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нуючі методики оцінки інвестиційної привабливості не враховують 
якості корпоративного управління, показники якого важливі як для 
розуміння рівня інвестиційної привабливості, так і корпоративної без-
пеки. 

Оцінка інвестиційної привабливості для акціонерного товариства 
має велике значення, не тільки тому, що акції підприємства знаходять-
ся чи будуть знаходитись у вільному обігу. Для акціонерного товарис-
тва це, перш за все, нагода об’єктивно оцінити свій фінансово-
економічний стан, перспективи на ринку та ймовірний попит інвесто-
рів, а також виявити чинники, які потребують додаткової уваги з боку 
керівництва. Ми вважаємо, що доповнений перелік показників оцінки 
інвестиційної привабливості, який, крім традиційних показників, що 
характеризують фінансово-економічне становище акціонерного това-
риства, доцільно доповнити  показниками, що характеризують якість 
корпоративного управління. Після діагностики інвестиційної приваб-
ливості важливе значення має визначення заходів спрямованих на під-
вищення рівня інвестиційної привабливості підприємства.  

Одним з найважливіших з них для українських підприємств є ро-
зробка корпоративної стратегії підприємства. ЇЇ переваги: корпоратив-
на стратегія компанії – це довгостроковий план досягнення завдань і 
цілей; дозволяє акціонерному товариству зосередити велику кількість 
ресурсів на одній меті; без чіткої корпоративної стратегії компанія 
втрачає з поля зору свої основні завдання, мотивацію та зосередже-
ність; дає можливість розглянути можливі шляхи збільшення його ри-
нкової вартості; забезпечує краще розуміння зовнішнього середовища 
діяльності компанії; зміцнює процес прийняття рішень; дозволяє сфо-
рмувати чітку організаційну структуру та  розподілити корпоративні 
функції; враховує мінливість соціально-економічного та геополітично-
го середовища; дає можливість скласти портфоліо компанії; підвищує 
конкурентні позиції; підвищує мотивацію співробітників. 
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Система бухгалтерського обліку є основою усього інформаційно-
го забезпечення системи управління господарською одиницею. Саме 
така функція обґрунтовує та підтверджує причини виникнення обліку 
як такого. Отже, інформаційна функція бухгалтерського обліку є ви-
значальною серед інших його функцій. На кожному окремо взятому 
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підприємстві чи то підприємство-гігант, чи мале підприємство мусить 
вестись бухгалтерський облік та здійснювати функцію інформаційного 
забезпечення управління шляхом надання відповідей на інформаційні 
запити керівників, власників тощо.  

Обліково-аналітичне забезпечення – це процес підготовки облі-
ково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості.  

Таким чином, поняття обліково-аналітичного забезпечення по-
стає у двох значеннях:  

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагальненням, 
збереженням, передачею та аналітичним опрацюванням інформації; 

2) забезпечення системи управління відповідною кількістю необ-
хідної якісної інформації.  

Метою обліково-аналітичного забезпечення має стати поєднан-
ням процедур бухгалтерського обліку і економічного аналізу для фор-
мування інформації такого характеру: історичного, що узагальнює ре-
зультати діяльності; аналітичного, що передує прийняттю обґрунтова-
ного управлінського рішення.  

Технологія обліково-аналітичного забезпечення управління пе-
редбачає виділення основних його стадій. На першій стадії наявний 
процес виявлення, вимірювання, реєстрації та накопичення економіч-
ної інформації стосовно фактів господарської діяльності, іншими сло-
вами, – формування масиву первинної облікової інформації. Узагаль-
нення такої інформації – формування внутрішньої та зовнішньої звіт-
ності відбувається на другій стадії. Таким чином, формуються первин-
ні аналітичні дані, які є вхідними для процесу аналітичної обробки, 
йому відповідає третя стадія. Отже, інформаційна система управління 
забезпечується якісним виконання робіт на усіх трьох стадіях обліко-
во-аналітичного забезпечення. Невиконання або неякісне проходження 
хоча б одного з процесів призводить до викривлення остаточного ре-
зультату обліково-аналітичного забезпечення – результативної інфор-
мації.  

Як зазначає Ф.Ф. Бутинець: «Активи підприємства на сьогодні є 
важливим об’єктом управлінського обліку, адже від ефективності 
управління активами підприємства прямо залежать такі показники як 
прибуток, рентабельність, ліквідність. Ефективність господарської 
діяльності підприємства залежить від того, в які види майна здійснено 
інвестиції і наскільки раціонально використовуються ресурси». 

Тому необхідність управління активами обумовлено наступними 
чинниками: несвоєчасне забезпечення виробництва необхідною сиро-
виною і матеріалами; надлишкове накопичення запасів на складах під-
приємства; виникнення втрат споживчих властивостей запасів і немо-
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жливість їх подальшого використання у технологічному процесі; наяв-
ність збоїв та простої на підприємстві; не виконання договірних зо-
бов’язань перед покупцями і замовниками. 

Щоб мати належне інформаційне забезпечення управління акти-
вами підприємством засобами обліку і аналізу доцільно сформулювати 
комплекс завдань для досягнення ефективного обліково-аналітичного 
забезпечення реалізації управлінської функції:  

– розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, яка 
створюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналі-
зу;  

– розробити методику оцінки якості облікового циклу та процесу 
аналітичної обробки облікової інформації;  

– встановити порядок генерування необхідної управлінню кіль-
кості даних у системі обліку та порядок подальшої трансформації об-
лікових даних у аналітичну інформацію.  

Тобто процес оцінки якості обліково-аналітичного забезпечення 
управління активами підприємств ЖКГ складається із трьох частин: 
оцінки безпосередньо самого процесу підготовки інформації щодо ак-
тивів; організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу і оці-
нки кінцевого результату – результативної інформації. Проте, якщо 
припустити, що якісне протікання процесів бухгалтерського обліку і 
економічного аналізу апріорі забезпечує формування якісного резуль-
тату – інформації, можливим є варіант оцінки якості лише самих на-
званих процесів. 
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Питання забезпечення сталого фінансового розвитку України в 
цілому та її регіонів є взаємопов'язаними і взаємодоповнюючими, 
оскільки їх фінансова безпека є якісною основою стратегічних пере-
творень в державі загалом. Динамічна зміна умов функціонування су-
часної економіки, здатність до забезпечення безпеки від дії внутрішніх 
і зовнішніх загроз визначає рівень конкурентоспроможності країни та 
динаміку соціально-економічного розвитку. Нерівномірність регіона-
льного розвитку і рівня життя населення створює передумови для со-
ціальної напруги в суспільстві, загрожує територіальній цілісності кра-
їни, стримує динаміку соціально-економічних показників, уповільнює 
ринкові перетворення та знижує їх ефективність. У зв'язку з цим дер-


