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Свої значні можливості інфрасистеми можуть демонструвати 
ефективністю спрощення та прискорення процесу руху товарів зі 
сфери виробництва до кінцевих споживачів; фінансових потоків 
із сфери споживання до товаровиробників; створення рівних умов 
для товаровиробників щодо просування власної продукції на 
внутрішньому ринку та забезпечення безпеки споживання; фор-
мування реальних цін на продовольчі товари; отримання 
об’єктивної інформації про кон’юнктуру ринку та передачу її у 
сферу виробництва. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
В ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ 

В статті досліджується вплив інформації управлінського обліку на 
конкурентоздатність в умовах сучасної економіки. Основна увага 
приділяється визначенню вимог до інформації, що міститься в управ-
лінській звітності. 
 
Paper treats fosters influence of the management accounting information 
effect on the competitiveness in currently economics. Focus is on 
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determines of requirements produced to the information included to the 
corporate documentation. 

I. Вступ. В сучасних умовах конкурентної боротьби на ринку, 
українські компанії зіштовхуються з необхідністю побудови єди-
ної системи обліку й контролю на підприємстві, здатною вчасно 
й у потрібному обсязі забезпечити інформаційні потреби управ-
лінського персоналу всіх рівнів. Інформація управлінського облі-
ку повинна містити всі необхідні дані не тільки для контролю, 
тобто простого фіксування конкретної ситуації, але й для аналізу 
з наступним прийняттям ефективного управлінського рішення. 
Це означає, що окрім фінансових показників вона має відобража-
ти й не фінансові показники, що впливають на об’єкт управління. 
Саме цей аспект часто не враховується в сучасному українському 
бізнесі, в результаті чого навіть виважені й економічно обґрунто-
вані проекти приводять до банкрутства.  

Проблеми оптимізації процесу прийняття управлінських рі-
шень шляхом вдосконалення обороту інформації на підприємстві 
й розробки системи управлінської звітності активно вивчаються 
сучасними ученими: Мартін Дж. Д., Петті Дж. В., Уолш К., Аткін-
сон Е. А., Банкер Р. Д., Каплан Р. С., Діпіаза С. (молодший), 
Экклз Р., Колос І. В., Бохан Н.С. 

II. Постановка проблеми. В сучасній українській економіці 
виникла потреба в якісних змінах корпоративного управління, 
що, насамперед, вимагає формування відповідної інформаційної 
бази й системи звітності. Метою цієї статті є дослідження основ-
них проблем системи управлінської звітності на підприємствах, а 
також розробка основних вимог, пропонованих до сучасних сис-
тем управлінської документації. На думку автора, це дозволить 
підприємствам одержати додаткові конкурентні переваги на су-
часному ринку.  

Щоб досягти поставлених цілей, необхідно усвідомити наступ-
ні завдання: 

— дослідження методу еталонного оцінювання з метою під-
вищення конкурентоздатності; 

— розробка основних вимог, пропонованих до інформації з 
урахуванням недоліків існуючої бухгалтерської звітності та інте-
ресів управлінського персоналу всіх рівнів. 

III. Результати. Ефективність та конкурентоздатність підприєм-
ства залежить від того, як воно встановлює послідовність видів дія-
льності або процесів (value chain) і на скільки ефективно ними 
управляє. Вимір і оцінка даних процесів — основні завдання управ-
лінського обліку, основною метою якого є надання керівництву ор-
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ганізації повного комплексу інформації про фактичні, планові й 
прогнозні показники, включаючи подання даних по підприємству в 
цілому, а також у розрізі структурних і виробничих підрозділів, 
центрів відповідальності, а також необхідну інформацію про зовні-
шнє оточення з метою забезпечення можливості приймати економі-
чно обґрунтовані управлінські рішення. Підприємство визначає для 
себе критичні індикатори виконання, які повинні вимірятися із 
встановленою періодичністю й фіксуватися в управлінській звітнос-
ті. При аналізі здійснюється порівняння фактичного рівня виконан-
ня із цільовим рівнем. Розробка цільових значень на основі оцінено-
го потенціалу або виходячи з поліпшення минулого виконання не 
сприяє стимулюванню швидкої відповідної реакції. В умовах кон-
курентного середовища необхідно враховувати те, що відбувається 
за межами організації, особливо відносно досягнень інших підпри-
ємств в різних галузях. Набуває поширення бенчмаркінг, еталонне 
оцінювання (benchmarking) — процес вивчення й адаптації найкра-
щих методів інших організацій для вдосконалювання власних ре-
зультатів фірми й для визначення еталона оцінки інших внутрішніх 
показників виконання.  
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Представлено структуру системи управління виробництвом про-
мислових підприємств у сучасних ринкових умовах та охарактери-


