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Анотація
Запропоновано проводити оцінку ефективності формування обліково-аналітичної інформації на
підприємстві на основі формули, що відображає співвідношення рівня цінності та витрат на формування
окремого виду інформації, за результатами розрахунку якої стає можливою ідентифікація джерел
інформації, які не приносять очікуваної користі та потребують багато часу на формування. Розроблено
алгоритм оцінки ефективності формування інформації та перелік управлінських дій, які необхідно
спрямовувати на реалізацію потенціалу якості та покращення процесу її формування на підприємстві.
Структура потенціалу якості інформації складається з якісних характеристик, які впливають на рівень
її цінності (достовірність, об’єктивність, релевантність, повнота та своєчасність інформації).
Результати оцінки можуть бути використані для формування бази цінної та ефективної інформації для
управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.
Ключові слова: обліково-аналітична інформація, цінність інформації, ефективність інформації,
управлінські дії, управління інформацією.

Валерия Валерьевна ДРЕЙ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Предложено проводить оценку эффективности формирования учетно-аналитической информации на
предприятии на основе формулы, которая отражает соотношение уровня ценности и расходов на
формирование отдельного вида информации, по результатам расчета которой становится возможной
идентификация источников информации, которые не приносят ожидаемой пользы и требуют много
времени на формирование. Разработан алгоритм оценки эффективности формирования информации и
перечень управленческих действий, которые необходимо направлять на реализацию потенциала
качества информации и улучшения процесса формирования информации на предприятии. Структура
потенциала качества информации состоит из качественных характеристик, которые влияют на
уровень ее ценности (достоверность, объективность, релевантность, полнота и своевременность
информации). Результаты оценки могут быть использованы для формирования базы ценной и
эффективной информации для управления производственно-хозяйственной деятельностью
предприятия.
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IMPROVEMENT OF FORMING OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION ON
ENTERPRISE
Abstract
The estimation of efficiency of forming of accounting and analytical information on enterprise, which is based on
correlation of useful of the information and charges on forming of separate type information, is offered. The results
of estimation can be used in the process of identification of information generators, which are not useful and require
too much time on forming. The algorithm of the estimation and list of administrative actions, which must be done to
achieve quality of information and improvement of forming process of the information on enterprise are considered.
The structure of information quality potential consists of high-quality descriptions which influence on the level of
useful of information (authenticity, objectivity, relevant, completeness and timeliness). The estimation results can be
used to form the base of useful and effective information for the management of production-oriented and economic
activity on enterprise.
Key words: accounting and analytical information, useful of information, efficiency of information, administrative
actions, information management.

JEL classification: М10
Вступ. В умовах становлення інформаційного
середовища в Україні питання інформатизації
виробничо-господарської діяльності підприємства
набувають особливо актуального значення.
Розвиваються
інформаційно-комунікаційні
технології, акцентується увага на способах
ефективного
використання
інформаційних
ресурсів, унаслідок чого інформація набуває
характеру важливого стратегічного ресурсу.
Завдяки його використанню стає можливим
підвищення
ефективності
виробничогосподарської
діяльності
та
зміцнення
конкурентоспроможності підприємства. Активні
темпи процесів інформатизації не тільки
спрощують комунікації на підприємстві, а й
створюють інформаційний шум, що суттєво
ускладнює процеси ухвалення управлінських
рішень. За таких умов актуальним науковим
завданням є обґрунтування методів оцінки та
аналізу ефективності формування обліковоаналітичної інформації та розробка шляхів
удосконалення процесів її формування.
Проблемам
вимірювання
цінності
та
ефективності інформації присвячено дослідження
багатьох авторів з теорії інформації, серед яких
варто назвати В. Свиридова, Б. Мороза [1,2],
Г. Шанкина[3], А. Деревягіна [4] та ін. Проблемі
вдосконалення інформаційного забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень на
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промислових підприємствах присвятили праці
сучасні українські дослідники Е. Гейєр [5], В. Буряк
[6], К. Жадько [7], Н. Назаренко [8], М. Пушкар [9],
В. Фатюха [10], О. Шляга [11]. У цих дослідженнях
увага
звертається
на
удосконалення
організаційно-інформаційної системи управління
підприємством, не враховуючи при цьому сутності
та якісних характеристик самої інформації як
ресурсу, який створюється та поширюється
людиною.
Дослідники
зосереджуються
здебільшого на інформаційних ресурсах, а питання
оцінки, аналізу та удосконалення процесу
формування інформації обліково-аналітичного
характеру
на
підприємстві
розроблені
недостатньою мірою.
Метою статті є визначення пріоритетних
напрямів удосконалення процесу формування
обліково-аналітичної інформації на підприємстві
та розробка управлінських дій щодо покращення
цього процесу на основі оцінки та аналізу
ефективності формування інформації.
Виклад
основного
матеріалу.
Оцінка
ефективності процесу формування інформації
базується на визначенні доцільності витрат на її
створення та відображення у відповідних
джерелах та характеризує час і кошти, які
витрачаються
на
формування
інформації,
забезпечення її цінності. Здійснення такої оцінки
дозволить
виокремити
джерела,
на
які

витрачається невиправдано багато коштів та часу.
Ефективність
формування
інформації
пропонується визначати за формулою:

Ефі j 

Цj
Вфі j

,

(1)

де Ефіj – ефективність формування j-го виду
інформації (од./грн),
Цj – цінність j-го виду інформації (од.),
Вфіj – витрати на формування j-го виду
інформації (грн).
Формуванням інформації у більшості джерел
займається персонал підприємства, у зв’язку з чим
витрати на створення інформації доцільно
визначати шляхом помноження часу на створення
інформації особою, що формує її у джерелі
(окремою одиницею персоналу), на вартість часу
роботи цього працівника. Адже час, який
витрачений на формування інформації, може бути
задіяний у виробничо-господарському процесі
підприємства, а втрата цього часу веде до втрат
корисності праці.
Таким чином витрати на формування
інформації визначаються за формулою:
Вфіj = ЗПгод ×Тj ,

(2)

де Вфіj - витрати на формування j-го виду
інформації (грн);
ЗПгод – сума заробітної плати виробника (особи,
яка формує інформацію) j-го виду інформації за
годину (грн/год.);
Тj – час, який необхідний на створення j-го виду
інформації (год.).
На основі вищенаведених формул оцінюється
ефективність
формування
інформації
та
виробляються
відповідні
управлінські
дії,
спрямовані на зниження витрат або зростання
цінності
інформації.
Алгоритм
оцінки
ефективності формування інформації наведено на
рис.1.
Першим етапом в оцінці ефективності
формування інформації є вимірювання цінності
інформації (блок 2), модель та алгоритм
комплексної оцінки якої розроблено у [12; 13].
Визначення витрат часу та коштів на формування
інформації у джерелах (блок 3 та 4) на
підприємстві має здійснюватись за формулою 2 на
основі даних про трудомісткість відповідних
операцій, пов’язаних зі створенням інформації.
Заробітна плата на годину визначається шляхом
ділення суми окладу за місяць відповідного
працівника підприємства на 160 годин його праці.
Інформація з деяких джерел не має витрат на

створення у зв’язку з тим, що ця інформація
вироблялася без участі працівників підприємства
(показники рахівника, технічна та технологічна
документація, ЗМІ і т.ін.).
Визначення середніх витрат на формування
інформації проводиться шляхом розрахунку
середньоарифметичної
суми
витрат
для
формування інформації про виробничі витрати.
Після
підготовки
даних
для
визначення
ефективності формування інформації проводиться
аналіз та порівняння рівня цінності відповідної
інформації та рівня витрат на її формування.
Якщо цінність інформації знаходиться на
низькому рівні, а саме – в інтервалі від 0 до 1 (блок
6), то така інформація приносить низьку користь
при використанні, що вимагає визначення причин
виникнення такого рівня якості. Причини
виникнення недоліків щодо якості інформації
можливо ідентифікувати за допомогою показника
нереалізованого потенціалу якості та його
складових, що дозволяє виявити, за рахунок якої
якісної характеристики відбулося зниження
цінності та які дії слід розробити для усунення
таких недоліків. Тому, у разі низької оцінки
цінності, слід проводити визначення та аналіз
нереалізованого потенціалу якості (НПЯj) j-го виду
інформації (блок 7).
Нереалізований потенціал якості інформації
визначається як відхилення від еталонного
значення показників якісних характеристик та має
бути усунений за рахунок підвищення рівня їх
оцінки до одиниці. Нереалізований потенціал
якості інформації характеризує резерви її
підвищення та розраховується за формулою:
НПЯ kj 1  ЯКkj ,

(3)

де НПЯkj – нереалізований потенціал якості за kю характеристикою j-го виду інформації,
ЯКkj – значення показника k-ї якісної
характеристики j-го виду інформації,
k – якісна характеристика інформації.
Аналіз НПЯj дозволяє визначити, чи можливе
підвищення цінності інформації (блок 8). Якщо
підвищення останньої з низького рівня є
неможливим з певних причин, то формування цієї
інформації та витрати коштів на її відображення є
недоцільними (блок 10). Після такого висновку не
проводиться аналіз витрат на її створення та
процес
оцінки
ефективності
формування
інформації закінчується, що визначає формування
цінності аналізованої інформації як неефективне.
Якщо аналіз НПЯj показав, що є резерви
підвищення її якості, то розробляються відповідні
заходи щодо підвищення її цінності (блок 9).
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1. Вхід

2.Визначення комплексного показника цінності інформації (Цj)

3. Визначення витрат часу на створення кожного виду інформації (Tj)
4. Визначення витрат коштів на створення кожного виду інформації (Вфі j)
5. Визначення середніх витрат на створення виду інформації (Вфіc)

7. Визначення та аналіз
нереалізованого
потенціалу якості (НПЯ)

так
6. Цj = [0;1]
ні

так

11. Цj = [1;2]
так

8. Можливо
підвищити
цінність?

ні
7.

15. Цj = [2;3]
так

ні
10. Робиться
висновок про
недоцільність
витрат на створення
інформації

9. Робиться
висновок про
необхідність
заходів щодо
підвищення
цінності

12. Вфіj ≤ Вфіс

ні

ні
ні

19. Вихід

16. Вфіj ≤ Вфіс

так

17. Робиться
висновок, що
інформація
ефективна

13. Можливо
знизити
витрати?

так
14. Висновок про
доцільність підвищення
цінності та зниження
витрат

18. Робиться висновок
про доцільність
мінімізації витрат

Рис. 1. Алгоритм оцінки ефективності формування інформації
Якщо
цінність
інформації
(блок
11)
знаходиться в інтервалі від 1 до 2 (середній рівень
цінності), то після аналізу НПЯj інформації
проводиться порівняння витрат на її формування
та середніх витрат на формування інформації по
підприємству (блок 12). У разі, коли витрати на
формування цієї інформації є меншими за середні
витрати, то робиться висновок про необхідність
розробки заходів щодо підвищення цінності
інформації (блок 9). Якщо витрати більші середніх,
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то проводиться аналіз виникнення витрат та
з’ясовується можливість зниження їх. При
можливості зниження витрат, робиться висновок
щодо доцільності та можливості підвищення
цінності інформації, а також - зниження витрат на
її формування (блок 14). Якщо витрати знизити
неможливо, то підвищується тільки цінність
інформації (блок 9).
Якщо цінність інформації визначена на
високому рівні (блок 15), то при витратах, нижчих

за середні (блок 16), робиться висновок про те, що
цінність інформації формується ефективно (блок
17) та зниження витрат на її створення може
привести до зниження її якісних характеристик.
При високому рівні цінності та високих витратах
(витрати є
вищі середніх),
ефективність
формування інформації потребує удосконалення
шляхом мінімізації витрат на їх відображення у
джерелах.
Відповідно до алгоритму оцінки ефективності
формування інформації (див. рис. 1), якість
інформації з низьким рівнем цінності підлягає
аналізу нереалізованого потенціалу якості, і, якщо
можливість
підвищення
цінності
існує,
розробляються відповідні управлінські дії. У
випадку відсутності можливості підвищення
цінності інформації, визначається недоцільність
здійснення витрат на таку інформацію.
Витрати на створення деяких видів інформації,
які можуть бути отримані з різних джерел,
розрізняються. Так, наприклад, інформація про
суму витрат на електроенергію може бути
отримана з 4 джерел – показники рахівника,
розрахункова калькуляція латунних виробів,
розрахунки технолога, калькуляція виробленої

продукції. При цьому найменш витратна
інформація буде отримана з даних рахівника, тому
що у її створенні не бере участь людина −
інформація відображається самостійно без впливу
осіб.
Результати аналізу ефективності формування
інформації слід використовувати в процесі
управління,
щоб
забезпечити
ухвалення
ефективних управлінських рішень на основі
високоякісної
інформації.
Відповідно
до
запропонованого алгоритму оцінки ефективності
формування
інформації
та
інтерпретації
результатів, існують види інформації, які
потребують аналізу нереалізованого потенціалу
якості.
Такий аналіз дозволяє визначити ті якісні
характеристики, за рахунок яких інформація не
надає
очікувану
користь
управлінському
персоналу. Ідентифікація таких характеристик та
склад їх ознак дозволяє розробити управлінські дії
для усунення недоліків якості інформації окремо
за кожним аспектом та реалізації потенціалу
кожної
якісної
характеристики
інформації
(табл. 2).

Таблиця 2. Розробка управлінських дій щодо реалізації
потенціалу якісних характеристик інформації
Елементи нереалізованого
потенціалу якості інформації
1
Нереалізований потенціал
достовірності

Нереалізований потенціал
об’єктивності
Нереалізований потенціал
релевантності

Нереалізований потенціал
повноти
Нереалізований потенціал
своєчасності

Управлінські дії щодо реалізації потенціалу якості інформації
2
Удосконалення процесу формування інформації за рахунок:
– вибору найбільш надійних джерел інформації;
– підвищення кваліфікації виробника інформації;
– визначення однієї відповідальної особи за створення
інформації;
– обрання додаткових джерел підтвердження інформації;
– збільшення кількості перевірок достовірності інформації.
Удосконалення процесу формування інформації за рахунок:
– зменшення кількості пунктів обробки інформації.
– забезпечення незалежності пункту виробництва інформації;
– усунення особистої вигоди у виробника інформації.
Збільшення ступеня відповідності інформації управлінським
завданням за рахунок:
– визначення взаємозв’язку між видом інформації та
управлінським завданням;
– оцінки невизначеності ситуації при ухваленні управлінського
рішення.
Збільшення ступеня відповідності інформації управлінським
завданням за рахунок:
– визначення потреб персоналу в інформації та її змісті;
– усунення надлишкової інформації.
Удосконалення ефективності процесу споживання інформації за
рахунок уточнення часу виникнення потреби в даних та
забезпечення своєчасного формування інформації.

Розроблені
управлінські
дії
щодо
удосконалення процесу формування обліковоаналітичної
інформації
на
підприємстві

дозволяють не тільки керувати якісним рівнем
самої інформації в момент її створення, а й
враховують
цілі
тих
осіб,
які
будуть
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використовувати дані для вирішення важливих
управлінських завдань.
Висновки та перспективи подальших
розвідок. Отже, результатами оцінки та аналізу
ефективності
формування
інформації
є
виокремлення інформації з низьким рівнем
цінності та високими витратами на створення, що
сприяє ідентифікації тих джерел, які не приносять
очікуваної користі та потребують багато часу на
формування. Необхідний рівень ефективності
процесу формування інформації досягається у разі
зниження суми витрат на її створення та
одночасно підвищення цінності інформації.
Підвищення цінності та ефективності формування

обліково-аналітичної
інформації
має
здійснюватись
відповідно
до
структури
нереалізованого
потенціалу
якісних
характеристик інформації та співвідношення рівня
цінності інформації і витрат на її створення.
Подальше стратегічне управління процесом
формування інформації має розвиватися у
напрямку підвищення ефективності найбільш
цінної інформації або підвищення цінності
найбільш ефективної, що спрямовує роботу
управлінського персоналу, по-перше, на суворий
контроль витрат на відображення інформації, подруге, на пошук та реалізацію напрямів
покращення якісних характеристик інформації.
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