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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗМІСТУ 

 
Досліджено теоретичні передумови створення обліково-аналітичного забезпечення як ключового 

елементу забезпечення фінансової стійкості та передумови довгострокового функціонування 

підприємства. На основі аналізу трактувань поняття “обліково-аналітичне забезпечення” в різних 

літературних джерелах систематизовані основні підходи до пояснення його змісту. Акцентовано увагу 

на багатоаспектності трактування економічного змісту досліджуваного терміну. На основі 

критичного аналізу систематизованих підходів обґрунтовано та запропоновано комплексний підхід до 

визначення економічного змісту поняття “обліково-аналітичне забезпечення”. Запропоновані принципи 

організації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в сучасних умовах 

господарювання. 
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Постановка проблеми. 
©
Економічна нестабі-

льність умов функціонування вітчизняних підп-

риємств, негативна динаміка зростання фінансо-

вих ризиків, глобальний розвиток конкуренції, 

стрімке розширення та впровадження в практич-

ну діяльність інформаційно-комп’ютерних тех-

нологій призводить до модифікації підходів 

управління суб’єктами господарювання. Зміни 

економічного середовища функціонування зумо-

влюють пошук нових напрямів та інструментів 

управління діяльністю з метою забезпечення 

безперервного та сталого розвитку підприємства. 

Система управління підприємством 

знаходиться в прямій залежності від якісного та 

оперативного формування інформаційного 

базису для прийняття кваліфікованих та дієвих 

управлінських рішень. На даний момент часу 

склалась ситуація, коли концептуальні основи 

бухгалтерського обліку частково задовольняють 

інформаційні вимоги управлінського персоналу. 

Виникає нагальна потреба у розширенні та 

забезпеченні детальної аналітичності інформації, 

її структуризації з урахуванням ризиків 

діяльності. Тому на сьогодні актуальною є 

проблема створення обліково-аналітичного 

забезпечення як ключового елементу 

забезпечення фінансової стійкості та передумови 

довгострокового функціонування підприємства. 
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Дослідженню проблемних питань обліково-ана-

літичного забезпечення управління суб’єктами 

господарювання, визначенню його сутності й 

складових присвятили свої праці такі вчені та 

науковці, як: С.П. Барановська, І.А. Бланк, 

О.М. Брадул, Р.Ф. Бруханський, О.В. Вакун, 

В.О. Волощук, В.В. Вольська, О.Д. Гудзинський, 

Т.А. Гоголь, Н.В. Голячук, В.М. Жук, 

А.Г. Загородній, Т.Г. Камінська, М.Д. Корінько, 

О.А. Кравченко, М.Д. Крамчанінова, Є.В. Мних, 

Т.М. Пахомова, А.А. Пилипенко, М.С. Пушкар, 

І.Б. Садовська, Я.В. Соколов, В.В. Смирнова, 

Л.В. Усатова, А.М. Штангерет та ін. 

Разом з тим, більша частина науковців у своїх 

працях акцентує увагу на визначенні 

особливостей формування обліково-аналітичного 

забезпечення в різних предметних галузях 

дослідження, вивчають співвідношення та 

ототожнення терміну “обліково-аналітичне 

забезпечення” з суміжними поняттями 

(“обліково-аналітична система”, обліково-

інформаційне забезпечення”, “інформаційне 

забезпечення” та інші). У зв’язку з цим, 

потребують подальших досліджень питання 

систематизації підходів до трактування 

економічного змісту поняття “обліково-

аналітичне забезпечення” та визначення шляхів 

розвитку теоретичних основ організації 

облікового аналітичного забезпечення на 

підприємстві. 

Формулювання цілей статті. Метою 

дослідження є поглиблення теоретичних основ та 

здійснення наукового обґрунтування 

економічного змісту поняття “обліково-

аналітичне забезпечення”. 
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Опис основного матеріалу дослідження. 

Висока залежність суб’єктів господарювання від 

коливань ринкової кон’юнктури та ризиків 

діяльності вимагають від управлінської ланки 

швидкого реагування на відповідні зміни. В такій 

ситуації пріоритетного значення в системі 

управління підприємства набуває побудова 

дієвого механізму керування інформаційними 

потоками, розробка заходів з мінімізації ризиків, 

пов’язаних з наданням недостовірної облікової 

інформації. Забезпечення взаємодії між 

структурними підрозділами підприємства та 

раціональне управління інформаційними 

потоками базуються на організації відповідного 

обліково-аналітичного забезпечення. 

Формування принципів побудови 

ефективного обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством передбачає наявність 

термінологічної єдності та теоретичного 

обґрунтування сутності поняття “обліково-

аналітичне забезпечення”. Чітка інтерпретація 

змісту зазначеного поняття ускладнюється 

відсутністю методологічної єдності в його 

трактуванні в науковому доробку науковців. 

“На сьогодні в науковій літературі не 

сформовано загального розуміння сутності 

поняття «обліково-аналітичне забезпечення» 

системи управління, що призводить до 

виникнення значної кількості підходів, що в 

цілому не дозволяє сформувати загальну модель 

побудови системи інформаційної підтримки 

менеджменту на базі використання обліково-

аналітичної системи підприємства” [2, с. 210]. 

Дослідження сутності поняття “обліково-

аналітичне забезпечення” показало, що серед 

теоретиків відсутня єдина точка зору щодо його 

трактування. Вакун О.В. вважає, що “однією з 

основних причин відсутності однозначності 

щодо трактування даного поняття є його відсут-

ність у міжнародній обліковій практиці, зокрема 

дане поняття не використовується представни-

ками англо-американської облікової школи, а 

подібні дослідження відносяться до сфери 

управлінського обліку або обліку в управлінні” 

[2, с. 211]. 

Іншу причину у наявності двозначності 

трактування терміну “обліково-аналітичне 

забезпечення” вбачає В.Ф. Яценко. Так, автор 

зазначає, що “міждисциплінарний характер 

дослідження сутнісного наповнення категорії 

“забезпечення” у поєднанні із різноманітністю 

принципів і методологічних підходів, технологій 

та інструментів управління підприємством 

обумовлюють невизначеність самої дефініції 

«обліково-аналітичне забезпечення» [16, c. 76]. 

Вважаємо, що слід доповнити наведений перелік 

причин також наступними: використання слів-

синонімів; застосування різних назв тотожних 

термінів; наявність міждисциплінарних зв’язків 

та їх ігнорування при визначення змісту 

економічних понять.  

Узагальнивши погляди окремих науковців 

щодо розкриття сутності поняття “обліково-

аналітичне забезпечення”, можна виділити 

наступні підходи: 

1. Системний підхід – єдність підсистем 

обліку, аудиту та аналізу, що взаємодіють через 

інформаційні потоки.  

Прихильником даного підходу в частині 

визначення змісту поняття “обліково-аналітичне 

забезпечення” є Л.О. Волощук, який вважає, що 

“обліково-аналітичне забезпечення – це єдність 

підсистем обліку, аудиту та аналізу, що 

взаємодіють через інформаційні потоки в процесі 

формування й передачі оперативної та якісної 

обліково-аналітичної інформації для 

забезпечення обґрунтованості й ефективності 

прийняття управлінських рішень у системі 

управління підприємством, а також зовнішніми 

користувачами” [3, с. 330]. Тотожне теоретичне 

обґрунтування змісту даного терміну наведено в 

статті П.Р. Пуцентейло [10]. 

З ними також погоджується І.В. Зенькіна, яка 

зазначає, що “обліково-аналітичне забезпечення 

– це інтегрована система обліку та аналізу, що 

систематизує інформацію для обґрунтування 

бізнес-стратегії, координації напрямів 

перспективного розвитку підприємства, 

системної оцінки ефективності реалізації 

оперативно-тактичних та стратегічних 

управлінських рішень” [6, c. 1]. 

Побережець О.В., Макаревич Г.В. “під 

обліково-аналітичним забезпеченням управління 

підприємства розуміють систему накопичення, 

узагальнення та передачі інформації, яка 

допомагає управлінцям відповідного рівня 

приймати рішення, здійснювати планування та 

контролювати діяльність суб’єкта 

господарювання у сучасних умовах” [9, c. 59]. 

2. Процесний підхід – організація процесу 

збору, обробки, узагальнення і збереження 

обліково-аналітичної інформації. 

Представники даного підходу визначають 

зміст поняття “обліково-аналітичне забезпе-

чення” як “процес підготовки обліково-аналітич-

ної інформації, забезпечення її кількості та яко-

сті. Таким чином, поняття обліково-аналітичного 

забезпечення постає у двох значеннях:  

а) діяльність, пов’язана зі збором, реєстра-

цією, узагальненням, збереженням, передачею та 

аналітичним опрацюванням інформації; 

б) забезпечення системи управління 

відповідною кількістю необхідної якісної 

інформації” [8, с. 192-193].  
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Аналогічне трактування сутності поняття 

“обліково-аналітичне забезпечення” наводять у 

свої працях Т.М. Безродна [1], В.В. Вольська [4, 

с. 87], Т.А. Гологоль [5, с. 41], Л.Ю. Шевців, 

А.Б. Шевців [13, с. 34], які вважають, що 

“обліково-аналітичне забезпечення” – це 

організація процесу збору, обробки, 

узагальнення і збереження облікової та 

аналітичної інформації, узгодження її руху між 

різними структурними підрозділами 

управлінської служби, забезпечення ефективної 

взаємодії із зовнішнім середовищем з метою 

інформаційного забезпечення системи 

управління та зовнішніх користувачів. 

3. Синтез облікових та аналітичних операцій – 

формування обліково-аналітичної системи. 

Окремими авторами (М.В. Реслер [11], 

Р.П. Юзва [15]) термін “обліково-аналітичне 

забезпечення” пояснюється як “сукупність 

облікових і аналітичних процесів, об’єднаних у 

обліково-аналітичну систему та спрямованих на 

задоволення інформаційних потреб користувачів 

шляхом перетворення первинної інформації в 

узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а 

також нормативно-правовим, методичним, 

організаційним, програмним, математичним, 

технічним та ергономічним забезпеченнями”. 

Представники даного підходу виокремлюють 

“систему обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством, яка є синтезом 

облікової та аналітичної підсистем, основною 

перевагою виділення якої є налагоджена 

взаємодія задля досягнення синергетичного 

ефекту. Результатом функціонування такої 

системи є генерування обліково-аналітичної 

інформації – сукупності відомостей та даних 

обліково-аналітичного характеру, що можуть 

використовуватись у процесі прийняття 

управлінських рішень на різних рівнях системи 

управління” [2, с. 212]. 

4. Компонент інформаційного забезпечення – 

формування інформаційних потоків. 

Представники даного підходу 

(Т.Г. Камінська [7], С.В. Сирцева [12], 

А.М. Штангерет [14, с. 135]) наводять скорочене 

трактування терміну “обліково-аналітичне 

забезпечення”, яке “містить інформацію, яку 

надає бухгалтерський облік, а також інформацію, 

створювану з застосуванням методів 

економічного аналізу”. В даному випадку 

обліково-аналітичне забезпечення зводиться 

лише до формування обліково-аналітичної 

інформації, яка надається для потреб 

управлінського персоналу. 

5. Інтегрований підхід – сукупність різних 

видів інформації та обліково-аналітичних 

процедур. 

Вакун О.В. пропонує використовувати 

інтегрований підхід до розуміння сутності 

поняття “обліково-аналітичне забезпечення”, що 

передбачає його розгляд як сукупність різних 

видів обліково-аналітичної інформації, що 

утворюється в результаті функціонування 

обліково-аналітичної системи підприємства, так і 

процес функціонування даних систем, що 

складається із набору відповідних обліково-

аналітичних процедур [2, с. 213]. 

Узагальнюючи всі вищенаведені підходи до 

визначення економічного змісту поняття 

“обліково-аналітичне забезпечення” можна 

зробити висновок, що даний термін є 

багатоаспектним. З метою наукового 

обґрунтування економічного змісту поняття 

“обліково-аналітичне забезпечення” вважаємо за 

доцільне систематизувати принципи його 

організації (табл. 1). 

Таблиця 1 

Принципи організації обліково-аналітичного забезпечення підприємства 
№ 

з/п 

Назва принципу Характеристика 

1 Синергії Переваги, які отримує підприємство від вдалого поєднання обліково-аналітичної 

інформації, коли загальний ефект перевищує суму ефектів потенціалу цих 

елементів 

2 Емерджентності Завдяки взаємодії й поєднанню різних видів обліку та аналізу для досягнення 

єдиної мети забезпечується формулювання обґрунтованої, якісної, достовірної й 

комплексної обліково-аналітичної інформації 

3 Комплексності Реалізується через взаємодію інформаційних потоків бухгалтерського обліку й 

інформації, яка формується за допомогою методів аналізу 

4 Безперервності 

взаємодії 

Взаємозв’язок між системою бухгалтерського обліку та аналізу на підприємстві 

повинен бути безперервним з метою надання релевантної інформації для 

управління на різних рівнях 

5 Ефективності Затрати, понесені у процесі розробки, здійснення та впровадження обліково-

аналітичного забезпечення повинні бути нижчими, ніж ефект, отриманий від 

прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації 

* Розроблено авторами 
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Організація обліково-аналітичного 

забезпечення управління діяльністю 

підприємства повинна базувати на 

представлених в таблиці 1 принципах. Їх 

використання забезпечить відповідність 

обліково-аналітичного забезпечення 

особливостям здійснення господарської 

діяльності підприємства. 

Отже, враховуючи виокремленні підходи до 

трактування змісту поняття “обліково-аналітичне 

забезпечення”, а також те, що наявні пропозиції 

щодо удосконалення понятійно-категоріального 

апарату не мають повної систематизації та 

уніфікації наукової теорії, пропонуємо 

застосовувати комплексний підхід до визначення 

сутності зазначеного поняття. Так, під терміном 

“обліково-аналітичне забезпечення” пропонуємо 

розуміти систему обліково-аналітичної 

інформації та інформаційних потоків, а також 

процедур збору, підготовки, реєстрації, 

узагальнення, збереження, передачі, аналітичної 

обробки та процесу оцінки ефективності 

функціонування цілісної інформаційної системи 

на підприємстві. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Підбиваючи підсумки проведеного 

дослідження, зазначимо, що існування постійної 

уваги науковців до визначення змісту поняття 

“обліково-аналітичне забезпечення” як 

економічної категорії зумовленою 

багатоаспектністю та необхідністю нового 

сутнісного наповнення зазначеного терміну. 

Проаналізувавши характеристики даного 

поняття та існуючі підходи до його трактування, 

запропоновано наступне визначення 

економічного змісту поняття: “обліково-

аналітичне забезпечення” – це система обліково-

аналітичної інформації та інформаційних 

потоків, а також процедур збору, підготовки, 

реєстрації, узагальнення, збереження, передачі, 

аналітичної обробки та процесу оцінки 

ефективності функціонування цілісної 

інформаційної системи на підприємстві. 

Отже, забезпечення стабільного та стійкого 

фінансового стану підприємства, збалансування 

інформаційних потоків в розрізі запитів 

зацікавлених користувачів, нейтралізація впливу 

внутрішніх та зовнішніх загроз розвитку 

підприємства, зниження рівня фінансового 

ризику в цілому неможливо без наявності дієвого 

та чітко організованого обліково-аналітичного 

забезпечення управління діяльністю 

підприємства. Перспективами подальших 

досліджень є визначення специфіки формування 

та розробка ефективної методології організації 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємствами поліграфічної галузі. 
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