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МЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ РЕСУРСІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Трансформація контролю в умовах децентралізації потребує сучасних підходів щодо
контролю процесів формування і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів і потребує
нових функцій контролю, які набуватимуться системою контролю для належного фінансового
забезпечення на основі інформаційно-аналітичної та обліково-контрольної інформації.
У статті подано результати моделювання системи мережевого контролю, що передбачає
конкретизацію її функцій та механізмів функціонування на основі структурно-організаційної
декомпозиції.
Авторами надано визначення поняття «мережева система фінансового контролю». У
запропонованій дефініції відображається природа виникнення стратегічної орієнтованої системи
як форми інтегрування всіх видів обліку та функціональних напрямів контролю процесів
фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, які забезпечують цілісність системи контролю за
рахунок поєднання ретроспективної та перспективної інформації, стратегії та тактики
управління. Проведено аналіз розвитку мережевого обліку як основи формування системи
контролю формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів з урахуванням
проявів впровадження запропонованої стимулюючої функції та дії фінансових інструментів
контролю на зміни оподаткування бізнес–одиниць, які створюють загальні передумови для
знаходження нових джерел потенційних фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Це дозволить у процесі подальших досліджень конкретизувати принципи побудови
системи мережевого
контролю, розробити методичний інструментарій для оцінювання
результатів контролю процесів формування та використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів на мікро- та макрорівнях.
Ключові слова: інформація мережевого обліку, сучасна мережева система контролю,
стимулююча функція контролю, фінансові інструменти.

Вступ. Реформістські процеси сучасності загострили проблему невідповідності
існуючої системи фінансового контролю формування та використання фінансових
ресурсів потребам фінансового забезпечення місцевих бюджетів. Для забезпечення
місцевих бюджетів фінансовими ресурсами необхідно вдосконалювати систему
фінансового контролю на основі повної інформації для прийняття управлінських
рішень. Адже проведення реформ в Україні зумовлюють формування нової філософії
________________
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контролю ,яка вирішуватиме виникнення значної кількості проблем управлінського
характеру, здатність своєчасно реагувати на прояви кризових явищ в економіці, виявляти
та задовольняти потреби бізнесу в регресивному оподаткуванні, ефективно протидіяти
нелегальному бізнесу, що позитивно позначиться на формуванні фінансових ресурсів.
Розв’язати поставлені завдання можна лише за умови трансформації контролю за чітко
визначеними цільовими орієнтирами, які встановлюються у вигляді виконання уже
існуючих та запровадженням нових функцій контролю, що набуваються системою
контролю для належного фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в
сучасних умовах господарювання на основі інформаційно-аналітичної та обліковоконтрольної інформації сформованої в єдину мережеву систему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладним проблемам
визначення сутності фінансового контролю, передумов його виникнення,
концептуальних засад організації та удосконалення присвячені праці таких вітчизняних і
зарубіжних вчених та практиків, як Л.Бернстайн [1], М. Білуха [2], М.Кастельс [3],
М. Пушкар [4], В. Шевчук [5], А.Шевчук [6,7,8,9], W. Brzezin [10] та ін. Проте ці
дослідження проведені без врахування сучасних тенденцій розвитку регіонів країни та
визначення ролі контролю в процесах формування фінансових результатів щодо
фінансового забезпечення суспільних потреб територіальних громад в умовах
децентралізації.
Переважна більшість праць зосереджена на вивченні теоретичних та методичних
положень розгляду контролю в пошуку шляхів подальшого розвитку . Лише у деяких
наукових роботах з даної проблематики наводиться та досліджується поняття «мережевої
системи обліку»,як основи формування мережевого контролю. Адже як наголошує
М. Кастельє, процес ведення бухгалтерського обліку в мережі дасть можливість
розділити витрати і ризики, а також оперативно стежити за інформацією, що постійно
оновлюється. В умовах швидких технологічних змін, саме мережі, а не підприємства
стануть реальними виробничими одиницями. Тобто за взаємодії організаційних змін і
нових інформаційних технологій виникне нова організаційна форма, як характеристика
нової глобальної економіки – мережеві підприємства [10]. Науковець М.Т. Білуха
зазначав, що носіями електронних даних є електронні документи [3]. На нашу думку,
саме електроні документи будуть використані для організації мережевого
бухгалтерського обліку бізнес-одиниць та сприятимуть формуванню системи мережевого
контролю на основі креативних інформаційних технологій вищого рівня, які
охоплюватимуть повний інформаційний цикл – вироблення нових знань, прийняття
управлінських рішень та отримання ефективного результату від проведеного контролю.
Практична сторона переведення бухгалтерського обліку в мережевий простір ще не
розроблена повністю і не відповідає рівню розвитку сучасних комп’ютерних технологій.
Саме Л.A. Бернстайн акцентує увагу на цій думці зазначаючи, що нові галузі, які
змінюють практику і майстерність фінансистів, призводять до неминучого відставання
теорії бухгалтерського обліку від практики [2]. Швидкий розвиток комп’ютерних
технологій істотно впливає на ведення обліку, з чим погоджується М.С. Пушкар: «Як
ніколи потрібні зараз теоретико-концептуальні дослідження системи обліку в нових
умовах функціонування підприємств. Кібернетика та сучасна комп'ютерна техніка
можуть різко змінити парадигму бухгалтерського обліку не стільки в його
методологічній базі, яка за п'ять віків розвитку показала свою життєздатність, скільки у
теоретико-пізнавальних властивостях» [15].
На наш погляд, такий підхід авторів відображає зміст досліджуваного явища та
його значення в сучасних умовах, проте потребує досліджень в частині формування
системи фінансового мережевого контролю щодо процесів контролю формування та

257
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету
ISSN 2410-1125
використання ресурсів місцевих бюджетів.
Метою даного дослідження є розвиток теоретико-методологічних засад
формування нової системи фінансового контролю фінансових ресурсів місцевих
бюджетів шляхом розв’язання дослідницьких завдань щодо визначення сутності
мережевої системи контролю, доповнення її стимулюючою функції для збільшення
фінансових ресурсів.
Розв’язання поставлених завдань авторами здійснювалося за допомогою таких
методів: систематизації, групування, моделювання, аналізу.
Результати. Нова система контролю фінансових ресурсів місцевих бюджетів
розглядається нами як система управління, яка виникає в наслідок синергетичного
розвитку і забезпечує генерування, обробку та передачу обліково-аналітичної інформації,
необхідною для прийняття ефективних управлінських рішень на етапах процесу
формування, використання та прогнозування фінансових ресурсів з урахуванням
чинників зовнішнього середовища,зокрема податкових змін, які формують стратегію
розвитку бізнес-одиниць та здійснення оперативно-тактичних заходів з її реалізації з
урахуванням стимулюючої функції контролю та оцінювання результатів від дії
фінансових інструментів контролю.
Таке авторське бачення найбільш відображає зміст досліджуваного явища,
оскільки: 1) вказує на потребу виникнення мережевої системи контролю як
еволюційної форми трансформації та функціональних напрямів процесу управління
фінансовими ресурсами місцевих бюджетів; 2) передбачає забезпечення цілісності
системи контролю для управління процесами формування та використання фінансових
ресурсів на основі достовірної інформації для прийняття ефективних рішень щодо
отримання потенційних фінансових ресурсів за рахунок успішного функціонування
бізнес-одиниць на перспективу в умовах податкових змін та податкової реформи.
Структурно-організаційна декомпозиція мережевої системи контролю як
стратегічно орієнтованого напрямку розвитку виникає внаслідок відповідної еволюційної
трансформації і полягає в інтегруванні різних функцій контролю щодо формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів поєднуючи при цьому контролюючий та
стимулюючий підхід. Слід зазначити, що контроль фінансових ресурсів здійснюється не
задля контролю, а для результату – збільшення фінансових ресурсів.
Отримання прогнозної
контрольно-аналітичної інформації, необхідної для
прийняття обґрунтованих рішень, можливе лише за умови відповідної обробки всієї
облікової інформації про стан та зміни внутрішніх і зовнішніх факторів бізнес-одиниць,
на основі використання комплексу обліково-аналітичного інструментарію аналізу та
контролю щодо процесів формування та використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів в умовах сучасних реформ. На нашу думку, для виявлення та обґрунтування
відповідних результатів системи мережевого контролю має бути поєднання інформації
взаємовідносин зовнішнього середовища в цілому і окремих бізнес-одиниць зокрема,
застосувавши стимулюючу функцію контролю в системі управління бізнесом для
збільшення надходжень через сплату податків та внесків.
Доречно зазначити, що чинна облікова система не забезпечує інформацією мережу
систему контролю для прийняття відповідних рішень, отже її необхідно модифікувати
для можливості ефективного функціонування й сприяння розвитку бізнесу як на
короткострокову так і порівняно тривалу перспективу з наданням інформації для бізнесодиниць інтегрувавши з мережевої системи обліку. Окрім надання інформаційної
підтримки щодо управління формування та використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів мережева система контролю повинна формувати в перспективі звітність з
набором показників для оцінки реалізації стратегії розвитку економіки певних територій
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країни та впливу на їх фінансове забезпечення. Розгляд системи мережевого контролю,
як засобу інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого управління значно
актуалізується гнучкістю та адаптивністю до змін внутрішнього і зовнішнього
середовища бізнес-одиниці, яке буде позитивно впливати на збільшення надходжень
фінансових ресурсів .
Отже, беручи до уваги дослідження науковців у сфері удосконалення системи
мережевого обліку та зміни технологій прийняття стратегічних рішень має бути
запроваджена нова обліково-контрольна інформаційна мережева система контролю з
урахуванням особливостей функціонування систем управління бізнесу та держави.
Доцільно розробити дієвий механізм ринкових і державних важелів управління як
бюджетними коштами так і бізнесовими, які б забезпечували оптимальне поєднання
економічних інтересів усіх учасників бюджетних відносин у процесі наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів та оптимального використання ресурсів бізнес-одиниць [9].
Врахувавши досягнення економічної науки та використавши досвід зарубіжної і
національної практики необхідно продовжити формувати нову філософію системи
мережевого контролю формування та використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів, яка відповідатиме сучасним вимогам і сприятиме розв’язанню соціальноекономічних проблем певної території в сучасних умовах щодо фінансової самостійності.
Для цього доречно використати запропоновані польським проф. В. Бжезіном наступні
парадигми у сучасному бухгалтерському обліку, а саме:
− парадигма ретроспективного і перспективного характеру бухгалтерського обліку
виходить з того, що ретроспективний облік протягом кількох століть є парадигмою, що
визнана науковцями даної дисципліни, а перспективний бухгалтерський облік розширює
інформацію і спрямовує її на майбутнє. Поєднання ретроспективного та перспективного
обліку визначає напрями подальшого розвитку у ХХI ст.;
− парадигма мікроекономічного і макроекономічного характеру бухгалтерського
обліку пов’язана з існуванням його поділу на одиничний (мікрооблік) і складний
(макрооблік);
− парадигма управлінського характеру бухгалтерського обліку визначає
управлінську роль обліку та її зв'язок з процесом планування [10].
Виходячи із вищевикладеного, мережевий контроль фінансових ресурсів
здійснюється не лише на основі даних існуючої системи обліку, яка відображає факти
минулих подій, адже реалії сьогодення потребують крім поточної, ще й прогнозної
інформації для ефективного управління та прийняття рішень,що потребує трансформації
системи обліку, яка повинна відбуватись в напрямі розширення свободи і творчості, адже
реалії сьогодення потребують інформації про відображення у фінансовій звітності
факторів, які впливають на розвиток зовнішнього середовища, що дасть змогу прийняти
оптимальне управлінське рішення [6].
Практика сьогодення підтверджує, що здебільшого для дослідження фінансових
ресурсів місцевих бюджетів використовують ретроспективний контроль, який
ґрунтується на основі економічних фактів, що відбулися після здійснення господарських
операцій і це не дає можливості вживати необхідних заходів. Децентралізація потребує
нової філософії контролю фінансових ресурсів місцевих бюджетів, яка має належати
перспективному, тобто випереджувальному контролю, суть якого полягає в наданні
інформації та буде передбачати доцільність та ефективність здійснення майбутніх
заходів [6].
Отже, з управлінської точки зору систему контролю необхідно розглядати, як
процес антикризового менеджменту,який є творчим різновидом управління, суть якого
полягає в одержанні інформації від ретроспективного, поточного й перспективного
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контролю для своєчасного реагування щодо формування та використання фінансових
ресурсів місцевих бюджетів.
Нами пропонується впровадження терміну «мережева система фінансового
контролю фінансових ресурсів місцевих бюджетів» – як система побудована на основі
інформаційних мереж, доповнена новою стимулюючою функцією з метою знаходження
додаткових джерел потенційних фінансових ресурсів та попередження порушень. Ми
вважаємо,що основними напрямками розвитку системи мережевого контролю
формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів є:
• інформаційне забезпечення та підтримка процесу моніторингу зовнішнього
середовища, розробки, реалізації та коригування податкового планування з метою
підвищення ефективності діяльності бізнес-одиниць і забезпечення зворотного зв’язку в
системі стратегічного менеджменту через збільшення надходжень до місцевих бюджетів
за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб,як основного джерела формування
фінансових ресурсів місцевих бюджетів;
• інформаційна підтримка процесу управління бізнесом шляхом запровадження
стимулюючої функції контролю та використання спеціалізованого методологічного
інструментарію (методик, моделей та методів), що дозволяє зберегти наявні стійкі
переваги по витратах за рахунок регресивного оподаткування, а також надання зовнішнім
користувачам інформації про фактори витрат.
Направленість дій контролю має відбуватись від минулого до сучасного в
майбутнє з цією метою використовується всі види контролю,які будуть формувати
інформаційне забезпечення системи мережевого контролю (рис. 1).
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1. Інформація минулих подій

Ретроспективни
й контроль

2. Інформація сучасних подій

Поточний
контроль

3. Інформація подій майбутнього
періоду часу

Перспективний
контроль

Рис. 1. Система мережевого контролю – управління формуванням і використанням
фінансових ресурсів місцевих бюджетів*
* Розробка автор Шевчук А.А.

За даними рис. 1 можна стверджувати, що організувати мережевий контроль за
формуванням і використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів відокремлено від
усього комплексу об’єктів, неможливо, адже контроль або охоплює всю без винятку
інформацію, або в протилежному випадку можна говорити про його відсутність.
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Для впровадження нової парадигми контролю формування та використання
фінансових ресурсів місцевих бюджетів необхідно орієнтувати управління на творчі
інформаційні технології так званого третього (вищого) рівня, які охоплюють повний
інформаційний цикл – вироблення інформації тобто нових знань, їх передавання,
обробку та цільове використання [9].Отже, з урахуванням вищевикладеного, можна дійти
висновку, що ефективність системи мережевого фінансового контролю як інструмента
управління визначається розв’язанням проблеми - фінансової стійкості регіонів за
рахунок збільшення надходжень ресурсів через запровадження стимулюючої функції
контролю за допомогою його інструментарію.
Висновки. Мережева система фінансового контролю спрямована на процес
управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів для прийняття ефективних
своєчасних рішень з метою отримання потенційних можливостей успішного розвитку
територіальних громад на короткострокову і довгострокову перспективу за рахунок
знаходження нових джерел дохідної частини місцевих бюджетів. Запропоновано
розпочати моделювання мережевої
систем контролю
основу якої становить
стимулююча функція, де за допомогою інформації мережевого обліку, який інтегрує всі
види обліків та функції управління ресурсами місцевих бюджетів під впливом дії
фінансових інструментів контролю. Впровадження системи мережевого фінансового
контролю потребує подальших досліджень з метою одержання результатів у вигляді
додаткових надходжень місцевих бюджетів та максимального унеможливлення
порушень, що сприятиме ефективному використанню фінансових ресурсів шляхом
проведення своєчасних контрольних дій та аналітичних процедур.
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NETWORK FINANCIAL SYSTEM CONTROL OF LOCAL BUDGETS RESOURCES
UNDER DECENTRALIZATION
Control transformation under decentralization needs modern approaches to the control of the
formation and use of local budgets financial resources and also new control functions that will be got by
control system for appropriate financial security on the basis of information-analytical accounting and
control information. The paper studies the system of financial control in terms of systematic tax changes
and deconcentration of institutions of local governing. The paper describes the need of conceptual
changes in forming and use of financial resources with the help of reorientation from control activity
towards the control of process. Methods. The article presents the results of modeling discriptive
strategically oriented network control system that provides specification of its structure and mechanisms
of functioning on the basis of structural and organizational decomposition.
The authors provided a definition of "financial control system network." The proposed definition
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reflected the emergence of a strategic nature oriented system as a form of integration of different types of
accounting functional areas and local budgets financial management control processes that ensure the
integrity of the control system through a combination of retrospective and prospective information
management strategy and tactics. There was conducted the analysis of the network accounting as a basis
for the control system of local budgets financial resources formation and their use taking into account the
implementation of the proposed displays enabling functions and control of financial instruments to
changes in business taxation units creating general conditions for finding new sources of potential to
increase financial resources.
This theme will be in the course of further research as to specify the principles for building a
modern system of strategically oriented network control, develop methodological tools for evaluating the
results of control of the local budgets formation processes and financial resources use in micro and
macro levels.
Keywords: information network account, the current control system, stimulating the function of
monitoring, network monitoring system, financial instruments
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СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РЕСУРСОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Трансформация контроля в условиях децентрализации требует современных подходов к
контролю процессов формирования и использования финансовых ресурсов местных бюджетов и
требует новых функций контроля, набуватимуться системой контроля для надлежащего
финансового обеспечения на основе информационно-аналитической и учетно-контрольной
информации.
В статье представлены результаты моделирования системы сетевого контроля,
предполагает конкретизацию ее функций и механизмов функционирования на основе структурноорганизационной декомпозиции.
Авторами дано определение понятия «сетевая система финансового контроля». В
предлагаемой
дефиниции
отображается
природа
возникновения
стратегической
ориентированной системы как формы интеграции всех видов учета и функциональных
направлений контроля процессов финансовыми ресурсами местных бюджетов, обеспечивающих
целостность системы контроля за счет сочетания ретроспективной и перспективной
информации, стратегии и тактики управления. Проведен анализ развития сетевого учета как
основы формирования системы контроля формирования и использования финансовых ресурсов
местных бюджетов с учетом проявлений внедрения предложенной стимулирующей функции и
действия финансовых инструментов контроля на изменения налогообложения бизнес-единицы,
которые создают общие предпосылки для нахождения новых источников потенциальных
финансовых ресурсов местных бюджетов.
Это позволит в процессе дальнейших исследований конкретизировать принципы
построения системы сетевого контроля, разработать методический инструментарий для оценки
результатов контроля процессов формирования и использования финансовых ресурсов местных
бюджетов на микро- и макроуровне.
Ключевые слова: информация сетевого учета, современная сетевая система контроля,
стимулирующая функция контроля, финансовые инструменты.

