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У сучасних умовах необхідна система показників, яка базується як на фінансовій, так і
на нефінансовій інформації. З метою стратегічного аналізу необхідно розширити обсяг
інформації, що характеризує такі ресурси підприємства, як наукові дослідження та розробки,
персонал, якість продукції (послуг). Серед показників, що надають таку інформацію, обрані
показники про витрати на інноваційну діяльність підприємства і підготовку та
перепідготовку персоналу, облік яких недостатньо врегульований. Запропоновано для
забезпечення інформаційних потреб спеціалістів-аналітиків вдосконалити облік за такими
напрямами: визначення характеру та обсягу інформації, яка необхідна керівникам
підприємства; формування системи управлінського обліку за місцем виникнення витрат і
центрами відповідальності; визначення і облік доходів або інших результатів, які
підприємство отримало внаслідок витрат на підвищення кваліфікації кадрів, дослідження і
розробки, впровадження інновацій. Запропоновано форму аналітичного обліку для
розрахунку та обліку економії в результаті скорочення витрат, яку підприємство отримало
внаслідок пільг, встановлених урядом для стимулювання інноваційної діяльності та участі
підприємств у підготовці персоналу.
Важливим завданням стратегічного аналізу на підприємстві є визначення факторів, які
забезпечать сталий розвиток підприємства в довгостроковому плані. У зв’язку з цим
необхідно вдосконалити збір інформації, що потрібна для виконання цієї роботи. Методи
нагромадження інформації повинні забезпечити ефективність системи обліку, що знаходить
прояв у повноті відображення операцій, точності, часовій відповідності.
Стратегічний аналіз як окрема економічна дисципліна оформився у 1960 – 1970 рр.
Завдання стратегічного аналізу полягає в тому, щоб на основі розрізнених даних створити
цілісну картину стану підприємства, виявити тенденції розвитку та надати об’єктивну
інформацію для прийняття найбільш ефективних рішень стосовно цілей, напрямів, шляхів
довгострокового розвитку підприємства, тобто забезпечити інформацією процедури
формування економічної стратегії. Сама процедура формування стратегії може бути уявлена
як багатоступінчастий процес планування
Джерелами інформації можуть бути: бухгалтерська (фінансова) звітність; статистика
виробництва, продажів, якості; звіти про обстеження, що були проведені раніше; різні
статистичні дані та ін. Значну вигоду можна отримати з аналізу різних статистичних даних,
які за допомогою сучасних аналітичних методів перетворюють вже відомі знання у нові.
«Законодавчо заданим предметом бухгалтерського обліку в Україні на сучасному
історичному етапі є фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства» Для стратегічного ж аналізу необхідна інформація, яка фіксує не тільки стан
окремих підрозділів або підприємства як системи в цілому, але і та, що характеризує
динаміку і тенденції розвитку, що дає змогу визначити головні системоутворюючі параметри
та скласти наукову базу для її безпечного відтворення.
При формуванні стратегії необхідно використовувати систему показників, що давала б
змогу прогнозувати можливості підприємства досягти стратегічних цілей і одночасно
реагувати на зміни економічного характеру. Тому одним із напрямів вдосконалення обліку є
визначення характеру і обсягу інформації, яка необхідна керівникам підприємства.
Для забезпечення довгострокового сталого промислового розвитку пріоритетними є
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фактори інноваційної діяльності, облік яких не проводиться в достатньому обсязі. Також
важливими, такими, що потребують уваги, є показники кваліфікації персоналу, ступеня його
самореалізації та ін. З метою стратегічного аналізу необхідно вдосконалити облік,
розширивши обсяг інформації за такими напрямами: наукові дослідження та розробки,
персонал, якість продукції (послуг).
Однією з проблем, що виникають при розробці економічної стратегії підприємства, є
дефіцит достовірної інформації. У сучасних умовах необхідна система показників, яка
базується як на фінансовій, так і на нефінансовій інформації. З метою стратегічного аналізу
необхідно розширити обсяг інформації, що характеризує такі ресурси підприємства, як
наукові дослідження та розробки, персонал, якість продукції (послуг). Серед показників, що
надають таку інформацію, можуть бути показники про витрати на інноваційну діяльність
підприємства і підготовку та перепідготовку персоналу, облік яких недостатньо
врегульований. Отже, для забезпечення інформаційних потреб спеціалістів-аналітиків
пропонуємо вдосконалити облік за такими напрямами: визначення характеру та обсягу
інформації, яка необхідна керівникам підприємства; формування системи управлінського
обліку за місцем виникнення витрат і центрами відповідальності; визначення і облік доходів
або інших результатів, які підприємство отримало внаслідок витрат на підвищення
кваліфікації кадрів, дослідження і розробки, впровадження інновацій.
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