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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
 

Задекларований курс інноваційного розвитку національної економіки 

потребує належної побудови інформаційно-аналітичної підтримки системи 

управління витратами на основі сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій.  

В цьому напрямку державними відомствами та установами, а також  

фахівцями досягнуто позитивних результатів. Проте загальний стан 

інформаційно-аналітичної підтримки системи управління витратами, на думку 

провідних вчених, фахівців, експертів та управлінців - є незадовільним.  

Для успішного проведення економічних реформ в Україні є особливо 

актуальним надання їм інноваційного характеру. Однак інноваційна активність 

гальмується через ряд проблем, серед яких виділяють також проблему 

недостатньо ефективного впровадження нових технологій на великих 

підприємствах через нестачу обігових коштів та управлінську інертність. Малі 

підприємства, які є більш мобільними в своїй діяльності та розвитку, можуть 

створювати нові виробництва на базі інновацій. Але нерозвинуте партнерство 

"винахідник - підприємець - інвестор" гальмує цей процес. 

Вивчення зарубіжного досвіду формування національних інноваційних 

систем  показує, що основна увага інноваційної політики в технологічно 

розвинених країнах концентрується на малих і середніх підприємствах. 

Сьогодні саме малі та середні підприємства становлять основу для 

інноваційного розвитку. 

Розвиток мережних інформаційних технологій призвів до активної 

консолідації інноваційних підприємств через електронні комунікаційні 

мережі. У Європі на даний момент існує найбільш потужна Мережа 

європейських підприємств EEN (Enterprise Europe Network), яка була створена 

в 2008 році. Її виникненню передував процес злиття: Мережі європейських 

інфо-центрів - EIC (European Info Centers) та Мережі інноваційних релей-

центрів - IRC (Innovation Relay Centers). Метою даного проекту було створення 

інтегрованої мережі послуг підтримки бізнесу на основі досвіду двох мереж, 

збільшення синергії між усіма партнерами Мережі, поліпшення доступу малих 

та середніх підприємств до послуг, забезпечення професіоналізму і якості 

послуг.  

Глобальною тенденцією світового розвитку є широке застосування 

інформаційних і комунікаційних технологій. Інформаційно-телекомунікаційні 

технології тісно увійшли у всі сфери життя. Відповідно наразі настала 
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нагальна проблема запуску Єдиної національної системи інформатизації 

(ЄНСІ) - системи збору, зберігання, аналізу та поширення фінансової, 

економічної, господарської та іншої інформації. Дана система об'єднуватиме 

між собою всі органи державної влади та місцевого самоврядування, бюджетні 

та позабюджетні фонди та організації.  

Формування єдиного інформаційного простору забезпечить передумови 

для вдосконалення і розвитку всіх сфер діяльності, а впровадження 

інформаційно-аналітичної підтримки системи управління витратами надасть 

можливість проводити постійний моніторинг, виявляти тенденції та 

закономірності розвитку, проводити ситуаційне моделювання можливих 

сценаріїв розвитку і наслідків рішень, що приймаються. 
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