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Виробництво поліграфічної продукції є однією з найбільш со-
ціально важливих галузей економіки, оскільки використовується
широким колом користувачів.

До основних проблем розвитку галузі на сучасному етапі є за-
стосування застарілих методів і підходів до організації процедур
спостереження, збору, реєстрації, контролю, аналізу обліково-
аналітичної інформації для всіх рівнів системи управління під-
приємством. Слід відзначити, що порядок формування даної ін-
формації залежить від технологічних та організаційно-еконо-
мічних механізмів виробництва поліграфічної продукції, а також
системи управління і оцінки ефективності діяльності поліграфіч-
них підприємств.

Особливість проблеми формування обліково-аналітичного за-
безпечення полягає в тому, що його організація у даний час но-
сить дискретний характер, що зумовлює необхідність розробки
відповідного теоретико-методичного апарату, покликаного забезпе-
чити сприятливе середовище для формування обліково-аналітичної
інформації, адекватної цілям управління, що сприятиме ухваленню
ефективних управлінських рішень, направлених на поточний і стра-
тегічний розвиток підприємства і галузі в цілому.

Вирішення даної проблеми є можливим у результаті вдоско-
налення систем управління та бухгалтерського обліку на підпри-
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ємстві шляхом розробки нових організаційно-економічних меха-
нізмів управління, застосування сучасних підходів до формуван-
ня облікової інформації та оперативності її аналізу та викорис-
тання. Все це і визначає актуальність обраної теми статті.

Вирішенню проблем організаційно-економічних механізмів
формування обліково-аналітичного забезпечення поліграфічних
підприємств присвячено наукові праці вітчизняних і зарубіжних
учених: Н. І. Барановського, П. С. Безруких, А. М. Должанського,
В. Ф. Палія, Л. В. Почапської, М. А.Євдокімова та ін.
Метою даної статті є розробка теоретичних і науково-мето-

дичних положень щодо вдосконалення порядку формування облі-
ково-аналітичної інформації управлінського персоналу полігра-
фічних підприємств.

Враховуючи, що організаційно-економічний механізм управ-
ління підприємством служить центром використання обліково-
аналітичної інформації для управління виробничою, інновацій-
ною, комерційною, фінансовою діяльністю, то і мета формування
такої інформації повинна базуватися на забезпеченні можливості
стабільного функціонування системи управління виробництвом,
якістю і ефективним використанням виробничих ресурсів. Він є
взаємозв’язаною сукупністю принципів управління, організацій-
них, адміністративно-правових, економічних методів, фінансових
важелів і стимулів, а також нормативних вимог до формування
фінансової звітності підприємства.

Прагнення виробити єдині стереотипи методів формування
інформації, облікових процедур, форм звітності і т. д., фахівці на-
зивають ідентифікацією. Ідентифікація облікових систем — це
суть вирішення проблеми гармонізації бухгалтерського обліку на
міжнародному рівні. Можна припустити, що повної ідентифікації
досягти неможливо за законами діалектики. Проте функціону-
вання усіх національних облікових систем (стандартизації звіт-
ності, зближення національних правил з міжнародними, збли-
ження систем оцінок, контролю і т.д.), дає можливість робити
висновки про поступальний напрямок процесів ідентифікації і
гармонізації облікових систем. Інформація, що міститься в обо-
в’язкових формах звітності, лише частково розкриває діяльність
підприємства.

При визначенні напрямків розвитку підприємства пріоритет-
ного значення набуває обліковий-аналітична інформація як стра-
тегічний ресурс, здатний забезпечити його стійкість. Формування
інформаційного простору вимагає обліковий-аналітичного забез-
печення, адекватного цілям управління (рис. 1).
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Головною метою оперативної обліковий-аналітичної системи
є постійний дієвий контроль раціональності функціонування всієї
господарської системи за виконанням програм і завдань вироб-
ництва поліграфічної продукції та її реалізації, виявленню і мобі-
лізації поточних внутрішньовиробничих резервів для підвищення
ефективності господарювання і зниження витрат на виробництво
продукції.

Дані фінансового і
управлінського обліку та
податкові розрахунки

Аналітичні
показники

Дані
аудиторських
перевірок

Методика обліку майна,
зобов’язань та

господарських процесів
Організаціна форма
забезпечення ведення
бухгалтерського обліку,
складання та подання

звітності

Технологія обліку, технічні
засоби та програмні

продукти, що забезпечують
ведення обліку згідно діючих

нормативних актів

Технологія аналізу,
технічні та програмні

засоби

Методика аудиту
обліково-аналітичного
забезпечення стійкого
розвитку підприємства

Організаційна форма та
управлінські процедури

здійснення аудиту

Інформаційні
технології, технічні
засоби та програмне

забезпечення
Методика аналізу

економічної діяльності та
резервів підвищення її

ефективності

Організаційна форма та
управлінські процедури

здійснення аналізу Технологія аудиту,
технічні та програмні

засоби

Рис. 1. Модель системи обліково-інформаційного
забезпечення діяльності поліграфічного підприємства

Оперативність обліковий-аналітичної системи — це, перш за
все, своєчасність виявлення і дослідження короткострокових
змін, що відбуваються в економічних процесах, які або загрожу-
ють вивести керовану систему із визначеного напрямку і темпу
розвитку, або сигналізують про появу додаткових резервів, які
дозволяють швидко перевести її на більш ефективний режим функ-
ціонування.

Оцінюючи значимість аналітичних процедур, слід відзначити
що економічний, фінансовий та стратегічний аналіз є невід’єм-
ною частиною обліково-аналітичного забезпечення економічної
діяльності з метою оцінки її ефективності та визначення резервів
покращення економічних показників шляхом прийняття управ-
лінських рішень.
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Виділяючи фінансову звітність як складову фінансового ана-
лізу, можна стверджувати, що інформація, що міститься в бухгал-
терській звітності, достатня тільки для ретроспективного аналізу
фінансового стану, тоді як перспективний аналіз фінансового
стану вимагає додаткової інформації про тенденції розвитку зов-
нішнього і внутрішнього середовища. При формуванні інформа-
ційного забезпечення перспективного фінансового аналізу необхід-
но визначати більш розширену інформацію на основі статутної
документації, рішень зборів власників, даних фінансового та
управлінського обліку.

Оперативний економічний аналіз може бути ефективним, як-
що він проводиться:

по-перше, після здійснення виробничих процесів, але в опти-
мально допустимих інтервалах часу, які забезпечують ефективне
функціонування конкретного виробництва;

по-друге, до здійснення виробничих процесів для оперативно-
го короткострокового прогнозування, передбачення коротко-
строкових змін виробничих процесів і їх економічних наслідків з
метою розробки найбільш ефективних варіантів майбутніх змін у
цих процесах і рекомендацій щодо їх здійснення.

Одним із важливих завдань оперативного аналізу виробництва
поліграфічної продукції є забезпечення достовірності даних про
рівень впливу зміни матеріальних витрат на динаміку зміни пов-
ної собівартості продукції. Тут необхідно відзначити, що опера-
тивність аналізу будь-якого виду витрат може бути дуже високою
при відповідній його організації.

Аналіз обліковий-аналітичного забезпечення, дозволив Н. О.
Тичиніній [1] виділити і систематизувати проблеми, серед яких
недостатнє інформаційне обслуговування керівництва підприєм-
ства; зростаючі потреби системи управління у детальнішій інфор-
маційній базі з сильною аналітичною складовою; не повною мі-
рою використовується можливість підвищення інформативності і
прогнозних якостей форм звітності; вимоги бухгалтерських стан-
дартів не в повному обсязі враховують цілі і напрями розвитку
підприємства; наявність і обґрунтований вибір альтернативних ва-
ріантів оцінки майна, зобов’язань і методів обліку не завжди є діє-
вими інструментами формування облікової політики; необхідність
точнішої кількісної (вартісною) і якісної оцінки дії інформаційних
контактів підприємства на ефективність і стабільність його роботи в
умовах нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища.

Оскільки організаційно-правові форми відображають спосіб
формування майна і міру відповідальності підприємства за свої-
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ми зобов’язаннями, то основними умовами формування обліково-
аналітичної інформації в поліграфічному виробництві є її повно-
та, своєчасність та досконалість.

Механізм забезпечення управління розвитком підприємства
поліграфічної галузі реалізується, зокрема, через оптимізацію йо-
го облікової політики, яка виступає важливим і істотним компо-
нентом обліковий-аналітичного забезпечення. Відповідно до функ-
ціональних властивостей облікової політики підприємства можна
виділяти її активний і пасивний типи залежно від цілей розвитку.
В рамках пасивного типу облікова політика носить формальний
характер і не має цільової спрямованості. Активний тип облікової
політики підприємства є інструментом побудови оптимальної
моделі управління підприємством, інформаційної бази ухвалення
комплексних і довготривалих управлінських рішень.

Прогресивні методи організації і управління виробництвом
можуть виявитися дієвими і ефективними за умови, що вони
отримають відповідне їх економічній природі правове оформлен-
ня. За допомогою правових норм і методів оформляється система
економічних відносин і забезпечується узгодженість функціону-
вання всього господарського механізму.

В умовах обмеженості ресурсів велике розповсюдження в
управлінні поліграфічними підприємствами повинен отримати
ресурсно-потенційний підхід, суть якого полягає у визначенні
нормативної потреби в ресурсах і подальшому розподілі, пере-
розподілі і ефективному їх використанні. Головною метою такого
управління і критеріями ефективності є досягнення кінцевого ре-
зультату, при якому забезпечуються мінімальні витрати ресурсів
і досягається максимальний випуск продукції.

Основу ресурсно-потенційного підходу до управління скла-
дають визначення потенційних і реальних можливостей підпри-
ємства і на цій основі управління виробництвом і оцінки кінце-
вих результатів господарювання. Причому однією з найважли-
віших функцій реалізації гнучкості оперативного регулювання
господарських процесів є оперативна обліковий-аналітична сис-
тема, як зв’язок управлінського обліку і оперативного економіч-
ного аналізу.

Оскільки будь-яке управлінське рішення базується на достовір-
ній, своєчасній і повній інформації, важлива роль у системі ін-
формаційного забезпечення належить раціоналізації докумен-
тального оформлення здійснюваних господарських операцій. Са-
ме первинний обліковий документ, будучи матеріальним носієм
інформації, про факти господарської діяльності виконує багато-
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цільову функцію: юридичну, економічну, контрольно-аналітичну
і управлінську. Діючі форми первинного обліку в поліграфічній
галузі не охоплюють всього комплексу ситуацій, що виникають у
виробничо-господарській діяльності.

Вдосконалення інформаційного забезпечення повинно будува-
тися на основі забезпечення в формах управлінського обліку за-
безпечення оціночно-порівняльного характеру, що дозволяє зіста-
вити, а отже, проконтролювати фактичні показники з плановими
в розрізі необхідних витрат, обсягу продукції та її собівартості.

Однією з важливих умов вирішення поставлених завдань, що
спрямовані на вдосконалення інформаційного забезпечення, є та-
кож обґрунтування складу витрат, що відображає технологічні
особливості в поліграфічному виробництві. Щодо технології ви-
робництва, слід відмітити про організацію виробничого процесу
та оптимальність тривалості виробничого циклу. Саме при ско-
роченні тривалості виробничого циклу завдяки вдосконаленню
технологічних процесів потрібно враховувати, що це призводить
до зменшення обсягу незавершеного виробництва, прискорення
оборотність обігових коштів, вивільнення виробничих площ, за-
йнятих зберіганням незавершеної продукції. Позитивний вплив
на економіку підприємства за рахунок скорочення тривалості цик-
лу може виявлятися і в збільшенні продуктивності праці, зни-
женні собівартості продукції і підвищенні рівня рентабельності
виробництва.
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