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За умов ринкових відносин найважливішими факторами, що забезпечують 

економічний розвиток підприємства є його інформаційного забезпечення та постійне 

удосконалення системи управління підприємством. Система інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту характеризує сукупність інформаційних 

ресурсів, що відображають внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. 

Дослідженням  інформаційної системи фінансового менеджменту займалися такі 

наукові діячі як І. А. Бланк, М. Д. Білик, П. Ю. Буряк, О. Д. Василик та ін. 

Однак, поки що недостатньо визначеною залишається проблема інформаційного 

забезпечення для прийняття ефективних фінансово-господарських рішень на кожному 

етапі управління фінансовою діяльністю підприємства. 

Успіх керівників залежить від різних видів забезпечення їх діяльності: 

правового, інформаційного, економічного, технічного і т. ін. Інформаційне 

забезпечення належить  до основних елементів цієї системи.  

Важливе місце в  загальному потоці інформації займає економічна інформація, 

яка  здійснює основні функції управління: планування, облік, аналіз та контроль [2]. 

Існує внутрішня і зовнішня інформація. До внутрішньої інформації відносять дані 

бухгалтерської звітності; податкова звітності;  та тому подібна ця інформація 

розглядаються за ряд періодів – місяць, квартал, рік. Зовнішня фінансова інформація 

включає відомості державних фінансових органів, атакож огляди про макроекономічну 

ситуацію в країні. 

Зміст концепції (табл. 1) полягає в тому, що контролінг є елементом системи 

інформаційного забезпечення підприємства та зорієнтований на збір, обробку та 

перевірку інформації для прийняття управлінських рішень. Концепція інформаційної  

функції спрямована на  інформаційну підтримку процесу планування та контролю [2]. 

Функції координації різних підсистем управління, передусім планування, 

контролю та інформаційного забезпечення. Потреба в цьому зумовлюється поділом 

системи управління на складові: організація, система планування та контролю, 

інформаційна система, система управління персоналом, система цілей та принципів 

управління [3]. 
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Таблиця 1 

 Концепції поліпшення організації та здійснення фінансового контролінгу 

№ Назва концепції Характеристика концепції 

1. Концепція функції контролю Контроль пріоритетних напрямів 

діяльності суб’єкта господарювання 

2. Концепція інформаційної функції Інформаційна підтримка процесу 

планування та контролю 

3. Концепція функції координації Координація різних підсистем управління 

 

Головне управління статистики у Черкаській області у 2015 році проводило 

тематичне анкетне опитування користувачів щодо статистичної інформації показників 

(табл. 2). 

Таблиця 2  

Оцінка якості статистичної інформації зі статистики зовнішньої торгівлі у % в 

Черкаській області[1] 

 

Відмінно Добре Задовільно 
Незадо

-вільно 

Складно 

відповісти 

Відповідність/Релевантність 10 70 10 – 10 

Точність/Надійність  20 60 10 – 10 

Своєчасність та 

Пунктуальність 30 50 10 
– 10 

Доступність та 

Зрозумілість/Ясність  10 50 30 
– 10 

Послідовність/Узгодженість 

та Зіставність /Порівнянність 
30 30 30 – 10 

 

За даними таблиці 2 бачимо, що більшість опитаних користувачів (70%) добре 

оцінили інформаційне забезпечення користувачів статистичної інформації щодо якость 

статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів). 

20% опитаних оцінили на краще зміни інформаційного забезпечення порівняно з 

минулим роком / попереднім зверненням, 60% вважають, що воно залишилось без змін. 

Отже необхідно підбирати  достовірнуінформацію. Наявність некоректної 

інформації знижує якість оцінки отриманих результатів в суб’єктів господарювання. 

Дотримуватисьосновним вимогам до інформації, яка формує систему інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту підприємства. 

Таким чином, налагоджена система інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту підприємства потребує формування необхідного обсягу інформації, 

необхідної для оцінки фінансового потенціалу, що дозволить виявити і більш повно 

використовувати внутрішні потенційні можливості підприємства. 
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