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підвищення ефективності упраВJІіння інноваційними процесами на під

приємстві, поліпшення якості виrотоВJІеної продукції. 

Оrже, ефективність підприємства значною мірою залежить від упраВJJіння 

його діяльністю. В багатьох випадках підвищення ефективності підприємства 

є результатом удосконалення упраВJJіння ним. 
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

За сучасних умов економічна ситуація, яка склалася в бюджетній сфері, 

вимагає теоретичного переосмислення і практичного вдосконалення системи 

обліку з метою врахування нових явищ та процесів. Найвпливовішими є нові 

об'єкти обліку спрямовані на удосконалення системи упраВJJіння бюджетними 

установами. Бюджетні установи отримують асигнування від держави на утри

мання з метою виконання постаВJJених перед ними завдань в процесі виконання 

бюджету. 

Кодексом [1], зазначено, що бюджетні установи ведуть бухгалтерський об

лік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

затверджених Міністерством фінансів України, а також іншими нормативно-

правовими документами. 

Особливості порядку ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ 

регулюються Державним казначейством України відповідно до національних 

23 



«ЕКОНОМІJ(А І МЕНЕ. fА(МF.ІП- 2015: ІІD'СПЕКТИВН ППF.ГІ'Ацd ТА ІННОВАЩЙНОІ"О І'ОЗВНТКУ» 

nоложень (стандартів) бухгалтерського обліку за nогодженням з Міністерством 

фінансів України. 

Проблемні nитання обліку у бюджетних установах висвітлені в nрацях ві

домих вітчизняних та зарубіжних науковців. Переважна кількість nраць відобра

жає бухгалтерський облік в бюджетних установах як інструмент забезnечення 

централізованого уnравління їх діяльністю. Проте, облік у бюджетній сфері nо

требує глибшого вивчення з метою трансформації, що свідчить npo актуаль

ність даного nитання для дослідження. 

Суттєвим завданням трансформації сфери державних фінансів є зміна бю

джетного механізму, як ефективного інструменту соціально-економічної стра

тегії, що сnриятиме забезnеченню належного рівня nрозорості у секторі державно

го уnравління. Саме тому, облік бюджетної сфери має rрунтуватися на надійній 

системі внутрішнього контролю, дати змогу для отримання та відображення 

в обліковій інформації щодо здійснених оnерацій на усіх стадіях виконання 

бюджетів різного рівня. 

Трансформація уnравління бюджетними установами nотребує формування 

адекватної інформаційної бази, де облік є загальновизнаною основою і-і форму

вання. Проте, сучасний стан обліку в бюджетних установах характеризується 

значною низкою невирішених nроблем, які є актуальними через необхідність 

отримання облікова-аналітичної інформації для внутрішніх nотреб та розвитком 

міжнародного сnівробітництва в галузі державних й місцевих фінансів. Таким 

чином, внутрішні nотреби уnравління та розвиток міжнародних інтеграційних 

nроцесів у державному секторі (зокрема, до даної категорії належать не лише 

бюджетні установи) nотребують модернізації обліку. Незважаючи на модерні

заційні nроцеси ) даній сфері однозначне тлумачення категорії «модернізація 

обліку)) в різних наукових джерелах та словниках відсутнє. Вnерше nоява за

значеного терміну у нормативній базі відображена в Стратегії [3]. 

Доцільним є важливість врахування уnравлінських nотреб й заnитів, оскільки 

забезnечення оnеративності вnливу на ті чи інші nроцеси (включаючи фінансове 
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забезпечення) дозволяє обрати найефективний варіант дій та досяrти раціонально

го використання ресурсів. 

Удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бух

галтерського обліку, створення уніфікованого підходу щодо організаційно-ін

формаційного забезпечення обліку, дає змогу модернізувати систему обліку і звіт

ності у бюджетній сфері. Першими кроками було впровадження П(С)БО в дер

жавному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (2], яким визначаються 

зміст та форми фінансової звітності в державному секторі. 

Вирішення основних питань розвитку системи бухгалтерського обліку спри

ятиме удосконаленню управління державними фінансами, поглибленню систе

ми стратегічного бюджетного планування та системи контролю за процесом ви

конання бюджету. В цьому питанні надзвичайно важливим є впровадження 

інформаційних систем обліку, адаптованих для бухгалтерського обліку бюдже

тних установ. Основними напрямами реалізації концепції подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах на даний час є: 

- розроблення та запровадження єдиних національних положень бухгал

терського обліку та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в держав

ному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; 

- удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання 

бюджетів шляхом нормативного визначення методології складення форм звіт

ності та їх удосконалення, розробка нових форм фінансової звітності з ураху

ванням особливостей кожної бюджетної установи; 

- створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи, 

що nередбачатиме модернізацію фінансово-бухгалтерських служб, уніфікацію 

програмного забезпечення, шо використовується бюджетними установами; 

- удосконалення системи nідготовки та nерепідготовки кадрів фінансово

бухгалтерських служб. 

Реалізація заходів щодо вдосконалення та розвитку бухгалтерського обліку 

в бюджетній сфері забезпечить створення nрозорої, інтегрованої інформаційно

аналітичної системи уnравління фінансами бюджетних установ. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Для сучасних українських nідnриємств в умовах нестабільності, кризової 

ситуації nроблеми ціноутворення є одними із найбільш актуальних. Керівники 

nочинають розуміти, що звичні в для nоnередніх часів nідходи та методи, що 

звичайно застосовувались до встановлення ціни, nочинають діяти неефективно, 

та здебільшого nризводять до негативних наслідків. Окрім цього, загострюється 

конкурентна боротьба, тому важливість об'єктивного вибору вірної цінової nо

літики невnинно !ростає. Вміле уnравління ціновою nолітикою nідnриємства 

значною мірою впливає також і на кінцеві фінансові результати діяльності та 

nозицію nідnриємства на ринку. 

Проте, вибір нінової nолітики на вітчизняних nідnриємствах ше доволі часто 

здійснюється без(~истемно, з застосуванням витратного nідходу до ціноутво

рення, коли nри формуванні цін не враховуються рівень nоnиту nокуnців, ціни 

конкурентів, а встановлені ціни не завжди враховують зміни ринкової кон'юнк-

тури [1, с. 47]. 

Протягом 2010--2013 рр. сnостерігалася тенденція до зменшення nитомої 

ваги nідnриємств, що одержали збиток, графічно це відображено на рис. І. 

Проте, за nопередніми результатами 2014 р. сnостерігається тенденція до 

зростання кількості збиткових nромислових nідnриємств: для nорівняння, їх 
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