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Постановка проблеми. Зміни в ринковому серед-
овищі та потреба підприємств у підвищенні якості 
управління в нових умовах господарювання вима-
гають отримання та оцінки великого обсягу даних 
для прийняття виважених управлінських рішень, 
своєчасного виявлення та подолання господарських 
ризиків, удосконалення бізнес-процесів для зміц-
нення конкурентоспроможності суб’єктів господарю-
вання на основі комплексного економічного аналізу 
та реформування контролю відповідно до міжнарод-
них стандартів. Тому у практиці економічних від-
носин суб’єкти управління, з огляду на свої потре-
би й можливості, формують відповідні запити щодо 
контрольно-аналітичного забезпечення у сучасному 
конкурентному середовищі для покращення своїх 
конкурентних переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У до-
слідженнях Л.Е. Басовського, У.Ю. Блінової, 
В.І. Головка, Б.В. Гриніва, Р.О. Костирка, П.О. Ку-
цик, І.Д.Лазаришиної, Є.В. Мниха, О.В. Олійник, 
І.Т. Райковської, Г.В. Савицької, Л.О. Сухаревої, 
А.Д. Шермета, С.І. Шкарабана, І.Й. Яремка значну 
увагу приділено питанням адаптації організації та 
методики економічного аналізу до сучасних умов гос-
подарювання. У свою чергу такі вчені, як: М.В. Бо-
рисенко, В В. Бурцев, В.Ф. Максімова, В.Д. Пантелє-
єв, В.О. Шевчук та ін. вивчали проблеми організації 
та впровадження контролю у діяльність суб’єктів 
господарювання. 

Незважаючи на наявність досліджень у напрямі 
аналізу та контролю діяльності суб’єктів господарю-
вання, комплексний підхід до аналізу та контролю 

функціонування суб’єктів господарювання в умовах 
конкурентних змін потребує нового обґрунтування, 
що призведе до підвищення прикладної ефективності 
економічного аналізу та контролю на рівні суб’єктів 
господарювання.

Постановка завдання. Процес прийняття рішення 
стосується усіх рівнів управління. Вибір конкретного 
рішення здійснюється на основі аналізу результатів 
діяльності за допомогою заздалегідь встановлених 
показників. Підготовка альтернатив здійснюється в 
системі управління за допомогою прийомів, що до-
зволяють ідентифікувати необхідну інформацію для 
прийняття рішень. Але діяльність торговельних під-
приємств потребує вдосконалення існуючих і пошуку 
нових методів комплексного економічного аналізу та 
контролю ефективності роботи суб’єктів господарю-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією 
зі складових управління економічними процесами на 
підприємстві є економічний аналіз. Його концепту-
альну основу складає єдність методологічного та ор-
ганізаційного забезпечення для прийняття й оцінки 
виконання управлінських рішень.

Погоджуємось з А.Д. Шереметом і В.Д. Новодвор-
ським, які зазначають, що високий науковий рівень 
управління передбачає всебічний розвиток і розши-
рення аналітичної роботи на підприємствах [1, с. 9]. 
Продовженням цієї думки є твердження, що еконо-
мічний аналіз, як функція управління, полягає у 
здійсненні діяльності, що базується на нагромаджен-
ні економічної інформації, перетворенні (інтерпре-
тації) цієї інформації в аналітичну та наступному її 
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перетворенні відповідно до форми та часу необхідних 
для прийняття рішень [2, с. 70].

Економічний аналіз виступає дієвим засобом ви-
явлення внутрішньогосподарських резервів, основою 
розробки науково обґрунтованих планів, а також ін-
струментом вироблення управлінських рішень, які 
повинні відповідати таким вимогам, як: раціональ-
ність, оптимальність, об’єктивність та своєчасність. 
Така інтерпретація економічного аналізу повинна до-
сягатись через його практичне застосування. Адже 
економічний аналіз повинен бути, з одного боку, 
комплексним – охоплювати всі сторони економічно-
го процесу і економічно обґрунтовувати класифіка-
цію та систематизацію факторів, які впливають на 
досягнення конкурентних переваг. З іншого боку, 
аналіз повинен забезпечити системний підхід, коли 
кожен досліджуваний об’єкт розглядається як систе-
ма, яка постійно змінюється і знаходиться під впли-
вом факторів конкурентного середовища. 

Комплексний підхід полягає у повноті виявлення 
причин, що викликають зміни показників відповідно 
до кінцевого результату – у повноті розгляду впливу 
на такі складові діяльності підприємства, як: техніч-
на політика, рівень організації, фінансова, інвести-
ційна, екологічна та інші види діяльності підприєм-
ства. Тому в дослідженні припускається твердження, 
що комплексність повинна базуватись на системнос-
ті. Значення комплексності в економічному аналізі 
постійно зростає у зв’язку: 

– з поступовою переорієнтацією суб’єктів госпо-
дарювання на забезпечення діяльності у довгостро-
ковому періоді на основі формування конкурентних 
стратегій;

– з необхідністю узгодження довго-, середньо– та 
короткотермінових цілей і завдань із застосуванням 
методологічного апарату економічного аналізу.

Комплексний економічний аналіз слід характери-
зувати як підхід до господарської діяльності торго-
вельних підприємств для оцінювання їх конкурентних 
переваг. Він дозволяє створити так звану «систему по-
шуку резервів», для виявлення яких необхідно проана-
лізувати ряд періодів. При цьому об’єктом досліджен-
ня можуть бути як суб’єкти господарювання різних 
видів діяльності та організаційно-правових форм і ви-
дів власності, так і окремі бізнес-процеси. Тому такий 
аналіз можна поділити на дві складові, які базуються 
на системному підході і використанні економіко-мате-
матичних методів для аналізу фінансових та нефінан-
сових показників діяльності підприємств. 

Проте є ряд вчених, які визначають недоцільність 
виокремлення комплексного й системного економіч-
ного аналізу, адже, на думку авторів, це не види, а 
підходи аналізу, які повинні супроводжувати весь ана-
літичний процес. До таких вчених належать: Л.Е. Ба-
совський, Т.А. Моліборг, І.Н.Чуєв, Ю.Г. Чернишов, 
Т.О. Герасименко [3]. І.П. Житна [4, c. 15] вказує, 
що «економічний аналіз – це комплексне глибоке ви-
вчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших 
господарських формувань для об’єктивної оцінки її 
результатів і виявлення можливостей подальшого під-
вищення ефективності господарювання». 

Інші формулювання деталізують вищенаведене 
визначення як «комплексне і взаємопов’язане дослі-
дження процесів та явищ господарської діяльності 
підприємств, об’єднань та їх структурних підрозді-
лів, визначення на цій основі причинно-наслідкових 
зв’язків і тенденцій розвитку з метою обґрунтуван-
ня та оцінки ефективності управлінських рішень 
за встановленими критеріями господарювання» 
[5, с. 328; 6, с. 8].

Існують інші бачення щодо визначення терміну 
«комплексний економічний аналіз». Так, група вче-
них (Г.В. Гіляровська, Н.П. Любушин, А.Д. Шере-
мет) розглядають комплексний економічний аналіз 
як такий, що відрізняється від економічного пев-
ними характерними ознаками: всебічністю аналізу 
(передбачає вивчення всіх сторін господарської ді-
яльності підприємства); системністю, адже всі блоки 
комплексного економічного аналізу розглядаються 
як єдина система узагальнюючих і абсолютних по-
казників, які взаємопов’язані між собою [1, с. 5].

А тому важливим є проведення такого аналізу з 
обґрунтуванням стратегічного розвитку торговель-
них підприємств з метою оцінки фінансової звітності 
та вартості підприємства, що буде доцільніше, ніж 
проведення фінансового, ситуаційного та/або інвес-
тиційного аналізу, який частіше використовують 
керівники таких підприємств. Заниження значення 
використання комплексного економічного аналізу 
пояснюється відсутністю: висококваліфікованих ка-
дрів або неможливістю оплачувати їх послуги; під-
розділу, що комплексно займається розробкою та 
впровадженням стратегії; досконалою інформацій-
ною базою; стійкої позитивної динаміки доходів, які 
покриватимуть витрати на проведення стратегічного 
управління; наявності довгострокових інвестицій.

Проаналізувавши всі вищезазначені дефініції та 
бачення авторів, вважаємо, що комплексний еконо-
мічний аналіз – це сукупність принципів, методів, 
прийомів вивчення показників всіх сторін діяльнос-
ті підприємства та його підрозділів у взаємозв’язку. 
У результаті цього на основі аналітичної, збалансо-
ваної та достовірної інформації виявляють невико-
ристані резерви трудових, матеріальних і фінансових 
ресурсів, «вузьких місць», проводять розробку про-
позицій щодо покращення результатів роботи та мо-
білізації факторів економічного зростання торговель-
них підприємств в умовах трансформації ринкових 
процесів. 

Розвиток економічних відносин зумовлює необ-
хідність здійснення контролю як однієї з функцій 
управління. В.О. Шевчук у ґрунтовній праці з контр-
олю господарських систем у суспільстві з перехідною 
економікою ґрунтовно вивчає контроль в теоретич-
ному сенсі з різних позицій [7, с. 12–13], зокрема з 
управлінської точки зору (як функцію, підсистему, 
процес менеджменту). 

Визначення системи внутрішнього контролю, яке 
дав В.В. Бурцев, підтверджує, що це основа функціо-
нування управлінської інформаційної системи, тобто 
системи обробки й інтеграції внутрішньої і зовніш-
ньої інформації, необхідної для прийняття рішень 
на всіх рівнях управління [8, с. 79]. Відповідно до 
вищезазначених тверджень, система внутрішнього 
контролю являє собою політику і процедури, прийня-
ті керівництвом для досягнення цілей щодо забезпе-
чення ефективного ведення господарської діяльності, 
зокрема: дотримання політики системи управління; 
забезпечення збереження активів; запобігання шах-
райству та помилкам; їх виявлення, забезпечення 
точності і повноти облікових записів; забезпечення 
своєчасної підготовки достовірної інформації.

 Основним ресурсом, що споживається контр-
олем є інформація, отже, дослідження проблем ін-
формаційного забезпечення є важливим науковим 
завданням. Доповненням до цих слів є твердження 
В.Ф. Максімової, що «контроль допомагає правильно 
оцінити стан об’єкта управління, виявити глибинні 
протиріччя, що потребують невідкладного рішення, 
вибрати оптимальну, єдино вірну за даних умов стра-
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тегію розвитку» [9, с. 25]. Метою ж такого контр-
олю є забезпечення своєчасного виявлення та аналі-
зу ризиків, достовірності фінансової й управлінської 
звітності, збереження активів, дотримання законо-
давства та внутрішньої політики і процедур, вико-
нання фінансово-господарських планів, ефективного 
використання ресурсів. Організація внутрішнього 
контролю в системі управління з використанням 
показників комплексного економічного аналізу до-
зволить здійснити пошук і реалізацію внутрішніх 
можливостей підприємства в частині розвитку дина-
мічних конкурентних переваг, зміцнення ринкової 
позиції на основі усунення ризиків, що стане свід-
ченням ступеня адаптації підприємства до майбутніх 
змін зовнішнього середовища. 

Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 400 
«Оцінка ризиків й система внутрішнього контролю», 
система внутрішнього контролю – це політика й про-
цедури (засоби внутрішнього контролю), які прийня-
ло керівництво суб’єкта для сприяння реалізації ці-
лей керівництва, впорядковане й ефективне ведення 
фінансово-господарської діяльності, включаючи су-
воре дотримання політики керівництва, забезпечен-
ня достатності активів, точність й повноту бухгал-
терських записів, своєчасну підготовку достовірної 
фінансової інформації [10, c. 375]. Ця система ви-
ходить за рамки питань, які належать до функцій 
бухгалтерського обліку й містить контрольне серед-
овище та процедури контролю. 

Трактування Комітету організацій-спонсорів Ко-
місії Тредвея COSO пов’язує внутрішній контроль з 
розвитком організації, реалізації її стратегічних ці-
лей, підвищенням ефективності діяльності. Прин-
ципи COSO передбачають розуміння контролю як 
комплексної системи, яка охоплює оптимізацію біз-
нес-процесів, оцінку ризиків, інформаційний обмін і 
моніторинг, управління організаційною структурою, 
формування корпоративної культури [11].

Розглядаючи внутрішній контроль як елемент, 
функцію системи управління, необхідно виділи-
ти інформаційну, проникаючу і превентивну його 
функції. Розглядаючи його як процес, слід виділити 
захисну й корегувальну функції внутрішнього контр-
олю. Адже превентивний контроль передбачає сис-
тематичне та безперервне спостереження за станом 
підприємства та якістю підтримки його конкурент-
них переваг.

Погоджуємось з думкою М.В. Борисенко щодо 
важливості проникаючої (такої, що упорядковує) 
функції контролю, на яку звертав увагу і В.В. Бур-
цев, називаючи її регулятивною або упорядковуючою 
[12, с. 80]. 

Відповідно до визначених функцій, основними 
завданнями контролю в управлінні є: ідентифікація 
стану об’єкта дослідження; оцінка оптимальності 
прийнятих рішень, своєчасності та результативнос-
ті їх виконання; своєчасне виявлення та усунення 
відхилень та ризиків (у разі їх наявності), які за-
важають ефективній діяльності; корегування діяль-
ності суб’єкта господарювання та його структурних 
підрозділів, виявлення передового досвіду господар-
ської діяльності та способів досягнення найкращих 
результатів у роботі; реалізація результатів контр-
олю [7, c. 487].

Внутрішній контроль в системі управління слу-
гує засобом здійснення зворотного зв’язку. За його 
результатами формується управлінський вплив та 
здійснюється корегування раніше прийнятих рішень 
і планів. Саме на основі прийнятих рішень виявля-
ють тенденції зміни показників; визначають причи-

ни відхилень від норм використання матеріальних 
і трудових ресурсів; переглядають раніше прийняті 
рішення, виявляють порушення та невикористані ре-
зерви підвищення результативності діяльності. 

Будь-які рішення, що стосуються питання за-
безпечення конкурентних переваг мають ризиковий 
характер, оскільки ґрунтуються на неможливості 
достовірного передбачення реакції конкурентного се-
редовища на дії торговельного підприємства. Тому 
важливу роль для керівництва відіграє створення 
можливостей за допомогою внутрішнього контр-
олю знижувати бізнес-ризики та підготувати надій-
ну інформацію відповідно до чинного законодавства 
та інших нормативних актів. Адже, як зазначає 
В.Ф. Максімова, «…попри уявлення другорядної 
функції контролю відносно організації, планування, 
координації, кожна з яких похідна від контролю, 
прийняття рішень (планових, організаційних, коор-
динаційних) базується на інформації, отриманій у 
результаті контролю…» [9, c. 132]. Така контрольна 
інформація повинна надавати можливість виявлен-
ня негативних тенденцій та відхилень від цільових 
показників, визначення пріоритетних завдань управ-
ління та прогнозування параметрів економічного 
розвитку через виділення конкурентних стратегій. 
Структура і зміст контрольної інформації зумовлені 
метою дій контролера і змістом об’єкта контролю. 

Внутрішній контроль можна розглядати в широ-
кому значенні – як функцію управління, і у вузь-
кому значенні – як процес, сукупність дій, викону-
ваних у певній послідовності, які проводяться для 
забезпечення інформаційних потреб менеджменту і 
користувачів у якісній інформації щодо оцінки кон-
курентних переваг і виявлення резервів торговель-
ного підприємства. Вибір форм і методів контролю 
визначається специфічними завданнями і потребами 
груп користувачів (суб’єктів) контрольно-аналітич-
ної інформації: власників, керівництва підприємства 
(топ-менеджерів), працівників служби внутрішнього 
контролю (якщо такі є).

Необхідність формування якісної системи вну-
трішнього контролю вимагає упорядкування норма-
тивно-правового забезпечення контролю й аналізу 
діяльності торговельних підприємств. Адже своєчас-
ний контроль дозволяє виявити резерви збільшення 
прибутку, зниження собівартості та ціни на товари, 
а отже, підвищити конкурентні переваги торговель-
ного підприємства.

Результати дослідження, проведені авторами, до-
зволяють оцінити рівень методичного забезпечення 
та організації внутрішнього контролю на торговель-
них підприємствах як такий, що потребує удоскона-
лення. Шляхом анкетування опитано керівників ви-
щих ланок управління 55 торговельних підприємств 
Західного регіону, виявлено такі недоліки:

– існують значні прогалини у регламентному 
забезпеченні суб’єктів внутрішнього контролю, а 
особливо у використанні аналітичних прийомів до-
слідження, що негативно впливає на своєчасність ви-
явлення внутрішніх і зовнішніх кризових чинників 
та унеможливлює прогнозування діяльності підпри-
ємств з урахуванням їх впливу;

– більшість опитаних особливу увагу привер-
тають до того факту, що превентивний контроль у 
досліджуваних підприємствах практично не реалі-
зується і відсутня обґрунтована система економіч-
них показників, спрямованих на виявлення ризи-
ків, а також недостатнє застосування аналітичних 
прийомів у методичному забезпеченні внутрішнього 
контролю.
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Результати дослідження показали, що надійність 

системи інформаційного забезпечення внутрішнього 
контролю є недостатньою, що насамперед пов’язано зі 
слабкою структуризацією інформаційного забезпечення 
діяльності торговельних підприємств – суб’єктів вну-
трішнього контролю; відсутністю механізмів інформа-
ційно-контрольної взаємодії з контрагентами й іншими 
учасниками ринку; неготовністю фахівців до професій-
ної діяльності в умовах наростання процесів інформа-
тизації; несформованістю інформаційної бази діяльності 
фахівців у середовищі внутрішнього контролю.

Звідси основними напрямами удосконалення вну-
трішнього контролю є розробка організаційно-мето-

дичного забезпечення внутрішнього контролю відпо-
відно до вимог ефективного управління; створення 
служби внутрішнього контролю з метою контролю 
центрів відповідальності відповідно до організова-
ної підсистеми обліку; розробка методики оцінки 
ризиків операційної, інвестиційної та фінансової ді-
яльності торговельного підприємства, що дозволить 
забезпечити належне інформаційне забезпечення 
системи управління та прийняття ефективних рі-
шень у конкурентному середовищі. 

Необхідним є розробка організаційної структури 
управління, спрямованої на міжфункціональну коор-
динацію підсистем планування, бухгалтерського об-
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ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ
Звіти про виконання планових 
показників в ході контрольних 
дій та виділення причин 
відхилень. 
Виправлення виявлення 
помилок та корегування звітних 
форм. 
Рекомендації щодо подальших 
дій.

ПІДСИСТЕМА 
РЕГУЛЮВАННЯ

Виконання поточних заходів, 
пов’язаних із усуненням 
відхилень від заданого режиму 
функціонування організаційної 
системи підприємства.
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ПІДСИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ
Регулювання робіт через використання форм і
методів економічного аналізу на основі синхронізації 
дій усіх суб’єктів, що забезпечує збереження стану 
упорядкованості. У полі зору перебуває будь-яке 
відхилення від норми.
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ПІДСИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ
Визначаються напрям і зміст діяльності підприємства, 
його структурних підрозділів та кожного із працівників, 
що передбачає створення планової інформації на звітний 
період на основі використання обліково-аналітичної та 
контрольної інформації попереднього періоду
стратегічного та оперативного планування.
Складання планів та бюджетів різних рівнів має чітку 
взаємопов’язаність з центрами відповідальності та з
формуванням конкурентної стратегії, стратегічним та 
оперативним плануванням.

ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ
Організаційна структура як прояв організації на 
підприємстві постійно змінюється під впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів. Постійним є аналіз 
та оцінювання основних засобів, кваліфікації 
працівників та рівня забезпечення кадрами, суми 
грошових коштів та їх еквівалентів.

ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ
Визначення оптимальних значень ключових 
показників, здійснення порівняльного аналізу та 
виявлення відхилень з врахуванням даних 
внутрішнього та зовнішнього середовища.
Оперативний та заключний контроль виконання 
бюджетів за центрами відповідальності.
Використання інновації за умови уникнення ризиків 
та виявлення резервів.

ПІДСИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Забезпечує визначення, оцінку та діагностику 
торговельних підприємств через обґрунтування 
управлінських рішень на основі систематизації даних 
синтетичного та аналітичного обліку. 
Використовується на всіх етапах управління, при 
розробці стратегії та прогнозів, коригуванні бюджетів 
та звітів про виконання управлінських рішень.
Визначення напрямків вдосконалення ефективності 
роботи центрів відповідальності.

ПІДСИСТЕМА 
ПЛАНУВАННЯ

Складання відповідних форм звітів 
про виконання прогнозів, планів,
бюджетів доходів та витрат за 
відповідними бізнес-процесами та 
центрами відповідальності. 
Оцінка прогнозів, стратегій, 
планів, кошторисів, програм 
діяльності торговельного 
підприємства у конкурентному 
середовищі.

ПІДСИСТЕМА 
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Звітні та планові показники за 
поточний і попередній періоди 
про всі об’єкти управління за 
сформованими аналітичними 
розрізами деталізації: 
виключення недоцільних 
витрат, обґрунтування 
можливості збільшення 
доходів, виявлення резервів.
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ПІДСИСТЕМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Узгодження наявних та оцінка 
майбутніх ресурсів, сформована 
структура управління, 
обґрунтування та оцінка бізнес-
процесів.

Взаємозв’язок підсистем управління через 
інформаційні технології
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Рис. 1. Взаємозв’язок елементів системи управління  
для оцінювання діяльності суб’єктів господарювання 

Джерело: розроблено авторами
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ліку й аналізу, контролю та регулювання відповідно 
до внутрішніх інформаційних зв’язків підприємства 
роздрібної торгівлі. Адже кожна підсистема управ-
ління, окрім усього іншого, обов’язково виконує ін-
формаційну функцію для менеджерів [13, с. 73]. Такі 
функції управління як планування (прогнозування) 
та облік є передумовою контрольних дій, оскільки 
вони формують релевантну для його здійснення нор-
мативну та фактичну інформацію; з огляду на це 
контрольні дії є передумовою функції аналізу та ре-
гулювання. Вони дозволяють досліджувати причини 
знайдених відхилень та приводити контрольовані 
об’єкти у стан рівноваги за допомогою усунення цих 
відхилень. З іншого боку, контрольні дії – це наслі-
док планування, обліку і статистики, а наслідком 
контрольних дій є аналіз та регулювання.

Одним із варіантів удосконалення обліково-аналі-
тичної системи є використання стратегічного управ-
лінського обліку для визначення впливу кожного виду 
витрат і доходів відповідного періоду та за центрами 
відповідальності на фінансовий результат та стратегію 
розвитку. Взаємодія всіх підсистем управління від-
бувається через вхідний та вихідний інформаційний 
потік системи бухгалтерського обліку для прийнят-
тя стратегічних управлінських рішень, починаючи 
від планування і закінчуючи формуванням звітності 
(фінансової, управлінської, статистичної, податкової, 
соціальної), що дозволяє формувати інформацію про 
стан об’єкта дослідження внаслідок застосування об-
лікових та контрольно-аналітичних процедур (рис. 1).

Підхід, що базується на інтеграції обліково-ана-
літичних даних потребує розробки такої моделі сис-
теми забезпечення, яка б дозволяла моделювати аль-
тернативні варіанти результатів діяльності.

Інноваційність інтегрованих обліково-аналітич-
них інформаційних систем дозволяє сформувати ре-
зерви для підвищення ефективності системи управ-
ління.

Взаємозв’язок елементів системи управління за-
снований на моделюванні господарських бізнес-про-
цесів надасть можливість керівникам усіх рівнів 
управління отримувати інформацію, яка необхід-
на для планування, регулювання, координації, ви-
явлення ризиків, зменшення витрат і збільшення 
прибутків з метою прийняття ефективних управлін-
ських рішень. Тому забезпечення керівництва всіх 
рівнів достовірною та своєчасною інформацією для 
проведення аналізу і прийняття рішень – одна із 
основних функцій системи бухгалтерського обліку. 
А у разі виникнення релевантних подій, користувачі 
повинні мати не лише оперативні дані про ці події, 
а й можливість отримати достовірні експертні висно-
вки у найкоротші строки.

Висновки. Отже, з наведеного можна зробити ви-
сновки, що економічний аналіз і внутрішній контр-
оль виступають у двох основних формах:

– по-перше, інформаційне забезпечення управ-
ління для виявлення недоліків і резервів у діяльності 
суб’єктів господарювання, підвищення ефективності 
використання фінансових ресурсів внаслідок пошуку 
резервів зменшення витрат обігу та збільшення обся-
гів продажів для досягнення конкурентних переваг;

– по-друге, результати інших функцій управ-
ління, повинні базуватися на фактах їх прояву, пе-
реробляти та видавати нову інформацію про стан 
діяльності підприємства та сприяти прийняттю ефек-
тивних управлінських рішень. 

Отже, потреба удосконалення контрольно-ана-
літичної системи як інформаційного забезпечення 
прийняття ефективних управлінських рішень пови-

нна базуватись на основі стратегічно-орієнтованого 
підходу, посилюючи їх діагностичну та превентивну 
функції і за умови перевищення ефекту від викорис-
тання інформації над витратами. Така необхідність 
актуалізується рядом обставин: обмеженість підходу 
до економічного аналізу та внутрішнього контролю 
як інструментів виявлення відхилень від планових 
показників діяльності з метою усунення факторів, 
які впливають на досягнення результатів; відсут-
ність інструментарію, придатного для створення про-
тиризикового механізму управління та утримання 
конкурентних переваг на ринку. Адже керівництву 
різних рівнів торговельних підприємств необхідна 
обґрунтована та достовірна інформація, на основі 
якої вони зможуть виділяти стратегічні цілі, оціню-
вати конкурентне середовище та бізнес-ризики, щоб 
у коротко– і довгостроковій перспективі інтерпрету-
вати вплив важливих господарських факторів і явищ 
на результати діяльності щодо перспектив збільшен-
ня її обсягів, підвищення ефективності внутрішніх 
бізнес-процесів та уникнення ризиків шляхом фор-
мування й використання резервів. У зв’язку з цим 
ми пропонуємо формувати підсистему комплексного 
економічного аналізу і внутрішнього контролю як 
інформаційного забезпечення для утримання кон-
курентних переваг, врахування ризиків на всіх ета-
пах діяльності суб’єктів господарювання та розробки 
стратегії розвитку. 
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