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INFORMATION PROVIDER OF OPERATIONAL CONTROL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто інформаційне забезпечення системи 

оперативного контролю діяльності промислових підприємств. 
Доведено, що належна його організація дасть змогу прискори-
ти одержання поточної інформації керівництвом підприємства, 
оперативно забезпечити всі економічні підрозділи необхідною 
інформацією в задані моменти часу, мінімізувати ризик утрати 
інформації, запобігти дублюванню функцій окремих робітників 
та підрозділів, спростити процес формування та обробки ін-
формації згідно зі змінами законодавчого характеру.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, 
промислове підприємство, внутрішній контроль, оперативний 
контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено информационное обеспечение си-

стемы оперативного контроля деятельности промышленных 
предприятий. Доказано, что правильная его организация по-
зволит ускорить получение текущей информации руковод-
ством предприятия, оперативно обеспечить все экономиче-
ские подразделения необходимой информацией в заданные 
моменты времени, минимизировать риск потери информации, 
предупредить дублирование функций отдельных работников и 
подразделений, упростить процесс формирования и обработ-
ки информации в соответствии с изменениями законодатель-
ного характера.

Ключевые слова: информация, информационное обе-
спечение, промышленное предприятие, внутренний контроль, 
оперативный контроль.

АNNOTATION
The article reviews the information support of the industri-

al enterprises operational control system activity. It proves that 
proper organization accelerates the receipt of everyday informa-
tion by the enterprise management, promptly provides all neces-
sary information to economic units at specified time, minimizes 
the risk of information loss, prevents duplication of functions of 
individual workers and units, facilitates the process of generating 
and processing of information in accordance with the character 
of legislative changes.

Keywords: information, information support, industrial enter-
prise, internal control, operational control.

Постановка проблеми. В умовах ринко-
вих відносин зростає значення інформації в 
управлінні діяльністю промислових підпри-
ємств. Керівникам необхідна якісна, своєчасна 
та достовірна інформація про господарську 
діяльність підприємства. Вони мають знати, 
наскільки раціонально та ефективно викорис-
товуються ресурси підприємства.

У зв'язку зі значним впливом зовнішніх фак-
торів на діяльність промислових підприємств 
зростає потреба в оперативній інформації, що 
підвищує її роль в управлінні підприємством.

У сучасних умовах бухгалтерський облік не 
надає своєчасно необхідну інформацію про фак-

тичну діяльність підприємства, фінансова звіт-
ність містить інформацію за певний період, що 
не може бути підставою для прийняття своєчас-
них управлінських рішень та оперативно керу-
вати діяльністю промислового підприємства.

Отже, посилюється значення оперативного 
контролю, який забезпечує необхідною досто-
вірною інформацією всі відділи та служби, що 
сприятиме прийняттю своєчасних управлін-
ських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним сторонам проблеми інформаційного 
забезпечення системи управління та контр-
олю діяльності промислових підприємств при-
свячено роботи вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, зокрема з питань контролінгу [1], 
економічної стійкості підприємств [2], управ-
лінського обліку [3; 4], внутрішнього контролю 
[5; 6], фінансового контролінгу [7; 8] внутріш-
ньогосподарського оперативного контролю [9] 
тощо. Однак, незважаючи на постійний інтерес 
до відповідної проблеми з боку науковців, ціла 
низка питань залишається невирішеною та дис-
кусійною. Так, остаточно не з’ясовано загаль-
ний підхід до побудови системи інформаційного 
забезпечення, не обгрунтовано, які саме функ-
ції відповідають за забезпечення інформацією 
оперативного управління.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. А для цього необхідно 
здійснити дослідження інформаційного забез-
печення діяльності промислових підприємств 
та розробити пропозиції щодо його вдоскона-
лення, що сприятиме підвищенню ефективності 
оперативного контролю. Отже, враховуючи 
вищевикладене, виникає необхідність детально 
дослідити проблему інформаційного забезпе-
чення оперативного контролю на промислових 
підприємствах, що зумовлює актуальність обра-
ної теми.

Мета статті полягає в обґрунтуванні напря-
мів побудови підсистеми інформаційного забез-
печення оперативного контролю діяльності про-
мислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливу роль у забезпеченні нормального 
функціонування системи управління підпри-
ємством відіграє інформація. Її достовірність 
та оперативність є необхідними умовами еко-
номічного регулювання виробництва і підви-



1041Глобальні та національні проблеми економіки

щення його ефективності, тоді як недостовір-
ність або відсутність інформації може привести 
підприємство до негативних наслідків. 

Для управління підприємством необхідна 
змістовна, достовірна та об’єктивна інформація, 
що надходить, обробляється, використовується 
своєчасно, коли виникає необхідність у при-
йнятті того або іншого управлінського рішення.

Основними джерелами інформації, що вико-
ристовуються під час здійснення контролю, є:

1. Дані бухгалтерського, оперативного та 
статистичного обліку.

2. Дані бухгалтерської звітності.
3. Нормативна та планова інформація (зако-

нодавчі акти, договори, бізнес-плани, норми та 
нормативи витрат, прейскуранти цін тощо).

4. Внутрішня інформація (накази, доповідні 
записки, виробниче листування, акти пере-
вірки).

5. Зовнішня інформація (статистичні збір-
ники, анкетні обстеження, дані галузевих 
видань).

6. Особисті спостереження контролерів.
Уся інформація має бути перевірена за фор-

мою (встановлення правильності оформлення 
документів) та змістом (установлення достовір-
ності обліку реальному стану об'єктів та проце-
сів на підприємстві, відповідності звітів даним 
бухгалтерського обліку). 

Багато інформації, що використовується в 
контролі, має форму показників. Обгрунтова-
ність висновків залежить від підбору показ-
ників, які формують цілі системи контролю. 
Показники дають якісні та кількісні характе-
ристики різних боків господарської діяльності 
промислового підприємства або окремих його 
процесів. Їх кількість може зростати шляхом 
інтеграції залежно від мети контролю та гли-
бини вивчення конкретних об'єктів.

Показники можуть класифікувати за різ-
ними ознаками. У практиці контролю розрізня-
ють показники: якісні та кількісні; абсолютні 
та відносні; вартісні, натуральні та трудові; 
планові та фактичні.

Важливою властивістю інформації має 
бути оперативність, яка забезпечується тільки 
завдяки комп'ютеризації виробництва, що дає 
змогу обробляти великі масиви інформації та 
своєчасно її використовувати. Завдяки цьому 
можливо вирішувати більшу кількість конкрет-
них питань контролю. Це дає змогу оцінювати 
діяльність не тільки за минулі періоди, але й 
розглядати поточні та майбутні ситуації, що 
сприятиме розробленню обгрунтованих та сво-
єчасних управлінських рішень.

Формування кожного такого рішення має 
бути інформаційно забезпечено.

Отже, інформаційне забезпечення управ-
ління – це сукупність реалізованих рішень від-
носно обсягів інформації, її якісного та кіль-
кісного складу, розміщення і форм організації. 
При цьому метою інформаційного забезпечення 
управління є своєчасне надання необхідної і 

достатньої інформації для прийняття управ-
лінських рішень, що забезпечують ефективну 
діяльність як підприємства у цілому, так і його 
структурних підрозділів [5, с. 20].

Б.Г. Преображенський запропонував ство-
рити багаторівневу систему інформаційного 
забезпечення, де буде визначено інформацію, 
необхідну для керівників різних рівнів управ-
ління, та інформацію, що сформована за пев-
ними алгоритмами, яка видається у визначені 
терміни та у формі, що придатна для прийняття 
рішень. А для того щоб така системна органі-
зація інформаційного забезпечення управління 
існувала, необхідно додержуватися таких прин-
ципів:

– єдності інформації (єдність економічних 
даних під час організації планування, контр-
олю та власне управління на всьому шляху 
руху інформації з моменту первинного форму-
вання до моменту прийняття рішень та видачі 
даних на вершину ієрархії управління);

– комплексності та синхронізації економіч-
ної інформації;

– релевантності даних (відбір та представ-
лення таких даних, що необхідні для прийняття 
рішень);

– забезпечення максимуму похідної інфор-
мації на підставі мінімуму вхідних даних та 
первинної інформації;

– поділ економічних процесів і показників, 
що їх відображають, на ті, що управляються, й 
ті, що контролюються;

– агрегації інформації під час руху знизу 
вверх по ієрархії системи прийняття рішень 
(певній організаційній сходинці управління 
відповідає певна ступінь деталізації інформації, 
що є відображенням комплексу функцій даного 
рівня та ступеню централізації його управ-
ління);

– єдності управління (інформація повинна 
передаватися строго визначеному центру для 
одноразового прийняття рішень щодо керова-
ного об’єкту або процесу);

– безперервності управління (безперерв-
ність актів планування, регулювання, контр-
олю, обліку забезпечується безперервною вида-
чею даних) [10, с. 183–185].

К.П. Мельник указує на те, що «інформацію 
в оперативному контролі слід уважати ключо-
вим елементом, запорукою його ефективного 
проведення, що формується, змінюється та 
використовується на різних етапах проведення 
контрольних процедур та є їх кінцевим продук-
том» [11, с. 102]. Автор указує на те, що для 
того щоб виявити повідомлення чи показники 
в проведенні оперативного контролю, інформа-
цію необхідно класифікувати за такими озна-
ками: за змістом (відбувається виокремлення 
баз взаємопов'язаних даних, що створюються з 
урахуванням зовнішніх умов діяльності підпри-
ємств та впливають на здійснення оперативного 
контролю, визначають особливості та структуру 
його інформаційного забезпечення); за спосо-
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бом обробки (передбачається з'ясування форм 
та ступеня використання інформації, що від-
повідає наявним проблемам та складенню гос-
подарської ситуації); за формою використання 
(передбачається розмежування інформації на 
ту, що є головною для здійснення оперативного 
контролю, тобто її об'єктом, та інформацією, 
що є його результатом); за функціями (розподі-
лення інформації відбувається на підставі того, 
що мають існувати та функціонувати центри її 
формування); за джерелами виникнення (відбу-
вається поділ інформації залежно від її виник-
нення – чи всередині підприємства, чи за його 
межами) [11, с. 103–104].

Дослідження діяльності окремих промисло-
вих підприємств Одеської області показало, що 
керівництво підприємства та різних його під-
розділів акцентує увагу саме на оперативності 
інформації, що надається їм із різних джерел, 
а це вказує на велике значення інформації під 
час здійснення оперативного контролю.

Результати анкетування свідчать про те, що 
більшість керівників не має безперервної інфор-
мації про діяльність підприємства, що призво-
дить до недостатньої поінформованості та при-
йняття необґрунтованих управлінських рішень.

На багатьох підприємствах більшість інфор-
мації передається в усній формі або за допомо-
гою мобільного зв'язку, що призводить до без-
контрольного проведення операцій. Але багато 
керівників розуміють, що якщо оперативні дані 
будуть документально зафіксовані, то це дасть 
змогу порівнювати необхідні показники за 
короткі терміни часу та вчасно виявляти при-
чини їх відхилень.

Необхідно вдосконалювати процес докумен-
тального забезпечення господарських операцій 
та використовувати у практичній діяльності 
нові технології передачі інформації.

Результати дослідження інформації опера-
тивного контролю на промислових підприєм-
ствах свідчать про те, що вона створюється та 
надається різними системами, що часто при-
зводить до її повторення. Так, оперативний 
контроль здійснюється на підставі даних опера-
тивного обліку, бухгалтерського обліку, управ-
лінського обліку, а також на підставі фактич-
них даних.

Багато підприємств використовує фактичні 
дані, що здебільшого не забезпечує керівни-
ків релевантною та своєчасною інформацією та 
впливає на ефективність здійснення оператив-
ного контролю.

Під час використання інших джерел інфор-
мації результативність оперативного контролю 
значно підвищується. Дані бухгалтерського 
обліку надають якісну інформацію, показники 
оперативного та управлінського обліку надають 
безперервну інформацію для проведення опера-
тивного контролю та здійснення управлінської 
діяльності на промисловому підприємстві.

Але бухгалтерський облік надає інформа-
цію про вже здійснені господарські операції, а 

цього недостатньо для здійснення оперативного 
контролю, бо вже неможливо змінити поточну 
ситуацію.

Отже, інформаційне забезпечення оператив-
ного контролю – це «процес задоволення потреб 
конкретних користувачів інформації, що ґрун-
тується на застосуванні спеціальних методів і 
засобів її отримання, оброблення, накопичення 
і видачі в зручному для використання вигляді» 
[11, с. 108]. Головна мета інформаційного забез-
печення полягає в інформуванні всіх, хто бере 
участь у процесі контролю, про поточний стан 
об'єктів оперативного контролю.

Результати анкетування показують, що на 
підприємствах надаються узагальнюючі ана-
літичні відомості про здійснені господарські 
операції або завершений виробничий процес, а 
ця інформація бухгалтерського обліку не може 
бути підставою для виправлення поточної ситу-
ації, тобто здійснення оперативного контролю. 
Виникає необхідність у контролі кожної госпо-
дарської операції, бо якщо вона буде некорек-
тно здійснена, то це може призвести до пору-
шення виробничого циклу.

Але не всім керівникам потрібна інформація 
про всі господарські операції. Вони виділяють 
конкретні показники про визначені об'єкти. 
Метою оперативного контролю в управлінні 
промисловим підприємство є забезпечення 
керівників, менеджерів та інших користува-
чів спеціальною оперативною інформацією, що 
потрібна саме їм про визначені напрями госпо-
дарювання, тому необхідно визначити об'єкти, 
які потребують постійної уваги, оскільки одним 
із напрямів удосконалення інформаційного 
забезпечення оперативного контролю є саме 
визначення об'єктів та показників.

Велике значення має обґрунтування необхід-
ності створення системи об’єктів, яка повинна 
знаходитися під впливом функції контролю, що 
здійснюється в оперативному режимі часу. Дове-
дено, що об’єкти повинні представляти собою 
деяку систему, яка сконструйована для того, 
щоб цілеспрямовано й ефективно впливати на 
них із боку управляючої системи, а показники, 
які їх характеризують, повинні давати цілісне 
уявлення про основні боки функціонування на 
кожному рівні управління [12, с. 12].

Формування системи об’єктів припускає 
структуризацію цілісного об’єкта для виділення 
в ньому відносно відокремлених груп еконо-
мічних об’єктів, стан яких визначають кінцеві 
результати діяльності підприємств.

Але економічні об’єкти функціонують не 
самі по собі, а під впливом людей, і ця обста-
вина диктує необхідність розкриття об’єкту 
оперативного контролю не тільки в економіч-
ному сенсі, а й в організаційному.

Мається на увазі, що власне економічні 
об’єкти (основні засоби, матеріальні ресурси, 
грошові кошти та ін.) знаходяться в межах пев-
них організаційних структур, тому вплив на 
них здійснюється опосередковано через управ-



1043Глобальні та національні проблеми економіки

ління діяльністю основних, допоміжних цехів, 
відділів та служб.

У вирішенні завдання важливі обидва 
аспекти, тому що конкретні економічні об’єкти, 
які представляють інтерес для оперативного 
контролю, обов’язково необхідно ввести у від-
повідні організаційні структури, які також є 
його об’єктами. Тільки так можна предметно 
підійти до розроблення системи економічних 
показників, які додають кількісну характерис-
тику змістовно сформульованим цілям. 

Класифікація об’єктів оперативного контр-
олю призводить до системи різноманіття як 
самих об’єктів, так і їх властивостей. У резуль-
таті виділяються системоутворюючі ознаки, 
які визначають єдність елементів даної групи, 
виявляються специфічні риси окремих об’єктів 
та їх груп, установлюються наявні між ними 
взаємозв’язки.

Системне впорядкування об’єктів дає змогу 
чітко розмежувати їх стосовно основних сфер 
діяльності підприємства, виділити ключові 
точки оперативного контролю, сформулювати 
його мету і показники, які визначають суть 
функціонування об’єктів.

Якщо в режимі поточного контролю зусилля 
спрямовані на оптимізацію процесів у рамках 
звітних періодів, то перед оперативним контр-
олем ставляться якісно інші завдання. Вони 
мають за мету систематичний, щоденний контр-
оль і регулювання відхилень фактичного стану 
економічних об’єктів від тих еталонних харак-
теристик, які визначають цілі підприємства в 
усіх сферах його діяльності.

У першому випадку контроль завжди має 
справу із системою об’єктів, що становлять 
кругообіг капіталу, з певними сукупностями 
процесів і пов’язаних із ними ресурсів; в дру-
гому – тримає у своєму полі окремі частини 
цих сукупностей у їхньому, як правило, розріз-
неному виді та стані. Локальні процеси, окремі 
господарські операції на стадіях зародження, 
проходження, завершення, відхилення від 
норм, нормативів і встановлених правил, про-
міжні результати на окремих стадіях кругообігу 
капіталу – от той неповний перелік об’єктів, 
які повинні знаходитися в полі оперативного 
контролю.

Але це не означає, що для цілей поточного й 
оперативного контролю повинні існувати прин-
ципово різні інформаційні моделі економіч-
них об’єктів, різні їх класифікації. Завдання 
полягає у тому, щоб виділити у цілісній моделі 
об’єктивно наявних процесів і пов’язаних із 
ними ресурсів, витрат і результатів ті об’єкти, 
від стану яких залежать кінцеві результати 
діяльності підприємства.

Отже, за складом необхідно розрізняти три 
групи об’єктів оперативного контролю: окремі 
елементи ще незавершених процесів виготов-
лення продукції та різного роду незакінчених 
господарських операцій; вже завершені про-
цеси і господарські операції локального харак-

теру, такі як отримання окремих партій мате-
ріалів від постачальників, передача із цеху на 
склад виготовлених виробів, відвантаження 
окремих партій готової продукції конкретним 
покупцям; сукупні процеси, які здійснюються 
на всіх стадіях кругообігу коштів та включають 
усі однорідні процеси та господарські операції 
локального характеру. Прикладом можуть бути 
процеси залучення у виробництво грошових 
коштів, заготовлення матеріалів, залучення 
трудових ресурсів, виготовлення продукції, 
її реалізації, які мали місце протягом доби, 
п’ятиденки, декади.

Це дає можливість розробити в подальшому 
цілі та показники діяльності, які повинні зна-
ходитися у полі оперативного контролю, зосе-
редити у відповідних організаційних структу-
рах функції, необхідні для ефективного впливу 
на процеси основних сфер діяльності в онлайн-
режимі, виробити критерії оцінки ефективності 
системи оперативного управління.

Висновки. Для ефективного управління про-
мисловим підприємством необхідна передусім 
оперативна інформація, яка дасть змогу реагу-
вати на відхилення, що відбуваються у роботі 
різних підрозділів підприємства, та вчасно їх 
усувати. 

Використання сучасної обчислювальної 
техніки, яка швидко обробляє великі обсяги 
інформації та надає її в короткі терміни на всі 
рівні управління, потребує підвищення опера-
тивності інформації для швидкого реагування 
на всі зміни в господарській діяльності. Одним 
із таких засобів, особливо це стосується про-
мислових підприємств, є створення та викорис-
тання в повсякденній діяльності оперативної 
системи інформаційного забезпечення різних 
сфер діяльності підприємств, що вирішить про-
блему оперативного одержання, своєчасного 
опрацювання та ефективного використання 
інформації.

Дослідження діяльності промислових під-
приємств показало, що на багатьох із них від-
сутнє належне інформаційне забезпечення сис-
теми оперативного контролю. Наявні великі 
потреби керівництва у якісній та своєчасній 
інформації про фактичний стан об'єктів опера-
тивного контролю. Отже, необхідно створити 
дієву систему показників, що допоможе вчасно 
виявляти відхилення, збої у виробництві, реа-
гувати на них та здійснювати заходи з їх усу-
нення. Доведено, що інформація про них має 
бути зафіксована документально у вигляді 
внутрішніх оперативних звітів і надана керів-
ництву у визначені терміни, що сприятиме 
прийняттю своєчасних управлінських рішень. 
А це потребує вдосконалення документального 
оформлення господарських операцій про стан 
об'єктів оперативного контролю, тому одним із 
напрямів подальших досліджень уважаємо роз-
роблення форм внутрішньої оперативної звіт-
ності, в яких має бути зосереджена інформація, 
що необхідна для постійного спостереження за 
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операціями та процесами, що будуть джерелом 
інформації, для прийняття своєчасних опера-
тивних управлінських рішень.
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