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ризики в управлінні організацією; сформує адекватну сучасним, постійно мінливим умовам 

господарювання систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, що дає змогу 

своєчасно адаптувати функціонування організації до трансформаційних змін у внутрішньому 

та зовнішньому середовищі. 

При проведенні та організації аудиту розрахунків з контрагентами досить важливо 

користуватися інформаційними технологіями, які можуть дати аудитору змогу не лише 

скоротити час та витрати при проведенні аудиту, а й здійснити більш детальну перевірку та 

скласти якісний аудиторський звіт з рекомендаціями щодо стратегії, основних напрямків та 

засобів поліпшення фінансово-господарського становища підприємства. 

Отже, сучасна комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку заборгованості 

полегшує роботу бухгалтерії підприємства, оскільки за рахунок одноразового введення 

первинних даних забезпечується єдність інформаційної бази.  

 

Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень 

 

Киш Л.М., к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Під управлінням розуміють процес формування цілеспрямованої поведінки системи за 

умов зміни зовнішнього середовища через інформаційний вплив, який здійснюється 

людиною (групою людей) або приладом [2]. 

Прийняття рішення є ключовим моментом будь-якого процесу управління. У широкому 

розумінні це поняття означає підготовку рішення (планування), а в вузькому - вибір 

альтернативи. Під оптимальним розуміють таке рішення, що в певному сенсі є 

прийнятнішим, ніж інші [3]. 

Основними етапами розробки і прийняття управлінських рішень є: виявлення й аналіз 

проблеми (діагностика), формування цілей, визначення альтернатив (генерація ідей), 

попередній вибір кращої альтернативи, вивчення та оцінка альтернатив, експериментальна 

пе-ревірка альтернатив, вибір найкращого варіанта рішення [1]. 

Оптимальні управлінські рішення необхідно розробляти, приймати та впроваджувати у 

єдиному комплексі та цілісно. А цілісність та комплексність є основними принципами 

системного підходу. Тому все більше менеджерів застосовують його в процесі управління. 

3 позицій менеджменту системний підхід дає можливість визначати межі системи в 

цілому i оточуючого середовища, встановлювати цілі системи, розробляти структуру 

програмами i побудову матриці програми-елемента, описувати управління системи. [3]. 

Існує велика кількість ознак за якими класифікують управлінські рішення. Проте, з точки 

зору системного підходу, доцільно застосовувати класифікацію залежно від ступеня повноти 

і вірогідності інформації, яку має менеджер, Згідно даної класифікації управлінські рішення 

можуть бути детерміновані (прийнятими в умовах визначеності) або ймовірні (прийнятими в 

умовах ризику або невизначеності). 

При прийнятті рішень за детермінованих умов у менеджера є певний набір стратегій, які 

математично можна подати вектором, та числовий критерій оптимальності. На елементи 

даного вектора накладено цілий ряд обмежень, які залежать від фізичних та економічних 

умов господарювання об’єкту управління. Менеджеру потрібно вибрати з множини 

допустимих стратегій саме ту , яка найкраще відповідає критерію оптимальності. Основними 

методами, що застосовуються при прийнятті рішень за детермінованих умов є методи 

математичного моделювання та програмування. 

Якщо прийняття рішень та розв’язок поставлених задач відбувається в умовах ризику, то 

вони називаються стохастичними. В даному випадку кожна стратегія має декілька можливих 

наслідків. Причому менеджеру відомі умовні ймовірності їх реалізації. При вирішенні задач 

даного типу їх найдоцільніше звести до вирішення стохастичних задач прийняття 
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управлінських рішень до детермінованих і застосувати метод штучного зведення до 

детермінованої схеми та метод оптимізації в середньому. При застосуванні методу 

оптимізації в середньому найчастіше використовують метод статистичних випробувань 

Монте-Карло, суть якого полягає в розрахунку математичного сподівання критерію 

оптимальності. 

Існує три типи невизначеностей: 

- невизначеність цілей; 

- невизначеність природи (невизначеність наших знань про навколишнє середовище і 

чинники, що діють в досліджуваному явищі); 

- невизначеність дій активного або пасивного партнера чи супротивника. 

Тому особа, що приймає рішення, повинна обов’язково враховувати особливості 

прийняття рішень, враховуючи особливості конкретного типу невизначеності.  

В умовах невизначеності завдання управлінця полягає в виборі оптимальної стратегії в 

ситуації де вихід системи залежить від певних невизначених факторів, які невідомі в момент 

прийняття рішення та незпідвласні менеджеру. Стратегії обираються за допомогою цілого 

ряду критеріїв: середнього виграшу, Лапласа, Вальда, Гурвіца. Комплексне оцінювання 

даних критеріїв дозволяє вибрати оптимальну чи альтернативні стратегії. 

На управлінські рішення впливає значна кількість факторів, тому досить часто менеджер 

застосовує усі перераховані методи, щоб прийняти оптимальне управлінське рішення. 

Таким чином, прийняття управлінських рішень, що грунтується на принципах системного 

підходу та застосовує методи системного аналізу дозволяє підвищити ефективність 

господарювання за рахунок визначення причин, а особливо, умов, в яких виникають 

негативні наслідки. 

Це зумовлено такою особливість системного аналізу, як глибоке дослідження причинно-

наслідковиз зв’язків та можливістю визначення впливу рішення, що приймається 

управлінцем на поведінку системи та її елементів. 
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В сільськогосподарських підприємствах, проблеми формування фінансових ресурсів тісно 

переплітаються із ефективністю їх використання. 

Найвагомішим заходом, який всебічно впливає на формування системи цільових 

показників ефективності використання фінансових ресурсів є планування. Приблизний склад 

розділів плану формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських 

підприємств наведений на  рис. 1. 

Коли обсяги отриманих фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами, 

вищі, ніж їх потреба, тоді у підприємства виникає надлишок фінансових ресурсів, який вона 

може використовувати для короткострокового інвестування.  

Фінансове планування в сільськогосподарському підприємстві базується на використанні 

трьох основних його систем, кожній з яких властиві певний період і свої форми реалізації 

його результатів (таблиця 1.). 
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