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Враховуючи означені проблемні аспекти організації обліку
основних засобів доцільно здійснити такі дії:

— розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації;

— розробити та запровадити удосконалені носії облікової ін-
формації;

— удосконалити порядок обліку надходження основних засо-
бів у системі аналітичних рахунків;

— розробити раціональні схеми документообігу [5, с. 405].
Таким чином, організація обліку основних засобів повинна

бути цілісною, єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузго-
джених способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс
облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, нако-
пичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації.
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ
ДЛЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

Об’єктивна характеристика фінансово-економічного стану су-
часного суб’єкта ринкової економіки є визначальною для прийн-
яття доцільних та обґрунтованих управлінських рішень. Такий
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показник є базисною основою формування стратегії і тенденцій
розвитку підприємства.

Актуальності ця тема набуває через те, що динамічні зміни
економічних взаємовідносин між різними суб’єктами у сучасних
глобалізацій них процесах світової економіки потребують адек-
ватного цим змінам інформаційного забезпечення. Усі види фі-
нансової звітності об’єктивно є елементом інфраструктури рин-
кової економіки, засобом комунікації та є основним форма-
лізованим джерелом інформації для оцінювання та аналізування
фінансово-економічного стану підприємства.

Під фінансовим аналізом підприємства розуміється виявлення
взаємозв’язків і взаємозалежностей між різними показниками йо-
го фінансово-господарської діяльності, включеними у звітність.
Інформаційна база фінансового аналізу надає основні дані для
його проведення.

Результативність аналізу фінансового стану підприємства
багато в чому залежить від організації та досконалості його
інформаційної бази. Основними обліковими джерелами інфор-
мації є звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки,
про зміну капіталу, про рух грошових коштів, додаток до ба-
лансу та інші форми звітності, дані первинного і аналітичного
бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують
окремі статті [4].

Склад інформаційної бази багато в чому залежить від ступеня
заглибленості фінансового аналізу, що в свою чергу залежить від
цілей і завдань, які переслідує аналітик.

експрес-аналіз, для отримання загального уявлення про
фінансовий стан підприємства

поглиблений аналіз, для отримання комплексної оцінки
фінансового стану підприємства

Фінансовий аналіз

Рис. 1. Основні види фінансового аналізу

Отже з рис. 1 видно, що в інформаційну базу у першому випа-
дку аналітик використовує виключно бухгалтерську звітність, у
другому — практично всю доступну економічну, в тому числі
бюджети, данні управлінського та стратегічного обліку. Можна
використовують внеоблікові джерела інформації.
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До найпоширеніших можна віднести:
— директивну інформацію (Закони, постанови уряду, інструкції);
— нормативно-планову (бізнес-плани, нормативи, прейскура-

нти, довідники);
— матеріали ревізій, інвентаризацій, перевірок банків і подат-

кових інспекцій;
— пояснювальні та доповідні записки, листування з фінансо-

во-банківськими органами [3].
Данні фінансового аналізу ще можуть використовувати як

управлінський персонал підприємства, так і будь-який зовнішній
аналітик, оскільки він базується на загальнодоступній інформації.

Розрізняють два види фінансового аналізу: внутрішній і зов-
нішній.

Внутрішній аналіз можуть проводити бухгалтери-аналітики
або внутрішні аудитори підприємства. Інформаційна база фінан-
сового аналізу в цьому випадку набагато ширша і включає будь-
яку інформацію підприємства і є корисною для прийняття управ-
лінських і стратегічних рішень. З одного боку, використання цієї
інформації, розширює можливості фінансового аналізу, з іншого
боку внутрішній аналіз суб’єктивніший і здійснюється працівни-
ками підприємства, не підготовленими для цієї роботи. На сього-
днішній день це є однією з основних проблем отримання некоре-
ктних висновків і прийняття неправильних рішень керівництвом
підприємства [2].

Зовнішній фінансовий аналіз проводиться фахівцями-аналіти-
ками, що є сторонніми особами для підприємства або аудиторсь-
кими фірмами, тому інформаційна база фінансового аналізу буде
менш повною, а зовнішній фінансовий аналіз менш деталізова-
ним і формалізованішим. Результати зовнішнього фінансового
аналізу дозволяють зацікавленим особам та інвесторам приймати
рішення щодо вкладення грошей у розвиток підприємства на ос-
нові оцінки поточного фінансового стану та діяльності підприєм-
ства за попередні роки.

Таким чином, однією з вимог сучасних умов бізнесу є ство-
рення єдиної інформаційної бази, яка враховувала б вимоги як
національних також і міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті. Проблемою є те, що для багатьох підприємств показники до-
ходів і прибутків, складені за національним стандартом і міжна-
родним, значно відрізняються. Різниця в стандартах має значний
вплив на прийняття управлінських і стратегічних рішень особли-
во іноземних інвесторів щодо інвестування коштів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ У СИСТЕМІ

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства-

ми всіх форм власності та галузей економіки використовуються виро-
бничі запаси, які є найважливішою та найзначнішою частиною активів.
Сформовані виробничі запаси забезпечують постійність, безперерв-
ність і ритмічність діяльності господарюючого суб’єкта, гарантують
його економічну безпеку. В свою чергу, це вимагає повної, достовірної
інформації про наявність і рух виробничих запасів, яку може надати
тільки бухгалтерський облік і який в даному випадку доцільно розгля-
дати як елемент господарської інформаційної системи, що генерує та
інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними ринко-
вими системами саме для ефективного управління.

Т. Ясюкевич зазначає, що як не буває будинку без фундамен-
ту, так не буває обліку без документів, а грамотне та ефективне
управління неможливе без всебічного аналізу інформації, отри-
маної за допомогою бухгалтерського, оперативного і статистич-
ного обліку [1, с. 106].

Необхідність формування правдивої та неупередженої інформації
визначається важливістю її та використанням у процесі здійснення
контрольних дій суб’єктами господарювання. Основна частина цієї
інформації припадає саме на систему бухгалтерського обліку.

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного
інформаційного забезпечення в системі управління виробничими




