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пошуку, маніпулювання та аналізу (наприклад, порівняння між компаніями або 

за різні періоди, аналіз OLAP до рівня транзакцій).  

XBRL як стандартизований і незалежний від платформи механізм впливає 

на ІТ-ландшафт, на якому базується ланцюжок постачання звітності. Це дає 

можливість безперешкодно інтегрувати різнорідні технології, платформи та 

програмні додатки у фінансові процеси в компаніях і серед зацікавлених сторін. 

Це підвищує сумісність і зв'язок між додатками, полегшує обмін фінансовою 

інформацією і зменшує зусилля для перетворення даних.  

Розроблений для автоматизованого створення, публікації, відкриття, 

споживання та повторного використання XBRL широко розглядається як засіб 

зменшення зусиль у процесі обробки фінансової інформації для всіх 

зацікавлених сторін. Основна фінансова інформація повинна бути підготовлена 

лише один раз і доступна в машинозчитуваному форматі, що полегшує 

автоматизовану обробку та доступ. Не потрібні ані трудомістка подвійна 

звітність ані повторне введення інформації. Це спрощує своєчасне 

розповсюдження інформації. Те ж саме стосується паралельного обліку та 

дотримання різних стандартів фінансової звітності. Деякі автори стверджують, 

що XBRL також покращує процеси аудиту, оскільки відповідна інформація 

завжди актуальна і може бути легко оброблена. Як згадувалося раніше, таким 

чином XBRL забезпечує концепцію безперервного аудиту. 

Існує широкий консенсус щодо того, що XBRL значно покращує розподіл 

фінансової інформації серед зацікавлених сторін. Основна фінансова 

інформація повинна бути підготовлена лише один раз і може бути надана в 

широкому діапазоні форматів і мов через різні канали зв'язку (наприклад, веб-

звітність). Крім того, електронні формати полегшують споживання та повторне 

використання інформації. Зацікавлені сторони можуть легше задовольняти свої 

інформаційні потреби: Кожна зацікавлена сторона може споживати інформацію 

у бажаному форматі та через бажаний канал. 

Отже використання XBRL підприємствами є досить трудомістким але 

переваги в результаті можуть значно підвищити економічні вигоди у 

майбутньому.  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Сьогодні в діяльності підприємств будь-якої галузі економіки визначальну 

роль відіграє маркетинг. Якщо раніше підприємства могли успішно 

функціонувати, звертаючи увагу переважно на поточну роботу, на внутрішні 

проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів, то в 
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даний час важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує 

адаптацію підприємства до швидко змінного навколишнього середовища [1]. 

Важливою складовою організації маркетингової діяльності є розробка та 

впровадження її стратегії. Правильно обрана стратегія підприємства та 

контроль над її виконанням дозволить покращити результати його діяльності. 

Враховуючи пріоритетні цілі, підприємство формує стратегію в залежності від 

конкретної ринкової ситуації. Вибір комбінації стратегій залежить від позиції 

товару підприємства на ринку, рівня витрат на маркетинг, в тому числі і в їх 

розподілу по цільових ринках, а також від комплексу маркетингових заходів 

для реалізації стратегії [2]. 

В умовах функціонування ринку маркетингова стратегія підприємств 

формується під впливом різноманітних факторів і на підставі великої кількості 

маркетингової інформації. Зважаючи на значну кількість наукових досліджень, 

залишається актуальним питання розробки маркетингової стратегії та 

урахування факторів, що її обумовлюють. 

При формуванні маркетингової стратегії підприємства, науковці 

пропонують враховувати наступні чотири групи основних факторів: 

1. Тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища 

(ринковий попит, запити споживачів, система товарообороту, правове 

регулювання, тенденції в ділових колах, умови територіального розміщення). 

2. Стан та особливості конкурентної боротьби на ринку, стратегічні 

напрямки діяльності підприємств-конкурентів. 

3. Управлінські, товарні, фінансові, торговельні, кадрові, науково-технічні, 

інформаційні ресурси підприємства, визначення його сильних сторін в 

конкурентній боротьбі. 

4. Основна концепція розвитку підприємства, його глобальні цілі і 

завдання підприємницької діяльності в основних стратегічних зонах [3]. 

Оскільки, підприємство знаходиться і функціонує в середовищі, яке 

розподіляється на внутрішнє і зовнішнє, на вибір маркетингової стратегії 

впливають як внутрішні фактори (наявні ресурси, технологічні та організаційні 

компетенції), так і стан зовнішнього середовища (особливості попиту, 

конкуренції, інституціональні фактори тощо). 

Як відомо, маркетингове середовище постійно змінюється, що призводить, 

і до нових можливостей, і до нових загроз. При формуванні маркетингової 

стратегії підприємство повинно відстежувати вплив шести основних груп 

факторів зовнішнього середовища: демографічне середовище (темпи зростання 

чисельності населення, зміна вікової структури, рівень освіти населення); 

економічне середовище (розподіл доходів, рівень цін, заощаджень, 

заборгованостей і доступність кредиту); природне середовище (скорочення 

запасів природних ресурсів, подорожчання енергії, зростання забруднення 

навколишнього середовища); технологічне середовище (прискорення науково-

технічного прогресу, збільшення інвестицій на НДР, розвиток технологій); 

політико-законодавче середовище (дотримання законів, що регулюють 

підприємницьку діяльність та захищають суспільні інтереси); соціокультурне 
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середовище (відношення індивідів до самих себе, інших людей, різних 

організацій, суспільства, природи) [4]. 

Фактори внутрішнього середовища визначають можливий рівень якості і 

адаптаційні можливості підприємства до вимог споживачів. До основних 

внутрішніх факторів, які впливають на формування маркетингової стратегії 

відносяться технологічні здібності підприємства, що характеризують технології 

виробництва та інноваційні можливості; ресурси підприємства; організаційні 

можливості, які включають організацію загальної системи управління 

(планування, контроль, мотивацію), організацію виробництва, організацію 

збуту і маркетингу, організацію логістики.  

Як показала практика, не існує єдиної маркетингової стратегії для всіх 

підприємств, оскільки процес розробки стратегії для кожного підприємства 

унікальний і залежить від ряду факторів, таких як: позиції на ринку, динаміки 

розвитку, потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого 

товару або наданих послуг, стану економіки, культурного середовища тощо. 

Висновок: в сучасних умовах підприємства зацікавлені в ефективному 

управлінні маркетинговою діяльністю, яке дозволить аналізувати ринкові 

можливості, обирати цільові ринки, розробляти ефективний комплекс 

маркетингових заходів. Лише ефективна маркетингова стратегія допоможе 

підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі. При 

розробці маркетингової стратегії урахування усіх факторів впливу на діяльність 

підприємства дасть можливість оцінювати ефективність обраної стратегії на 

кожному етапі її реалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

 

Базовим елементом організації облікового процесу в бюджетних установах 

є формування облікової політики, формування якої має відбуватися з 

урахуванням особливостей діяльності бюджетних установ досить різноманітної 

за функціональними ознаками. Виконання своїх функцій бюджетними 
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