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стратегию развития, поскольку его конкретные финансовые цели
обеспечивает соответствующая система оценки труда и материаль-
ного поощрения, а также постоянный пересмотр стратегии сов-
местно с высшим руководством. Все это должно базироваться на
долгосрочных и краткосрочных целевых нормативах при дости-
жении конечной общей цели создания новой стоимости.

Таким образом, наши выводы сводятся к следующему: 1. Управ-
ление стоимостью (valued based management) это интегрирующий
процесс, направленный на качественное улучшение стратегичес-
ких и оперативных решений на всех уровнях организации за счет
концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости;
2. Управление стоимостью не должно сводиться только к мето-
дологии стоимостной оценки. Его главная задача наметить цели и
пути изменения корпоративной стратегии; 3. Переход к стилю
мышления, ориентированному на эффективность акционерного
капитала путем внедрения новых организационных и информа-
ционных технологий управления бизнес-процессами обеспечат
серьезные конкурентные преимущества, что является основопо-
лагающей фактором в развитии бизнеса в Украине.

О. І. Хоруженко, ст. викладач,
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Наслідками змін форми власності на засоби виробництва є,
перш за все, зміна методів та системи управління.

Розробки вчених Голова С. Ф., Сопка В. В., Гаврилюка О. В.,
Нападовської Л. В., Вахрушиної М. А., Гіляровської Л. Т. та ін.
присвячені окремим питанням застосування технологій обліку,
який орієнтований на внутрішньогосподарські цілі.

Актуальним залишається вивчення передового досвіду країн,
де найбільш успішно розвинені прийоми та методи внутрішнього
обліку.

Слід зазначити, що в сфері управлінського обліку ще не скла-
лися національні традиції. У вітчизняній практиці поступово за-
тверджується загальноприйняте у світі поняття управлінського
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обліку як аналітичної системи управління, яка формує актуальні
дані для всіх ієрархічних рівнів менеджменту.

Реалізація функцій менеджменту неможлива без його інфор-
маційної підтримки. Управлінський облік повинен стати фунда-
ментом менеджменту, його банком даних.

Процеси інтеграції управлінського обліку та менеджменту
стають особливо актуальними в системі відносин корпоративної
власності. Управління корпоративною власністю включає: управ-
ління доходами, управління вартістю, управління ризиками, управ-
ління витратами. Тільки взаємодія менеджменту, як концепції
управління, та управлінського обліку, як концепції інформаційної
підтримки управління, сприяє зниженню ризику прийняття по-
милкових управлінських рішень.

Управлінський облік повинен «супроводжувати» менеджмент
на всіх його рівнях, які можна визначити наступним чином:

 стратегічний менеджмент — розробка загальної стратегії
підприємства, яка направлена на досягнення майбутньої стабіль-
ної переваги перед конкурентами бізнесу у цілому або якій-
небудь його частині;

 регулярний (операційний) менеджмент — передбачає прий-
няття рішень по використанню всіх видів ресурсів підприємства
для виробництва продукції та послуг відповідно до стратегічних
цілей.

 адміністративний менеджмент — включає контроль успіш-
ності виконання задач, які визначені на попередніх двох рівнях.
Він здійснюється менеджерами всіх ієрархічних рівнів.

Організація управлінського обліку орієнтована на внутріш-
ньогосподарські потреби. Це дозволяє зробити наступні висновки:

 менеджер будь-якого рівня управління повинен не тільки
володіти відповідними повноваженнями в частині прийняття рі-
шень, але й отримати інформацію відповідного елементу управ-
лінського обліку;

 управлінський облік повинен бути організований таким чи-
ном, щоб забезпечити адекватне рішення управлінських задач на
будь-якому рівні менеджменту.

Позитивним моментом є той факт, що управлінський облік не
має жорсткої регламентації. Його структуру і методологію можна
диференціювати, виходячи з індивідуальних потреб конкретного
підприємства.

Підвищення ефективності внутрішнього інформаційного за-
безпечення передбачає приділення особливої уваги системі внут-
рішнього контролю.
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У корпоративному секторі економіки України застосування
внутрішнього контролю не набуло достатнього поширення з при-
чин перевалювання інтересів окремих груп носіїв корпоративних
відносин. Така ситуація інкули унеможливлює досягнення адек-
ватності прийнятих управлінських рішень потребам корпоратив-
ного підприємства, щодо ефективного і прозорого формування та
розпорядження фінансовими ресурсами.

У міжнародній практиці внутрішній контроль поєднується з
управлінським обліком. При цьому застосовується не бухгалтер-
ський, як в Україні, а фінансовий підхід.

Незважаючи на всі переваги ведення управлінського обліку
для його використання повинні бути створені певні умови, голов-
ною з якої є легальність бізнесу корпоративного підприємства. В
іншому випадку управлінський облік та внутрішній контроль
втрачає актуальність та інформативність.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ

Інструментом ефективного управління перетвореннями біз-
нес-процесів різного масштабу виступають сучасні інформаційні
системи та інформаційні технології.

Методологія реорганізації компанії включає в себе декілька
технологій, які реалізовані в конкретних програмних продуктах.
Кожна технологія відповідає за свій етап створення і впрова-
дження інформаційної системи від постановки завдання до ге-
нерації машинного коду. На 1 етапі проходить аналіз всіх аспек-
тів діяльності підприємства і проектування відповідної
автоматизованої системи із розробкою рекомендацій змін бізне-
су. Рішення цих завдань можливо, наприклад, із використанням
методології ARIS, яка розроблена компанією IDS Prof. Можна


