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У статті розглянуто сучасні підходи до формування інструментарію інформаційного забезпечення 
діяльності підприємств. Обґрунтовано доцільність інформаційного забезпечення діяльності підприємств 
та окреслено його основну мету. Визначено напрями організації інформаційної підтримки розвитку підпри-
ємств на державному рівні. Запропоновано розглядати обліково-інформаційне забезпечення як складник 
інтегрованої системи обліково-інформаційного управління підприємством та як систему ресурсного за-
безпечення. Уточнено принципи побудови інтегрованої системи обліково-інформаційного забезпечення. 
Здійснено групування інформаційної системи підтримки щодо прийняття управлінських рішень. Розро-
блено модель формування інформаційно-керуючої системи підприємств. Запропоновано використовувати 
уніфіковану форму ведення обліку для підприємств як державної, так і приватної форми власності. Окрес-
лено можливість упровадження пілотного проекту зі створення інтернет-порталу, де, з одного боку, 
будуть висвітлені значущі та перспективні проекти, а з іншого – потенційні інвестори.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, сучасний інструментарій, обліково-інформаційна систе-
ма, інформаційно-керуюча система підприємств, програмне забезпечення облікових процесів, управління, 
стратегічний облік.

В статье рассмотрены современные подходы к формированию инструментария информационного 
обеспечения деятельности предприятий. Обоснована необходимость информационного обеспечения дея-
тельности предприятий и определена его основная цель. Рассмотрена возможность организации инфор-
мационной поддержки развития предприятий на государственном уровне. Предложено рассматривать 
учетно-информационное обеспечение как составляющую интегрированной системы учетно-информаци-
онного управления предприятием и как систему ресурсного обеспечения. Уточнены принципы построения 
интегрированной системы учетно-информационного обеспечения. Осуществлена группировка информа-
ционной системы поддержки для принятия управленческих решений. Разработана модель формирования 
информационно-управляющей системы предприятий. Предложено использовать унифицированную форму 
ведения учета для предприятий как государственной, так и частной формы собственности. Определены 
возможности внедрения пилотного проекта по созданию интернет-портала, где, с одной стороны, будут 
освещены важные и перспективные проекты, а с другой – потенциальные инвесторы.

Ключевые слова: информационное обеспечение, современный инструментарий, учетно-информаци-
онная система, информационно-управляющая система предприятий, программное обеспечение учетных 
процессов, управление, стратегический учет.

In the article role of the information resources as the basis of informational support of the enterprise activity 
and driver of its strategic success is highlighted. The necessity of informational support of the enterprises' activity 
is substantiated and its main purpose is defined. It is marked that the effectiveness of informational support of the 
enterprise activity depends not only on the availability of information resources but also on the implementation of the 
latest informational tools of enterprise management, streamlining of accounting and informational support of the en-
terprise. Therefore, modern approaches to the formation of tools for information support of enterprise are reviewed. 
The possibility of organizing informational support for the development of enterprises at the state level is considered. 
In particular, it is proposed to consider accounting and informational support as a component of an integrated system 
of accounting and information management of an enterprise as well as a system of resource support. According to 
this, it was identified the need to create an Internet portal within the framework of the implementation of the regional 
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program of development of information infrastructure of enterprises, which is aimed at stimulating and supporting 
their development within the framework of regional information policy. The principles of building an integrated ac-
counting and informational support system, such as accuracy, reliability, continuity, timeliness, efficiency, etc., have 
been clarified. It is noted that the concept of information, from the point of view of the functioning of enterprises, 
should be based on the consideration of the information that is directly involved in the relevant economic processes. 
The management informational support system was grouped. The model of formation of the information-manage-
ment system of the enterprises is developed and its key components (database, knowledge base, innovation model-
ing base, and imitation modeling base) are defined. It is proposed to use a unified form of accounting for enterprises, 
both public and private.

Key words: informational support, modern tools, accounting and informational system, information and manage-
ment system of enterprises, software for accounting processes, management, strategic accounting.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах господарювання ефективне використання 
інформаційних ресурсів є першочерговим 
завданням для успішного управління підприєм-
ством, яке спрямоване на стабілізацію фінан-
сового стану, максимізацію балансової вартості 
та прибутків, забезпечення економічної без-
пеки й уникнення економічних загроз. Ключо-
вим елементом інформаційного забезпечення 
управління діяльністю будь-якого підприєм-
ства є інформаційні ресурси, адже саме вони 
визначать ступінь інформаційного задоволення 
різного роду користувачів. Рівень проінформо-
ваності на всіх стадіях управління (збір обліково-
аналітичних даних за всіма стадіями життєвого 
циклу) є основою його стратегічного розвитку та 
досягнення підприємницького успіху у вигляді 
додаткової вартості та прибутків. Під впливом 
чинників зовнішнього середовища і внутріш-
ніх чинників формуються передумови розвитку 
обліково-інформаційного забезпечення управ-
ління діяльністю підприємства по мірі задово-
лення потреб зацікавлених користувачів. За цих 
умов часто спостерігається підвищення вимог 
до змісту, форм, терміну представлення інфор-
мації, її якості, достовірності, що приводить 
до суттєвого зростання обсягів інформаційних 
ресурсів для управління загалом. 

Інформаційне забезпечення для управління 
діяльністю підприємства залежить не лише від 
наявної інформаційної бази, але й від можли-
востей використання новітніх інформаційних 
інструментів управління підприємством, упоряд-
кування обліково-інформаційного забезпечення 
підприємства. Сучасним технологіям та інстру-
ментаріям інформаційного забезпечення з пози-
цій обліку й управління діяльністю підприємства 
на основі обліково-інформаційних ресурсів при-
діляється недостатня увага як у теоретичному, 
так і у практичному аспектах. Вищевикладене 
актуалізує тематику цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дискусійні питання щодо обліково-інформацій-
ного забезпечення для управління підприєм-
ством загалом та його елементів (бізнес-проце-
сів) досліджували у своїх працях такі науковці, 
як: І.П. Босак, Л.С. Веретін, В.В. Гадін, М.П. Дени-
сенко, О.В. Карпенко, А.І. Маркіна, С.С. Пала-
гута, С.П. Петренко, А.А. Пилипенко, М.С. Пуш-

кар, Л.О. Терещенко, А.І. Ярогова, І.М. Яровий. 
Однак проблема формування інтегрованої сис-
теми обліково-інформаційного забезпечення та 
інформаційно-керуючої системи управління під-
приємством ще й досі залишається мало вивче-
ною та потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження сучасних підходів до формування 
інструментарію інформаційного забезпечення 
та визначення комплексу заходів щодо його 
вдосконалення, оцінка можливостей здійснення 
інформаційної підтримки розвитку підприємств 
на державному рівні, а також запровадження 
уніфікованої форми ведення обліку для підпри-
ємств усіх форм власності, як державної, так і 
приватної.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне використання інформаційного забез-
печення спрямоване на отримання резуль-
тативності в частині реалізації не тільки його 
повсякденних завдань, але й стратегічних цілей 
економічного розвитку, що потребує новітніх під-
ходів до оцінки інформаційних ресурсів з боку 
їхньої доцільності та економічності. З метою 
посилення конкурентних позицій підприємства 
необхідно підвищувати рівень інформаційного 
забезпечення, що дасть можливість збільшити 
оперативність та чіткість у прийняті управлінських 
рішень та стабілізації його фінансового стану. 

Головною вимогою ефективної організації 
інформаційного забезпечення управління діяль-
ністю підприємства є використання обліково-
інформаційних ресурсів із застосуванням під-
ходу, який базується на ідеї ресурсного циклу.

Основою інформатизації та діджиталізації 
суспільства в його динаміці і структурі є впрова-
дження інформаційних технологій та створення 
інформації, а не тільки матеріальних цінностей. 
Інформаційні технології та інформація як ресурс 
є системоутворюючим елементом діджиталі-
зованого та інформаційного суспільства. Це 
зумовлено тим, що будь-яка стадія управлін-
ської діяльності, ринкова структура є інформа-
ційним простором, і участь в ньому держави 
забезпечить максимально можливу його одно-
рідність, ефективну систему розповсюдження 
інформації і запобігання появі недостовірної 
інформації, що може дестабілізувати ринкові 
механізми. 
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Використання та функціонування інформа-
ційних технологій, створення інформаційних 
ресурсів, інформаційного ринку та інформа-
ційного простору є найважливішим напрямом 
розвитку будь-якого господарюючого суб’єкта 
на макро-, мезо- та макрорівнях. Специфічною 
рисою глобального ринку інформації є те, що 
його стан та рівень розвитку виступають одно-
часно і результатом, і умовою функціонування 
економіки, оскільки це пов’язано з інформацій-
ними потребами зацікавлених споживачів і з 
можливостями пропозиції сучасних інформа-
ційних технологій. Такого трактування інформа-
ційного ринку дотримується Л.С. Веретін [1]. На 
підставі аналізу проведених досліджень вважа-
ємо, що доцільно розробити державну інформа-
ційну політику, спрямовану на реалізацію дієвих 
заходів уповноважених державних органів для 
підтримки розвитку ринку інформаційних про-
дуктів і послуг. 

У ст. 6 Закону України «Про інформацію» 
визначено, що державна інформаційна полі-
тика – це сукупність основних напрямів і спо-
собів діяльності держави з одержання, вико-
ристання, поширення та зберігання інформації. 
Таким чином, державна інформаційна політика 
є регулюючим механізмом, який спрямований 
на розвиток та захист інформаційного про-
стору суспільства, та пов’язана із отриманням, 
накопиченням, групуванням, узагальненням, 
зберіганням та передачею всіх видів інформа-
ції. Такої ж позиції щодо розуміння поняття та 
функціональних завдань державної інформа-
ційної політики дотримуються М.П. Денисенко, 
І.В. Колосов [2].

Зростання необхідності інформаційної під-
тримки для управління розвитком вітчизняних 
підприємств як на мезо-, так і на макрорівнях, 
на думку сучасник дослідників, потребує роз-
роблення та реалізації регіональної програми 
щодо розвитку інформаційної інфраструктури 
підприємств, яка слугуватиме підтримці та 
стимулюванню їхнього розвитку в межах регіо-
нальної інформаційної політики [3]. Вважаємо, 
що, окрім цього, ця регіональна програма пови-
нна базуватися на взаємодії чотирьохланкової 
системи “соціум – держава – бізнес – спожи-
вач”, в основі якої лежать партнерські відно-
сини щодо напрямів розвитку інформаційної 
політики. Запропонована схема організації та 
впровадження інформаційної взаємодії підпри-
ємств із державними органами управління, 
об’єктами інфраструктури ринку та іншими 
господарськими системами дасть змогу сфор-
мувати цілеспрямовані інформаційні потоки. 
Така організація інформаційної політики забез-
печить накопичення та концентрацію інформа-
ції в межах вищезазначеної інформаційно-ана-
літичної структури, визначить взаємозв’язок і 
системність інформаційної взаємодії, сформує 
передумови інформаційного забезпечення з 
метою розроблення стратегії сталого розвитку 

для підприємств. Отже, вдосконалення сис-
теми забезпечення інформаційної взаємодії між 
суб’єктами господарювання шляхом створення 
єдиної регіональної інформаційно-аналітичної 
структури для підтримки сталого розвитку під-
приємств дасть змогу створити інформаційні 
ресурси з більш високою споживчою корисністю, 
як на регіональному рівні, так і на конкретному 
підприємстві. 

У межах реалізації співпраці органів дер-
жавної, муніципальної влади, бізнесу та роз-
ширення можливостей програми вважаємо за 
доцільне запровадити пілотний проект зі ство-
рення інтернет-порталу, де, з одного боку, будуть 
висвітлені значущі та перспективні проекти, а з 
іншого – потенційні інвестори. Це дасть змогу 
залучити інвестиції та управлінський ресурс у 
розвиток підприємств (бізнесу).

Передумови розвитку інформаційного забез-
печення підприємств зумовили необхідність у 
формуванні його інформаційного простору – 
сукупності інформаційної бази даних обліку, еко-
номічного аналізу, контролю для підвищення 
рівня обґрунтованості прийняття управлін-
ських рішень. Структура інформаційного про-
стору суб’єктів господарювання представлена 
у вигляді взаємозв’язаного комплексу коорди-
нат, які об’єднані в єдину інформаційну сис-
тему. Тільки їхня узгоджена робота забезпечить 
ефективне та конкурентоспроможне управління 
діяльністю підприємства. 

Основним елементом в управлінні будь-якої 
системи є система підтримки прийняття рішень 
(СППР). ЇЇ призначення полягає в інформацій-
ному та ресурсному забезпеченні підтримки і 
прийняття управлінських рішень через орга-
нізацію відповідних аналітичних процедур, а 
також забезпечує довгострокову фінансово-еко-
номічну діяльність суб’єктів господарювання. 
Основним призначенням СППР є відображення 
кількісних оцінок управлінських рішень, що 
базуються на даних, одержаних у результаті 
проведення обчислювальних експериментів [4]. 
Інформаційні системи діяльності підприємств і 
підтримки прийняття рішень щодо його розви-
тку, на нашу думку, слід поділити на три групи:

1) інформаційні системи як основи для при-
йняття довгострокових рішень про стратегію 
розвитку підприємства (більше 1 року);

2) інформаційні системи як основа для при-
йняття управлінських рішень у короткотрива-
лому періоді (менше 1 року);

3) інформаційні системи як основа для вико-
нання управлінських рішень на адміністратив-
ному та оперативному рівнях (щоденно, щоде-
кадно, щомісячно).

Це дасть змогу створити базиси, які відобра-
жають реальні терміни (швидкість) накопичення 
й обробки інформації щодо прийняття управлін-
ських рішень та визначення реального фіксо-
ваного стану на відповідний момент часу. При 
цьому структуризація і систематизація елемен-
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тів інформаційного простору підприємств забез-
печує принцип інтеграції усіх його елементів. 
Зазначені системи утворюють ієрархію інфор-
маційних потоків.

Враховуючи особливості і основні відмінності 
інформаційних ресурсів від будь-яких інших 
видів ресурсів, доцільно розробляти принци-
пові нові підходи до їхньої оцінки, базуючись на 
теорії інформації, теорії бухгалтерського обліку, 
теорії інформаційного простору та інформацій-
них ресурсів. Ці підходи дозволять визначити 
цінність інформації, а також здійснити вибір 
найраціональнішої системи збору, обробки 
облікових даних і формування на їхній основі 
сукупності інформаційних ресурсів підприєм-
ства. Рівень інформаційної взаємодії ринко-
вих суб’єктів, як вважає низка авторів, а саме 
І.М. Яровий, Н.Б. Гальмакова, О.В. Михайлова, 
виражається в організації інформаційних пото-
ків певної спрямованості та залежить від інтен-
сивності й ефективності трансформації накопи-
чених знань в інформаційний фактор стійкого 
розвитку обліково-аналітичних систем [5]. 

Поява нових видів обчислювальної тех-
ніки та розвиток інформаційних технологій, а 
також сучасних підходів в управлінні і забез-
печенні потреб адміністрації підприємства 
в необхідній інформації розширили сферу 
застосування обліку і використання обліково-
аналітичної інформації. Під впливом різних 
чинників та в умовах взаємодії виробничо-
господарських та інформаційних сфер визна-
чається зміст та вимоги до обліково-інформа-
ційного забезпечення управління діяльністю 
підприємства залежно від інформаційних 
потреб, що дає змогу констатувати про їхній 
синергетичний ефект. 

Обліково-інформаційне забезпечення управ-
ління на підприємстві повинно гарантувати 
комплексне дослідження усіх об’єктів обліку та 
узагальнення їхніх даних у режимі реального 
часу та отримання результатів для підтримки та 
прийняття раціональних управлінських рішень 
[6]. Саме цей підхід дозволить сформувати 
інтегровану систему обліково-інформаційного 
забезпечення управління підприємством, яка 
включає в себе дані фінансового, управлінського 
та стратегічного обліку (в напрямах дотримання 
облікової політики), що сприятиме перспектив-
ному розвитку підприємств та уникненню бан-
крутства. Важливим елементом у формуванні 
цієї системи є принципи її побудови. До таких 
принципів належать:

1) принцип точності і достовірності – відсут-
ність помилок під час формування бази даних 
накопиченої інформації; 

2) принцип безперервності – систематичний 
збір, накопичення, обробка та узагальнення 
інформації;

3) принцип своєчасності та оперативності – 
пошук необхідної інформації і швидкість дослі-
дження ринку;

4) принцип повноти та раціональності збору 
інформації – пошук тих подій, які можуть впли-
нути на рішення, що приймається на її основі, 
та збір необхідної інформації для формування 
всебічного аналізу; [7]

5) принцип економності – оптимізація витрат 
на отримання й обробку інформації; 

6) принцип простоти – доступність у сприй-
нятті інформації; 

7) принцип чіткості інформаційного потоку – 
відсутність інформаційних перевантажень [8].

Для систематизації інформаційних пото-
ків, повноцінного та об’єктивного обліку важ-
ливе значення має забезпечення підприємств 
комп’ютерними програмами. На нашу думку, 
доцільно розробити уніфіковану (єдину) авто-
матизовану програму ведення обліку та вико-
ристовувати її на підприємствах усіх форм 
власності.

Використання бази даних, бази знань, інно-
ваційного та імітаційного моделювання, а також 
дослідження інформаційних технологій і прин-
ципів функціонування інформаційного простору 
суб’єктів господарювання дозволили розробити 
модель організації інформаційно-керуючої сис-
теми на підприємстві, яка дасть змогу забезпе-
чити інтеграцію комплексу дій у процесі управ-
ління та усіх складників інформаційного процесу 
в єдиний взаємозв’язаний комплекс (рис. 1). 

Використання імітаційного моделювання під 
час прийняття управлінських рішень дасть змогу 
підвищити рівень планування та бюджетування, 
збільшити точність планів виробництва, які роз-
робляються з метою стратегічного управління, 
та допоможе окреслити потенційні можливості 
й перспективні напрями розвитку підприємства. 
Впровадження інформаційно-керуючої системи 
дає змогу робити інноваційне моделювання 
щодо впровадження наукових досліджень у 
практичну діяльність підприємств. Для аналізу 
його потенційних джерел та оцінки ризику у при-
йнятті управлінських рішень вважаємо за необ-
хідне здійснювати вибір інформаційних іннова-
цій за допомогою формування матриці ризику 
як складової частини процедури багатокритері-
ального порівняння програмних продуктів.

Розроблена інформаційно-керуюча сис-
тема дасть змогу побудувати багатоступе-
неву ієрархічну систему доступу до управлін-
ської інформації на основі структуризації та 
єдиної класифікації елементів як самої сис-
теми, так і інформаційного комплексу підпри-
ємств загалом. 

Висновки з проведеного дослідження. Пер-
спективний розвиток підприємств та їхнє ефек-
тивне функціонування в сучасному глобальному 
інформаційному просторі залежить наамперед 
від ступеня інформатизації та діджиталізації 
економіки, використання новітніх технологій 
інформаційного забезпечення для управління 
підприємством та з метою отримання результа-
тивності використання інформаційних ресурсів.
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Важливою передумовою для ефективної 
реалізації напрямів розвитку підприємства та 
його стабільного функціонування є викорис-
тання спеціального інструментарію та прин-
ципів інформаційного забезпечення в процесі 
управління його виробничо-господарською 
діяльністю. На основі проведеного аналізу тео-
ретичних досліджень сформовано загальний 
підхід та базис визначення економічного змісту 
та ролі інформації в розвитку підприємств.

Концепція інформації з позицій функціо-
нування підприємств в умовах конкурентного 
середовища та сталого розвитку повинна базу-
ватися на систематизації тієї інформації, яка 
безпосередньо бере участь у новітніх економіч-
них та бізнес-процесах. В основі інформаційного 
забезпечення управління діяльністю підприєм-
ства лежить інформація, від використання якої 
залежить ефективність функціонування підпри-
ємства та можливість формування його потенцій-
них інформаційних ресурсів. Виходячи з цього, 
здійснено групування інформаційної системи під-
тримки щодо прийняття управлінських рішень.

Проведене дослідження можливостей і пере-
думов інформаційного забезпечення управління 
діяльністю суб’єктів господарювання зумовило 
необхідність створення системи формування їх 
інформаційного простору.

Обґрунтовано доцільність посилення інфор-
маційної безпеки та інформаційної підтримки 

для розвитку вітчизняних підприємств як на 
мікро-, так і на мезо- та макрорівнях. У межах 
реалізації державної інформаційної політики та 
регіональної програми розвитку інформаційної 
інфраструктури підприємства запропоновано 
створення інтернет-порталу. Цей проект пови-
нен стати інструментом для налагодження парт-
нерських відносин між соціумом, державою, біз-
несом і споживачем.

Інформаційним забезпеченням управління 
діяльністю підприємств повинна стати побудо-
вана належним чином інтегрована система облі-
ково-інформаційного забезпечення управління, 
яка виступає як сукупність облікової інформації, 
отриманої в результаті безперервної взаємодії її 
підсистем (фінансового, управлінського та стра-
тегічного обліку) та сприяє прийняттю управлін-
ських рішень на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
У межах удосконалення обліково-інформацій-
ного забезпечення запропоновано розробити уні-
фіковану форму ведення обліку для підприємств 
як державної, так і приватної форми власності.

Розвиток сучасного суспільства сприяє зрос-
танню стрімкими темпами обсягів інформації, 
що використовується для управління. До того ж, 
функціонування вітчизняних підприємств в рин-
кових умовах та в умовах світової глобалізації 
вимагає від них мобільності й оперативності у 
прийнятті управлінських рішень. Недостатність 
та несвоєчасність відповідної інформації або її 

 
Рис. 1. Модель організації інформаційно-керуючої системи на підприємстві
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недостовірність можуть не лише призвести до 
краху підприємства, а й спричинити негативні 
суспільні наслідки. За цих умов інформаційній 
системі підприємства приділяється особлива 
увага, оскільки вона здатна суттєво вплинути та 
має вагомий внесок у процесі прийняття рішень. 
Розроблення, прийняття і підтримка управлін-
ських рішень є складним процесом, який базу-
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ється на достовірній і всеосяжній інформації 
на усіх рівнях управління. Вищевикладеним 
підтверджується необхідність розробленої та 
представленої нами моделі організації інфор-
маційно-керуючої системи для управління під-
приємством, від ефективності якої визнача-
ється кінцева результативність функціонування 
кожного підприємства.


