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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних економічних умовах діяльність кож�

ного господарюючого суб'єкта є предметом уваги
широкого кола учасників ринкових відносин (орган�
ізацій і осіб), які зацікавленні в результатах його
функціонування. На основі доступної їм звітно�об�
лікової інформації вказані особи намагаються оці�
нити фінансове становище підприємства. Основним
інструментом для цього слугує економічний аналіз,
за допомогою якого можна об'єктивно оцінити
внутрішні і зовнішні відносини об'єкта, що аналізу�
ють: охарактеризувати його платоспроможність,
ефективність і прибутковість діяльності, перспекти�
ви розвитку, а потім за його результатами прийняти
обгрунтовані рішення. Тому актуальним в сучасних
умовах є питання вдосконалення напрямів органі�
зації інформаційного забезпечення фінансового по�
тенціалу підприємств. Відповідно до цього у статті
досліджувались організаційно�інформаційна модель
та класифікація економічної інформації фінансового
потенціалу суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Різним аспектам проблеми інформаційного за�
безпечення підприємств за останні роки присвяче�
но багато робіт зарубіжних та вітчизняних еко�
номістів. У цих роботах достатньо детально розг�
лядається формування системи економічної інфор�
мації фінансового потенціалу суб'єктів реального
сектора економіки. У той же час питанням розроб�
ки інформаційної бази аналізу, що визначає дже�
рела утворення та види економічної інформації, за
допомогою якої мають досліджуватись об'єкти ана�
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лізу [6], на сучасному етапі дослідники надають не�
достатньої уваги. Аналіз літературних джерел
свідчить про те, що недостатність наукових розро�
бок у сфері формування інформаційного забезпе�
чення фінансового потенціалу підприємства при�
зводить до неякісного його аналізу. Тому система
організаційного забезпечення цього потенціалу
потребує поглиблення та конкретизації.

Питанню формування інформаційного забез�
печення фінансового потенціалу на підприємствах
присвячено багато публікацій у спеціалізованій
літературі, а також досліджень науковців, таких
як: С.А. Кузнецова, В.О. Подольська, О.В. Яріш,
С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецька, Н.В. Не�
стеренко, К.С. Салига, Г.В. Савицька, Т.Д. Костен�
ко, Є.О. Підгора, В.С. Рижков, В.А. Панков, А.А.
Герасимов, В.В. Ровенська та інші.

Аналіз та узагальнення публікацій з даної про�
блематики дають підстави зробити висновок, що
дотеперішні науково�методичні підходи до питань
формування та організації інформаційного забез�
печення підприємств, оцінювання якості їх сфор�
мованості в умовах трансформації належно не вра�
ховують особливостей побудови організаційно�
інформаційної моделі як засобу формалізації
фінансового аналізу суб'єктів господарювання,
про що свідчить відсутність обгрунтування єдиної
послідовності етапів формування інформаційно�
го забезпечення підприємств.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності поняття

"інформаційне забезпечення фінансового потен�
ціалу", удосконалення етапів процесу формуван�
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ня організаційно�інформаційної моделі, класифі�
кації його економічної інформації.

Під час проведеного дослідження для реалі�
зації мети вирішувались такі завдання: системати�
зація та вдосконалення основних напрямів розроб�
ки організації інформаційного забезпечення, дос�
лідження процесу розробки організаційно�інфор�
маційної моделі фінансового аналізу та вдоскона�
лення класифікації економічної інформації фінан�
сового потенціалу суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж перейти до визначення та формуван�

ня послідовності етапів процесу формування
організаційно�інформаційної моделі суб'єктів гос�
подарювання, доцільно розглянути сутності по�
нять та категорій "інформація", "забезпечення",
"інформаційне забезпечення" та "інформаційне
забезпечення фінансового потенціалу".

Термін "інформація" (лат. informatio) означає
"пояснення", "повідомлення". Він набув ужитку ще
наприкінці ХІХ сторіччя , але спочатку викорис�
товувся лише щодо засобів зв'язку. З розвитком
науки і техніки інформацію почали розглядати
залежно від конкретного змісту з виокремлюван�
ням її різновидів, які стосуються різних галузей
людської діяльності.

Нині під інформацією розуміють сукупність
корисних відомостей. Інформація є одним із ре�
сурсів, який може накопичуватися, реалізуватися,
поновлюватися, є придатним для колективного
використання та у процесі споживання не втрачає
своєї якості [2].

Поняття "забезпечення" визначається як дія зі
значенням забезпечити (постачати щось у дос�
татній кількості), задовольняти або як те, чим за�
безпечують (матеріальні цінності, кошти) [8].

Якщо розглянути поняття "інформація" та "за�
безпечення", то можна дати визначення категорії
"інформаційне забезпечення", де:

 — інформаційне забезпечення — це процес
постачання інформації будь�якого виду (структу�
рована або неструктурована) та створення умов
для доступу до неї;

— інформаційне забезпечення — це засіб або
цінність, яким забезпечується користувач для за�
доволення своїх потреб та здійснення будь�якої
діяльності, а саме — інформація як ресурс.

Отже, інформаційне забезпечення в обох його
аспектах — як інформаційного джерела, так і про�
цесу — має суттєве теоретичне та практичне зна�
чення [8].

Фінансовий потенціал — це обсяг власних, по�
зичених та залучених фінансових ресурсів підприє�
мства, якими воно може розпоряджатися для
здійснення поточних і перспективних витрат [4].

Таким чином, інформаційне забезпечення
фінансового потенціалу підприємства — це пост�
ійно діюча система взаємозв'язків фахівців, облад�
нання і сучасних методів дослідження, призначе�
них для збору, класифікації, аналізу, оцінки та

передачі інформації, необхідної для управління
фінансовим потенціалом підприємства задля
підвищення ефективності його використання.
Тому від якості інформаційного забезпечення
фінансового потенціалу залежить і якість самого
аналізу, управління цим потенціалом.

Інформаційне забезпечення фінансового по�
тенціалу як процес повинне будуватися на деяких
вимогах, які розподіляються на основні й друго�
рядні.

До основних належать:
— вимога цінності для усіх користувачів інфор�

мації;
— вимога надійності.
У свою чергу, вимога цінності поділяється на

три фактори:
— своєчасність, цей фактор показує, що інфор�

мація повинна своєчасно надійти до користувача
ще "свіжою", якщо така вимога не виконується, то
застаріла інформація не може повно відображати
реальне становище підприємства;

— прогнозна — здатність інформації бути ос�
новою прогнозування на майбутнє перспектив
підприємства;

— цінність зворотного зв'язку, що дає мож�
ливість користувачеві інформації встановити, на�
скільки правильні були оцінки перспектив роботи
підприємства, зроблені раніше.

До вимоги надійність слід віднести такі фак�
тори:

— вірогідність опису діяльності підприємства,
тобто фінансова інформація повинна відобража�
ти економічну сутність операцій підприємства;

— нейтральність звітності, тобто відсутність у
її укладачів негативного наміру до користувачів
щодо прийняття певного рішення;

— перевіреність, тобто проведення певних
аудиторських перевірок з ціллю дослідження віро�
гідності первинного документування.

До другорядних вимог доцільно віднести такі:
— співставність — можливість порівняння

(співставлення) даних фінансової звітності про
роботу певного підприємства з іншими даними,
обраними за багатьма ознаками;

— сталість — дотримання визначених проце�
дур складання звітності в рамках одного обліко�
вого періоду (року) [7].

З огляду на роль інформаційного забезпечен�
ня на сучасному етапі основною вимогою є ко�
рисність, яка свідчить про його якість та ефектив�
ність. Тоді основними завданнями інформаційно�
го забезпечення, які повинні бути вирішені ним, є:

— створення повного фонду інформації;
— створення умов для інформаційного забез�

печення на різних рівнях;
— об'єднання інформаційних потоків різних

рівнів;
— забезпечення єдності процесу отримання та

передачі інформації;
— стандартизація процесу інформаційного за�

безпечення;
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— доступність для користувачів з різним рів�
нем підготовки та з різними фінансовими можли�
востями [8].

Для того, щоб ретельно дослідити виконання
завдань інформаційного забезпечення, потрібно
побудувати організаційно�інформаційну модель
аналізу діяльності підприємства, яка є стислою ха�
рактеристикою його суб'єктів та об'єктів, мети і
завдань, системи показників, що визначають па�
раметри об'єктів, інформаційної бази, методів і
прийомів перетворення економічної інформації,
узагальнення результатів аналізу. Ця модель по�
єднує дві основні складові аналізу фінансового
потенціалу підприємтва: організаційну та інформа�
ційну. Організаційна частина вирішує питання сто�
совно характеристики його суб'єктів, об'єктів,
мети, завдань та методичного забезпечення. Ін�
формаційна частина охоплює побудову інформа�
ційної бази аналізу: визначення джерел інфор�
мації, характеристику інформаційного забезпе�
чення та розробку системи показників, за допо�
могою яких передбачається досліджувати об'єкти
аналізу [6].

Організаційно�інформа�
ційна модель фінансового
аналізу фінансового потен�
ціалу підприємства скла�
дається з шести взаємопов'�
язаних складових:

1. Мета і завдання аналі�
зу фінансового потенціалу
— передбачає визначення
мети аналітичної діяльності
та системи знань, послідов�
не вирішення яких призведе
до досягнення поставленої
мети.

2. Об'єкти і суб'єкти фі�
нансового потенціалу — ха�
рактеризує об'єкти аналітич�
ної діяльності та основні їх
параметри, а також суб'єкти
аналізу, які досягають по�
ставленої мети аналізу.

3. Система економічних
показників аналізу фінансо�
вого потенціалу — перелік
показників, які досліджують
об'єкти аналізу, з визначен�
ням певних термінів трива�
лості аналітичного періоду.

4. Інформаційне забезпе�
чення аналізу фінансового
потенціалу — визначає дже�
рела утворення та види еко�
номічної інформації, за до�
помогою яких досліджують�
ся об'єкти аналізу.

5. Методика обробки пер�
винної інформації — передба�
чає характеристику системи

методів і прийомів обробки економічної інформації.
6. Узагальнення і реалізація результатів анал�

ізу фінансового потенціалу — заключний етап
фінансово�економічного аналізу, яка завершуєть�
ся прийняттям управлінських рішень щодо подаль�
шого розвитку об'єктів аналізу [6], в тому числі
визначення головним напрямів підвищення ефек�
тивності використання фінансового потенціалу
підприємства.

Таким чином, наскільки повно будуть розглянуті
етапи побудови організаційно�інформаційної моделі
аналізу фінансового потенціалу підприємства, на�
стільки повно та якісно буде розкрита інформаційне
забезпечення аналізу фінансового потенціалу.

Як відомо, найважливішою складовою части�
ною управлінського процесу, основою аналізу, в
тому числі стосовно фінансового потенціалу під�
приємства, є система економічної інформації.
Економічна інформація — це сукупність даних, які
на базі попереднього якісного пізнання переваж�
но кількісно відображають соціально�економічні
відносини та використовуються для аналізу, уп�
равління, планування і прогнозування соціально�

Таблиця 1. Концептуальні підходи до класифікації економічної
інформації

     
 . . -   - ,    , 

   ,  , , 
,    

 , 
  

   
 

 ,    
   

  
 

,  ,     
  ( ),   , 

   . 
         

,     , 
   ,     

 
  

  
 ,   ,  

  [1]
 . ., 

 . ., 
 . ., 
 . ., 

 . ., 
 . . 

  
 

 ,    
   

   
  

, , , - , -
 ,  ,   

    ,  , 
, 

  
 

   (  ,  
,      ), 

, ,     
,    , 

   ,  
, -  ,   

 ,  , 
 ,   ,  [5]

 . .,  
 . . 

    
 

, , -    
 

       
   
    

   ( ) 
 

      
     
   

  
,     

       [3] 
 . ., 

 . ., 
 . . 

   , , - , , 
    

  
 

,   , , 
- ,      

 
       [6]



ЕКОНОМІКА АПК

46

економічного розвитку [6].
Система економічної інформації пов'яза�

на з аналізом двозначно. З одного боку, аналіз
черпає дані з економічної інформації, яка є
відправною точкою для аналізу. З іншого боку,
в результаті виконаного аналізу виникає нова
інформація, що використовується у майбутнь�
ому, в тому числі при плануванні та управлінні.

Не будь�яка інформація господарської
діяльності може бути отримана з стандартних
форм звітності. Іноді для отримання необхід�
ної інформації необхідно проводити спец�
іальні нагляди, щоб були використані при цьо�
му закони статистики з допустимим розміром
вибірки, прийоми маркетингових досліджень.

При аналізі фінансового потенціалу в про�
цесі організації інформаційної системи необ�
хідно враховувати основні характеристики еко�
номічної інформації, які безпосередньо вплива�
ють на вибір інформаційних технологій рішення
аналітичних завдань. Це може бути досягнуто
за допомогою певної класифікації економічної
інформації. Розглянемо, як деякі вчені�економісти
розрізняють класифікаційні ознаки (табл. 1).

Розглянувши вищезазначені концептуальні під�
ходи до класифікації економічної інформації, слід
відмітити три основні їх види:

1. Законодавчо�нормативна інформація (дер�
жавні, регіональні закони, акти, нормативні доку�
менти підприємства — службові інструкції, об�
лікова політика та інше).

2. Планова інформація (бізнес�плани, плани�
графіки виробництва, технологічна документація
та інше).

3. Звітна інформація, яка має форму звітності
— статистичної або бухгалтерської.

Для отримання, зберігання, переробки та ви�
користання фінансово�економічної інформації
підприємству необхідна науково обгрунтована си�
стема інформаційного забезпечення фінансового
потенціалу.

Система інформаційного забезпечення фінан�
сового потенціалу являє собою процес безперер�
вного цілеспрямованого підбору відповідних
інформаційних показників, які б повністю відоб�
ражали усі аспекти цього потенціалу (рис. 1).

Таким чином, наскільки якісно буде орга�
нізовано інформаційне забезпечення фінансово�
го потенціалу підприємства, настільки якісною
буде система його управління на підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Актуальність вдосконалення системи організації

інформаційного забезпечення фінансового потен�
ціалу підприємства в сучасних умовах господарю�
вання не викликає сумніву. Адже від якості такого
забезпечення залежить якість, результативність ана�
лізу та управління фінансовим потенціалом.

Система інформаційного забезпечення фінан�
сового потенціалу виступає процесом безперерв�
ного, цілеспрямованого підбору певних інформа�

ційних показників, які повинні враховуватись при
побудові організаційно — інформаційної моделі
його аналізу, необхідної для підвищення ефектив�
ності управління фінансово�економічної діяль�
ності підприємства в цілому.

Подальші дослідження будуть спрямовані на
розробку обгрунтованої системи управління
фінансовим потенціалом підприємства.
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Рис. 1. Система інформаційного забезпечення
фінансового потенціалу підприємства


