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Постановка проблеми. Сучасні підприємства потребують гнучких сис-

тем оцінки й аналізу їх діяльності. Техніко-економічні, фінансові та інші показ-

ники виробничо-фінансової діяльності, які використовуються в обліково-

аналітичній практиці, так як і методи їх оцінки і використання в системі ефек-

тивного управління підприємством, мають суттєві недоліки. В даних умовах 

найбільш важливим елементом управління господарською діяльністю є бухгал-

терський облік. Облікова та аналітична інформація повинна забезпечувати до-

сягнення поставлених цілей і завдань, які використовуються на різних рівнях 

управління підприємством.  

Великий внесок в дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпе-

чення процесу управління зробили такі вчені: Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, 

О.Д. Гудзинський, М.Я. Дем‘яненко, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.М. Самочкін 

тощо. Незважаючи на цінність цих досліджень, існує ряд невирішених теорети-

чних та практичних питань, що потребують подальших досліджень.  

Основні матеріали дослідження. Обліково-аналітична система – це сис-

тема, що базується на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні 

дані і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу та довід-

кову та інші види інформації. Тому обліково-аналітична система являє собою 

збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для 

прийняття управлінських рішень. 
Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної систе-

ми управління, вона базується тільки на даних бухгалтерського обліку і здійс-

нюється працівниками бухгалтерії. Її суть полягає в об‘єднанні облікових та 

аналітичних операцій в один процес, проведення оперативного мікроаналізу, 

забезпеченні безперервності даного процесу і використанні його результатів 

при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому 

загальна методологія і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюють-

ся для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі [1, с. 

8-15]. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

– аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;  
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– облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгал-

терського обліку з додаванням не фінансових показників;  

– контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, 

обліку та за достовірністю аналітичних даних;  

– планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; 

видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; центрів ві-

дповідальності та підприємства загалом;  

– формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації. 

Інформація, яка необхідна для управління підприємством представляє со-

бою різні повідомлення економічного, технологічного, соціального та іншого 

змісту. Найважливішою складовою управлінської інформації є економічна ін-

формація, під якою розуміють всі відомості в сфері економіки, які необхідно 

фіксувати, обробляти, передавати та зберігати для використання в процесі пла-

нування, обліку, контролю та аналізу [2, с. 89]. 

В структурі економічної інформації виділяють цілісну підсистему обліко-

вої інформації, яка складається з наступних стадій: збір, реєстрація первинних 

даних, передача їх апарату управління для обробки, накопичення та групування 

даних, формування зведеної інформації, відображення даних в аналітичному та 

синтетичному обліку, складання внутрішньої за зовнішньої звітності.  

Отже, обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного 

забезпечення управління підприємством дає змогу розв‘язувати функціональні 

задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною інформа-

цією про господарські процеси та зв‘язки із зовнішнім середовищем. 

Висновки. Таким чином, інформаційним забезпеченням управління дія-

льністю підприємства повинна стати належним чином побудована обліково-

аналітична система, яка являє собою сукупність облікової інформації та отри-

маних на її базі аналітичних даних, які сприяють прийняттю управлінських рі-

шень. Основним принципом ефективності функціонування такої системи є без-

перервність та своєчасність обліку й аналізу. 
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