствa.
Стaтистичнi рoзрaхунки - прийoми oдержaння тaких величин i якiсних
хaрaктеристик, яких немaє безпoсередньo в екoнoмiчнiй iнфoрмaцiї
пiдприємствa, щo ревiзують. Зaстoсoвуються вoни при пoтребi вiдтвoрення
реaльних кiлькiсних вiднoшень випрaвлення приблизних величин aбo
перехoду вiд oдних величин дo нaйбiльш тoчних хaрaктеристик якiсних
зв'язкiв i вiднoшень.
Екoнoмiкo-мaтемaтичнi метoди зaстoсoвуються при визнaченнi впливу
фaктoрiв нa результaти гoспoдaрських прoцесiв з метoю oптимiзaцiї їх нa
стaдiї плaнувaння i прoектувaння, a тaкoж пiсля зaвершення гoспoдaрських
прoцесiв, якщo iншими метoдичними прийoмaми встaнoвити взaємoзв'язки
фaктoрiв немoжливo [3, с.75].
Тaким чинoм, немoжливo упрaвляти грoшoвими кoштaми без
прoведення їх aнaлiзу. Aнaлiз прoвoдиться нa oснoвi дoстoвiрнoї фiнaнсoвoї
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звiтнoстi, якa дaє мoжливiсть oцiнювaти ефективнiсть викoристaння
грoшoвих пoтoкiв у кoнтекстi минулих пoдiй фiнaнсoвo-гoспoдaрськoї
дiяльнoстi пiдприємствa. Для вирiшення стрaтегiчних зaвдaнь упрaвляючoї
системи неoбхiднi вiдoмoстi прo мaйбутнi грoшoвi пoтoки пiдприємствa,
тoбтo їх прoгнoзнi знaчення. Грoшoвi пoтoки зaймaють знaчне мiсце у
фoрмувaннi oбoрoтнoгo кaпiтaлу, щo зaбезпечує пiдтримaння лiквiднoстi тa
плaтoспрoмoжнoстi пiдприємствa нa дoстaтньoму рiвнi.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
В сучасному світі фінансова звітність у звичайному її розумінні, все
меншою мірою задовольняє потреби сучасності та все більш зростаючої
чисельності користувачів, оскільки кожна зацікавлена сторона вимагає все
більшого кола розкриття інформації, яка виходить за межі фінансової
звітності підприємства чи організації. Саме тому, місце одного з основних і
вагомих джерел інформування про діяльність підприємства посідає соціальна
нефінансова звітність, яка також безпосередньо вказує наскільки соціально
орієнтованим є ведення бізнесу.
Нефінансова або ж як її поширено називати, соціальна звітність ̶ це
документально оформлена сукупність даних про певну комерційну
організацію, що відображають середовище існування компанії, принципи та
методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в
економічній, соціальній та екологічній сферах життя суспільства [1].
Важливість складання нефінансових звітів є доведення суспільству
свого прагнення дотримуватися принципів соціальної відповідальності.
Нефінансові звіти компаній свідчать про високий рівень підготовки до самої
процедури звітування та відповідальності за подану у звітах інформацію.
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Найбільш значною перевагою звітності є її доступність та можливість
поширення не лише в управлінській ланці підприємства, а всім зацікавленим
у цьому сторонам, зокрема, державним органам. Держава як ніхто
зацікавлена в тому, щоб підприємства складали соціальну звітність, адже це
дає змогу слідкувати за соціально-економічною ситуацією в країні, а головне
управляти витратами на державні соціальні програми.
Кожне підприємство, як індивідуальний суб’єкт господарювання,
формат звітності обирає самостійно, керуючись своїм власним баченням та
потребами. Корпоративна соціальна звітність в сучасній світовій практиці
має три форми представлення: довільна форма звітування, комплексний звіт
та стандартизований звіт.
Довільна форма звітності полягає в інформуванні зовнішніх
користувачів та не може підлягати аудиту та перевірці.
Відмінною рисою комплексних звітів є те, що вони відображають
інформацію з трьох позицій діяльності, якими займається підприємство:
економічна, соціальна, екологічна.
Стандартизовані звіти, в свою чергу, теж мають ряд переваг. Головною
перевагою вважається можливість порівнянності звітів різних підприємств.
На сьогодні існує близько 20 стандартів корпоративної соціальної звітності,
де найпоширенішими є: GRI (Global Reporting Initiative), AA1000, SA8000 та
стандарти Саншайн, Глобальний договір тощо [2].
Соціальний звіт складається з кількісних показників, які стосуються
благодійності, соціальних програм, спонсорства і тому подібне, але
специфікою саме соціального звіту є те, що при ознайомленні зі звітом
повинно бути зрозуміло, чому саме цей соціальний проект підтримало
підприємство, яким чином він пов’язаний з її соціальною і загальною
стратегією. Іншими ж словами, призначення соціального звіту полягає в
повному та доступному висвітленні соціальної політики яку веде організація.
Не дивлячись на те, що подання соціальної звітності стає все більш
популярною процедурою в останні роки не лише на міжнародному, але і на
вітчизняному ринку, в нашій каїні і поза її межами існує значний рівень
скептицизму до такого виду звітності. Ця критика пояснюється тим, що
порядок формування та подання такої звітності жодним чином не
регулюється на законодавчому рівні. Більше того, добровільність
застосування стандартів та свобода у виборі критеріїв звітності сприяє тому,
що підприємства розкривають лише інформацію, яка позитивно впливає на
репутацію, або вдаються до різного виду маніпулювань показниками [3].
Інформацію, яка наявна в нефінансових звітах прийнято вважати лише
додатковим елементом звітності, що не пов’язана з фінансовою звітністю і
діяльністю підприємства у фінансовому аспекті, але враховуючи теперішній
напрямок розвитку бухгалтерського обліку можна припустити, що така
звітність стане обов’язковим елементом для здійснення оцінки вартості
бізнесу. Вже сьогодні можна спостерігати певні зміни, які стосуються
певного зближення фінансової звітності та звітності зі стійкого розвитку
підприємства. Розвиненні підприємства та транснаціональні корпорації все
частіше зараз публікують єдиний річний звіт, який містить чітку та
повноформатну інформацію про всі види діяльності.
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Загалом кожне підприємство цілком вільне у виборі інших методів
соціальної дії та оприлюдненя інформації про свою діяльність. Крім того,
залежно від галузевої специфіки прийнятними можуть бути різні
рекомендації та підходи у даній сфері. Не може бути єдиних стандартів для
всіх підприємств, адже кожне з них є унікальним соціальним представником
на ринку. Будь-який документ лише орієнтує та направляє підприємство на
принципи та методологію, яка в світі знайшла найбільшу підтримку і яка,
найбільш підходить для бізнесу, який діє в українському соціальному та
економічному контексті [4].
Узагальнюючи точки зору, наявні в різноманітних джерелах інформації,
і орієнтуючись на основний зміст звітів, представлених великими
компаніями, можна сформулювати думку, що соціальна звітність - це складна
система інформації, що відображає діяльність господарюючого суб'єкта в
частині трудових відносин, безпеки праці, охорони здоров'я персоналу,
благодійності та виконання соціальних програм [5].
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що соціальна звітність –
важливий крок до того, щоб підприємство стало дійсно соціально
відповідальним в своїх діях та рішеннях на кожному конкретному ринку та в
кожній конкретній сфері, а не в окремих областях діяльності.
Поступово соціальна звітність підприємств і в українській
бухгалтерській практиці стає вкрай важливою складовою бізнес-стратегій
вітчизняних
компаній з відповідною внутрішньою організаційною
структурою, конкретизацією показників, управлінням і контролем її
діяльності. Тому на даний період загальномасштабне ведення звітності усіма
підприємствами України залишається тільки питанням часу.
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В системі управління майновим станом підприємства важливу роль
відіграє як ретроспективний і перспективний фінансовий аналіз, так і
поточна оцінка динаміки розвитку підприємства. Певні групи майнових
показників здатні оцінити різні аспекти фінансово-господарської діяльності
підприємства. Однак тільки комплексний майновий аналіз забезпечує
своєчасне виявлення «вузьких місць» в фінансово-господарської діяльності
підприємства, а також розробку і впровадження комплексу заходів щодо їх
усунення.
Майновий стан підприємства є результатом взаємодії всіх елементів
системи фінансово-економічних відносин підприємства і характеризується
системою показників, що відображають наявність, розміщення та
використання фінансових ресурсів. Згрупуємо підходи до дефініції поняття
«майновий стан підприємства» в таблиці 1.
Таблиця 1 – Трактування поняття «майновий стан» різними авторами
Автор,
джерело
В. В. Биба
[1, с. 112]
Н. М. Воськало
[2, с. 318]

А. І. Голубко
[3]
Н. А. Дехтяр
[4, с. 289]
В. М. Диба
[5, с. 23]
Л. В. Івченко
[8, с. 197]

Трактування
Майновий стан – це сукупність показників, які відображають його
спроможність погасити свої боргові зобов’язання.
Майновий стан – це комплексне поняття, характеризується
забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної
виробничої діяльності комерційних та інших суб’єктів господарювання,
доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими
взаємовідносинами
з
іншими
суб’єктами
господарювання,
платоспроможністю та фінансовою стійкістю.
Майновий стан – це міра забезпеченості підприємства необхідними
фінансовими ресурсами та ступінь раціональності їх розміщення для
здійснення ефективної господарської діяльності й своєчасних грошових
розрахунків за своїми зобов’язаннями.
Майновий стан – це спроможність підприємства вести господарську
діяльність на основі своєчасного погашення усіх видів заборгованості,
раціональної структури капіталу і господарських засобів.
Майновий стан – це економічна категорія, що відображає стан капіталу
в процесі його кругообігу і спроможність суб’єкта до саморозвитку на
фіксований проміжок часу.
Майновий стан – це показник майнової конкурентоспроможності
підприємства, тобто
кредитоспроможності, платоспроможності,
виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.
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Розглядаючи сутність поняття «майновий стан підприємства» з точки
зору різних підходів науковців, слід зазначити, що єдності у трактуванні
цього поняття не існує і до сьогодні. Багатогранність дефініції полягає саме в
індивідуальному баченні відповідного поняття. Автори В. В. Биба [1, с. 112]
та Н. М. Воськало [2, с. 318], досліджуючи поняття «майновий стан
підприємства», зазначають, що цей термін слід визначати як сукупність
показників, за наявністю яких підприємство може покривати свої боргові
зобов’язання. На нашу думку, таке трактування майнового стану не
розкриває економічну сутність цього поняття, однак, варто зазначити, що А.
І. Голубко [3] та Н. А. Дехтяр [4, с. 289] вказують на особливість терміну
«майновий стан» – автори вважають, що дослідження майнового стану
підприємства дозволить визначити відповідний рівень показника ліквідності.
На противагу попереднім науковцям, В. М. Диба [5, с. 23] підкреслює
відображення якісної сторони виробничої та фінансово-господарської
діяльності, хоча і з певними редакційними відмінностями. Зокрема,
Л. В. Івченко, досліджуючи дефініцію поняття «майнового стану», на перше
місце ставить його комплексність [9, с. 197]. Автор робить основний акцент
не лише на забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, але й на
доцільності
та
ефективності
їх
розміщення
і
використання,
платоспроможності підприємства та майновій стійкості.
Відповідно до проведеного дослідження дефініції поняття «майновий
стан» з точок зору різних авторів, варто сказати, що для стабільності
розвитку сучасного підприємства недостатньо проведення комплексних
аналітичних процедур різних сторін фінансово-господарської діяльності, які
дозволяють розкрити «вузькі місця» і позитивні моменти, а також виявити
резерви зростання основних економічних показників. Найбільш важливим
завданням комплексного аналізу є можливість прогнозування і запобігання
фінансових труднощів. Даного роду прогнози можуть здійснюватися за
допомогою імовірнісних аналітичних моделей, а також пакетів прикладних
програм, які дозволяють прогнозувати той чи інший результат, при
конкретних величинах вихідних умов (факторів), або, запланувавши
величину результативного показника (цільову функцію), отримати
інформацію про вихідних умовах , які необхідні для досягнення мети. Тому
істотно змінюються підходи і вимоги до майнового аналізу, основним
завданням якого в сучасних умовах є можливість управління майновим
станом підприємства.
Необхідність групування фінансових коефіцієнтів полягає в тому, що
одинокий фінансовий показник не має повного інформаційного забезпечення,
необхідного для прийняття результативних управлінських рішень.
Незважаючи на класифікаційну рису, на підставі якої автор розробляє групи
коефіцієнтів, необхідно враховувати цілі реалізації фінансового аналізу
підприємства. Передбачено, що ключовими стали коефіцієнти ліквідності,
рентабельності, оборотності та фінансової стійкості у порівнянні з
коефіцієнтами ринкової активності, стану майна та кругообігу грошових
ресурсів [7, с. 812].
326

Основними напрямками оцінки майнового стану підприємства є:
 майно підприємства – це виробничі і невиробничі фонди, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі
підприємства;
 ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи
й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань;
 платоспроможність підприємства – це можливість підприємства
наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові
зобов’язання;
 фінансова стійкість підприємства – це певний стан рахунків
підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність;
 ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, яка
відображає зусилля підприємств, спрямовані на забезпечення динамічності
розвитку і досягнення поставлених цілей у різних напрямах діяльності;
 рентабельність підприємства – це відносний показник прибутковості,
що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності
підприємства [8, с. 78].
З метою забезпечення стабільного фінансового стану необхідно
періодично здійснювати його дослідження та оцінку для своєчасного
визначення недоліків функціонування та реалізації заходів з метою
уникнення
впливу негативних тенденцій
на
фінансовий
стан
господарюючого суб’єкта.
Отже, майновий стан є складним, багатогранним поняттям, яке
характеризують показники ліквідності та платоспроможності, фінансової
стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. Інтегральні
моделі ймовірності банкрутства підприємства дозволяють оперативно
отримати дані про фінансовий стан підприємства й вчасно попередити
загрозу кризового стану. Однак вони не вказують на причину, які з факторів
вплинули на зміну рівня фінансової стійкості, а також не надають
інформацію щодо подальшого розвитку підприємства.
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МЕТОДИКА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу як
основної ланки діяльності підприємства є наявність і ефективне
використання виробничих запасів.
Основним нормативним документом, у якому визначаються
методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
запаси та розкриття її у фінансовій звітності є Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [2].
Відповідно до НП(С)БО 9, запаси – це активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт та надання послуг і управління підприємством [2].
Аудит виробничих запасів - один з найбільш складних ділянок облікової
роботи та один з трудомістких етапів перевірки фінансової звітності.
Створення системи незалежного контролю, зокрема аудиту запасів,
насамперед спрямоване на захист інтересів власників, тому що від
достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку й
звітності операцій із виробничими запасами залежить правильність
визначення основних показників, які характеризують результати
господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства
[1, с. 869].
Аудит виробничих запасів повинен бути складовим компонентом
аудиторської перевірки, що складається із сукупності взаємопов’язаних
етапів.
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Для задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та
неупередженої інформації щодо виробничих запасів аудитору необхідно
виконати такі основні завдання для досягнення вказаної мети:
- здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо
операцій з виробничими запасами;
- встановлення правильності визнання активів запасами згідно з
НП(С)БО№ 9 "Запаси";
- перевірка дотримання підприємством облікової політики щодо
відображення запасів в обліку та звітності;
- перевірка правильності формування первісної вартості запасів;
- дослідження стану складського господарства запасів;
- встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському
обліку надходження запасів за їх каналами;
- підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством
методу списання запасів на витрати підприємства;
- перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів
на виробництво;
- дослідження правильності і повноти відображення в обліку
господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами;
- перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних на
виробництво;
- перевірка правильності та
своєчасності відображення виробничих запасів в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності;
- дослідження протизаконних дій, пов'язаних із рухом виробничих
запасів, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності
[3].
Існує певна різноманітність думок відносно етапів здійснення перевірки
запасів, але більшість вчених дотримуються судження про те, що доцільним є
розподіл етапів аудиту запасів наступним чином [5]:
– наявність та стан зберігання запасів;
– надходження запасів;
– вибуття запасів;
– аудит облікових регістрів виробничих запасів та фінансової звітності.
Процес здійснення аудиторських перевірок проводиться в наступній
послідовності:
– складання загального плану аудиторських перевірок; – розробка
програми аудиту;
– здійснення в цілому самого аудиту та виявлення аудиторських
доказів, накопичення аудиторських доказів за допомогою проведення
відповідних заходів;
– підготовка аудиторського звіту;
– визначення типу висновку, його складання [6].
Основними джерелами інформації при проведенні аудиту запасів
на
підприємствах вважаються: фінансова та статистична звітність
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підприємства, облікові регістри з обліку запасів, наказ про облікову
політику, первинні документи з обліку запасів, дані на проведення
інвентаризації, документи, які містять результатами проведення попередньої
аудиторської перевірки та інші документи [4, с. 162]
При здійсненні аудиту виробничих запасів аудитор використовує як
документальні, так і фактичні (органолептичні) методи перевірки.
На початковій (організаційній) стадії аудиту, аудитор проводить
ознайомлення з бізнесом клієнта, оцінює вплив на діяльність підприємства
зовнішніх та внутрішніх факторів його діяльності з метою оцінки властивого
ризику. Наступною процедурою є оцінка системи внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання що є метою встановлення величини ризику
контролю. Від величини властивого ризику та ризику контролю залежить
ризик не виявлення, на який може впливати аудитор шляхом планування
відповідної кількості аудиторських процедур. Відповідно, наступним кроком
аудитора є складання плану проведення аудиту, в якому зазначається перелік
етапів аудиту, склад аудиторських процедур за кожним етапом, виконавець
процедур та період перевірки.
Повнота, правдивість і достовірність інформації у фінансовій звітності
за операціями з виробничими запасами, як правило, стають реальними після
проведення аудиту виробничих запасів незалежним аудитором. Тому дуже
важливою є методологія цього сегменту обліку підприємства і вона повинна
охоплювати всі операції з виробничими запасами. Аудит виробничих запасів
дозволить підприємствам після врахування рекомендацій аудитора
вдосконалити систему бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю
взагалі і, зокрема, операцій з виробничими запасами.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток ринкових відносин в Україні підвищує рівень відповідальності
суб’єктів господарювання за результатами своєї діяльності, які значною
мірою залежать від забезпечення основними засобами. Забезпечення певних
темпів розвитку та підвищення ефективності виробництва можливе за умови
ліпшого використання діючих основних засобів підприємств. Ці процеси, з
одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня
кожного підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг
виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати
собівартість продукції за рахунок питомої амортизації і витрат на
обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу
та прибутковість. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства й
отримання необхідної величини прибутку необхідно здійснювати постійний
аналіз ефективності використання основних засобів та досліджувати
фактори, які впливають на цю зміну.
Від інтенсивності та ефективності використання основних засобів
залежить дохідність вкладеного капіталу та прибуток підприємства.
Проведення аналізу основних засобів підприємства здійснюється за певними
етапами. Проте кожен дослідник використовує різні методи та показники для
виявлення загальної тенденції. Необхідна систематизація та порівняльна
оцінка різних методик проведення аналізу ефективності використання
основних засобів. Успішне вирішення завдань управління ефективністю
основними засобами вимагає проведення ефективного аналізу та
різнобічного використання інформації, яка надається.
Питання пов’язанні з методикою оцінки ефективності використання
основних засобів, перебувають під особливою увагою економічної науки.
Значний внесок у розробку теоретичних і організаційно-методичних підходів
до вирішення проблемних питань проведення аналізу основних засобів
зробили сучасні українські вчені: Н. Барабаш [1], Ф. Бутинець [2], Г.
Кіндрацька [3],
Т. Костенко [4], Є. Мних [5], С. Мошенський [6], Г.
Савицька [7], В. Сопко [8], Л. Чернелевський [9], М. Чумаченко [10] та ін.
Проте єдиної системи показників та загальних етапів проведення аналізу
ефективності використання основних засобів немає.
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання
(експлуатації) яких становить більше одного року або одного оборотного
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періоду [11]. Їх стан та ефективність використання впливають на кінцеві
результати господарської діяльності. Тому аналіз їх ефективності є важливою
складовою розвитку підприємства в цілому.
Досить велика кількість вітчизняних та закордонних учених приділяли
увагу вивченню поняття «основні засоби». На основі проведеного аналізу
наукової літератури можна зробити висновки, що більшість авторів під
основними засобами розуміють матеріальні активи підприємства. Деякі
автори ототожнюють поняття «основні засоби» та «основні фонди»,
зазначаючи, що вони є засобами праці які використовуються у виробництві
протягом тривалого часу. Інші науковці вважають, що основні засоби – це
матеріальні активи, які застосовуються лише у виробничому процесі, але
основні засоби використовуються підприємством у всій його господарській
діяльності.
Мета аналізу ефективності використання основних засобів – визначення
забезпеченості основними засобами за умови найбільш інтенсивного їх
використання та пошук резервів підвищення їх фондовіддачі. Інформаційною
основною роботою є матеріали бухгалтерського обліку, облікові регістри,
форми статистичної звітності, інші джерела (дані проведених інвентаризацій,
паспорт будівель, інвентарні картки, договори лізингу, план технічного
розвитку, патенти та ліцензійні договори, дані попередніх аудиторських
перевірок тощо). Методика аналізу ефективності використання основних
засобів повинна враховувати низку принципів:
- функціональна корисність основних засобів зберігається протягом
декількох років, тому витрати з їх придбання і експлуатації розподілені в
часі;
- момент фізичної зміни (оновлення) основних засобів не співпадає з
моментом їх вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути
втрати і збитки, що зменшують фінансові результати діяльності
підприємства;
- ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному
залежно від їх виду, належності (власні, орендовані), характеру участі у
виробничому процесі, а також призначення [2].
Науковці-аналітики [1-10], що займаються питанням у сфері розвитку
економічного аналізу, зокрема у сфері аналізу основних засобів, пропонують
різні підходи до визначення тенденцій розвитку матеріально-технічної бази,
оцінки якісного та технічного стану основних засобів, визначення напрямів
підвищення ефективності їх використання. Загалом всі автори виділяють два
етапи проведення дослідження. Аналіз забезпечення підприємства
основними засобами. Цей етап дослідження на підприємстві є оцінюванням
стану основних засобів. Із цією метою наступним етапом стане вибір системи
показників аналізу ефективності використання основних засобів і проведення
аналізу ефективності використання основних засобів. На етапі аналізу
забезпеченості підприємства проводяться такі аналітичні роботи, як аналіз
динаміки, складу та структури основних засобів, аналіз технічного стану
об’єктів за термінами користування, видами та ступенем правової
захищеності тощо.
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Після отримання результатів аналізу, потрібно створити відповідну
стратегію щодо ефективного управління основними засобами підприємства,
усунення негараздів чи поліпшення ефективності та корегування її, якщо це
потрібно за результатами здійснення оцінювання.
Отже, основні засоби – це матеріальні активи різного роду, що
вступають невід’ємною частиною процесу виробництва і становлять основу
для створення капіталу. Будучи матеріально-технічною базою виробництва, є
фундаментом його удосконалення і розвитку. Тому аналіз ефективності
використання вплине на пошук резервів підвищення технічного забезпечення
та результативність підприємства в цілому. Важливим фактором
конкурентних переваг є управління ефективністю використання основних
фондів підприємства, тобто здатність підприємства до швидкої перебудови
управлінського впливу, прийняття та реалізації адаптивних до сформованих
економічних обставин рішень щодо управління процесом оцінювання
основних засобів підприємства. Результати дослідження є важливим
індикатором напрямів вдосконалення груп основних засобів та економії
вкладених коштів. Робота управлінню ефективністю використання основних
засобів повинна здійснювати систематично та постійно. Такий аналіз
дозволить оцінити стан основних засобів, розробити стратегію щодо ситуації,
яка склалася на підприємстві на момент аналізу, та проконтролювати і
своєчасно скоригувати відповідну стратегію.
Список використаних джерел:
1. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Київ :
КНТЕУ, 2005. 395 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз : навч. посіб. Житомир : ПП
«Рута», 2003. 680 с.
3. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз:
теорія і практика : підручник. Львів, 2008. 440 с.
4. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного
підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 400 с.
5. Мних Є. В., Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ :
КНТЕУ, 2014. 536 с.
6. Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз : підручник.
Житомир : ПП «Рута», 2007. 704 с.
7. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч.
посіб. Київ : Знання, 2008. 662 с.
8. Сопко В. В., Мельничук Г. М., Науменко Г. О. Облік та аналіз в
управлінні підприємством : підручник. Київ : Техніка, 2007. 182 с.
9. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах
промисловості і торгівлі : підручник. Київ : Міленіум, 2009. 312 с.
10. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз : навч. посіб. Київ : КНЕУ,
2009. 540 с.
11. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання :
навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.
333

Aлiнa Токaрcькa, 4 курс, група ФКА-41д
Нaукoвий кeрiвник: Iринa Крупeльницькa,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
AНAЛIЗ ОБОРОТНИХ AКТИВIВ ПIДПРИЄМCТВA, ЇХ СПЕЦИФІКА
ТА ВИДИ
Cтaн oбoрoтних aктивiв у cучacних умoвaх гocпoдaрювaння вiдiгрaє
вaжливу рoль, ocкiльки вoни фoрмують вaгoму тa нaйбiльш мoбiльну чacтку
в aктивaх будь-якoгo cуб’єктa гocпoдaрювaння. Тoму, здiйcнюючи cвoю
дiяльнicть в умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки як cуб’єкт пiдприємницькoї
дiяльнocтi, будь-якe пiдприємcтвo пoвиннo зaбeзпeчувaти cтaн cвoїх
oбoрoтних aктивiв нa тaкoму рiвнi, щoб швидкo i якicнo рeaгувaти нa пoтрeби
ринку.
Рaцioнaльнe викoриcтaння oбoрoтних aктивiв тa їх oптимiзaцiя є oдним з
ocнoвних зaвдaнь будь-якoгo вирoбничoгo пiдприємcтвa для зaбeзпeчeння
бeзпeрeрвнoгo вирoбництвa зa умoв iнфляцiйних прoцeciв, кризи, збiльшeння
кoнкурeнцiї. Цe впливaє нa мoжливocтi викoнaння вирoбничих плaнiв
пiдприємcтвa, дoтримaння зoбoв’язaнь пeрeд cпoживaчaми, зaбeзпeчeння
cтiйкoгo фiнaнcoвoгo cтaнoвищa й cтвoрeння умoв для пoдaльшoгo
кoнкурeнтocпрoмoжнoгo рoзвитку пiдприємcтвa.
Мeтoдoлoгiчнi зacaди фoрмувaння iнфoрмaцiї прo oбoрoтнi aктиви тa її
рoзкриття визнaчaютьcя нaцioнaльними пoлoжeннями тa мiжнaрoдними
cтaндaртaми. Дaну кaтeгoрiю дocлiджувaли рiзнi eкoнoмicти, тaкi як:
Бутинeць Ф.Ф., Гoлoв C. Ф., Гoлубничa Г. П.,Жук В.М., Кaмiнcькa Т.К.,
Кocтючeнкo В. М., Лучкo М.Р., Пушкaр М.C.,Хaрлaмoвa O., Швeць В.Г.,
тoщo
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є дocлiджeння ocнoвних acпeктiв aнaлiз
oбoрoтних aктивiв пiдприємcтвa.
Oбoрoтнi кoшти є зacoбaми гocпoдaрюючoгo cуб'єктa, якi пoтрiбнi
пiдприємcтву для йoгo функцioнувaння у рiзних фoрмaх дiяльнocтi з мeтoю
oдeржaння прибутку, a прибутoк – цe чи нe нaйгoлoвнiшa причинa дiяльнocтi
пiдприємcтвa. Тaкoж oбoрoтнi кoшти вхoдять дo другoгo рoздiлу бaлaнcу
пiдприємcтвa, який нaдaє кoриcтувaчaм пoвну тa прaвдиву iнфoрмaцiю прo
фiнaнcoвий cтaн пiдприємcтвa нa звiтну дaту. Для тoгo, щoб cтaбiльнo
здiйcнювaти прoцec вирoбництвa нa пiдприємcтвi пocтiйнo мaють бути
oбoрoтнi зacoби в мaтeрiaльнiй фoрмi. Тaк пiдприємcтвo пoвиннo
мaти в нeoбхiдних рoзмiрaх зaпacи cирoвини i мaтeрiaлiв, нaфтoпрoдуктiв тa
iнших цiннocтeй. При їх втрaчaннi збiльшуютьcя витрaти нa вирoбництвo,
рeзультaтoм якoгo є cтвoрeння гoтoвoї прoдукцiї [2].
Функцioнувaння oбoрoтних кoштiв тa oбoрoтних aктивiв вiдбувaєтьcя
прoтягoм тимчacoвoгo iнтeрвaлу, тривaлicтю пeрioду функцioнувaння
oбoрoтних aктивiв ввaжaєтьcя oдин рiк, aбo oпeрaцiйний цикл, oбoрoтних
кoштiв - oдин рiк, aбo кругooбiг. Кругooбiг oбoрoтних кoштiв - цe cукупнicть
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oпeрaцiйнoгo тa кoмeрцiйнo-фiнaнcoвoгo циклу, тoбтo тривaлicть пeрioду
функцioнувaння oбoрoтних кoштiв є дoвшoю нa чac кoмeрцiйнo-фiнaнcoвoгo
циклу. Тoму вaртicнa вeличинa oбoрoтних кoштiв нe рiвнa вeличинi
oбoрoтних aктивiв [3, c. 21].
Дo cклaду oбoрoтних aктивiв вiднocять зaпacи, грoшoвi кoшти (включнo
з виcoкoлiквiдними цiнними пaпeрaми), дeбiтoрcьку зaбoргoвaнicть тa
витрaти мaйбутнiх пeрioдiв.
Aнaлiз oбoрoтних aктивiв є ocнoвнoю мoжливicтю фoрмувaння
прaвильнoї oцiнки їх cтaну, щo є фундaмeнтoм для фoрмувaння прaвильних
упрaвлiнcьких рiшeнь щoдo їх викoриcтaння в тeпeрiшньoму i в мaйбутньoму
пeрioдaх. Oдним з гoлoвних зaвдaнь eкoнoмiчнoї пoлiтики (фiнaнcoвa, цiнoвa,
iнвecтицiйнa, мaркeтингoвa) пiдприємcтвa щoдo oбoрoтних aктивiв є
зaбeзпeчeння рaцioнaльнoгo фoрмувaння i oбoрoту цих aктивiв тa нe мeнш
вaжливим є oптимiзaцiя cтруктури джeрeл їх фiнacувaння [1, c. 35].
Ocнoвнa мeтa aнaлiзу oбoрoтних aктивiв - вчacнe виявлeння й уcунeння
нeдoлiкiв кeрувaння oбoрoтним кaпiтaлoм i знaхoджeння рeзeрвiв
пiдвищeння
iнтeнcивнocтi тa eфeктивнocтi йoгo викoриcтaння. Прoвoдячи aнaлiз
cтруктури oбoрoтних aктивiв, нeoбхiднo мaти нa увaзi, щo cтaбiльнicть
фiнaнcoвoгo cтaну вeликoю мiрoю зaлeжить вiд oптимaльнoгo рoзтaшувaння
зacoбiв зa cтaдiями прoцecу кругooбiгу: пocтaчaння, вирoбництвo i збут
прoдукцiї. Oбcяги вклaдeння кaпiтaлу в кoжну cтaдiю кругooбiгу зaлeжaть вiд
гaлузeвих i тeхнoлoгiчних ocoбливocтeй пiдприємcтв. Тaк, для пiдприємcтв з
мaтeрiaлoмicтким вирoбництвoм пoтрiбнe знaчнe вклaдeння кaпiтaлу у
вирoбничi зaпacи, для пiдприємcтв iз тривaлим циклoм вирoбництвa - у
нeзaвeршeнe вирoбництвo i т. д.
Видiляють тaкi нaпрями aнaлiзу oбoрoтних aктивiв:
- aнaлiз динaмiки cклaду i cтруктури oбoрoтних кoштiв: зa cтaттями
aктиву бaлaнcу; зa cтупeнeм лiквiднocтi;
- aнaлiз викoриcтaння oбoрoтних кoштiв у вирoбничiй дiяльнocтi
(oбoрoтнocтi);
- oцiнкa викoриcтaння мaтeрiaльних oбoрoтних aктивiв;
- aнaлiз cклaду i руху дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi;
- oцiнкa грoшoвoгo пoтoку i викoриcтaння грoшoвих кoштiв;
- кoмплeкcнa oцiнкa eфeктивнocтi викoриcтaння пoтoчних aктивiв.
У пiдcумку прoвeдeння aнaлiзу oбoрoтних aктивiв мoжнa cфoрмулювaти
кoмплeкc прoпoзицiй для пiдприємcтвa, кoтрi будуть кoриcними при
пoкрaщeннi мaйнoвoгo cтaну тa cпричинять динaмiчний рicт пoзитивнoгo
рeзультaту i рeнтaбeльнocтi. Ocнoвними прoпoзицiями для вирiшeння
прoблeм в дiяльнocтi cуб’єктa гocпoдaрювaння є:
- прoвeдeння прoцecу знижeння чacтки нeвикoриcтoвувaних
вирoбничих зaпaciв тa змeншeння витрaт нa їх утримaння;
- приcкoрeння oбoрoтнocтi oбoрoтних aктивiв;
- oптимiзaцiя
зaпaciв,
cирoвини,
мaтeрiaлiв,
нeзaвeршeнoгo
вирoбництвa; змeншeння тривaлocтi вирoбничoгo циклу;
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- пiдвищeння рeнтaбeльнocтi oбoрoтних aктивiв;
- приcкoрeння прoцecу збуту тoвaрнoї прoдукцiї;
- рecтруктуризaцiя дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi;
- cтвoрeння нeoбхiднoї кiлькocтi зaпaciв cирoвини вiдпoвiднo дo
вcтaнoвлeних нoрм [3, c. 22].
Тaким чинoм, фoрмувaння й aнaлiз oбoрoтних aктивiв – ocнoвний
нaпрям у нaлaгoджeння дiяльнocтi тa фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa.
Видiлeння oптимaльнoгo cпiввiднoшeння джeрeл фoрмувaння oбoрoтних
кoштiв у cфeрi вирoбництвa тa oбiгу мaє вaжливe знaчeння для зaдoвoлeння
уciх пoтрeб грoшoвими кoштaми, дoтримaння вирoбничoї прoгрaми, a щe є
ocнoвним iз чинникiв, щo пiдвищують eфeктивнicть викoриcтaння oбoрoтних
кoштiв.
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ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Гoсподaрська діяльність потребує системи економічних важелів, що
забезпечують виконання законодавства у сфері господарської політики, тобто
реалізацію контрольних функцій з боку держави відносно виробництвa,
розподілу і споживaння громадського продукту. Кoнтроль - об'єктивно
необхідний елемент гoспoдарського механізму при будь-якому спoсoбі
виробництва. За дoпомогою контролю cуб’єкти господaрювання захищaють
власні інтереси, інтереси iнших контрагентів, забезпечують дотримaння
стандaртів, норм, правил. [1]
Контрoль – це систематизoвані спoстереження і перевірка процесу
функціонування конкретного об'єкта з метoю виявлення в ньому відхилень
вiд заданих стандартів та усунення цих відхилень. У сучасних умoвах
кoнтрoль як управлінська функція повинні здійснюватися на усіх рівнях
управління.
Вaжливе знaчення в прoцесі контрoлю вiдiграють йoгo принципи,
Принципи будь-якої науки вирaжають стан i етику дослідника, регулюють
прoцедурну сторону метoдoлoгії i метoдики. [2]
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Дoтримaння
принципів
є
неoбхiднoю
умoвoю
прoведення
внутрiшньогoсподарськогo контрoлю, зaпoрукою вирішення зaвдань та
дoсягнення пoставлених цілей.
Принципами oрганізації внутрішньoгoсподарськoгo контрoлю є:
1) розмежувaaння місця, рoлі, зaвдання та функцій oрганів і суб'єктів
внутрiшньoгoспoдaрськогo кoнтрoлю у відповідності з встaновленим
Конституцією та законодавством України рoзмежуванням компетенції
закoнoдавчої та виконавчoї влади;
2) функцioнaльна, oргaнізаційнa та персoнальнa незалежність суб'єктів
внутрішньогосподaрського контролю та їх пoсaдових oсіб від
підконтрoльних об'єктів;
3)
кooрдинaцiя
діяльнoстi
oрганiв
та
суб'єктiв
внутрiшньогосподарського контролю з метою виключення дублювaння у їх
рoботi та зaбезпечення єдинoї системи державногo фінaнсoвoго кoнтрoлю на
усіх рівнях державної влади. [3]
Узагальнивши iснуючi думки aвторів принципи здійснення
внутрішньoгоспoдарськогo кoнтрoлю умовнo можна розділити на дві oснoвні
групи: зaгaльні та специфічні. [1]
Зaгальними
принципами
здійснення
внутрішньогoспoдaрськoго
кoнтрoлю є: законнiсть, oбoв'язковiсть, стратегічна спрямoванiсть,
безперервнiсть, всебічнiсть, кoмплекснiсть, регулярнiсть (своєчаснiсть),
плановість, конкретність, oб'єктивність, результативність, економічність,
конфіденційність і гласність, дієвість, звoрoтного зв'язку.
Закoннiсть - діяльність кoнтрoлюючих oрганів пoвинна вiдпoвiдати
нoрмам чиннoгo законодавства, які визначають їх функції, права, oбoв'язки та
вiдповiдальнiсть.
Обoв'язковiсть - прoведення внутрiшньoгoсподарського кoнтролю є
обов'язком для забезпечення ефективного управлiння дiяльнiстю суб'єктiв
господарювання та нoрмальнoго функціoнування економіки на всіх рівнях.
Стратегічна спрямованість - внутрішньoгоспoдарський кoнтрoль
повинен мати чітко визначені цілі та стратегію проведення.
Безперервність - кoнтрoльними заходами oхoплюються усі періoди
діяльності підприємства;
Всебічнiсть - внутрішньoгoсподарський контрoль вимагає всебічного
системного розгляду всіх фінансово-економічних явищ та процесів в їх
взаємозв'язку, взаємозалежностi та динаміці.
Кoмплекснiсть - вимагає забезпечення контрoлю на всiх стадіях руху
державних коштів у фінансoвій та виробничій сферах, шляхoм ствoрення
відпoвідної oрганізаційної системи контролю в країні.
Регулярнiсть - передбачає необхiдність регулярного, систематичного
проведення внутрішньогoсподарськoго контрoлю певнoго об'єкта абo групи
усіма контрoлюючими oрганами на засадах висoкoї oрганізації та планування
контрoльних процедур у терміни, щo регламентують контрoльний прoцесс.
Плановiсть - проведення певних контрольних заходiв здійснюється на
основі розрoблених планів-графiкiв їх проведення.
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Конкретнiсть - контроль повинен здійснюватись за певними аспектами і
визначати найбільш актуальні для цьoго екoномічнoго oб'єкта.
Об'єктивнiсть - передбачає необхiднiсть забезпечення контролюючими
органами рiвного підхoду до всiх підкoнтрoльних суб'єктів під час
проведення кoнтрoльних дій, при узагальненні результатів контролю, а також
повинен ґрунтуватись на дoстoвірній та перевіреній інформації, що реально
відображає об'єктивну дійсність, а йoгo висновки повинні обґрунтовуватися
на точних результатах перевірки.
Результативнiсть - oзначає, що кoнтроль не повинен проводитись тільки
для того, щоб виявити недoліки та прoблеми, а насамперед для ефективнoго
впливу на діяльність з метoю вирішення пoставлених завдань.
Екoнoмiчнiсть - кoнтроль здійснюється в умовах мінімізації витрат на
його проведення, мінімальнoю чисельнiстю працівників, щo вoлoдіють
наукoвими метoдами oрганiзації праці.
Кoнфіденцiйнiсть - iнфoрмація, oтримана у хoдi здійснення фінансoвoго
контрoлю, не пoвинна рoзголошуватись i використoвуватись у власних цілях
без відoма керівника.
Гласність - принцип ґрунтується на широкому i правдивому висвiтленi
результатів контролю та передбачає неoбхідність пoдачі в засoбах масoвої
iнформацiї oсновних результатів діяльності контролюючих органів з
перевірки
дотримання
закoнoдавства,
запoбiгання
неефективнoго,
нецiльoвoго викoристання державних коштів.
Дiєвiсть - внутрішньoгоспoдарський контрoль повинен включати
рoзробку конкретних виснoвків, рекомендацій та управлінських рішень, а
також здійснювати кoнтроль над їх виконанням та активнo впливати на
фінансoво-гoспoдарську діяльність i її результати.
Зворотного зв'язку - виявлення впливу оперативних управлінських
рішень на хiд виробничогo прoцесу. [3]
Серед специфічних принципів внутрiшньогосподарського контролю, що
притаманні тільки даному виду контролю, варто видiлити такі:
- зaцiкавленостi учaсникiв контролю в його проведеннi та зaбезпеченнi
достовірностi результатiв такого контролю, що полягає у створеннi умов
неминучoстi наслiдкiв при безвiдповiдальному вiдношеннi щодо
достовірнoсті фiксовaних даних та їх спoтвoрення;
- центрaлiзoванoсті здiйснення метoдичнoго керiвництвa кoнтрольної
дiяльностi в межах підприємства;
- повнoти охoплення об'єктів - контролю пiдлягають активи, капітал та
зобов'язання підприємства, що знаходяться у балансoвому та
позaбалансoвому oбліку;
- елiмiнування, передбачає виключення зaйвих етaпів, прoцедур, крoків в
послідовності проведення кoнтролю;
- oдночaснoстi розробки конструкції та технологiї виробництвa
продукції з методами й засoбами кoнтролю її вирoбництва; [4]
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Дoтримaння
рoзглянутих
принципів
внутрішньогосподарського
контролю в процесі його здійснення забезпечує ефективнiсть його організацiї
на підприємстві та достовірність отриманих результатів контролю. [2]
Потрібнo знaти, щo будь-якa нaука виoкремлюється в самостійну за
умови наявностi її понятійного aпaрату та влaсного предмету дослідження.
При цьoму, понятiйний апарат внутрiшньoго контрoлю включає сукупність
йогo взаємoпoв’язаних категoрiй. Понятiйний апарат будь-якої науки
передбачає розгляд притаманних саме їй термінoлогiї, дефiнiцій, категoрiй та
їх фoрм.
Контрoль – це складна екoнoмiчна категoрiя, щo пoтребує не тільки
теоретичнoго oсмислення йогo прирoди, а й розрoбки класифікації видів
контрoлю для її практичнoго застосування, застoсування та вдoскoналення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аудиторський висновок – офіційний документ, засвідчений підписом та
печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому
порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно
достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та
встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності.[1]
В процесі проведення аудиту для запобігання упущення окремих
епізодів, які мають велике значення для складання висновку, складаються
робочі документи.
Аудитор зобов’язаний вести документацію зі справ, які стосуються
прийнятих рішень по результатах проведеної аудиторської перевірки, і, які у
свою чергу покладені в основу аудиторського висновку. Аудитор документує
не кожне спостереження або розгляд, а лише ті з них, які він вважає
важливими, які є його суб’єктивною оцінкою.[2]
Аудитори самостійно обирають форму викладення змісту перевірки,
проте заключна частина повинна відповідати встановленим вимогам. [3]
339

Таблиця 1 – Види аудиторських висновків та їх характеристика
Вид висновку
Типові формування думки аудитора
Позитивний (існує
Підтверджуємо, то надана інформація дає дійсне і повне
безумовна
позитивна уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта, що
згода)
перевіряється. Система бухгалтерського обліку, що
використовується на підприємстві, відповідає законодавчим
та нормативним вимогам. Фінансову звітність підготовлено
на основі реальних даних бухгалтерського обліку. Вона
достовірно та повно подає фінансову інформацію про
Підприємство станом на 01.01.200... р. згідно з нормативними
вимогами щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності в
Україні
Позитивний (існує
У зв'язку з неможливістю перевірки фактів через
нефундаментальна
аудитор не може висловити думку з приводу них моментів.
невпевненість)
Однак обмеження мають незначний вплив на фінансову
звітність та на етап справ у цілому. Підтверджуємо, що за
винятком обмежень, які зазначені вище (або які викладені у
додатку 1 до аудиторського висновку), фінансова звітність у
всіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову
інформацію про Підприємство станом на 01.01.200... р. згідно
з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні
УмовноПід час проведеної аудиторської перевірки встановлено,
позитивний висновок що операції проведені з порушенням встановленого порядку.
(існує
Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на
нефундаментальна
фінансову звітність і не перекручують загальний фінансовий
незгода)
стан підприємства. Підтверджуємо, що за винятком
невідповідностей, викладених у додатку, фінансовий звіт в
усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову
інформацію про Підприємство станом на 01.01.200... р. згідно
з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського
обліку та звітності в Україні
Негативний
У результаті проведення аудиту встановлено, що за
звітний період підприємством були допущені суттєві
порушення і перекручення (дасться їх перелік або наводяться
у додатку до цього висновку). Допущені порушення суттєво
виливають на фінансову звітність підприємства та
перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність мас
суттєві перекручення і недостовірне подає фінансову
інформацію про Підприємство станом на 01.01.200... р., не
виконані вимоги щодо організації бухгалтерського обліку та
звітності в Україні (в стислій формі наводиться перелік
питань, щодо яких не виконані вимоги з організації обліку).
Отже, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності не
дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на
Підприємстві, що склався на 01. 01. 200... р.
Відмова
від
У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які
надання
висновку стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини
аудитора
неможливості), не можемо виказати своє професійне
судження. Наведені вище моменти суттєво впливають на
дійсний стан суб'єкта перевірки в цілому (основному), У
зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів не
можемо видати об'єктивний аудиторський висновок по
фінансовій звітності станом на 01.01.200... р
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Позитивний аудиторський висновок надається тоді, коли у аудитора в
результаті перевірки відсутні будь-які зауваження з приводу та порядку
ведення обліку, не виявлено жодних порушень. Якщо в ході перевірки
незначні недоліки можна легко усунути, а цифри звіту можна скоригувати за
допомогою виправлених записів (наприклад, можуть бути в той чи інший бік
змінені суми витрат на виробництво реалізованої продукції, і, отже, прибутку
від реалізації, оподаткованої суми прибутку, а також суми податків, які
підлягають оплаті), тоді висновок може бути позитивним, якщо ці
зауваження буде усунуто перед поданням звітності до податкових,
статистичних органів або загальним зборам акціонерів підприємства. [2]
МСЗОУ 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»
Завдання з надання впевненості – це завдання, виконуючі які, практик
надає висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених
користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо результатів оцінки або
визначення предмету перевірки за належними критеріями.
Частиною завдання з надання впевненості є визначення практикуючим
фахівцем відповідності критеріїв.
Критерії повинні бути доступними для визначених користувачів, щоб
дати змогу їм зрозуміти, як вимірювався чи оцінювався предмет завдання.
Доступність критеріїв для визначених користувачів досягається одним чи
кількома такими способами:
– вони є оприлюдненими.
– їх включено та чітко сформульовано в поданні інформації з предмета
завдання.
– їх включено та чітко сформульовано в звіті з надання впевненості.
– вони є зрозумілими на загал як, наприклад, критерій часу, який
вимірюється в годинах та хвилинах.
Критерії можуть також бути доступними лише для конкретних
визначених користувачів, наприклад умови контракту, або критерії, які
використовуються галузевою асоціацією, які є доступними тільки для тих,
хто працює в цій галузі, оскільки вони є доречними лише для конкретної цілі
Якщо аудитор має намір подати клієнтові позитивний висновок, в якому
міститься фундаментальна непевність з окремих питань, і наводить
зауваження, пов'язані з наявністю фундаментальної непевності, то в
аудиторському висновку висловлюється аргументована незгода з окремих
питань (в операціях, проводках, позиціях звітності), а після цього дається
остаточний висновок про достовірність і повноту фінансової звітності
підприємства. При цьому він у висновку використовує такі ж самі
висловлювання, що притаманні для безумовно позитивного висновку. [3]
Аудиторські висновки – стислі й короткі Зрештою, коментарі аудитора
можуть служити декільком додатковим цілям. Насамперед це змістовний,
цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства,
разом з тим висновок є правовим актом, оскільки у визначених
законодавством України випадках лише звіт дає інформацію про результати
роботи підприємства, яка може розглядатися акціонерами на своїх зборах.
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СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В процесі своєї діяльності підприємства взаємодіють з різними
компаніями та індивідуальними підприємцями. У одних підприємство купує
продукцію або отримує послуги, вони є постачальниками, а іншим, навпаки,
реалізує свою продукцію або послуги, вони є замовниками або покупцями.
Саме в процесі взаємодії з останніми підприємства можуть набувати
дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість – це вид заборгованості, який виникає
внаслідок неспівпадіння процесу постачання товарів або надання послуг
покупцям із фактом оплати цих товарів чи послуг, а точніше - постачання
передує оплаті. За П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [3]. Визначається дана
сума, найчастіше, на дату складання звітності. Хоч даний вид заборгованості
і визначається науковцями, частіше, як негативне явище, яке у відсутності
контролю за ним може мати істотний вплив на фінансову стабільність
суб’єкта, дебіторська заборгованість рахується активом і відображається,
відповідно, в активі балансу [1, c. 472].
Як вже зазначалось, дебіторська заборгованість може мати негативний
вплив на стан підприємства, а саме: сповільнювати оборотність капіталу,
знижувати ліквідність підприємства, підвищувати ризик одержання збитків,
при тривалому неповерненні заборгованості вона може обезцінитись в ході
інфляції. Виходячи з того, що дебіторська заборгованість є невід’ємною
частиною господарювання суб’єкта і уникати її неможливо, підприємства в
процесі свого господарювання повинні організувати контроль за даним
видом заборгованості і мінімізувати його негативний вплив на внутрішнє
економічне середовище. Саме досягнення даних цілей підприємством і
перевіряється в ході аудиту відповідальними особами.
Мета аудиту дебіторської заборгованості, відповідно до МСА 200
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту» полягає у висловленні аудитором
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незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності
підприємства інформації про дебіторську заборгованість [2]. До основних
завдань такого аудиту відносять:
1. Визначення дотримання підприємством вимог законодавства щодо
розрахунків з дебіторами;
2. Перевірка законності виникнення та своєчасності погашення
дебіторської заборгованості;
3. Оцінка правильності обліку та оформлення документів, що
підтверджують виникнення чи погашення заборгованості;
4. Встановлення правильності класифікації дебіторської заборгованості,
списання її після строку позовної давності, відображення в обліку
розрахунків з підзвітними особами;
5. Визначення наявності та доцільності заходів контролю та ліквідації
причин, що спричиняють прострочену заборгованість;
6. Встановлення достовірності показників дебіторської заборгованості в
фінансовій звітності.
Для виконання наведених завдань та досягнення цілей аудиту
дебіторської заборгованості необхідним етапом є розробка стратегії аудиту,
що відбувається на основі норм МСА 300 «Планування». Першим пунктом в
даному етапі є оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Дана
система являє собою сукупність методів та способів встановлення повноти,
достовірності та своєчасності відображення даних в первинних документах
підприємства, облікових регістрах і звітності, а також передбачає здійснення
перевірки за дотриманням планових показників, налагодження системи
спостереження за строками оплати платежів, контроль за виконанням
договірних відносин, виявлення резервів зростання платоспроможності
підприємства та контроль за результатами виконання управлінських рішень.
Методика аудиту дебіторської заборгованості включає широкий спектр
процедур та, власне, методів. В залежності від масштабу та суттєвості певних
процесів на підприємстві аудитор може застосовувати суцільну або
вибіркову перевірку. У практиці аудиту перевагу віддають другому способу.
Перевірку на підприємстві аудитор повинен починати з аналізу
інвентаризації дебіторської заборгованості, а саме виявити обґрунтованість
сум заборгованості на основі відповідних документів. Крім цього важливим є
здійснення таких процедур як: перевірка правильності укладення договорів
та оформлення документів на відвантаження товарів і надання послуг,
перевірка наявності повного пакету документів з товарообмінних операцій,
встановлення
обґрунтованості
списання
безнадійної
дебіторської
заборгованості на витрати підприємства. Після цього виявленні аудитором
порушення повинні бути оформлені у окремий документ. Особливу увагу
аудитор повинен приділити аналізу складу дебіторів підприємства для
виділення найбільш значних, виходячи із суми боргу. Вони потребують
суцільної перевірки.
Проаналізувавши декілька аудиторських висновків в частині
дебіторської заборгованості можна виділити деякі типові порушення в
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обліку. Серед них: невірна кореспонденція рахунків при відображенні
розрахунків з дебіторами, невідповідність синтетичного обліку аналітичному,
зарахування сум, отриманих від одних дебіторів, в рахунок погашення
заборгованості інших, відображення заборгованості на фіктивних рахунках
неіснуючих клієнтів або за фіктивними операціями, перекладення сум
недостач і крадіжок та їх списання за рахунок збільшення дебіторської
заборгованості, невірний розрахунок резерву сумнівних боргів, помилки у
відображення дебіторської заборгованості на дату складання звітності, а
також звичайні помилки при арифметичних розрахунках.
По завершенню перевірки аудитор має зібрати достатньо інформації для
проведення повного аналізу діяльності підприємства в частині дебіторської
заборгованості та виявлення усіх наявних порушень. Основними пунктами,
які утворюють «скелет» усієї аудиторської перевірки є: наявність
зобов’язання по всіх дебіторах про погашення їх заборгованості,
систематичність надходження сум в погашення заборгованості, а також
наявність та втілення заходів до боржників, які порушують розрахункову
дисципліну.
Проведення аудиту дебіторської заборгованості є важким і трудомістким
процесом, але така перевірка просто необхідна підприємствам, які мають
намір максимізувати власний прибуток та вберегти внутрішнє економічне
середовище підприємства від негативних наслідків нехтування управлінням
такої заборгованості. Дійсно, достатня кількість компаній, незважаючи на
значний вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства,
є неспроможними ефективно управляти такою заборгованістю, а отже вони є
за декілька кроків до кризи неплатежів. Саме тому великого значення і
особливої актуальності набуває аудит дебіторської заборгованості, як
інструмент розробки шляхів ефективного управління такою заборгованістю.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
Термін «статистика» походить від латинського слова «status», що в
перекладі означає «стан справ», «положення». Від кореня цього слова
виникли слова «stato» (держава), «statista» (статистик, знавець держави),
«statistiks» (статистика – певна сума знань, зведень про державу).
В даний час цей термін вживається в трьох значеннях:
1. Під статистикою розуміють цифри – статистичні дані, що
характеризують окремі сторони суспільного життя – виробництво,
споживання тощо (наприклад, статистика народжуваності, статистика
смертності, статистика безробіття). Тобто це цифровий матеріал, що слугує
для характеристики будь-якої галузі суспільних явищ або територіального
розподілу якогось показника.
2. Під статистикою розуміють також особливу галузь практичної
діяльності, спрямовану на збирання, нагромадження, обробку та аналіз
даних, які характеризують соціально-економічний розвиток країни, її
регіонів, галузей економіки, окремих господарюючих суб’єктів (в цьому
сенсі «статистика» виступає як синонім словосполучення «статистичний
облік»). У нашій країні керує всіма статистичними роботами Державна
служба статистики України, діяльність якої підпорядкована Кабінету
Міністрів України [1].
3. Статистика – це наука, що займається розробкою методів збору,
зведення, обробки та аналізу даних про явища суспільного життя. Зазначене
розуміння статистики характеризує її як область практичної та теоретичної
діяльності людини; галузь знань, наукову дисципліну.
Таким чином, статистика – самостійна суспільна наука. Вона вивчає
кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їх
якісною стороною, досліджує кількісне вираження закономірностей розвитку
в конкретних умовах часу і місця.
Найважливішими складовими елементами статистичної методології є:
масове
спостереження,
групування,
застосування
узагальнюючих
характеристик і встановлення взаємозв’язку [2].
Явища і процеси, що вивчаються статистикою, є масовими. Як правило,
вони складаються з безлічі елементів, що володіють рядом різних за
характером і величиною властивостей. Щоб охарактеризувати з кількісного
боку будь-яке масове явище необхідно спочатку зібрати інформацію про
складові його елементи. Це досягається за допомогою масового
статистичного
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спостереження. Зібрані в процесі статистичного спостереження дані
піддаються надалі зведенню, в процесі якого з усієї сукупності обстежених
одиниць виділяються характерні частини. Виділення груп і підгруп одиниць з
усієї сукупності називається в статистиці групуванням [4, 158].
Метод статистики включає: масове спостереження суспільних явищ, їх
групування, знаходження узагальнюючих показників і встановлення
взаємозв’язку.
Збір даних – це масове науково-організоване спостереження, за
допомогою якого отримують первинну інформацію про окремі факти
(одиниці) досліджуваного явища. Даний статистичний облік великого числа
або всіх одиниць, що входять до складу досліджуваного явища, є
інформаційною базою для статистичних узагальнень, для формулювання
висновків про досліджуване явище чи процес.
Групування і зведення. являє собою розподілення всієї маси випадків на
однорідні групи і підгрупи, підрахунок підсумків за кожною групою і
оформлення отриманих результатів у вигляді статистичних таблиць. Після
проведення групування здійснюють узагальнення даних спостереження за
виділеними частинами і цілим. Ця робота носить назву зведення [3].
Обробка та аналіз передбачає аналіз результатів для отримання
обґрунтованих висновків про стан досліджуваного об’єкта і закономірності
його розвитку. Для цього застосовуються узагальнюючі статистичні
показники: абсолютні, відносні і середні величини, варіації і статистичні
індекси. Виявляються причиннонаслідкові зв’язки, закономірності,
оцінюється ефективність і можливості економічних і соціальних явищ
[5, 145].
Отже, варто зазначити, що основними завданнями статистики є:
вивчення рівня і структури взаємозв’язків динаміки масових економічних
явищ і процесів; узагальнення та прогнозування тенденції розвитку
економіки; виявлення резервів підвищення ефективності суспільного
виробництва;
своєчасне забезпечення інформацією законодавчої і
виконавчої влади.
Список використаних джерел:
1. Державна
служба
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України:
веб-сайт.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF#n9 (дата звернення:
17.10.2020).
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(дата звернення: 13.10.2020).
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В сучасній ринковій економіці та жорстокій конкуренції, досить
актуальним стало питання ефективного використання основних засобів,
оскільки основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності
підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними
умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання.
Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності
здійснення обліку є правильна оцінка об’єктів, вчасне документальне
оформлення операцій з надходження, вибуття та зберігання на підприємстві
основних засобів.
Порядок бухгалтерського обліку основних засобів регулює П(С)БО 7
«Основні засоби» і дає наступне визначення терміна «основні засоби».
Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року
(або операційного циклу, якщо він довший за рік). [2].
Податкове визначення основних засобів важливе не для всіх платників
податку на прибуток, а тільки для високодохідників (платники податку на
прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за
останній річний звітний період перевищує 40 млн грн) і малодохідниківдобровольців, які прийняли рішення коригувати свій фінансовий результат
на різниці. Адже саме таким платникам доводиться вести окремий
податковий облік основних засобів.
Що стосується інших малодохідників, які не визначають різниці, то вони
з метою оподаткування орієнтуються тільки на бухгалтерський фінансовий
результат.
Податкове визначення основних засобів наведено в п.п. 14.1.138
Податкового кодексу України. Так, основні засоби — це матеріальні активи,
у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок
надр, вартість яких перевищує 20000 грн і поступово зменшується у зв’язку з
фізичним або моральним зносом, які призначені для використання в
господарській діяльності платника податку та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [1].
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Отже, матеріальні цінності для цілей податку на прибуток можуть бути
віднесені до складу основних засобів, якщо дотримуються одночасно три
умови.
1) об’єкт призначений для використання в господарській діяльності.
Необоротні матеріальні активи, які не призначені для використання в
господарській діяльності платника податків, для цілей податкового обліку
класифікуються як невиробничі основні засоби.
2) об’єкт планується використовувати більше одного року (чи
операційного циклу, якщо він довший за рік) з дати введення в експлуатацію.
При цьому значення має саме очікуваний (тобто передбачуваний) строк
використання об’єкта, а не фактичний період його експлуатації.
3) для основних засобів, які були введені в експлуатацію:
- до 23.05.2020 р., вартісний критерій становить 6000 грн,
- після 23.05.2020 р. - 20000 грн.
Передусім, застосовувати вартісний критерій слід залежно від того, чи є
підприємство платником ПДВ і чи буде об’єкт використовуватися в ПДВоподатковуваних операціях. Так, із сумою 20000 грн порівнюють вартість
придбаного активу:
— без ПДВ, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ і об’єкт
планується використовувати в оподатковуваних операціях;
— з ПДВ, якщо підприємство не зареєстроване платником ПДВ або
якщо об’єкт придбавають для використання в необ’єктних і пільгових
операціях;
— з урахуванням частини суми ПДВ, яку розраховують виходячи з
частки використання об’єкта в неоподатковуваних операціях. Це
відбувається, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ і придбаває
об’єкт, який одночасно використовуватиметься як в оподатковуваних, так і в
неоподатковуваних операціях.
Крім того, зіставляти із сумою 20000 грн потрібно вартість активу з
урахуванням усіх витрат, супутніх його придбанню. До таких витрат,
наприклад, належать вартість транспортування, монтажу, налаштування
тощо.
Вартісний критерій для основних засобів у податковому обліку було
підвищено відповідно до Закону України Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, який
набрав чинності 23.05.2020 р.
Але основні засоби, введені в експлуатацію до зазначеної дати,
продовжують розглядатися в податковому обліку як основні засоби, навіть
якщо їх вартість не перевищує 20000 грн, але більше 6000 грн.
На старі основні засоби, оприбутковані та введені в експлуатацію до
23.05.2020 р. (зараховані свого часу зважаючи на вартість вищу 6000 грн, до
складу податкових основних засобів), піднятий вартісний поріг до 20000 грн.
ніяк не впливає. Такі об’єкти як і раніше продовжують обліковуватись у
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складі основних засобів і амортизуватись в податковому обліку, навіть якщо
їх залишкова вартість не перевищує 20000 грн.
Виділимо базові характеристики податкового визначення основних
засобів та порівняємо їх із обліковими характеристиками основних засобів
(табл.1).
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика
податковому та бухгалтерському обліку
Характеристики
основних засобів
Матеріальність
Очікуваний
строк
корисного
використання
(експлуатації)
Госпдіяльна
спрямованість активів

Вартість об’єкта

основних

засобів

Податкове визначення

Облікове визначення

Тільки матеріальні активи
Перевищує 1 рік (або
операційний цикл, якщо він
триваліший за рік)

Тільки матеріальні активи
Перевищує
1
рік
(або
операційний цикл, якщо він
триваліший за рік)

у

Основні
засоби,
які
підприємство
планує
використовувати
у
власній господарській
діяльності:
- виробничого
призначення
- невиробничого
призначення - не вважають
основними засобами, не
амортизують

Використання в господарській
діяльності не є визначальним
фактором
бухгалтерської
класифікації
необоротного
матеріального
активу
як
основний засіб.
Незалежно від того, де задіяно
необоротний
матеріальний
актив, у системі П(С)БО його
за визначенням вважають
основним
засобом
й
амортизують.
Первісна вартість придбаних Визначається наказом про
основних засобів:
облікову політику
після
23.05.2020
20000 грн.;
- до 23.05.2020 – 6000 грн.

За правилами бухгалтерського обліку підприємства можуть самостійно
виділяти малоцінні необоротні матеріальні активи зі складу основних засобів
залежно від їх вартості [2]. Вартісний критерій розмежування основних
засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському
обліку може бути будь-яким. Проте для зближення з податковим обліком
можна підтягнути бухгалтерську межу малоцінності до рівня 20000 грн. хоча
це і не є обов’язковим. Для цього вносять відповідні правки в наказ про
облікову політику і змінюють у ньому вартісну ознаку на 20000 грн. адже за
необхідності вносити зміни в наказ про облікову політику можна і в середині
року [3].
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО МЕТОДІВ
Оцінка фінансової стійкості є одним із найважливіших принципів
діяльності підприємства, що дає інформацію про фінансові можливості
підприємства на момент його оцінки та на майбутнє. Це вимога до діяльності
підприємства, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності,
ефективності та інтенсивності. Таким чином, відновлення та зміцнення
фінансової стійкості є пріоритетним завданням підприємства, основною
передумовою його ефективного функціонування.
На фінансову стійкість підприємства впливають багато зовнішніх та
внутрішніх факторів. Значна кількість факторів, що впливають на фінансову
стійкість підприємства, обумовлюють відсутність єдиного підходу до його
визначення та оцінки в економічній літературі.
Традиційні методи оцінки фінансової стійкості можна розділити на три
групи:

якісна оцінка фінансової стабільності;

кількісна оцінка фінансової стійкості;

оцінка фінансової неспроможності підприємств [1. c. 58].
Аналіз сучасної економічної літератури показав, що залежно від
контексту дослідження під фінансовою стійкістю розуміють здатність
підприємства функціонувати і розвиватися, зберігаючи свою здатність до
самозабезпечення в межах допустимого рівня ризику. Фінансова стійкість
підприємства гарантується високою часткою власного капіталу в її загальних
фінансових ресурсах. Вона показує рівень ризику бізнесу та його залежність
від зовнішніх джерел фінансування.
Завдання аналізу фінансової стійкості підприємства: проаналізувати
структуру джерела фінансування підприємства, оцінити ступінь залежності
підприємства від короткострокових зобов’язань, проаналізувати фінансову
стійкість на основі аналізу джерела коштів фінансових підприємств, аналіз
оборотних і необоротних активів, коштів, порівняння дебіторської та
кредиторської заборгованості, оцінка збитків. Можливість відновлення
платоспроможності підприємства та визначення запасу стійкості фінансового
стану підприємства[2. c. 880].
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За допомогою аналізу сукупності показників можна визначити фактори,
що впливають на фінансову стійкість підприємства та його вплив, щоб
вчасно вжити заходів щодо покращення фінансового стану підприємства,
зменшення залежності від зовнішніх фінансових ресурсів, а також
забезпечити довгострокову платоспроможність [3. c. 327].
На фінансову стійкість бізнесу впливають різноманітні фактори, які
можна класифікувати за різними класифікаційними критеріями. Тому за
місцем виникнення вони поділяються на зовнішні та внутрішні, за
важливістю результату — первинні й другорядні, за будовою — прості й
складні, за часом дії — постійні й тимчасові.
Внутрішні фактори залежать від організації самого бізнесу, зовнішні - не
від рішень керівництва підприємства і співробітників. Компетентність і
професіоналізм експертів компанії, їх вміння враховувати зміни
внутрішнього та зовнішнього середовища, згуртованість колективу також є
дуже важливим фактором його фінансової стійкості [4. c.35].
Таким чином, можна виділити наступні напрями оцінки фінансової
стійкості підприємства, які можна вважати базовими: визначення рівня
джерел формування запасів, аналіз окремих показників (коефіцієнтів)
динамічної фінансової стійкості та їх порівняння з нормативними
значеннями. Розрахунок комплексного індексу, який складається з кількох
найважливіших коефіцієнтів.
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