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Щербань О.Д. Характеристика системи фінансового контролінгу на підприємстві. У статті визначе-
но необхідність упровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві з використанням внутріш-
ніх чинників впливу шляхом розроблення та послідовної реалізації власної програми підвищення ефектив-
ності діяльності, а також урахування впливу на неї зовнішніх чинників. Підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів господарювання залежить від удосконалення інформаційного забезпечення управлінських функцій 
на базі використання сучасних програмних продуктів. Упровадження автоматизації управління оптимізує за-
стосування системи фінансового контролінгу і підвищує ефективність подальшого її використання. 
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Постановка проблеми. Формування системи 
фінансового контролінгу суб’єктів підприємницької 
діяльності є одним із пріоритетних напрямів підви-
щення економічної ефективності їхньої діяльності в 
сучасних умовах господарювання. Можливі напрями 
реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників для підви-
щення ефективності діяльності підприємств різні за 
мірою впливу, ступенем використання та контролю, 
тому для керівників і менеджерів суб'єктів підприєм-
ницької діяльності важливим є детальне знання масш-
табів дії, форм контролю та використання найбільш 
значних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності 
на різних рівнях управління діяльністю підприємств. 
Суб'єкти господарювання повинні постійно контролю-
вати вплив внутрішніх чинників через розроблення та 
послідовну реалізацію власної програми підвищення 
ефективності діяльності, а також ураховувати вплив на 
неї зовнішніх чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження системи фінансового контролінгу на підприєм-
стві розглядається у наукових працях О.О. Терещенко 
[1], Л.Г. Ліпич [2], Л.Є. Пустовіт [3], І.О. Григораш [4], 
В.І. Одноволик [5], Г.О. Партин [6], Г. Тельнова [7], 
В.В. Папп [8] та ін. Проте попри значну кількість праць 
указаних учених проблема конкретизації напрямів дії 
та використання впливу основних внутрішніх і зовніш-
ніх чинників підвищення ефективності діяльності 
суб'єктів господарювання недостатньо досліджена і 
вимагає детального пошуку заходів її вирішення.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в обґрунтуванні необхідності здійснення постійного 
процесу контролю використання внутрішніх чинни-
ків через розроблення та послідовну реалізацію влас-
ної програми підвищення ефективності діяльності, а 
також урахування впливу на неї зовнішніх чинників. 

Виклад основного матеріалу. Підвищення ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання зале-
жить від удосконалення інформаційного забезпечення 
управлінських функцій на базі використання сучасних 
програмних продуктів. Дослідження автоматизації 
управління значно полегшує процес упровадження і 
підвищує ефективність подальшого використання цієї 
системи. Основними напрямами дії чинників є [1]: 

1) технологія. Технологічні нововведення, осо-
бливо сучасні форми автоматизації та інформаційних 
технологій, справляють найістотніший вплив на рівень 
і динаміку ефективності виробництва продукції. За 
принципом ланцюгової реакції вони спричиняють сут-
тєві (нерідко докорінні) зміни в технічному рівні та 
продуктивності технологічного устаткування, методах 
і формах організації трудових процесів, підготовці та 
кваліфікації кадрів тощо;

2) устаткування, якому належить провідне місце в 
програмі підвищення ефективності передусім вироб-
ничої, а також іншої діяльності суб'єктів господарю-
вання. Продуктивність діючого устаткування залежить 
не тільки від його технічного рівня, а й від належної 
організації ремонтно-технічного обслуговування, 
оптимальних строків експлуатації, змінності роботи, 
завантаження в часі тощо; 

3) матеріали та енергія, що позитивно впливають 
на рівень ефективності діяльності, якщо розв'язуються 
проблеми ресурсозбереження, зниження матеріало-
місткості та енергоємності продукції, раціоналізується 

управління запасами матеріальних ресурсів і джере-
лами постачання;

4) працівники. Основним джерелом і визначальним 
чинником зростання ефективності діяльності є праців-
ники: керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. 
Ділові якості працівників, підвищення продуктивності 
їхньої праці багато в чому зумовлюються дійовим 
мотиваційним механізмом на підприємстві, підтри-
манням сприятливого соціального мікроклімату в тру-
довому колективі;

6) організація і системи. Єдність трудового колек-
тиву, раціональне делегування відповідальності, 
належні норми керування характеризують добру орга-
нізацію діяльності підприємства, що забезпечує необ-
хідну спеціалізацію та координацію управлінських 
процесів, а отже, вищий рівень ефективності (про-
дуктивності) будь-якої складної виробничо-господар-
ської системи. При цьому остання для підтримування 
високої ефективності господарювання має бути дина-
мічною та гнучкою, періодично реформуватися відпо-
відно до нових завдань, що постають за зміни ситуації 
на ринку;

7) методи роботи. За переважання трудомістких 
процесів досконаліші методи роботи стають достат-
ньо перспективними для забезпечення зростання 
ефективності діяльності підприємства. Постійне вдо-
сконалення методів праці передбачає систематичний 
аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підви-
щення кваліфікації кадрів, узагальнення та викорис-
тання нагромадженого на інших підприємствах пози-
тивного досвіду;

8) стиль управління, що поєднує професійну ком-
петентність, діловитість і високу етику взаємовідносин 
між людьми, практично впливає на всі напрями діяль-
ності підприємства. Від нього залежить те, якою мірою 
враховуватимуться зовнішні чинники зростання ефек-
тивності діяльності на підприємстві. Належний стиль 
управління як складовий елемент сучасного менедж-
менту є дійовим чинником підвищення ефективності 
діяльності будь-якого підприємства, кожної підприєм-
ницької структури;

9) державна економічна й соціальна політика, яка 
істотно впливає на ефективність суспільного виробни-
цтва. Основними її елементами є: 

а) практична діяльність владних структур; 
б) різноманітні види законодавства (законотворча 

діяльність); 
в) фінансові інструменти (заходи, стимули); 
г) економічні правила та нормативи (регулювання 

доходів і оплати праці, контроль над рівнем цін, ліцен-
зування окремих видів діяльності);

д) ринкова, виробнича й соціальна інфраструктура;
е) макроекономічні структурні зміни; 
є) програми приватизації державних підприємств; 
ж) комерціалізація організаційних структур неви-

робничої сфери;
10) інфраструктура. Важливою передумовою зрос-

тання ефективності діяльності підприємств є достат-
ній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій 
ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. 
Нині всі підприємницькі структури користуються 
послугами інноваційних фондів і комерційних банків, 
бірж (товарно-сировинних, фондових, праці) та інших 
інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній 
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вплив на результативність діяльності підприємств 
справляє належний розвиток виробничої інфраструк-
тури (комунікацій, спеціалізованих інформаційних 
систем, транспорту, торгівлі тощо). Вирішальне зна-
чення для ефективного розвитку всіх структурних еле-
ментів економіки має наявність широкої мережі уста-
нов соціальної інфраструктури.

Сьогодні в Україні створюється нова економічна 
система, основана на ринкових відносинах. Підви-
щення ефективності функціонування господарюючих 
суб’єктів залежить від удосконалення інформаційного 
забезпечення управлінських функцій на базі викорис-
тання сучасних програмних продуктів. Якісних змін 
потребують усі важелі управління, у тому числі облік 
і аналіз. 

Сучасний ринок програмного забезпечення та 
інформаційно- розробницьких послуг дає змогу 
суб’єктам господарської діяльності вибрати один із 
двох шляхів комплексної автоматизації [2]. 

Перший полягає у розробленні власного програм-
ного забезпечення. Перевагою цього методу є повна 
адекватність створеного програмного продукту пред-
метній сфері і точність відображення особливостей 
організаційної структури, напрямів діяльності та 
інформаційних потреб усіх рівнів ієрархічної системи 
управління. Недоліками можна назвати недостатню 
універсальність та модифікаційну здатність власної 
програмної розробки, а також порівняно високу вар-
тість проектування, програмування, впровадження і 
супроводу. 

Другий шлях – це вибір і придбання універсальної 
бухгалтерської програми, генерування і налагодження 
її основних процедур відповідно до форми обліку, сис-
теми документообігу, розподілу повноважень і аналі-
тичних потреб підприємства [3].

Впровадження системи автоматизації управління, 
як і будь-яке важливе перетворення на підприємстві, 
є складним процесом. Деякі проблеми, що виника-
ють під час упровадження системи, достатньо добре 
вивчені, формалізовані й мають ефективні методології 
рішення. Своєчасне вивчення цих проблем і підготовка 
до них значно полегшують процес упровадження і 
підвищують ефективність подальшого використання 
системи.

Перш ніж приступати до впровадження системи 
автоматизації на підприємстві, необхідно провести 
часткову реорганізацію його структури і технологій 
ведення бізнесу, тому необхідне повне і достовірне 
обстеження підприємства в усіх аспектах його діяль-
ності. На основі висновку, отриманого в результаті 
обстеження, будується вся подальша схема побудови 
корпоративної інформаційної системи [4].

Впровадження системи автоматизації вносить 
істотні зміни в управління бізнес-процесами. Кожний 
документ, що відображає в інформаційному полі течію 
або завершення того або іншого крізного бізнес-про-
цесу, в інтегрованій системі створюється автоматично 
на підставі первинного документа, що відкрив процес. 
Співробітники, відповідальні за цей бізнес-процес, 
лише контролюють і за необхідності вносять зміни у 
позиції побудованих системою документів

У цілому ефективність використання інформаційних 
систем зумовлюється дією низки чинників організацій-
ного, інформаційного й економічного характеру [5]. 

Організаційний ефект виявляється у звільненні 
працівників від рутинних операцій із систематизації 
та групування даних, численних розрахунків і записів 
у реєстри та іншу документацію, звірення показників, 
збільшивши тим самим час для проведення аналізу й 
оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень. 

Інформаційний чинник ефективності виражається у 
підвищенні рівня поінформованості персоналу. 

Економічний чинник виявляється у тому, що в про-
цесі автоматизації аналітико-обчислювальних робіт 
досягається зниження трудомісткості окремих опе-
рацій, зростання продуктивності і поліпшення умов 
праці окремих працівників, підвищення оперативності, 
включаючи підготовку звітності за постійно зроста-
ючого обсягу первинної документації без збільшення 
чисельності персоналу тощо.

Отже, економічна ефективність складається з двох 
основних компонентів: 

1) удосконалення виробничої, господарської і 
фінансової діяльності; 

2) скорочення витрат на проведення обчислюваль-
них операцій.

Під час поетапного переходу до створення інфор-
маційної системи потрібен цілеспрямований вибір 
програмного забезпечення, який повинен спиратися 
на системну комплексну оцінку. Проблема полягає у 
тому, що система має задовольняти кілька вимог: бути 
достатньо функціональною, завершеною з погляду 
обліку (автоматизації обліку), бути універсальною, 
тобто враховувати специфіку галузевих особливостей 
підприємств. Має бути продумана проблема інтенси-
фікації автоматизації цілісного управлінського обліку 
фінансово-економічних служб [6].

Сучасне програмне забезпечення будується відпо-
відно до вимог, принципів і методів ведення обліку, 
облікового забезпечення виходячи з можливостей 
сучасної техніки. Вітчизняні програмні продукти, 
призначені для обліку на малих підприємствах, пови-
нні відповідати основним функціональним облі-
ковим вимогам, мати можливість проводити облі-
кову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи 
національні специфічні риси підприємств (галузь 
діяльності, розмір і форму власності підприємства). 
Саме ці моменти мають якісно характеризувати про-
грамний продукт автоматизації інформаційної бази 
контролінгу підприємства, тому можливості бухгал-
терських програм можуть слугувати критерієм для 
їх якісних оцінок і вибору для застосування малими 
підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести 
можливість програмного забезпечення інформацій-
ної бази [7]: 

1) вести синтетичний та аналітичний облік акти-
вів, капіталу, зобов'язань з елементами управлінського 
обліку; 

2) формувати фінансову, податкову, статистичну 
звітність; 

3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб 
ведення господарської діяльності; 

4) на базі даних можливостей проводити автома-
тизований аналіз-прогноз і контроль над діяльністю 
підприємства. 

Наведені оціночні компоненти інформаційної бази 
мають включати можливість ведення первинного 
обліку та складання різних форм первинних доку-
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ментів, реєстрів бухгалтерського обліку, формувати 
оборотну відомість, бухгалтерські реєстри малих під-
приємств тощо. За таким критеріями можна відібрати 
приблизно 110 показників. 

Окрім того, програмне забезпечення має задоволь-
няти відповідні технічні, комерційні та ергономічні 
потреби [8].

До технічних характеристик слід віднести: 
1) невибагливість до комп'ютерних систем; 
2) швидкість виконання поставлених завдань; 
3) можливість редагування бухгалтерських форм 

персоналом бухгалтерії залежно від змін на законодав-
чому рівні, від потреб управління підприємством; 

4) обмін даними з іншим програмним забезпеченням; 
5) обмін інформацією через мережу; 
6) надійний захист і збереження інформації; 
7) заміну програми (поновлення версії). 

Щодо комерційних характеристик, то їх має забез-
печити фірма-виробник або фірма-постачальник, це:

1) ціна програми; 
2) документація; 
3) супровід програмного забезпечення (навчання, 

консультації, післяреалізаційний сервіс) тощо. 
Висновки. Реформа методів управління еконо-

мічними об'єктами спричинила перебудову організа-
ції процесу автоматизації управлінської діяльності, а 
також необхідність у систематизації знань, що стосу-
ються науково-практичної сфери та розвитку методич-
ного аспекту процесу створення і практики викорис-
тання нових інформаційних технологій у менеджменті. 
Ергономічні вимоги до бухгалтерських програм мають 
задовольняти характеристики щодо зручності у корис-
туванні програмою та чіткості й однозначності сприй-
няття інформації менеджерами підприємства.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО  
ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Яворська О.Г. Соціальний капітал підприємств середнього та малого бізнесу сфери туризму та 
індустрії гостинності. У статті висвітлено поняття соціального капіталу підприємств малого та середнього 
бізнесу у сфері туризму та індустрії гостинності. Для подолання перепон розвитку даних суб’єктів гос-
подарювання запропоновано модель соціального капіталу підприємства та проаналізовано провідний со-
ціальний індикатор людського потенціалу: сучасні стандарти професійної фахової підготовки та престиж 
туристичної освіти.

Ключові слова: соціальний капітал підприємства, туризм, гостинність.
Яворская О.Г. Социальный капитал предприятий среднего и малого бизнеса сферы туризма и ин-

дустрии гостеприимства. В статье отражено понятие социального капитала предприятий малого и средне-
го бизнеса в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Для преодоления препятствий развития данных 
предприятий предложена модель социального капитала организации и проанализирован важный социоин-
дикатор человеческого потенциала: стандарт и роль профессионального туристического образования.
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