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країни. Не виключено, що на початковій стадії впровадження даних пропози-
цій, матимуть місце неузгодженість та непорозуміння. Для розв’язання про-
довольчої проблеми необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат у 
сільському господарстві та забезпечити соціально-економічний розвиток 
сільських територій. Для України в цих умовах важливим є забезпечення на-
селення продукцією власного виробництва, розширюючи свої експортні мо-
жливості у реалізації сільськогосподарської продукції для продовольчих ці-
лей, так і для виробництва біопалива. При цьому необхідно досліджувати за-
грози та чинники, які порушують функціонуванню національної продоволь-
чої безпеки, що особливо важливо в умовах світової продовольчої кризи. 
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Статтю присвячено визначенню і теоретичному обґрунтуванню організації облі-

ково-аналітичних процедур отримання інформації та їх місцю в господарській діяльності 
підприємства. Наведено роль бухгалтерської інформації для керівництва підприємства. 
Визначено принципи, якими повинно керуватись підприємство при використанні інфор-
маційних систем автоматизації. Теоретично узагальнено ефект від впровадження авто-
матизованої обліково-аналітичної системи отримання інформації. Узагальнено поняття 
«обліково-аналітичні процедури отримання інформації». 

The article is devoted to defining and theoretical grounding of organization of account-
ing and analytical procedures of getting information and their place in the economic activity of 
enterprises. It is pointed the role of accounting information for manager of the enterprise It is 
defined the principles that should guide the enterprise in using information systems of automa-
tion. It is theoretically summarized the effect of the introduction of automated accounting and 
analysis system of getting information. It is generalized the notion of "accounting and analytical 
procedures of receiving information. 
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Постановка проблеми. Ефективне управління неможливе без ство-
рення автоматизованих систем управління, що дозволяють оптимально орга-
нізувати внутрішні бізнес-процеси на підприємстві і отримувати оперативну 
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Ретельне 
обстеження, створення інформаційної моделі підприємства, з урахуванням 
цілей і задач автоматизації, стратегії його розвитку, розроблені рекомендації 
по оптимізації процесів управління допомагають підвищити ефективність 
програмних рішень, а отже, і ефективність управління на підприємстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язанню теоретичних і 
практичних питань автоматизації обліково-аналітичних процедур отримання 
інформації присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених таких 
як: І.Б. Садовська, Н.В. Голячук, Т.М. Слєсар, В. Фаріон, Й.С. Ситник та ін. 
Проте, залишається багато дискусійних питань, що недостатньо узагальню-
ють його місце в процесі господарської діяльності підприємства. Все це обу-
мовило вибір теми статті, спрямованого на сприяння їх теоретичного, мето-
дичного і практичного дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити і теоретично обґрунту-
вати роль обліково-аналітичних процедур отримання інформації та встанови-
ти їх місце в господарській діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання обліку і управ-
ління можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності підприємства, 
галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються, розміру і структури під-
приємства, необхідного рівня автоматизації. Важко собі представити одну про-
граму, призначену для масового використання і задовольняючу при цьому по-
требам більшості підприємств. При цьому керівнику, з одного боку, необхідне 
рішення, що відповідає специфіці саме його підприємства, але, з іншого боку, він 
розуміє переваги застосування масового перевіреного продукту. 

І.Б. Садовська [1, с. 72] зазначає, що точність бухгалтерської інформації 
повинна бути не абсолютною, а відносною, тобто, достатньою для прийняття ді-
євих управлінських рішень. Точність – більше юридичний аспект бухгалтерсько-
го обліку. Права власності і зобов’язання не є предметом бухгалтерського обліку 
– це юридичні відносини. Вчені французької облікової школи ціллю бухгалтер-
ського обліку визначають – раціоналізацію, дієвість, ефективність, систему і по-
рядок. При цьому значно розширюється сфера предмету бухгалтерського обліку і 
виходить за рамки власне обліку – до межі політичної економії. Наближення об-
лікових даних до точності залежить від конкретних умов діяльності підприємства 
– внутрішніх (організаційна структура, система управління, професійний рівень 
керівного складу і головного бухгалтера) та зовнішніх (податкова політика дер-
жави, соціальна, культурна та екологічна спрямованість бізнесу, ступінь еконо-
мічної безпеки національного бізнесу). 

В свою чергу Н.В. Голячук та В.С. Рихлюк [2] вказують, що основним за-
вданням бухгалтерського обліку – є забезпечення зацікавлених користувачів об-
ліково-аналітичною інформацією, яка необхідна при прийнятті управлінських 
рішень, здатних істотно впливати на фінансове становище господарюючого 
суб’єкта, матеріальний добробут його власників (акціонерів), керівників (ме-
неджерів) та працівників. 
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Дієвий облік і аналіз релевантної інформації для прийняття управлінсь-
ких рішень дозволить перейти від управління витратами підприємств до управ-
ління підприємством в цілому. Така позиція потребує цілеспрямованого впливу 
на витрати для розробки уніфікованої системи управління ними. Досягнення 
даної мети сприятиме виробництву конкурентоспроможної продукції та її при-
бутковості. Система інформаційного забезпечення має бути спрямована не лише 
на облік і аналіз витрат, а й на їх вплив на ріст прибутковості підприємств, зазна-
чає Т.М. Слєсар [3, с. 357]. 

В. Фаріон та Т. Фаріон [4, с. 107] зазначають, що необхідність збирання, 
систематизації й обробки великого обсягу різноманітної інформації, а також по-
стійного проведення моніторингу ситуації, коригування на основі його результа-
тів раніше розробленого фінансового плану, обліку значного обсягу додаткової 
інформації вимагає розробки інформаційної системи управління. Іншими слова-
ми, управління зумовлює необхідність побудови цілісної концепції, що дасть 
змогу на підставі об’єктивної та суб’єктивної інформації приймати оптимальні й 
реальні рішення, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування. 

Й.С. Ситник [5, с. 273] вказує на формування інтегрованої інформаційної 
системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислового під-
приємства передбачає насамперед створення інтелектуальнознаннєвої інформа-
ційної системи, що є науковою новизною дослідження. До структурних складо-
вих цієї інформаційної системи належать підсистема внутрішньої звітності, до-
відкова інтелектуальнознаннєва підсистема, інтелектуальнознаннєвий трансфер 
та аналіз. 

Ефективність управлінської діяльності залежить від багатьох чинників. 
Одним з головних є вміння керівника організувати роботу з інформаційними 
ресурсами. Для того щоб приймати рішення, здійснювати контроль над їх вико-
нанням, формувати імідж підприємства, відстежувати лояльність персоналу, 
необхідна різноманітна інформація. В інформаційному процесі, яким є управ-
лінська діяльність, інформація виступає як один з найважливіших ресурсів. 
Управління можна розглядати як процес цілеспрямованої переробки інформації 
та вироблення напрямку дій. 

Інформація є одним з основних і найбільш дорогих ресурсів. Своєчасне 
забезпечення підприємства необхідною інформацією – основна умова його ефе-
ктивного функціонування в ринковому конкурентному середовищі. Застосу-
вання комп’ютерної техніки підвищує ефективність аналітичної роботи за ра-
хунок скорочення термінів проведення аналізу, більш повного виявлення впли-
ву факторів, заміни приблизних розрахунків на більш точні обчислення. 

Інформація повинна дозволяти здійснювати можливості керівництва про-
цесами і гарантувати функції інтеграції даними між різними інформаційними та 
обліковими системами (рис. 1). 

За допомогою бухгалтерської інформації керівництво підприємств має 
можливість: 

- підвищити керованість бізнесу, щодня отримуючи звіти про діяльність 
та фінансовий стан підприємства: по товарах в натуральному та вартісному 
вимірі з точністю до кожної позиції; у розрізі підрозділів та посадових осіб; фор-
мування прибутку, витрат та фінансового результату; руху запасів, кредиторсь-
кої, дебіторської заборгованості та інших елементів оборотного капіталу; 
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- контролювати бізнес-процеси, керівників середньої ланки та співробітників; 
- оперативно змінювати бізнес-процеси під потреби ринку, зберігши достові-

рність інформації; 
- знизити витрати за рахунок оптимізації основних бізнес-процесів; 
- збільшити рентабельність капіталу за рахунок ефективного використання 

ресурсів. 
 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок обліково-аналітичної системи і облікового 

забезпечення [6] 
 

При використанні інформаційних систем автоматизації, підприємство, 
в першу чергу, повинно керуватися наступними принципами:  

- інформаційна система автоматизації повинна враховувати специфіку 
підприємства і бути адаптована до поточних потреб;  

- проект повинен бути економічно обґрунтованим, а впровадження має 
зробити підприємство більш рентабельним;  

- інформаційна система автоматизації повинна володіти можливістю 
розширення, масштабування, нарощування функціональності;  
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- інформаційна система автоматизації повинна інтегруватися з існую-
чими на підприємстві комп’ютерними системами. 

Одним з найбільш істотних переваг отримання оперативної обліково-
аналітичної інформації є її неймовірна гнучкість і, як наслідок, можливість ін-
дивідуального настроювання під вимоги конкретного підприємства, що забез-
печує автоматизація. В цілому, використання програмного продукту дозволяє 
суттєво знизити навантаження на всі відділи підприємства, шляхом автомати-
зації типових завдань і виключення повільного паперового обороту, полегши-
ти контроль над діяльністю за допомогою різноманітних форм звітності і зни-
зити ймовірність виникнення помилок з вини кінцевого користувача до міні-
муму. Ефект від впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи 
оброблення інформації та його характеристика наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Ефект від впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи 

отримання інформації та його характеристика 
Ефект від 

впровадження Характеристика 

Визначення 
потреби ринку 

− аналіз відхилення цін від цін постачальників, конкурентів, партнерів; 
− аналіз продажів, ABC-аналіз продажів, XYZ-аналіз продажів. 

Підвищення 
об’єму прода-

жу 

− аналіз продажів різним групам клієнтів дозволяє виділити найбільш 
«перспективних» з них і зосередити зусилля на роботі з ними; 
− аналіз стану роботи з клієнтами, результатів діяльності співробітників, 
аналіз клієнтської бази 
− автоматизація циклу продажу; 
− інформація дозволяє оцінити ймовірність укладання угоди. 

Спрощення 
процедур і 

економія часу 

− автоматизація процесу продажу дозволяє автоматизувати рутинні опе-
рації, процеси контролю і управління співробітниками продажу; 
− організація та проведення персоналізованої електронної розсилки рек-
ламної інформації різним групам клієнтів: 
− за кожним потенційним клієнтом можна спланувати завдання; 
− підготовка, розсилка та обробка електронних опитувань; 
− можливість періодично висилати пропозиції нових послуг або більш 
вигідних цінових умов. 

Планування та 
контроль дій 
співробітників 

− кожен співробітник має доступ до інформації у відповідності до пов-
новажень.. Конфіденційність інформації зберігається завдяки викорис-
танню призначення різних правил доступу до інформації; 
− збереження і цілісність даних за рахунок ведення загальної клієнтської 
бази, де фіксуються всі аспекти взаємин з клієнтами. 

Підвищення 
ефективності 
управління 

− можливість у будь-який момент часу проконтролювати, чим зайнятий 
співробітник; 
− можливість проведення аналізу причин зриву угод для попередження 
їх у подальшому 
− система мотивації; 
− оперативний аналіз угод і роботи співробітників. 

Підвищення 
лояльності клі-

єнтів 

− фіксування детальної та повної інформацією про кожну контактну 
особу; 
− повна інформація про клієнта дозволяє більш точно ідентифікувати 
категорію обігу і точно визначити необхідний ресурс для вирішення про-
блеми. 
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Аналіз різних програмних продуктів (1С, Парус, М.Е.Doc та ін.), котрі 
використовуються, як для ведення обліку так і для аналітичних процедур, дав 
зробити висновок в тому, що вони мають багато спільних характеристик та 
дають можливість забезпечувати: 

1) безпеку інформації: дворівнева система безпеки доступу, безпеку 
зберігання великих обсягів інформації, цілісність і несуперечність даних; 

2) необмежену кількість одночасно працюючих користувачів; 
3) довіра користувачів інформації, що видається системою; 
4) зручність і ергономічність повсякденної роботи працівників за ра-

хунок інтерфейсу; 
5) компактність системи: простоту, інтуїтивну зрозумілість для кори-

стувача; 
6) зручність і ергономічність повсякденної роботи працівників за ра-

хунок інтерфейсу; 
7) можливість аналітичної обробки всієї збереженої інформації з точ-

ністю до кожної позиції товару, що є обов’язковою умовою життєдіяльності 
підприємства в існуючих ринкових умовах; 

8) високу продуктивність при отриманні складних аналітичних звітів; 
9) автоматизацію практично всіх бізнес-процесів підприємства; 
10) управління закупівлями і товарними запасами; 
11) можливість фінансового планування і порівняння планових і фак-

тичних показників; 
12) можливість планування потреби в матеріалах на основі плану ви-

робництва або плану продажів; 
13) оперативний розрахунок собівартості виробленої продукції. 
Розробкою і поширенням спеціалізованих (галузевих) рішень на плат-

формі займається в даний час багато спеціалізованих фірм. Кожна з них 
створює спеціалізоване тиражне рішення, використовуючи загальні методо-
логічні рішення і концентруючись саме на специфічних потребах тієї чи ін-
шої галузі. Прикладами таких галузевих рішень є програми для автоматизації 
роздрібної торгівлі, фармацевтики, торгівлі запчастинами, ремонту автомобі-
лів, сільськогосподарських підприємств, військових частин і т.д. Спектр ус-
пішно застосовуються галузевих рішень постійно розширюється.  

Крім того, можливості програмних продуктів дозволяють створювати і 
індивідуальні рішення, що враховують потреби конкретного підприємства. 
Такі рішення, як правило, є розвитком або модернізацією типового рішення 
або тиражного спеціалізованого рішення, але можуть бути розроблені і по-
вністю «з нуля», якщо того вимагає ситуація. 

Таким чином, керівник може вибирати оптимальний варіант автомати-
зації – виходячи з потреб свого підприємства, пріоритетів завдань, допустимих 
строків і витрат на впровадження. При цьому дуже важливо, що на базі однієї і 
тієї ж системи можна проводити поетапну автоматизацію, отримуючи реальну 
віддачу на кожному кроці. Починаючи з впровадження стандартних і спеціалі-
зованих тиражних рішень, можна ефективно вирішити основні завдання авто-
матизації - затративши при цьому мінімум часу і коштів – а надалі розвивати 
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систему у відповідності з індивідуальними особливостями підприємства. 
Висновки. Очевидно, що організація обліково-аналітичних процедур 

отримання інформації повинна бути покладена в основу формування інфор-
маційного забезпечення управлінської ланки підприємства, яка дозволяла б 
керівництву грамотно і оперативно формувати управлінські рішення. 

Таким чином, під обліково-аналітичними процедурами отримання ін-
формації нами розуміється збір, обробка та передача фінансової і нефінансо-
вої інформації, сформованої в обліково-аналітичній системі підприємства, а 
також формування інформації, що використовується керівництвом для при-
йняття управлінських рішень, планування та контролю, вимірювання і оцінки 
отриманих результатів. 

Питання, досліджені в статті, є досить складними та багатогранними, 
тому розглянути всі аспекти автоматизації обліково-аналітичних процедур 
отримання інформації в контексті діяльності підприємства неможливо. Це 
спонукає до продовження наукового пошуку в даному напрямку. 
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У статті розроблено структурно-логічну схему аналізу ринку картоплі. Розшире-

но методику аналізу формування і функціонування ринку картоплі за основними показни-
ками кон’юнктури ринку шляхом виокремлення критеріїв оцінки інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств-суб’єктів ринку картоплі за такими критеріям як 
частка інноваційно-орієнтованих підприємств, рівень інвестиційної привабливості галузі 
та рівень реалізованості інноваційних проектів.  




