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переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої вартості 

цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу 

об'єкта, в результаті чого переоцінена залишкова вартість об'єкта буде 

дорівнювати його справедливій вартості. 

Зауважимо, що переоцінка основних засобів є сьогодні не тільки оціночною 

процедурою перерахунку вартості основних засобів, а і процесом, в ході якого 

кваліфіковані експерти-оцінювачі можуть надати підприємству у разі потреби 

послуги з інвентаризації основних засобів та активів підприємства, нададуть 

консультації щодо порядку ведення бухгалтерського обліку основних засобів, 

вироблення оптимальних моделей з точки зору фінансів та оподаткування. 
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Ліквідність і платоспроможність є важливими характеристиками 

ритмічності і стійкості діяльності підприємства. Тому важливим є питання 

оцінки і прогнозування ліквідності і платоспроможності підприємства та 

удосконалення з цією метою існуючих підходів та методик. 

Питання теоретичного та методологічного обґрунтування понять 

"платоспроможність" і "ліквідність" розглядались у працях як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців та практиків, зокрема І. О. Бланка, А. Б. Гончарова, 

Г. О. Крамаренка, Є. В. Мниха, та інших. Завдяки роботам цих вчених 

сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень. 

Проте, як свідчать дослідження, більшість підприємств не реалізовують 

фінансовий менеджмент у розрізі ліквідності та платоспроможності, тому у цій 

ситуації особливої актуальності набирає оцінка ліквідності та  

платоспроможності підприємств та пошук шляхів управління ними. 

Вагомими складовими фінансового менеджменту є підтримка належного 

рівня ліквідності та платоспроможності підприємства, збереження та 

підвищення досягнутих показників ефективності, забезпечення стабільності 

грошових надходжень та їх збалансованості з обсягами видатків, необхідних для 

простого функціонування підприємства та своєчасного і повного виконання 

платіжних зобов’язань. Але на сьогоднішній день підприємства України 

потребують в забезпечення ліквідності та платоспроможності, удосконалення 

системи управління ними, зокрема, відповідних засобів та інструментів 
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аналітичного обґрунтування управлінських рішень. 

Для удосконалення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю 

пропонується розробити методичний підхід з використанням одного із 

найпоширеніших методів моделювання на сьогодні: – структурно-

функціональної моделі, що дає право як формалізувати послідовність процесу 

управління, так і спостерігати за проміжними результатами. 

Структурно-функціональний аналіз зосереджений на виявлення загального 

потоку інформації, її типізації, виділення із великого масиву якісних і кількісних 

сторін явища найбільш суттєвих, важливих та визначних. На основі цього 

структурно-функціональне моделювання надає загальну картину 

функціонування досліджуваного об’єкту.  

Структурно-функціональна модель передбачає використання CASE-засобу 

в програмному продукті BPwin 4.0 який включає три стандартні методології: 

IDEF0 (функціональне моделювання), DFD (моделювання потоків даних) та 

IDEF3 (моделювання потоків робіт із застосуванням елементів логічного 

розгалуження). 

Модель будується з точки зору підприємства, та переслідує ціль 

удосконалення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю. Почнемо 

розгляд поточного процесу управління ліквідністю та платоспроможністю 

(системи "as is"). 

Перший етап – побудова основного блоку. Суть його полягає у складанні 

контекстної діаграми моделі [2, с. 118]. Контекстну діаграму "Управління 

ліквідністю та платоспроможністю підприємства" показано у рис. 1.  
 

 

Рис.1 – Контекстна діаграма моделі «Управління ліквідністю  

                                   та платоспроможністю підприємства» 

На контекстній діаграмі по центру знаходиться блок головної задачі, який 

зображає сутність моделі, мету її побудування та передбачає сукупність 

запитань, на які має відповідати модель. 
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З усіх боків до головного блоку надходять інтерфейсні дуги, які 

розкривають: вхідну інформацію, необхідну для управління ліквідністю та 

платоспроможністю підприємства, яка представлена фінансовою звітністю, 

відображається як вхідна дуга, яка проходить до лівої границі функціонального 

блоку; керування – те, "що" обмежує, та "чим" керується виконувач в управлінні 

[1, с. 11]. 

На діаграмі відображається вертикальною дугою, опущеною на верхню 

границю блоку процесу; механізм – те, за допомогою "чого" підприємство 

управляє ліквідністю та платоспроможністю, та "хто" виконує завдання – 

фінансовий аналітик та фінансовий директор, на діаграмах відображається як 

вертикальна дуга, проведена до нижньої границі блоку процесу; вихідні дуги 

ілюструють об’єкти, в які перетворюються вхідні дані – вихідні документи, тобто 

результат, який необхідно отримати – звіт "Про ступінь ліквідності та 

платоспроможності підприємства" та звіт "Про результати проведених заходів 

щодо підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства".  
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Податки відіграють важливу роль в економіці кожної країни, вони 

забезпечують надходження доходів до держави, підвищують її фінансовий 

рівень, ефективно сприяють покращенню ВВП населення, і цим в свою чергу,  

призводять до економічно-соціального розвитку держави. Виконання цих 

важливих завдань можливе лише за умови, здійснення ефективного податкового 

менеджменту, і це питання є дуже актуальним на сьогодні. 

Визначення можливих шляхів вирішення проблем і недоліків вітчизняної 

системи податкового менеджменту сприятиме стимулюванню підприємницької 

виробничої діяльності, підвищенню ділової та інвестиційної активності 

господарюючого суб’єкта, а також стимулюванню науково-технічного прогресу, 

технологічного оновлення виробництва і, як наслідок, виходу вітчизняного 

товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.  

 Різним аспектам проблем та перспектив розвитку податкового 

менеджменту присвячені роботи відомих вітчизняних фахівців-науковців і 

практиків, таких як: В. Л. Андрущенко, А. В. Єлісєєв, А. Г. Загородній,         Ю. 

Б. Іванов, А. І. Крисоватий , В. М. Суторміна, В. М. Федосов та інших.  Їх роботи 


