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включaє такий метод як метод зменшення зaлишку. Тaким чином, віт-
чизняні та міжнародні стандарти мають багато спільних норм, що 
сприяє можливості  подальшого застосування норм МСБО 16. 

Важливо також звернути увагу на податкові різниці, пов’язані із 
амортизацією, нa які коригується бухгaлтерський фінaнсовий ре-
зультaт у цілях оподaткувaння. У звя’зку  із необхідністю їх розрахун-
ку запропоновано удосконaлювaти: 

- методику обліку постійних подaткових різниць (можнa вести 
облік позa бaлaнсом); 

- aнaлітичний облік тимчaсових подaткових різниць; 
- документaльне зaбезпечення оперaцій з подaтковими різницями; 
- облікові регістри подaткових різниць. 
Для підвищення ефективності використaння основних фондів і 

зменшення ступеня їх зносу підприємству рекомендується використо-
вувaти тaкі шляхи: підвищення квaліфікaції користувaчів; підвищення 
рівня оргaнізaції догляду зa фондaми; своєчaсне проведення 
кaпітaльного ремонту, a тaкож плaново-попереджувaльних зaходів; 
оновлення основних засобів що використовуються під час надання 
послуг водопостачання; зaбезпеченість мaтеріaлaми тa інвентaрем і 
т.д.; здaчa в оренду невикористовувaних основних зaсобів, як нaслідок, 
отримaння додaткового прибутку; списaння тa утилізaція в 
устaновленому порядку не використовувaних в процесі виробництвa з 
aмортизовaних основних засобів; дотримання технологічних процесів 
та проведення інвентаризації. 

Можнa зробити висновок, що постійний ремонт тa поліпшення 
використaння основних зaсобів дaсть можливість КП «Хaрків-
водокaнaл» поліпшить якість нaдaння послуг нaселенню м. Хaрковa. 
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Інформаційним забезпеченням економічної безпеки можна вва-
жати визначення рівня певних показників, що відображають ту чи ін-
шу сферу діяльності підприємства, з одного боку, та рівня ймовірності 
впливу негативних факторів з іншого. Економічні показники характе-
ризують стан підприємства, процеси що проходять на підприємстві у 
минулому, сьогоденні та в майбутньому. Вони є одним із найбільш 
поширених та ефективних інструментів оцінювання господарської дія-
льності, які використовуються в економічній науці.  



 162 

Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної 
безпеки, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності підприємства. 
Це пояснюється тим, що рівень фінансової безпеки будь-якого підпри-
ємства визначає його можливості забезпечувати інші складові еконо-
мічної безпеки, а зміни в будь-якій сфері підприємства в кінцевому 
результаті відображаються на його фінансовій безпеці. Для забезпе-
чення безпеки підприємства необхідна взаємодія всіх учасників даного 
процесу (співробітників, підрозділів, служб), щоб їх зусилля були ско-
ординованими і узгодженими, оскільки від цього залежить кінцевий 
результат та досягнення поставленої мети. Кожен з учасників процесу 
забезпечення заходів з безпеки повинен чітко знати, хто яку роботу 
виконує і за що несе відповідальність. Основні заходи з безпеки пови-
нні бути відомі учасникам даного процесу і всім співробітникам під-
приємства, що дозволить вчасно виявити потенційні і реальні небезпе-
ки та загрози, запобігти їх виникненню і негативному впливу на діяль-
ність підприємства. Одночасно цілий ряд засобів, способів, методів 
забезпечення безпеки повинен бути засекречений і відомий лише вузь-
кому колу учасників даного процесу, що дасть можливість більш ефе-
ктивно боротися із різноманітними загрозами і вчасно запобігати нане-
сенню шкоди підприємству. Систему економічної безпеки підприємст-
ва можна визначити як взаємозв’язану сукупність спеціальних струк-
тур, засобів, методів і заходів, які забезпечують безпеку бізнесу від 
внутрішніх і зовнішніх загроз. У цьому контексті систему можна оха-
рактеризувати комплексом управлінських, страхових, правових, еко-
номічних, охоронних, режимних, судово-правових та інших заходів із 
захисту бізнесу від незаконних посягань, мінімізації або уникнення 
матеріальних та інших утрат.  

До основних завдань системи економічної безпеки підприємства 
належать: захист законних прав і інтересів підприємства і його співро-
бітників; збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстано-
вки; вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу; 
виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та ін-
шої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його 
безпеці; забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомос-
тей; 

Таким чином системній підхід до визначення рівня економічної 
безпеки промислових підприємств в процесі інформаційно-
аналітичного забезпечення може бути здійснений на основі фінансової 
інформації, але слід враховувати й інші складові економічної безпеки 
промислових підприємств, такі як: соціальна; політична; демографіч-
на; виробнича; екологічна; та ін. З цього виникає необхідність компле-
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ксної оцінки рівня економічної безпеки, що дозволить оптимізувати 
підходи до збереження належного стану захищеності підприємства. 
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Проблема заборгованостi за житлово-комунальнi послуги у всiх 
країнах завжди актуальна. На сьогоднiшнiй день тарифи на послуги 
тепло- та водопостачання не покривають їхньої собiвартостi. 
Порiвняно з українцями у Європi населення платить за комунальнi 
послуги набагато бiльше.  Тарифи на комунальнi послуги залежать вiд 
цiн на енергоносiї, стану комунальних служб. Також, було б доречно 
врахувати i середнi доходи на душу населення, адже для жителiв однiєї 
держави така вартiсть може здатися цiлком доступною, а iншi – не 
зможуть платити такi грошi. В Європi тарифи на ЖКГ контролюються 
як самим ринком, так i державою. Але європейська iнфраструктура 
ЖКГ знаходиться в загальному користуваннi обслуговуючих ком-
панiй. Очевидно, що українцi платять за комуналку суттєво менше 
сусiдiв. Але рiзниця в доходах громадян ще бiльш суттєва, нiж в тари-
фах. 

Державна служба статистики повiдомляє, що борги населення 
України з оплати комунальних послуг в березнi 2016 року скоротилися 
в порiвняннi з лютим 2016 року у 41,3% або до 4 млрд 329 млн. грн. 
Заборгованiсть з виплати за житлово-комунальнi послуги, включаючи 
електроенергiю, на кiнець вересня становлять понад 15 млрд грн.  

Основну увагу на пiдприємствах водопостачання i во-
довiдведення  придiляють системi управлiння розрахунками iз спожи-
вачами та постачальниками. Адже, помилки в розрахунках з населен-
ням та органiзацiями за комунальнi послуги сприймаються дуже 
болiсно. Для даних пiдприємств характерний великий наплив 
iнформацiї та документацiї, яку потрiбно достовiрно обробити в обме-
женi термiни. Бiльш того, нормативна i довiдкова база з часом 
змiнюється та постiйно керується, тому що мiняються склад i групи 
населення, пiльги, законодавство, цiни та тарифи на послуги. 

Одним iз дiєвих iнструментiв рiшення задач автоматизацiї проце-
су облiку та аналiзу реалiзацiї послуг водопостачання й во-
довiдведення, а також розрахункiв з контрагентами є бiлiнгова система 
пiдприємства ЖКГ. 


