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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах невизначеності та нестійкого фінансового-економічного стану підприємства України не 
втрачають надію на стабільний розвиток, максимізацію прибутку, виявлення додаткових конкурентних 
переваг, освоєння нових ринків збуту тощо. Але, нажаль, ситуація на ринку така, що підприємства не 
мають можливості реалізувати заплановані заходи за рахунок власних фінансових ресурсів. При розробці 
стратегії залучення додаткових джерел фінансування, як правило, розглядається можливість отримання 
кредитних коштів, фінансової допомоги або, що у даних економічних умовах, на нашу думку, є найбільш 
доцільним – залучення коштів від потенційних інвесторів та співпраця із ними на умовах рівноправного 
партнерства. Відомо, що основним критерієм зацікавленості інвесторів є отримання фактичних даних 
про те, яку вигоду вони зможуть отримати від розміщення власних коштів у інвестиційному проекті, що 
пропонується підприємством. Аналізуючи літературні джерела ми звикли, що дослідники перш за все 
звертають увагу на фінансовий стан підприємства, терміни окупності проекту, вплив інфляції на 
прибутковість даного проекту, проводять експертний аналіз. Як правило, проаналізувавши отримані 
показники, експерти висувають вердикт про наявність загроз та інвестиційних ризиків. Що свідчить про 
інвестиційну “небезпечність підприємства”. Тому, основною метою керівництва є необхідність 
попередження отримання незадовільного вердикту та забезпечення покращення прогнозів експертних 
груп стосовно стану інвестиційної безпеки.  

Вважаємо, що для окреслення рівня інвестиційної безпеки та забезпечення додаткових доказів своєї 
“безпечності” для потенціальних інвесторів та партнерів необхідно запропонувати специфічні показники, 
аналіз яких дозволив би прийняти правильні та економічно виважені рішення на користь саме нашого 
підприємства. Крім того, корисність впровадження таких показників дозволить внутрішнім 
користувачам, у разі виявлення негативної тенденції, приймати правильні оперативні рішення та усувати 
виявлені недоліки у діяльності підприємства. Проаналізувавши літературні джерела, що включали у себе 
наукову періодику та нормативні акти, нами встановлено, що питання розробки індикаторів забезпечення 
інвестиційної безпеки на рівні підприємств не розглядається. Є окремі напрацювання, але рівнем вище – 
регіональному та державному. Тому, ставимо за першочергову мету сформувати індикатори 
інвестиційної безпеки для рівня підприємств. 

Формуючи систему забезпечення інвестиційної безпеки необхідно використовувати такий набір 
індикаторів, який дозволить виявити і оцінити можливі загрози, а також реалізувати комплекс заходів 
щодо стабілізації соціально-економічної ситуації. У подальшому дослідженні нами буде обґрунтований 
набір індикаторів, необхідний для визначення інвестиційної безпеки. 

При формуванні сукупності параметрів індикаторів необхідно враховувати ряд принципових вимог, 
до яких відносяться: 

- можливість використання параметрів на підприємствах України; 
- сумісність параметрів з діючою системою обліку, планування та прогнозування; 
- достатня ступінь визначеності та наукової коректності, що дозволяє давати однозначні і достовірні 

оцінки; 
- можливість здійснювати соціально-економічний моніторинг. 
– прогнозованість впливу факторів, що детермінують інвестиційну безпеку. 
Перераховані вимоги стосуються економічної безпеки, але оскільки інвестиційна безпека є її 

частиною, то вони можуть бути використані і при формуванні параметрів інвестиційної безпеки, але з 
урахуванням особливостей стану інвестиційної сфери. 

Жоден з нормативних документів не передбачає створення резервів під забезпечення інвестиційної 
безпеки підприємства. Тому, пропонуємо створювати резерви для забезпечення інвестиційної безпеки 
шляхом відображення забезпечення на рахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів”. Крім того, в 
сучасних умовах організації бухгалтерського обліку можемо передбачити аналітичні рахунки, які б 
передбачали контроль за цільовим використанням зарезервованих коштів. Формування аналітичних 
розрізів рахунків щодо забезпечення відображення резервів забезпечення інвестиційної безпеки 
доповнить інформаційне забезпечення про формування ідентикативних показників інвестиційної безпеки 
підприємства та забезпечить контроль за цільовим використанням зарезервованих коштів. 

Запропонований підхід до облікового відображення дозволить систематизувати інформацію за 
кожним видом інвестиційних резервів, а також достовірно оцінити витрати підприємства. Крім того, це 
дозволить підвищити аналітичність інформації для здійснення розрахунків. 


