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перспективі. 
По-друге, відносні показники, визначені з використанням грошових 

потоків підприємства варто використовувати як критерії оптимізації обсягів 
надходження та використання його фінансових ресурсів. 

По-третє, порівняння фактичного інтегрального показника ефективності 
діяльності підприємства з його максимальним значенням може 
використовуватися для діагностики перспективного фінансового стану 
підприємства у короткостроковому періоді. [3]. 

Підсумовуючи усі вище зазначені етапи  щодо впровадження системи 
управління грошовими потоками, відіграє велику роль не тільки в діяльності 
підприємства але й подальшому розвитку його господарської діяльності. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА В ІНТЕГРОВАНІЙ СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
З метою досягнення підприємством очікуваного економічного результату 

та досягнення ним достатнього рівня конкурентоспроможності на 
внутрішньому, та зовнішньому ринках  особливу увагу слід приділити системі 
управління. Формування досконалої системи управління без достовірної та 
своєчасної інформації як  про фінансовий стан підприємства, так і про стан 
ринку збуту є не можливим. Тому, рівень забезпеченості аналітичною 
інформацією визначає стан та спроможність  підприємства швидко та адекватно 
відреагувати на потреби ринку.  

Міжнародна спільнота вимагає від підприємств виконання умов 
екологічного, соціального та економічного права. Не зважати на такі умови не 
може підприємство, яке прагне розвиватись і поширювати свою діяльність не 
лише на території власної територіальної громади, а і співпрацювати на 
міжнародному ринку. 

На сьогодні бізнесу слід приділити увагу структурі системи управління на 
підприємстві. Адже, щоб виконати такі вимоги, необхідно застосовувати не 
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одно форматну, а інтегровану систему управління  підприємством націлену на 
виконання принципу постійного поліпшення із застосуванням сучасних 
принципів і методів досягнення наміченої цілі. Інтегрована система управління 
передбачає включення до загальної системи управління систему екологічного 
менеджменту, менеджменту якості та менеджменту безпеки та гігієни праці. 
Якщо, дані системи будуть працювати як єдиний механізм у напрямку 
виконання принципу постійного поліпшення – то досягнення позитивного 
економічного результату стане неминучим.  Найбільших змін  в системі 
управління на сьогодні потребують сільськогосподарські підприємства, 
оскільки саме аграрний бізнес – є тим резервом, який має максимальний вплив 
на економіку держави. Крім того, Україна є аграрною державою, де 68,8% всієї 
земельної площі займають сільськогосподарські угіддя (Табл. 1). 

Таблиця 1. 
Структура земельних ресурсів України у 2015 р. 

 З них 

 

Загальна 
земельна 

площа 

Усі 
сільськогоспода

рські угіддя1 

У % с-г 
угіддя до 
загальної 

площі 
рілля cіножаті пасови

ща 

Усього земель 60354,9 41511,7 68,8 32531,1 2407,3 5441,0 
 

Тому першочерговим повстало питання розробити механізм 
функціонування сільськогосподарських підприємств, із такою системою 
управління, яка була б здатною реалізувати стратегію розвитку держави. 

Користуючись досвідом розвинутих країн, та країн що інтенсивно 
розвиваються слід приділити значну увагу використанню в процесі управління 
інформаційно-аналітичної бази та лише на основі неї приймати обґрунтовані  
економічно ефективні управлінські рішення із врахуванням екологічного 
фактора, соціальних аспектів та правил безпеки праці. Оскільки, ефективність 
системи управління прямо пропорційно залежить від вміння оперувати 
наявною інформацією та застосовувати її в напрямку реалізації щоденних 
бізнес-ідей спрямованих на виконання стратегічного плану компанії. Тому, 
керівній ланці підприємства необхідним є навчитись адаптувати сучасні 
інструменти отримання інформації, узагальнити наявний масив інформації, 
проаналізувати  та використати в потрібному напрямку. 

На сьогодні Європейським парламентом визнано, що «…є необхідність в 
поліпшенні застосування добровільних інструментів систем управління, і що ці 
інструменти мають великий потенціал, але не були повністю розроблені…» [1]. 

Серед інструментів загальної системи менеджменту, які адаптовані до 
сільськогосподарського виробництва доцільно виділити: традиційні (які є 
основоположними), нові та додаткові. Серед традиційних слід застосовувати : 
діаграми перебігу процесів, карти контролю, контрольні листи , діаграма 
Ishikawy, діаграма Pareto, точкова діаграма кореляції. Нові - передбачають 
використані в процесі прийняття управлінських рішень інформацію 
опрацьовану, проаналізовану та згруповану шляхом: схем взаємозв’язків, 
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діаграм відносин, схеми-матриці, матриці аналізу даних, стрілкових діаграм, 
дерева прийняття рішень та програмних графіків процесу прийняття рішень. 
Додаткові інструменти – унеможливлюють прийняття хибних  управлінських 
рішень, оскільки передбачають аналіз даних групою менеджерів та формування 
заключного рішення на основі бачення різних фахівців. А саме це: візуалізація 
даних, аналіз силового поля, методика ABCD, методика ABC, аналіз впливів, 
мозговий штурм. 

Отже, наявність достатньої інформаційної бази в процесі прийняття 
управлінських рішень керівництвом  сільськогосподарських підприємств  
виведе аграрний бізнес на цілковито новий рівень. Такий підхід забезпечить 
економічне зростання у державі, соціальну захищеність та розвиток як 
працівників, так і сільського населення в цілому та підвищення рівня 
екологічної свідомості і самоосвіти. Такі аспекти передбачають європейський 
стиль праці та підхід до ведення бізнесу, що уможливить прискорення євро 
інтеграційні процеси в Україні.  
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