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Глобалізаційні та інтеграційні процеси у вітчизняній економі-
ці обумовлюють необхідність регулярного обміну інформацією
та створення єдиного інформаційного простору на основі вироб-
лення науково — обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення
функціонування спеціалізованих інформаційних систем. У пост-
індустріальному суспільстві інформація здобуває ознак найваж-
ливішого ресурсу виробництва, від своєчасного отримання й ви-
користання якого залежить вибір ефективного управлінського
рішення. У системі бухгалтерського обліку регулярно формуєть-
ся та актуалізується організаційно та методично структурована
інформаційна база. Бухгалтерський облік формує інформаційні
ресурси, скористатися якими допомагає аналіз господарської дія-
льності, у тому числі, аналіз виробничих запасів підприємства.
Необхідність систематизації джерел інформації для аналізу виро-
бничих запасів підприємства обумовлюється динамікою економі-
чних перетворень, притаманних вітчизняній економіці, подаль-
шою модернізацією системи бухгалтерського обліку в напрямку
гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності та
вимогами щодо удосконалення інформаційного забезпечення
учасників економічних відносин в умовах розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні, що слугує вагомим аргумен-
том на підтвердження актуальності досліджуваної теми.

Тематичний аналіз інформації фахових джерел показав, що
питання інформаційного забезпечення аналізу діяльності підпри-
ємств, у тому числі, й виробничих запасів підприємств, висвітле-
но в численних наукових працях вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів. Зокрема, окреслені питання досліджуються у роботах
таких вітчизняних науковців, як К.Ф.Ковальчук, Є.В. Мних,
В.Я.Попович, В.І.Самборський, Ю.С. Цал-Цалко, М.Г. Чумачен-
ко. Джерела інформації для аналізу господарської діяльності під-
приємств розкриваються у роботах науковців країн пострадянсь-
кого простору, зокрема, таких як: М.І. Баканов, Л.А. Богдановска,
Л.І. Кравченко, В.В. Ковальов, В.І. Стражев, А.Д. Шеремет. Утім,
опрацювання спеціальної літератури за темою дослідження до-
зволяє стверджувати, що питання сучасної класифікації інформа-
ційних джерел аналізу виробничих запасів підприємств в умовах
реформування вітчизняної облікової системи висвітлені не дос-
татньо.

Мета даного дослідження полягає в уточненні класифікацій-
них ознак інформаційних джерел аналізу виробничих запасів
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підприємств, що обумовлює необхідність вирішення таких за-
вдань:

⎯ опрацювати загальні теоретичні підходи щодо інформацій-
ного забезпечення аналізу господарської діяльності підприє-
мства;

⎯ систематизувати види джерел інформації аналізу господар-
ської діяльності підприємств;

⎯ уточнити інформаційне забезпечення аналізу виробничих
запасів підприємств.

Роль аналізу в інформаційних системах обумовлюється необ-
хідністю спеціалізації та цільової орієнтації інформації на основі
її попередньої обробки, класифікації, групування з використан-
ням специфічних методів аналізу бази даних. Слід зазначити, що
достовірність аналітичних висновків безпосередньо залежить від
якості інформаційного забезпечення. Відтак, наочно простежу-
ється діалектичний взаємозв’язок між інформатизацією та аналі-
зом — аналіз надає оцінку достовірності, надійності та своєчас-
ності інформації, у той час, як розширення інформаційного забез-
печення дозволяє поглибити аналітичні висновки. Розширення
меж інформаційного забезпечення аналізу обумовлює необхід-
ність докладного розгляду джерел інформації для його проведення.

Поняття інформатизації охоплює сукупність процесів, спря-
мованих на створення умов для задоволення інформаційних по-
треб суспільства [1, с. 503].

Ж. Ванг визначає інформатизацію як процес змін, який харак-
теризується, з одного боку, використанням інформації та інфор-
маційних технологій до такого ступеня, що вони здобувають
ознак домінуючої сили в управлінні економічним, політичним,
соціальним і культурним розвитком, а з іншого боку, зростанням
швидкості, кількості та поширеності інформації [2, с. 5].

С.В. Івахненков підкреслює, що у сучасному світі інформація і
знання здобувають ознак продуктивних сил, тобто ресурсів, які
відрізняються від традиційних умов виробництва, з одного боку,
своєю невичерпністю, а з іншого — складністю ідентифікації вит-
рат, обумовлених створенням інформаційного продукту [3, с. 44].

В.В. Ковальов стверджує, що інформація — це відомості, які
зменшують невизначеність у тій сфері, до якої вони відносяться
[4, с. 326]. Автор визначає інформаційне забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень як сукупність інформаційних
ресурсів та способів їх організації, необхідних для реалізації ана-
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літичних та управлінських процедур стосовно певного суб’єкта
[4, с. 323].

М.І. Кравченко писав, що аналіз посідає проміжне місце між
збиранням інформації та прийняттям управлінського рішення.
Тому ефективність аналізу господарської діяльності безпосеред-
ньо залежить від обсягу та якості інформації. Науковець підкрес-
лив, що аналіз не тільки використовує інформацію, але і сам її
продукує [5, с. 269–271].

Висвітлюючи значення інформації в процесі прийняття управ-
лінських рішень, М.Г. Чумаченко писав, що саме інформаційна
система надає необхідну для управління інформацію після обро-
бки даних щодо стану і господарських процесів підприємства та
його оточення [6, с. 46].

Отже, стійкою тенденцією сучасного економічного простору є
інформатизація процесів управління, тобто, глобальний процес
формування та використання інформаційних ресурсів.

Розширення меж інформаційного забезпечення аналізу обумо-
влює необхідність докладного розгляду джерел інформації для
його проведення. М.І. Баканов класифікує джерела інформації на
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх науковець відносить оприлю-
днену фінансову звітність підприємств, до внутрішніх — устано-
вчі документи, первинні облікові документи, проектно-технічну
документацію, юридичні документи, дані аналітичного бух-
галтерського обліку, дані оперативного обліку, дані статистично-
го обліку, бухгалтерська звітність, статистична звітність, акти ре-
візій, аудиторських і податкових перевірок, планово-нормативна
документація, бізнес-плани [7, с. 53].

І.М. Матієнко-Зубенко також поділяє джерела інформації, що
забезпечують проведення аналізу, на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх джерел автор відносить матеріали перевірок податко-
вої служби, пояснювальні й довідкові записки, листування з кон-
трагентами, матеріали цільових обстежень, перевірок, спеціаль-
них вибірок, відомості, передані по радіо чи телебаченню, тех-
нічну документацію, бухгалтерську звітність. До внутрішніх дже-
рел науковець відносить бухгалтерський облік і звітність, статис-
тичний облік і звітність, оперативний облік і звітність, позаоблі-
кові дані [8, с. 130–132].

В.В. Ковальов виокремлює чотири основних складових інфо-
рмаційної бази аналізу з різним ступенем систематизації: дані си-
стеми бухгалтерського обліку (первинні документи, облікові ре-



Формування ринкової економіки. 2014. № 32

381

гістри, управлінська звітність та фінансова звітність); дані си-
стеми податкового обліку; статистичні дані (внутрішня статисти-
ка — ціни на сировину, готову продукцію, тарифи, норми тощо,
та загальноекономічна статистика — індекси цін, курси валют
тощо); несистемні дані [4, с. 321].

Ю.С. Цал-Цалко, характеризуючи джерела інформації для
проведення аналізу, виокремлює нормативно-довідкову інформа-
цію, планові та облікові інформаційні ресурси [9, с. 85]. Науко-
вець наголошує, що всі інформаційні джерела мають відповідати
ознакам корисності даних.

Є.В. Мних, стверджуючи, що інформація про діяльність гос-
подарюючого суб’єкта є предметом праці в аналітичних дослі-
дженнях, виокремив такі види інформаційних ресурсів: нормати-
вно-довідкова інформація, планова інформація, облікова інфор-
мація, звітно-статистична інформація, дані спеціальних обсте-
жень [10, с. 85].

П.Я. Попович, визначаючи інформаційне забезпечення аналізу
господарської діяльності, як систему даних і способів їх обробки,
що дають можливість виявити реальний результат діяльності ке-
рованого об’єкта, вплив на нього відповідних факторів, а також
можливості здійснення необхідних керівних дій, класифікує ін-
формацію, яка використовується при здійсненні аналізу на такі
види: нормативна, планова, облікова і необлікова [11, с. 56].

Варто зазначити, що подібний підхід щодо класифікації дже-
рел інформації для аналізу господарської діяльності досить по-
ширений, зокрема, М.І. Кравченко до складу економічної інфор-
мації відніс планову, нормативну, облікову і звітну інформацію
[5, с. 271]; В.І. Самборський до джерел інформації включив сис-
тему взаємоузгоджених планових і звітних показників, а також
облікових і позаоблікових даних [12, с. 84]; А.Д. Шеремет розпо-
ділив інформацію залежно від функцій у процесі управління на
такі складові: інформація з конструкторської та технологічної
підготовки виробництва, нормативна інформація, планова інфор-
мація, інформація оперативного, бухгалтерського та статистич-
ного обліку, звітність [13, с. 17].

Слід зауважити, що окремі науковці значно звужують коло
інформаційних джерел аналізу господарської діяльності підпри-
ємства. Зокрема, В.О. Подольська та О.В. Яріш пишуть, що дже-
релом інформації для аналізу є звітність: бухгалтерська, статис-
тична, оперативно-технічна, податкова [14, с. 31]. З авторами
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можна погодитись лише за умови, що аналіз проводиться з пев-
ною метою, досягнення якої не потребує конкретних облікових
даних, або позаоблікових відомостей загального характеру.

Протилежний підхід наведений у посібнику за редакцією
К.Ф. Ковальчука. Авторами пропонується класифікація аналітич-
ної інформації за такими ознаками [15, с. 95–96]:

⎯ залежно від середовища — внутрішня, зовнішня;
⎯ залежно від використання — первинна і вторинна (раніше

отримана);
⎯ залежно від джерела надходження — нормативна, планова,

облікова та звітна, позаоблікова, довідникова, дослідницька;
⎯ залежно від форми представлення — якісна (моделі, мето-

дики аналізу), кількісна (в аналітичних таблицях), графічна;
⎯ залежно від етапу аналізу — вихідні дані, проміжна, підсу-

мкова;
⎯ залежно від рівня управління — макроекономічна інфор-

мація, мікрорівнева інформація, інформація про стан низових рівнів
управління — робочих місць, виробничих ділянок, цехів, філій;

⎯ залежно від вірогідності — точна, орієнтовна, неточна;
⎯ залежно від статусу джерела надходження інформації —

офіційна, неофіційна;
⎯ залежно від корисності — необхідна, достатня, зайва;
⎯ залежно від ступеня досяжності — відкрита, закрита;
⎯ залежно від часу оцінки — минула, перспективна, поточна,

оперативна;
⎯ залежно від постійності — умовно-постійна, змінна.
Визнаючи докладність наведеної класифікації, слід відзначити

її теоретичний характер. Дискусійним є твердження, що аналі-
тик-практик буде відбирати зайву або неточну інформацію з пев-
них баз даних.

Отже, проведене дослідження фахової літератури щодо інфо-
рмаційного забезпечення аналізу господарської діяльності дозво-
ляє згрупувати інформаційні джерела за такими видами:

⎯ внутрішні джерела інформації (дані бухгалтерського, ста-
тистичного, оперативного обліку та звітності; планово-норма-
тивні дані; позаоблікова інформація);

⎯ зовнішні джерела інформації (інформація з оприлюдненої
фінансової звітності; позаоблікова інформація).

Такий поділ дозволить обґрунтовано класифікувати джерела
інформації для аналізу виробничих запасів підприємств (рис. 1).
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Тобто, вбачається доцільним застосувати опрацьовані класифі-
каційні ознаки при групуванні інформаційних джерел аналізу
виробничих запасів підприємств із виокремленням внутрішніх
джерел інформації (облікова інформація; планово-нормативні
дані; позаоблікова інформація) і зовнішніх джерел інформації
(інформація з оприлюдненої фінансової звітності; позаоблікова
інформація).

Інформаційні джерела аналізу виробничих запасів підприємств
Внутрішні інформаційні

джерела
Зовнішні інформаційні

джерела
Облікова інформація: фінансова
звітність підприємства (Звіт про
фінансовий стан (Баланс), Звіт про
фінансові результати (про сукуп-
ний дохід), Звіт про рух грошових
коштів, Звіт про власний капітал,
примітки), дані аналітичного та
синтетичного обліку (облікові ре-
гістри), дані управлінського облі-
ку, первинні документи, форми
статистичної звітності

Дані оприлюдненої фінансової зві-
тності як самого підприємства, так
і інших підприємств галузі

Планово-нормативні дані: опе-
раційні і фінансові бюджети, ко-
шториси, бізнес-план, перспек-
тивні, поточні, оперативні,
стратегічні плани, план-графіки
виробництва та постачання, тех-
нологічні карти, проектні завдан-
ня; планові розрахунки, норми і
нормативи затрат і запасу сиро-
вини, матеріалів, палива й енергії

Нормативно — довідкова інфор-
мація: законодавчо — нормативні
акти, постанови уряду, методики
аналізу, розроблені різними агенці-
ями, Міністерством фінансів Украї-
ни, Міністерством економічного
розвитку й торгівлі України, Мініс-
терством доходів і зборів України,
галузевими Міністерствами України

Позаоблікова інформація: юри-
дичні договори господарсько-
правового характеру, технічна і
технологічна інформація, ауди-
торські висновки, матеріали реві-
зій, дані спеціальних обстежень,
доповідні записки, листування

Позаоблікова інформація: дані ста-
тистичних збірників, рекомендації
галузевих нарад, звіти науково-до-
слідних і проектно-конструкторсь-
ких інститутів про науково-дослід-
ні роботи, аналітичні огляди, дані
що публікуються різними аналітич-
ними агенціями, прогнози експер-
тів, фінансових аналітиків

Рис. 1. Джерела інформації для аналізу
виробничих запасів підприємства
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Слід підкреслити визначальну роль облікових даних в аналізі
господарської діяльності підприємства. Втім, інформація пер-
винного й поточного бухгалтерського обліку, вся інформація
управлінського й податкового обліку та статистичної й оператив-
ної звітності не підлягає оприлюдненню, тобто, не доступна зов-
нішнім користувачам. Згідно Закону України «Про бухгалтерсь-
кий облік і фінансову звітність в Україні» не є комерційною
таємницею тільки фінансова звітність підприємства [16]. Але,
згідно положень зазначеного Закону не всі підприємства повинні
оприлюднювати фінансову звітність. Доступною широкому колу
користувачів є фінансова звітність публічних акціонерних това-
риств, підприємств — емітентів цінних паперів, професійних
учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінан-
сових установ, а також підприємств — суб’єктів електроенер-
гетики.

Отже, до внутрішніх облікових джерел інформації, що вико-
ристовуються при проведенні аналізу виробничих запасів під-
приємства, можна віднести фінансову звітність (стандартизовані
форми і примітки до фінансових звітів), дані аналітичного та си-
нтетичного обліку, дані управлінського обліку, оборотно-
сальдову відомість та інші облікові регістри, облікову політику
підприємства, первинні документи, форми статистичної звітнос-
ті: Звіт про виробництво промислової продукції, Звіт про основні
показники діяльності підприємства, Звіт про фінансові результа-
ти і дебіторську і кредиторську заборгованість, Терміновий звіт
про виробництво промислової продукції (робіт, послуг).

Джерелом внутрішньої планово-нормативної інформації щодо
виробничих запасів підприємства можуть слугувати операційні і
фінансові бюджети, кошториси, бізнес-план, перспективні, пото-
чні, оперативні, стратегічні плани, плани-графіки виробництва та
постачання, технологічні карти, проектні завдання; планові роз-
рахунки, норми і нормативи затрат і запасу сировини, матеріалів,
палива й енергії. Аналізуючи ступінь обґрунтованості норм ви-
робничих витрат використовують технічну документацію (техно-
логічні карти, креслення на вироби); стандарти і технічні умови
на сировину та готову продукцію; технічні звіти; плани організа-
ційно-технічних заходів з використання виробничих запасів на
запланований період, дані про виконання плану заходів за звітній
період. При оцінюванні дотримання затверджених норм витрат
виробничих запасів використовують нормативні, планові і звітні
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калькуляції собівартості окремих виробів чи відповідних кальку-
ляційних одиниць.

До внутрішньої позаоблікової інформації можна віднести
юридичні договори господарсько-правового характеру, технічну і
технологічну інформацію, аудиторські висновки, матеріали реві-
зій, дані спеціальних обстежень, доповідні записки, листування
тощо.

До зовнішньої позаоблікової інформації можна віднести дані
статистичних збірників, рекомендації галузевих нарад, звіти нау-
ково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів про нау-
ково-дослідні роботи, аналітичні огляди, дані що публікуються
різними аналітичними агенціями, прогнози експертів, фінансових
аналітиків.

Слід зазначити, що для проведення аналізу конкурентної по-
зиції підприємства необхідним джерелом інформації слугує фі-
нансова звітність аналогічних підприємств галузі. Тому перелік
зовнішніх джерел інформації доцільно доповнити такою позицією:
«Зовнішні облікові дані — фінансова звітність підприємств —
конкурентів». Також до зовнішніх джерел інформації варто від-
нести нормативно-довідкову інформацію: законодавчо-норматив-
ні акти, постанови уряду, методики аналізу, розроблені різними
агенціями, Міністерством фінансів України, Міністерством еко-
номічного розвитку й торгівлі України, Міністерством доходів і
зборів України, галузевими Міністерствами України.

Отже, джерела інформації для аналізу виробничих запасів
підприємства доцільно розподіляти на два блоки — внутрішні і
зовнішні. Внутрішні, в свою чергу, слід класифікувати на обліко-
ві інформаційні джерела, планово-нормативні та позаоблікові.
Зовнішні джерела представлені інформацією оприлюдненої фі-
нансової звітності, нормативно-довідковою інформацією та поза-
обліковими даними. Уточнена класифікація інформаційних дже-
рел аналізу виробничих запасів може бути використана при
запровадженні його автоматизованої версії на підприємстві.
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