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В умовах трансформації економічних відносин, зокрема підходів
до стратегічного управління, існує необхідність у запровадженні на
сучасних підприємствах системи управління його потенціалом. Діяль-
ність підприємства на основі управління потенціалом передбачає
розробку заходів орієнтованих на якнайповніше використання по-
тенціалу з одного боку і його формування та розвиток з іншого.
Управління потенціалом підприємства повинне зосереджуватись на
тактичному та стратегічному рівнях.
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The peculiarities of the accounting analytic supplying of management
are determined. The main pats of accounting analytic supplying are
based. The influence of accounting and analytical information on
making administrative decisions is examined.
KEY WORDS: information, administrative decisions, accounting
analytic supplying.

Постановка проблеми. Сучасний стан економічного розвит-
ку як на рівні держави, так і на рівні окремо взятого підприємства
свідчить про наявність двох особливостей економічної системи,
які характеризуються таким чином:

— упровадження стратегії управління, яка спрямована на
підвищення їх конкурентоспроможності та ефективності діяльно-
сті підприємства;

— формування системи обліково-аналітичного інформації,
яка б відповідала сучасним вимогам управління і забезпечувала
можливість прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Аналіз останніх публікацій. Важливим етапом освоєння систе-
ми обліково-аналітичного забезпечення має аналіз досвіду та на-
працювань вітчизняної і закордонної обліково-аналітичної школи,
теорії і практики менеджменту та чітке розуміння завдань і потреб,
що стоять перед системою обліку в умовах ринкової економіки.

Значний вклад у дослідження методології формування обліково-
аналітичного забезпечення менеджменту внесли: Н. М. Бєлуха,
Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, О. Д. Гудзинський,
З. В. Гуцейлюк, Г. Г. Кірейцев, В. С. Лень, Б. Нідлс, В. К. Савчук,
Л. К. Сук, М. С. Пушкар, Саттон Майкл Дж. Д., П. С. Смоленюк,
В. В. Сопко, які проводять дослідження щодо формування інформа-
ційного забезпечення в контексті впливу на нього державного регу-
лювання, законодавчо-нормативного забезпечення, макроекономіч-
ної ситуації, міжнародної торгівлі та процесів глобалізації.

Інформація в системі управління відіграє займає одне з визна-
чальних місць. Так, Саттон Майкл Дж. Д., визначає: «що на почат-
ку ХХІ століття фірми починають серйозно ставитися до питання
управління інформаційними ресурсами та активами» [4, 3]. На
особливу увагу заслуговує думка Н. М. Бєлухи: «Інформатизація
суспільства охопила всі його сфери — соціальну, економічну ді-
яльність та управління господарськими процесами» [1, с. 16].

Визначальну роль інформаційним ресурсам в управлінні під-
приємством надає П. С. Смоленюк: «Впровадження інформацій-
них систем проводиться з метою підвищення ефективності вироб-
ничо-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм за
рахунок не тільки опрацювання і збереження рутинної інформа-
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ції, автоматизації облікових та інших робіт, але й за рахунок
принципово нових методів управління, заснованих на моделю-
ванні дій спеціалістів підприємства при прийнятті рішень» [3, 5].

П. П. Буряк зазначає: «Проблема поліпшення забезпечення зов-
нішніх користувачів ревалентною інформацією на сьогодні є
першочерговим завданням і гарантом прийняття управлінцями
ефективних рішень» [2, с. 124].

Отже, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин інфор-
мація стала одним із факторів виробництва разом з засобами ви-
робництва, трудовими ресурсами та землею. Незважаючи на по-
ступове вдосконалення виробничих процесів (покращення рівня
техніко-технічної оснащеності галузей сільського господарства,
підвищення професіоналізму трудових ресурсів тощо), проблема
інформаційного забезпечення підприємств залишається актуаль-
ною і потребує додаткового вивчення.

Формулювання мети. Метою статті є формування та обґрун-
тування сутності, властивостей та особливостей формування об-
ліково-аналітичної інформації, що необхідна для інформатизації
системи управління.

Результати дослідження. В умовах ринкових відносин фор-
мування обліково-аналітичної інформації стає багатограннішим,
змінюється її зміст, підвищуються вимоги щодо повноти та до-
стовірності, а також оперативності такої інформації. Ринок вису-
ває як першочергову проблему підвищення економічної ефектив-
ності виробництва на основі його інтенсифікації, вдосконалення
організації і управління господарською діяльністю, поліпшення
використання матеріально-технічних, трудових і фінансових ре-
сурсів. Розв’язання цієї проблеми потребує, щоб економіко-
аналітична діяльність підприємств охоплювала усі ланки: від
бригади до міністерства в цілому як виробничо-господарського
комплексу. Тут важливо дотримуватися єдиного підходу до орга-
нізації аналітичної роботи на всіх рівнях управління.

Обліково-аналітичне забезпеченням підприємств — це стійка
система, що включає в себе збір, оцінку, аналіз своєчасної, до-
стовірної та повної інформації про стан та розвиток ринку для за-
безпечення прийняття ефективних управлінських рішень (рис. 1).

Аналітична система складається з елементів, що взаємодіють
між собою, залежать одне від одного і формують єдине ціле. Ми
вважаємо, що аналітична система підприємства включає в себе
наступні складові:

— підсистему бухгалтерського обліку, що виступає основним
джерелом економічної інформації і об’єднує фінансовий, управлін-
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ський і стратегічний облік. Фінансовий облік обслуговує зовнішніх
користувачів фінансової інформації, а також використовується для
отримання даних для фінансового менеджменту. Управлінський об-
лік призначений для операційного менеджменту і прийняття опера-
тивних рішень. Стратегічний облік (контролінг) обслуговує керів-
ництво підприємства і надає прогнозну інформацію для прийняття
рішень у системі стратегічного управління;

— підсистему аналізу, що включає в себе: фінансовий аналіз
(аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз
фінансового стану підприємства, аналіз інвестиційної діяльності
підприємства); управлінський аналіз (аналіз реалізації продукції,
аналіз виробництва, продукції та послуг, аналіз витрат на вироб-
ництво та собівартість продукції, аналіз зовнішньоекономічної
діяльності); стратегічний аналіз (порівняльний конкурентний
аналіз, аналіз зовнішнього середовища, стратегічний аналіз фі-
нансових результатів і фінансових потреб).

Рис. 1. Елементний склад аналітичної системи
та її місце в управлінні підприємством
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На основі методів фінансового й управлінського аналізу та
даних, отриманих за допомогою фінансового та управлінського
обліку, формується обліково-аналітична інформація про внутріш-
нє середовище підприємства.

Встановлено, що нині основним джерелом інформації для під-
приємств є кабінетні дослідження, які забезпечують їх вторинни-
ми даними і, насамперед, одержаних з внутрішніх джерел. Такою
інформацією є результати діяльності господарства за попередні
періоди: обсяги товарообороту, ціни реалізації по окремих кана-
лах реалізації, умови контрактів, динаміка та структура витрат,
динаміка товарних запасів, фінансові результати діяльності гос-
подарств; результати попередніх досліджень; виробничі плани,
бази даних постачальників, покупців тощо.

Сьогодення вимагає від товаровиробників володіння інформа-
цією про зміни, що відбуваються саме у зовнішньому середови-
щі. У зв’язку з цим постає питання щодо формування зовнішніх
інформаційних джерел. Такі джерела повинні формуватися за до-
помогою даних стратегічного обліку та аналізу.

Використовуючи обліково-аналітичну інформацію про внут-
рішнє та зовнішнє середовище складають прогнози на основі
прогнозування визначають плани розвитку підприємства. Конт-
роль передбачає отримання інформації про відхилення фактич-
них значень об’єктів обліку від запланованих, що характеризу-
ють різні сторони діяльності підприємства. На основі інформації
про відхилення фактичних даних від запланованих менеджери
приймають управлінські рішення. Управлінський цикл постійно
повторюється у часі, що обумовлює безперервне оновлення та
використання обліково-аналітичної інформації, що генерується
аналітичною системою підприємства.

Як свідчать результати проведених досліджень, основними
недоліками формування обліково-аналітичної інформації про зов-
нішнє середовище є її важкодоступність, неповнота, неперіодич-
ність, надходження із запізненням та, в деяких випадках, сумнів-
на достовірність. Це перешкоджає об’єктивному аналізу ринкової
ситуації та визначенню реального прогнозу подальшого розвитку
ринку.

На нашу думку, оптимальним підходом до збору, обробки та
систематизації інформації є розподіл відповідних функцій між різ-
ними рівнями управління: державному, обласному (регіонально-
му), районному та на рівні товаровиробників. На державному рі-
вні необхідно розширити функції інформаційно-аналітичного
відділу у складі міністерств і відомств за такими напрямами його
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роботи: моніторинг світового ринку; аналіз факторів і тенденцій
розвитку внутрішнього ринку; дослідження поточної
кон’юнктури внутрішнього ринку та розробка прогнозів; оцінка
ємкості ринку й дослідження попиту на споживання продукції.
Також даний підрозділ повинен проводити моніторинг окремо
світового ринку та внутрішнього з оцінкою впливу світових тен-
денцій та стан і перспективи розвитку національного сектора.
Крім того, цей підрозділ повинен робити прогнози вітчизняного
ринку з урахуванням зазначених факторів.

У зв’язку з тим, що нормативно-правове забезпечення ринку
сформоване не повністю, доцільно було б інформаційно-
аналітичний відділ посилити самостійним підрозділом — юридич-
ним відділком, основними функціями якого повинні стати моніто-
ринг правового середовища функціонування вітчизняних вироб-
ників та дослідження правових аспектів виходу їх на зарубіжні
ринки. Основними завданнями цього відділку також повинні стати
захист вітчизняних товаровиробників на світовому ринку та вре-
гулювання спорів між учасниками внутрішнього ринку.

На регіональному рівні доцільно було б створити аналогічні
центри на базі обласного управління агропромислового розвитку.
За допомогою аналітиків цього центру необхідно проводити на
регіональному рівні моніторинг ринку; розробляти прогнози роз-
витку ринку; досліджувати попит на продукцію по напрямках її
споживання, досліджувати регіональну інфраструктуру ринку;
налагодження інформаційних каналів з державним і районним
аналітичними центрами.

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що ін-
формаційним забезпеченням управління діяльністю підприємства
повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична
система, яка являє собою сукупність облікової інформації та
отриманих на її базі аналітичних даних, які сприяють прийняттю
управлінських рішень на макро- і мікрорівнях. Основним прин-
ципом, що забезпечує ефективність функціонування обліково-
аналітичної системи, є безперервність взаємодії її складових.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто взаємозв’язок інновації та конку-
рентоспроможності; процес формування та утримування конку-
рентоспроможності підприємства на досягнутому рівні за допомо-
гою інновацій та інноваційних методів управління.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен взаимосвязь инноваций и кон-
курентоспособности; формирование и удерживание конкуренто-
способности предприятия на достигнутом уровне с помощью ин-
новаций, а также инновационных методов управления.

SUMMARY. This article deals with connection from the innovation and
the competitiveness. also, this article is considered about forming and
hold entrepreneurship competitive position at the expense of the
innovations and innovative management methods.
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Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України, по-
зиції, які займають більшість українських підприємств у до кінця
несформованому конкурентному середовищі, безпосередньо вказу-
ють на існування та вплив конкуренції як вітчизняних, так і з боку
іноземних підприємств. Очевидно, що така тенденція буде посилю-
ватися, а відтак уміння перемагати в конкурентній боротьбі стає од-
ним з важливих факторів створення конкурентних переваг.
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