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Вцілому диверсифікація виробничих підприємств повинна реформувати 
економічну систему ведення господарства та сприяти: 
- створенню спеціального бюджетного фонду фінансування виробничих 
підприємств на основі надходжень від сплати податку та плати за використання 
ресурсів для потреб промисловості, а також надходжень від відшкодування 
втрат виробництва;  
- оптимізації структури та кількості виробничих підприємств. 
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Забезпечити стійкість підприємства можливо лише за умови 

використання його найважливішого потенціалу – фінансових ресурсів. Адже 
для ефективного функціонування підприємства вирішальне значення має 
забезпечення його фінансового-господарської діяльності необхідним обсягом 
фінансових ресурсів. Проте, важливим джерелом в процесі інформаційного 
забезпечення системи управління фінансовими ресурсами та прийняття 
управлінських рішень як оперативного, тактичного, так і стратегічного 
характеру є бухгалтерський облік, аналіз та контроль. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» метою ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 

При цьому, основну функцію бухгалтерського обліку фінансових ресурсів 
підприємства можна визначити як формування кількісної інформації 
фінансового характеру відносно складу та величини джерел власних й 
залучених фінансових ресурсів, їх руху та результатів використання в 
господарському обороті підприємства з метою інформаційного забезпечення 
системи управління фінансовими ресурсами підприємства.  

Слід зазначити, що технологія облікового процесу фінансових ресурсів 
підприємства складається з первинного, поточного та підсумкового обліку 
господарських операцій відносно формування й використання джерел власних і 
залучених фінансових ресурсів, розподілу створеного внаслідок цього чистого 
прибутку й виконання (погашення) зобов'язань шляхом повернення суми 
основного боргу (рис. 1).  
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Виходячи з концептуальних принципів побудови інформаційної системи 
обліку, аналізу і контролю в управлінні фінансово-господарською діяльністю 
підприємства, можна запропонувати організаційну структуру модулів 
автоматизованої обробки облікової інформації відносно фінансових ресурсів. 

Локалізацію обліку, аналізу і контролю фінансових ресурсів доцільно 
виділяти за трьома рівнями, які відповідають стадіям облікового процесу:  

1. Формування даних відносно фінансових ресурсів в системі електронної 
обробки економічної інформації (збір і реєстрація первинної інформації 
відносно фінансових ресурсів; первинний облік фінансових ресурсів; 
формування нормативної бази первинного обліку фінансових ресурсів; 
створення локальної бази даних операцій з первинного обліку фінансових 
ресурсів; відображення вихідної інформації первинного обліку фінансових 
ресурсів).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Технологія обліку фінансових ресурсів підприємства 
 
На цьому рівні відбувається формування та обробка первинної інформації 

за місцем здійснення операції, що дозволяє проаналізувати доцільність і 
перевірити відповідність операції вимогам чинного законодавства 
(правильності їх оформлення, принципи розподілу чистого прибутку, 
дотримання термінів погашення зобов'язань). Дані попереднього аналізу і 
контролю служать базою для прийняття оперативних рішень відносно 
формування джерел фінансування й розміщення фінансових ресурсів в активах 
підприємства. 

2. Узагальнення даних про фінансові ресурси (прийом, перевірка, 
формування даних, які сформовані підсистемою першого рівня, 
автоматизований контроль, розрахунок і відображення вихідної інформації 
поточного обліку фінансових ресурсів; оперативний аналіз і контроль 
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формування внутрішньої і зовнішньої бухгалтерської звітності 

закриття облікового періоду і формування архіву облікових даних 
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фінансових ресурсів; формування локальної бази даних поточного обліку 
фінансових ресурсів).  

3. Локалізація даних (створення нормативної бази підсумкового обліку 
фінансових ресурсів; формування локальної бази даних підсумкового обліку 
фінансових ресурсів; контроль і відображення інформації відносно фінансових 
ресурсів у внутрішній і зовнішній (фінансовою) звітності підприємства; 
ретроспективний аналіз і контроль фінансових ресурсів; аналіз фінансових 
ресурсів для прийняття стратегічних управлінських рішень; закриття 
облікового періоду та архівація облікових даних.  

Отже, при побудові інформаційної системи в першу чергу слід 
враховувати завдання, що стоять перед обліком, аналізом і контролем 
фінансових ресурсів за рівнями облікового процесу. 
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 Інтернет  в Україні невпинно розвивається, а з ним розвиваються і всі  

форми електронної комерції. Електронна комерція користується  великою 
популярністю в середовищі роздрібної торгівлі. Появі електронної торгівлі 
сприяв розвиток електронної техніки і сучасних засобів телекомунікаційного 
зв’язку. У вузькому розумінні під електронною торгівлею розуміється продаж 
товарів, що здійснюється за допомогою комп’ютерної мережі Internet (Internet-
магазини). В даний час в Internet існує дуже велике число віртуальних 
магазинів, що пропонують широкий вибір самих різноманітних товарів, 
починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи, автомобілями. Найбільше 
часто в таких магазинах представлені книги, комп’ютерна техніка, 
електропобутові прилади, аудіо-, відео- і фототовари, іграшки й ін. Купівля цих 
товарів належить до категорії найбільш продуманої, здійснюваної після 
одержання достатньої інформації про товар, його аналоги і підприємства-
конкуренти. 

Базовою моделлю онлайн-торгівлі є визнані віртуальні магазини. 
Концепція їхньої побудови  розпочинається  з можливості управління 
каталогами товарів, інформаційними сторінками, анонсами, новинами, 
фотозображеннями товарів. На Web-сторінці віртуального магазину 
розміщуються прайс-листи  і віртуальний кошик покупця. Оплата товарів і 
послуг  здійснюється  такими платіжними систем як: WebMoney, Яндекс-гроші, 
Portmone, PayPal та ін.  Доставка товарів здійснюється за допомогою таких 
служб доставки як: міжнародною кур'єрською службою, власною службою 


