
Існуючі недоліки з якими ми стикнулись, на нашу думку є не є якимись 
критичними а є характерними при будь-яких змінах, додаткові витрати на 
оновлення технічного забезпечення та навчання персоналу тягне за собою 
удосконалення діяльності підприємства , оскільки не можна досягати певних 
успіхів залишаючись на одному місці , потрібно рухатись в перед в ногу з 
часом, темпачи що ми маєть наочний міжнародний досвід , тому впровадження 
електронної звітності та документу обігу є значним кроком вперед та 
полегшення для підприємця та всієї податкової системи .
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РОЛЬ ГРОШ ОВИХ КОШ ТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВО- 
ЕКО Н О М ІЧН О Ї БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Функціонування підприємств у ринкових умовах пов’язане із 
безперервним рухом грошових коштів, які необхідні на етапах придбання 
товарів, виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт, реалізації та 
одержання виручки. Використання в ході управління суб’єктами господарської 
діяльності повної та достовірної інформації щодо руху грошових коштів 
зумовлює підвищення якості управлінських рішень, здатне позитивно впливати 
на поточний і прогнозований фінансовий стан підприємства, зміцнити його 
фінансово-економічну безпеку. Таким чином, дослідження ролі грошових 
коштів у функціонуванні підприємства та забезпечення безпечних параметрів 
його роботи має надзвичайно актуальне наукове та практичне значення.

Гроші являють собою багатофункціональну економічну форму, за 
допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення 
вартості. Вони також виступають одним із найбільш важливих розділів 
економічної науки, тобто є набагато більшим, ніж простий інструмент, що 
сприяє розвитку економіки, забезпечення її безпечного стану.
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Ефективна грошова система -  це основа кругообігу доходів і видатків як 
економіки країни на макрорівні, так й економіки підприємств на мікрорівні. 
Поняття “гроші” на мікрорівні замінене спорідненим поняттям “грошові 
кошти”. Взаємозв’язок між ними розглядається як відповідно до юридичного 
підходу (до грошей відносять тільки готівку, тоді як до грошових коштів -  і 
безготівкові кошти), так і економічного (гроші та грошові кошти розглядаються 
як поняття-синоніми), а також безпекового (відсутність необхідних грошових 
коштів спричиняє порушення системи економічної безпеки підприємства та 
може наблизити його до банкрутства) [3, с. 19].

Аналізуючи норми Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 “Загальні вимоги до складання фінансової звітності” [1], можна дійти 
висновку, що гроші та грошові кошти з бухгалтерської точки зору є 
ідентичними поняттями.

Як слушно відзначає С. М. Остафійчук, 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. За визначенням науковця з бухгалтерської позиції грошові кошти 
-  це готівка в касі підприємства, депозити до запитання, кошти на банківських 
рахунках, які характеризуються абсолютною ліквідністю, тобто можуть у будь- 
який час використані для виконання розрахунків, або обміняні на законні 
платіжні засоби [4, с. 218].

Рівень фінансово-економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності багато в чому залежить від припливу грошових коштів, що 
забезпечують покриття його зобов’язань. Відсутність мінімально необхідного 
запасу коштів свідчить про наявність фінансових труднощів. Надлишок коштів 
вказує на те, що підприємство зазнає збитків через, по-перше, інфляцію і 
знецінення грошей, і, по-друге, через неможливість їхнього вигідного 
розміщення й одержання додаткового доходу. Господарську діяльність 
формують численні господарські операції, що є певними моментами постійних 
змін коштів господарюючого суб’єкта або джерел їхнього утворення. У ході 
даної діяльності у підприємства появляються різноманітні господарські зв’язки 
і розрахунково-платіжні відносини з постачальниками товарно-матеріальних 
цінностей, підрядниками, покупцями і замовниками продукції, фінансовими 
установами, транспортними організаціями, працівниками й іншими особами (як 
юридичними, так і фізичними). Кошти, які використовуються задля 
розрахунків, виконують функцію засобу обігу, міри вартості, засобу платежу, 
виконують безперервний кругообіг (гроші -  товар -  виробництво -  товар -  
гроші), при цьому повертаються до власної первісної форми -  виручки після 
реалізації продукції, тобто у формі грошових коштів. На думку Д. О. Дяченко, 
грошові кошти є активом, якими найбільшою мірою можливі зловживання, 
тому завдання адміністрації полягає у запровадженні системи ефективного
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внутрішнього контролю, що здатна забезпечити їхнє збереження, чіткий облік і 
звітність [2, с. 241].

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що гроші відносяться до 
тих особливих категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній 
думці, так як в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і 
реалізуються інтереси суб’єктів ринку. З бухгалтерської точки зору гроші та 
грошові кошти є ідентичними поняттями. Грошові кошти (гроші) -  готівка, 
кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Водночас грошові кошти 
є активом, який більше всього можливий для зловживання, тому завданням 
адміністрації є запровадження системи ефективного внутрішнього контролю, 
яка б забезпечила їх збереження, ретельний облік і звітність, а також безпечне 
функціонування підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИ ТУ 
НЕМ АТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

В сучасних умовах розвитку бізнесу неодмінною запорукою успіху є 
швидка адаптація до вимог, що постійно змінюються, а за допомогою 
використання комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку, 
аналізу та аудиту на підприємстві спрощується і процес проведення аудиту 
нематеріальних активів. Дане питання на сьогодні є маловивченим, оскільки на 
вітчизняному ринку представлено лише декілька програмних продуктів для 
комп’ютеризації аудиторської діяльності (“Goldberg Audit”, “Audit Expert”, 
“Ассистент аудитора” та ін.) в яких не приділено окремої уваги аудиту 
нематеріальних активів.

В той же час, окремі дослідники наводять авторські пропозиції щодо 
удосконалення аудиторських процедур в частині такого об’єкту як 
нематеріальні активи. Зокрема, в умовах використання комп’ютерних 
технологій, на думку С.В. Шульги [1, с. 16-17], аудитор, перевіряючи 
нематеріальні активи підприємства, має дослідити такі питання:
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