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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Процес управління — це система цілей цілеспрямо�

ваних взаємодіючих елементів, де одним з головних є

обліково�аналітичне інформаційне забезпечення, без

якого система працювати не може, і особливо в світлі

впроваджуваного сьогодні в світі нового економічного

механізму  фінансового інжинірингу бізнес�процесів. У

зв'язку з цим, розкривається нова роль таких функцій

обліково�аналітичної підсистеми, як планування, бю�

джетування, облік, аналіз та контроль бізнес�процесів

"центрів відповідальності" в операційній та "центрів

фінансових ситуацій" в фінансовій діяльності.
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LOCATION AND THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY IN THE SYSTEM
OF CONTROL BY THE MODERN ENTERPRISE

Особливістю сучасного наукового пізнання управління є представлення всіх його об'єктів як
систем, під якими розуміють набір взаємодіючих підсистем зі своїми елементами. Однією з
обов'язкових є інформаційна підсистема обліково#аналітичного забезпечення. Вона представ#
ляє собою сукупність здійснюваних функції з планування, бюджетування, обліку, контролю,
аналізу та регулювання. Вони є базою нового інтегрованого економічного механізму в управлінні
підприємством — фінансового інжинірингу, створення якого викликано необхідністю контролю
бізнес#процесів за "центрами відповідальності" операційної та "центрів фінансових ситуацій"
фінансової діяльності, в сучасних, постійно змінюваних, конкурентних умовах. Модель цього
нового інтегрованого економічного механізму управління бізнес#процесами є синтезом функцій
планування, бюджетування, обліку, аналізу і контролю. Тобто для фінансового інжинірингу ви#
рішується задача створення інноваційного обліково#аналітичного забезпечення.

The peculiarity of modern scientific knowledge of management is the representation of all its
objects as systems, which is understood as a set of interacting subsystems with its elements. One of
the mandatory information subsystem of accounting and analytical support. It represents a set of
functions performed on planning, budgeting, accounting, control, analysis and regulation. They are
the basis of a new integrated economic mechanism in the management of the enterprise — financial
engineering, the creation of which is due to the need to control business processes for the "centers
of responsibility" of the operating and "financial centers" of financial activities, in today's constantly
changing competitive conditions. The model of this new integrated economic mechanism for
managing business processes is a synthesis of planning, budgeting, accounting, analysis and control
functions. That is, the task of creating innovative accounting and analytical support is solved for
financial engineering.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Науково�практичні та методичні основи системно�

го підходу в управлінні підприємством висвітлені в пра�

цях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: Гайсес М.А.

[1]; Берталанфі Людвіг фон [2]; Бутинець Ф.Ф. [3]; Доб�

ровський В.М. [4]; Вернадський В.І. [5]; Голов С.Ф. [6];

Мухін В.І. [7]; Пушкар М.С. [8]; Садовський В.Н. [9];

Тюхтін В.С. [10]; Урсул А.Д. [11], але з недостатньо роз�

критою аргументацією взаємозв'язку обліково�аналі�

тичних функцій в системі управління сучасним підприє�

мством, що особливо важливо для українського ринко�

вого середовища і вимагає дослідження.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Недостане висвітлення у вітчизняній науковій літе�

ратурі проблем місця і ролі планування, бюджетуван�

ня, обліку, аналізу і контролю як складових обліково�

аналітичного забезпечення нового економічного меха�

нізму — фінансового інжинірингу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні і оцінці місця і

ролі обліково�аналітичного забезпечення в новому еко�

номічному механізмі управління сучасним підприєм�

ством — фінансовому інжинірингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В узагальненому розумінні управління — це функ�

ція любої організованої системи, яка направлена на збе�

реження динамічної рівноваги з середовищем (еконо�

мічним, соціальним, технологічним) і на його розвиток,

з метою здійснення регулюючого впливу на різні еле�

менти системи для досягнення поставлених цілей.

У літературних джерелах управління розглядаєть�

ся як функція, процес, апарат, процес прийняття рішень,

система. Стосовно цього дослідження управління розг�

лядається як система управління, як процес. Тому розг�

лянемо найбільш обгрунтовані, на нашу думку, визна�

чення змісту цього поняття.

Основним елементом системи управління промисловим

підприємством є перетворення предметів праці в готову про�

дукцію на основі взаємодії основних, допоміжних, забез�

печуючих, обслуговуючих та природних процесів, що в су�

купності являють собою промисловий процес.

Один із засновників загальної теорії систем фон

Берталанфі Л. поняття системи формулював наступним

чином: "Система — це набір взаємодіючих елементів,

це структура, у якій елементи якимось чином діють один

на одного взаємодіють [2].

"Система це група ціленаправлених взаємодіючих

елементів" — Гайсес М.А. [1];

В.І. Вернадський вважав, що "система — це сукупність

взаємодіючих різних функціональних одиниць (біологіч�

них, людських, машинних, інформаційних, природних), що

пов'язані із середовищем та служать досягненню деякої

загальної мети шляхом дії над матеріалами, енергією, біо�

логічними явищами та управління ними" [4].

Мухін В.І, визначає, що "Управління — це процес, а

система управління — механізм, який забезпечує цей

процес" [7].

 В.С. Тюхтін писав: "Система є множина пов'язаних між

собою компонентів тої чи іншої природи, упорядкованих

по відносинам, що володіє певними властивостями. Ця

множина характеризується єдністю, яка виражається в

інтегральних властивостях і функціях множини" [10].

А.Д. Урсул вважав, що "система — це різноманіт�

ність відносин і зв'язків елементів, що складають цілісну

єдність" [11].

Садовський В.Н. вважає, шо "Головною особливі�

стю сучасного наукового пізнання управління є пред�

ставлення всіх його об'єктів як систем; "Систему та су�

купність ми сьогодні вивчаємо буквально у всьому —

теоретично будь�який об'єкт наукового дослідження

може бути розглянутий як окрема система [9];

Отже, система — це не що інше як підприємство

(організація) в статиці, тобто деякий зафіксований на

даний момент часу стан впорядкованості.

Дослідження теорії і практики економічного управлін�

ня різних об'єктів дозволило встановити, що обов'язковою

умовою для цього є необхідність застосування наукових

підходів до управління на підставі системного підходу.

Особливість системного підходу в тому, що він орієн�

тований на розкриття цілісності об'єкта і забезпечую�

чих його механізмів, на виявлення різноманітних типів

зав'язків складного об'єкта і зведення їх в єдину теоре�

тичну картину.

Поняття "системний підхід" (від англ. — systems

approach) стало широко вживатися в 1960—1970 роках,

хоча саме прагнення до розгляду об'єкта дослідження як

цілісної системи виникла ще в античній філософії та науці

(Платон, Арістотель). Ідея системної організації знання, що

виникла в античні часи, формується в середні XVIII століття

і отримує найбільший розвиток в німецькій класичній філо�

софії (Кант, Шеллінг). Системний підхід — це методологіч�

ний напрям у науці, основне завдання якого полягає в роз�

робці методів дослідження і конструювання складноорга�

нізованих об'єктів — систем різних типів і класів.

Одним із найважливіших методів у системному під�

ході, як ефективний засіб вирішення складних, недо�

статньо чітко сформульованих проблем є системний

аналіз. Системний аналіз можна вважати подальшим

розвитком ідей кібернетики: він досліджує загальні за�

кономірності, що відносяться до складних систем, які

вивчаються будь�якою наукою.

Сучасне підприємство, з точки зору науки, — це си�

стема діяльності, тобто виділення із суспільно�еконо�

мічного середовища самоорганізуючим впливом еле�

ментів (персонал, машини і устаткування, матеріальні і

фінансові ресурси), що пов'язані між собою ланцюгом

причинно�наслідкових взаємовідносин і управляємих на

основі одержання і передачі йому інформації, з метою

досягнення кінцевого результату, тобто функціонуван�

ня системи зводиться до руху інформації, енергії, ре�

сурсів, що перетворюються на певні вхід і вихід.

Підприємство, як система, складається із управ�

ляючої і управляємої підсистем, пов'язаних між собою

каналами передачі інформації (рис. 1).

Як управляєма підсистема виступає сукупність ви�

робничих процесів, здійснення яких забезпечує виготов�

лення продукції або надання послуг. Ці обставини ви�

магають поділу управляемої підсистеми на окремі підси�

стеми у відповідності з особливостями перебігу таких

процесів як рівнів управління:

— інформаційних щодо дослідження пошуку і кон�

куренції на ринку;

— підготовки виробництва і освоєння нових видів

продукції, робіт, послуг;

— матеріально�технічного постачання;

— виробничої інфраструктури;

— збуту і реалізації продукції;

— планування, бюджетування, обліку, контролю і

аналізу, регулювання;
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Отже, можна зробити висновок, що система управл�

іння є сукупністю двох підсистем — управляючої (керу�

ючої, що формує дії) і управляемої (об'єкт управління).

Щоб управляюча і управляєма підсистеми працюва�

ли, для менеджерів необхідно створити інформаційне

обліково�аналітичне забезпечення, що представляє со�

бою сукупність здійснюваних менеджерами функції.

На підставі вивчення літературних джерел, у таблиці 1

наведено найважливіші функції управління, запропоновані

провідними українськими науковцями з цієї проблеми.

Всі разом взяті функції управління знаходиться в

єдності, взаємно проникають один в одного і створю�

ють зміст системи управління, а відсутність любої із

функцій робить принципово неможливим здійснення

управління як цілісного процесу.

Оскільки метою дослідження є направленість на

вдосконалення методики обліково�аналітичного забез�

печення внутрішньогосподарських бізнес�процесів, в

умовах використання в управлінні українськими підприє�

мствами методів фінансового і бухгалтерського інжи�

нірингу, які набули широкого використання в країнах з

ринковою економікою, то саме в управлінському обліку,

для цієї мети необхідно здійснити: для операційної

діяльності — синтез функцій бюджетування, обліку,

аналізу та контролю затрат за технологічними бізнес�

процесами "центрів відповідальності", де формується

собівартість, а не за статтями затрат, які тільки узагаль�

нюють їх, а для фінансової діяльності — обліковувати

функції з ризиків, резервів, ліквідності, платоспромож�

ності та інші за "центрами фінансових ситуацій".

Проведені дослідження свідчать про наявність двох

розумінь сутності управлінського обліку: як підсистеми

бухгалтерського обліку і як окремої інтегрованої системи

управління, адже управлінський облік у широкому ро�

зумінні є різновидністю технології підтримки управління.

Найбільш характерною особливістю сучасного ета�

пу розвитку управлінського обліку, викликаного ринко�

вими перетвореннями, що змінили роль управління су�

часним підприємством, є прискорена інтеграція вже тра�

диційних методів планування, бюджетування, нормуван�

ня, обліку, аналізу і контролю в єдину інтегровану інфор�

маційну систему, яку світова наука називає фінансовим

інжинірингом.

Якщо результат дії системи повністю відповідає по�

ставленій меті, то це свідчення достатності даної систе�

ми для даної мети. Тому любий існуючий об'єкт можна

охарактеризувати, відповівши на два питання:

1. Що може зробити цей об'єкт?

2. Яку дію повинен виконати об'єкт?

Ці два питання і визначають мету як завдання і під

цю мету базується система. Фактично своїми діями си�

стема перетворює мету в результат дії.

У цьому плані управління підприємством — це не

що інше як сукупність окремих інформаційних функцій

з планування, бюджетування, обліку, аналізу, контро�

лю та регулювання, кожна з яких є системою. Отже,

звідси управління підприємством базується на систем�

ному підході використання перелічених взаємодіючих

інформаційних функцій.

У сучасній науковій літературі визначено дві основні

процедури системного підходу:

1. Ідентифікація (пізнання, встановлення, формулю�

вання) об'єкту чи предмету вивчення (дослідження, піз�

нання) сукупності елементів як системи.

2. Моделювання — фізичне, представлення систем:

формалізоване або абстрактне (ідеальне) з необхідним

розкриттям змісту, шляхом описування.

За допомогою імітаційних моде�

лей та серії варіантів розрахунків, без

яких вибрати альтернативний варіант

стратегії розвитку промислового під�

приємства неможливо, можна отри�

мати оптимальний варіант певної си�

стеми, включаючи і побудову управ�

Зовнішнє середовище
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Рис. 1. Система управління підприємством

Автори Функції управління
Чумаченко М.Г. [12] Планування, організація, регулювання, контроль, стимулювання
Добровский В.М. [6] Планування, організація, регулювання, облік, контроль, аналіз
Голов С.Ф. [5] Планування, бюджетування, облік, аналіз, контроль
Бутинець Ф.Ф. [3] Планування, облік, контроль, аналіз
Пушкар М.С. [8] Облік, контроль, аналіз 

Таблиця 1. Функції управління за визначеннями
різних авторів
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лінського обліку, для інформаційного забезпечення про

здійснювані бізнеси�процесів операційної та фінансо�

вої діяльності підприємств. Таке моделювання доступ�

не широкому колу користувачів, адже його можна

здійснювати не тільки з використанням програмних ком�

п'ютерних технологій на крупних підприємствах, які

мають такі засоби, але й середніх, де варіанти моделей

розраховуються звичайними фізичними засобами.

Використання таких моделей дозволяє діагностува�

ти управління та в будь�який момент часу оцінити його

ефективність з подальшим виявленням слабких ланок

(критичних точок) та формуванням набору заходів по

їх усуненню. Це викликає необхідність вдосконалення

наявних та розробку нових економічних методів і про�

цедур їх вирішення. До них якраз і відносяться інстру�

менти нового економічного механізму — фінансового

інжинірингу. В його основі лежить організація контро�

лю на підставі управлінському обліку за формуванням

бізнес�процесів певних центрів як об'єктів обліку: в опе�

раційній діяльності — за "центрами відповідальності",

де таким механізмом виступає синтез планування, бюд�

жетування, нормативних методів "стандарт�кост" і

"дірект�кост" та аналізу, а в фінансовій діяльності — за

"центрами фінансових ситуації" як сукупність бізнес�

процесів, що формують ризики, резерви, ліквідність,

платоспроможність та інших ситуацій, що виникають у

процесі фінансової діяльності.

 Отже, на підставі системного підходу до управління

сучасним підприємством, як поєднання підсистем плану�

вання, бюджетування, обліку, аналізу та контролю, які в

свою чергу також можуть розглядатися як окремі систе�

ми управління, з властивими їм елементами, можна ство�

рити найбільш оптимальний варіант ефективного управ�

ління бізнес�процесами підприємства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

У системі управління сучасним підприємством, пред�

ставленого новим економічним механізмом — фінан�

совим інжинірингом, обліково�аналітичному забезпе�

ченню з підсистемами планування, бюджетування, об�

ліку, аналізу та контролю, належить головне місце, яке

визначається його інформаційною роллю, без якої

діяльність підприємства неможлива. Вдосконалення

рекомендованого обліково�аналітичного забезпечення

буде здійснюватися і залежатиме від подальшого по�

ширення впровадження нового економічного механіз�

му фінансового інжинірингу на підприємствах України.
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