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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ОСНОВНА   

СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень з метою 

розв’язання економічних проблем зумовлена сучасним станом національної 

економіки.  

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку особливо важливим є 

інформаційне забезпечення процесу управління, що полягає в отриманні й 

обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. В даних умовах найбільш важливим елементом управління 

господарською діяльністю є бухгалтерський облік. Облікова та аналітична 

інформація повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей і завдань, які 

використовуються на різних рівнях управління підприємством. 

Великий внесок в дослідження проблеми обліково-аналітичного 

забезпечення процесу управління зробили такі вчені: Ф.Ф. Бутинець,  Р.Ф. 

Бруханський, Г.Г. Кірейцев, О.Д. Гудзинський, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, І.Ю. 

Ламикін, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Собко. 

Можливість використання облікової інформації суб’єктами господарювання 

для задоволення різноманітних інформаційних потреб і прийняття економічних 

рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей 

забезпечується якісними властивостями самої облікової інформації. Враховуючи 

міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової 
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інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних 

рішень, які вони можуть приймати на основі цієї облікової інформації . 

Обліково-аналітична система – це система, що базується на даних 

бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовує для 

економічного аналізу статистичну, виробничу та довідкову та інші види 

інформації. Тому обліково-аналітична система являє собою збір, опрацювання та 

оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських 

рішень на макро- і мікро- рівнях. 

Для користувачів всіх рівнів важлива інформація, яка відповідає наступним 

вимогам: 

- оперативність, тобто інформація повинна надаватися вчасно, що дає 

можливість зорієнтуватись і своєчасно прийняти ефективне господарське 

рішення; 

- достатність, що передбачає надання інформації в повному (достатньому) 

обсязі; 

- аналітичність, тобто надавати можливість для прийняття управлінських 

рішень і застосовувати порівняння показників за структурою та у динаміці, і 

слугувати підставою наступного аналізу; 

- гнучкість і користь, тим самим інформація повинна відповідати вище 

зазначеним принципам і забезпечувати всю повноту інформаційних інтересів в 

умовах, коли змінюються умови і фактори виробництва; 

- достатня економічність, тобто затрати на підготовку інформації не повинні 

перевищувати економічного ефекту від її використання. 

Отже, облікова інформація повинна слугувати основою для здійснення 

процесів прогнозування, планування, нормування, аналізу і контролю, тобто 

виступати важливим засобом у прийнятті ефективних управлінських рішень. 

Основним принципом, що забезпечує ефективність функціонування обліково -

аналітичної системи, є безперервність взаємодії її складових: обліку, аналізу та 

аудиту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА   

МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Наразі головний напрям обліку витрат на оплату праці полягає у 

забезпеченні управлінського персоналу підприємства необхідною та своєчасною 

інформацією з метою прийняття обґрунтованих та раціональних рішень щодо 

ефективного використання найманої робочої сили. Під заробітною платою 

розуміють винагороду, яка обчислюється, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. Її розмір залежить від складності та умов роботи, виконаної працівником, 

професійно-ділових якостей робітника, результатів його праці, та господарської 

діяльності підприємства.  

Виплати працівникам є найвагомішою складовою усіх витрат  підприємства, 

а їх облік та аналіз є однією з найважливіших сторін інформаційного забезпечення 

управління. Тому актуальним питанням є виявлення спільних та відмінних  ознак  

з   обліку   виплат   працівникам   відповідно   до    міжнародних   і   національних 


