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У статті розглянуті шляхи удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного 
забезпечення стратегічного аналізу в сучасних умовах. Визначено основні напрямки удосконалення 
системи обліку в сучасних умовах та використано історичний (для вивчення умов виникнення та 
розвитку стратегічного аналізу) і логічний (для визначення напрямів вдосконалення обліку) методи. 

В статье рассмотрены пути совершенствования системы учета на предприятии с целью 
информационного обеспечения стратегического анализа в современных условиях. Определены основные 
направления совершенствования системы учета в современных условиях и использованы исторический 
(для изучения условий возникновения и развития стратегического анализа) и логический (для определения 
направлений совершенствования учета) методы. 

This article discusses ways to improve the accounting system in the company with a view to providing strategic 
analysis of information in the modern world. The main directions of improvement of accounting systems in current 
conditions and historical uses (to study the conditions of development and strategic analysis) and logical (to 
determine areas of improvement of accounting) methods are defined. 
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ВСТУП 
У сучасних умовах необхідна система показників, 

яка базується як на фінансовій, так і на нефінансовій 
інформації. З метою стратегічного аналізу необхідно 
розширити обсяг інформації, яка характеризує ресур-
си підприємства, наукові дослідження та розробки, 
персонал, якість продукції (послуг). 

Розглядаючи наукові праці (О.В. Смірнова, 
І.Ю. Циганова, О.С. Карпець, Є.І. Масленнікова, 
О.В. Побережець, С.В. Філиппової, І.В.Титаренко) 
треба зазначити про необхідність удосконалення 
облікового процесу на підприємстві з метою 
інформаційного забезпечення стратегічного аналізу. 

 

 

МЕТА РОБОТИ 
Метою роботи є інформаційне забезпечення 

стратегічного аналізу шляхом удосконалення обліко-
вого процесу на підприємстві. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
На основі наукових праць та запропонованих 

спеціалістами-аналітиками удосконалень облікового 
процесу на підприємстві, ресурси Internet, норма-
тивно-правові акти. 

Методологічні та теоретичні основи дослідження 
ґрунтуються на діалектичному методі пізнання 
соціально-економічних явищ, комплексному підході 
до їх аналізу, запропоновані спеціалістами-аналіти-
ками вдосконалень, щодо обліку, моделювання 
фінансово-господарських процесів, а також сучасних 



ISSN 2409-1944  ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО 

33 

інформаційних технологій у системах прийняття 
рішень. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Встановлено, що у сучасних умовах необхідна 

система показників, яка базується як на фінансовій, 
так і на нефінансовій інформації. З метою 
стратегічного аналізу необхідно розширити обсяг 
інформації, що характеризує такі ресурси 
підприємства, як наукові дослідження та розробки, 
персонал, якість продукції (послуг). 

Серед показників, які надають таку інформацію, 
обрані показники про витрати на інноваційну 
діяльність підприємства і підготовку та 
перепідготовку персоналу, облік яких недостатньо 
врегульований [1]. 

Для забезпечення інформаційних потреб спеціа-
лістів-аналітиків необхідно удосконалити обліковий 
процес за наступними напрямами: визначення 
характеру та обсягу інформації, яка необхідна 

керівникам підприємства; формування системи 
управлінського обліку за місцем виникнення витрат і 
центрами відповідальності; визначення і облік 
доходів або інших результатів, які підприємство 
отримало внаслідок витрат на підвищення 
кваліфікації кадрів, дослідження і розробки, 
впровадження інновацій. 

У обліковому процесі підприємства необхідно 
застосування відповідних регістрів аналітичного 
обліку для розрахунку та обліку економії в результаті 
скорочення витрат, які підприємство отримує 
внаслідок пільг встановлених для стимулювання 
інноваційної діяльності та участі підприємств у 
підготовці персоналу. 

Важливим завданням стратегічного аналізу на 
підприємстві є визначення факторів, які забезпечать 
сталий розвиток підприємства в довгостроковому 
плані. 

Таблиця 1 
Наукові визначення вчених, щодо стратегічної інформації на підприємстві та її компонентів 

№п/п Автори Думка автора 

1 З.Є. Шершньова [3]. стверджує, що інтерпретація емпіричних даних у складному середовищі – як 
зовнішньому, так і внутрішньому потребує підтримки з боку теорії та різних за 

змістом і призначенням моделей з урахуванням стратегічних інформаційних потреб 
підприємства. 

2 Н.М. Гуржій [4]. доводить, що у процесі обробки інформації необхідно вибрати оптимальні методи 
аналізу інформації, щоб отримані дані були актуальними і релевантними, а при 

використанні інформації необхідно, щоб її отримував своєчасно той, кому вона дійсно 
необхідна. 

3 Г.І.Кіндрацька [5]. пропонує створити спеціальну систему відстеження, основними методами якої є: 
аналіз матеріалів, опублікованих у книгах, журналах та інших інформаційних 
виданнях; участь у професійних конференціях, аналіз досвіду діяльності різних 
організацій; вивчення думки працівників організації, покупців і постачальників; 
проведення зборів і нарад з метою обговорення деяких актуальних питань тощо. 

4 В.А. Верба [6]. висловлює думку, що зростання масштабів інформації та ускладнення структури 
інформаційного простору зумовлюють потребу в оптимізації інформаційних потоків 

для забезпечення ефективності управління підприємством. 

 
Для створення інформаційного забезпечення 

стратегічного аналізу необхідно дотримуватися таких 
принципів: достовірність інформації, оптимальність її 
обсягу, забезпечення контролю над інформацією та 
захисту від несанкціонованого доступу, постійне 
оновлення даних, адаптивність, конкретним умовам 
розвитку підприємства, вчасність введення і 
виведення інформації. У зв’язку з цим необхідно 
вдосконалити збір інформації, яка потрібна для 
виконання цієї роботи. Методи нагромадження 
інформації повинні забезпечити ефективність 
системи облікового процесу, що знаходить прояв у 
повноті відображення господарських операцій, 
точності, часовій відповідності тощо. 

Завдання стратегічного аналізу полягає в тому, 
щоб на основі розрізнених даних створити цілісну 
картину стану суб’єкта господарювання, виявити 
тенденції розвитку та надати об’єктивну інформацію 
для прийняття найбільш ефективних рішень стосовно 
цілей, напрямів, шляхів довгострокового розвитку 
підприємства, тобто забезпечити інформацією 
процедури формування економічної стратегії. Сама 

процедура формування стратегії може бути уявлена 
як багатоступінчастий процес планування в системі 
управління підприємством. 

Джерелами інформації можуть бути: фінансова 
звітність; статистична звітність виробництва, 
продажів, якості; звіти про обстеження, що були 
проведені раніше; різні статистичні дані та ін. Значну 
вигоду можна отримати з аналізу різних 
статистичних даних, які за допомогою сучасних 
аналітичних методів перетворюють вже відомі знання 
у нові. 

Для стратегічного ж аналізу необхідна 
інформація, яка фіксує не тільки стан окремих 
підрозділів або підприємства як системи в цілому, але 
і та, яка характеризує динаміку і тенденції розвитку, 
що дає змогу визначити базові системоутворюючі 
параметри та скласти наукову базу для її безпечного 
відтворення. 

При формуванні стратегії необхідно використо-
вувати систему показників, забезпечує прогнозування 
можливості підприємства досягти стратегічних цілей 
і одночасно реагувати на зміни економічного 
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характеру. Тому одним із напрямів удосконалення 
облікового процесу є визначення характеру і обсягу 
інформації, яка необхідна керівникам підприємства. 

 Для забезпечення довгострокового сталого 
промислового розвитку пріоритетними є фактори 
інноваційної діяльності, облік яких не проводиться в 
достатньому обсязі. Також важливими, такими, що 
потребують уваги, є показники кваліфікації 
персоналу, ступеня його самореалізації та ін. З метою 
стратегічного аналізу необхідно вдосконалити 
обліковий процес, розширивши обсяг інформації за 
такими напрямами: наукові дослідження та розробки, 
персонал, якість продукції (послуг). 

Підприємство може зустрітися з деякими 
труднощами, які виникають при розробці економічної 
стратегії підприємства, вона в свою чергу є 
дефіцитом достовірної інформації. На сьогодні 
стратегічна інформація є одним з найважливіших і 
потрібних на підприємстві факторів ефективності 
стратегічного аналізу. Щоб розширити обсяг 
інформації на підприємстві виділяють такі показники, 
які характеризують інноваційну діяльність 
підприємства і підготовку та перепідготовку 
персоналу, облік яких недостатньо забезпечений у 
нормативно-правових аспектах.  

ВИСНОВКИ 
Отже, для забезпечення інформаційних потреб 

спеціалістів-аналітиків пропонується вдосконалити 
обліковий процес за такими напрямами: визначення 
характеру та обсягу інформації, яка необхідна 
керівникам підприємства; формування системи 
управлінського обліку за місцем виникнення витрат і 
центрами відповідальності; визначення і облік 
доходів або інших результатів, які підприємство 
отримало внаслідок витрат на підвищення 
кваліфікації кадрів, дослідження і розробки, 
впровадження інновацій. 

Удосконалення системи обліку на підприємстві з 
метою інформаційного забезпечення стратегічного 
аналізу, повинно враховувати всі фактори, які 
впливають на діяльність підприємства, та 
дозволятиме інформаційна система управління 
підприємством для прийняття стратегічних рішень, 
що потребує застосування комплексу програмних 
засобів, які перевіряють своєчасність, корисність і 
достовірність інформації. 
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