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підприємством є також кадрова складова, котра має змінюватись відповідно до 

сучасного ринку праці та попиту на спеціалістів. 
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

В сучасних умовах розвитку економіки володіння достовірною та 

актуальною інформацією, одночасно з умінням ефективно використовувати 

адекватні методи її збирання, аналізу та надання забезпечує ефективне 

управління підприємством. Саме це обумовлює необхідність забезпечення 

постійного обміну інформацією як в середині підприємства, так і з іншими 

суб’єктами господарювання. 

Значний вклад в дослідження основних аспектів формування системи 

бухгалтерського обліку та її значення в системі управління підприємством 

внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Ф. Ф. Бутинець, М. І. Бондар,     

М. А. Вахрушина, С. Ф. Голов, І. О. Ламикін, Ю. Я. Литвин, М. С. Пушкар,     

В. Г. Швець, Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен. 

Ключовим моментом, від якого залежить ефективність функціонування 

підприємства та його економічний розвиток, є прийняття управлінських рішень. 

Для процесу прийняття управлінських рішень характерні два аспекти [1, с. 215]: 

1. Рішення приймаються не лише під час вибору альтернатив. На 

кожному етапі управлінського процесу приймаються часткові рішення, які 

суттєво впливають на кінцевий результат прийняття рішень. 

2. У центрі всіх етапів лежить інформація, саме тому процес прийняття 

рішень можна визначити як процес обробки та обміну інформацією, яку 

отримують, аналізують, систематизують та передають далі. 

Базовими елементами формування інформаційного масиву для потреб 

стратегічного менеджменту доцільно вважати [2, с. 148]: 
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- позиціонування конкретного підприємства у його бізнес-оточенні, яке 

передбачає дослідження унікальності бізнесу, конкурентних переваг та інших 

стратегічно важливих позицій; 

- моніторинг внутрішнього середовища підприємства, метою якого є 

виявлення сильних і слабких сторін діяльності; 

- моніторинг зовнішнього середовища підприємства, метою якого є 

виявлення фактичних і потенційних загроз і можливостей бізнесу; 

- застосування ефекту синергії, сутність якого полягає в забезпеченні 

інтеграції окремих елементів з метою отримання консолідованого результату 

вищої продуктивності. 

Однією з інформаційних систем на підприємстві виступає система 

бухгалтерського обліку, яка виявляє та відображає факти господарської 

діяльності підприємства і узагальнює показники його економічної діяльності, 

котрі використовують у своїй роботі менеджери та керівники господарства у 

процесі ефективного управління.  

Саме тому, ядром економічної інформації підприємства є облікова 

інформація. Це пов’язано з тим, що облікова інформація повніша, точніша, 

оперативніша і достовірніша за будь-яку іншу економічну інформацію. 

Облікова інформація моделює як зв’язки підприємства з навколишнім 

середовищем, так і його внутрішню структуру, дає можливість розподіляти 

права виконавців та їхню відповідальність за економічну ефективність. 

Загальну сукупність облікової інформації на підприємстві класифікують 

за двома основними ознаками [3, с. 79]: 

1. Інформація, яка необхідна для ефективного управління підприємством. 

Вона потрібна внутрішнім користувачам для забезпечення поточного та 

оперативного управління. 

2. Інформація, яка відображає поточний фінансовий стан підприємства, 

величину та структуру його активів (майна) та джерел їх утворення, розмір 

залучених до обороту матеріальних та фінансових ресурсів, результати 

господарської діяльності за певний період. 

Таким чином, без ефективно організованої системи обліку з метою 

надання інформації про минулі, теперішні та майбутні події господарської 

діяльності підприємства неможливо приймати обґрунтовані управлінські 

рішення. А відсутність достатньої аргументації та обґрунтованості у прийнятті 

управлінських рішень зумовлює збільшення ризиків для бізнесу та втратою 

контролю над господарською діяльністю. 
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