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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВ-АНАЛІТИЧНОЇ  

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розглядаються питання щодо побудови обліково-аналітичної системи промислового підпри-

ємства з метою обґрунтування його основних теоретико-організаційних аспектів. Розглянуто обліково-

аналітичну систему підприємства та взаємодії її складових через призму теорії тектології. Окреслені основні 

завдання системи, які спрямовані на вдосконалення процесу інформаційного забезпечення прийняття ефектив-

них управлінських рішень.  
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Постановка проблеми. У системах 

управління різного рівня ієрархії вирішуються 

складні завдання, пов’язані з переведенням еко-

номічної діяльності на інноваційний напрям роз-

витку, більш доцільним використанням вироб-

ничого потенціалу економіки країни, збільшен-

ням ефективності праці у всіх галузях економіки, 

приверненням уваги до екологічних та соціаль-

них показників діяльності економічних інститу-

тів. Оперативність, достовірність та забезпече-

ність управлінських рішень абсолютно залежить 

від якості інформаційних ресурсів та адекватнос-

ті засобів комунікації, які застосовуються для їх 

передачі, саме тому постає нагальна потреба в 

удосконаленні системи інформаційного забезпе-

чення діяльності підприємства, що дасть змогу 

підвищити якість обліково-аналітичної інформа-

ції, її обробки та зберігання. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Дослідження теоретичних та практичних 

аспектів, а також проблеми організації та мето-

дології обліку висвітлено у працях багатьох вче-

них-економістів: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, 

Т.А. Гоголь, Г.Г. Кірейцева, В.С. Лень, 

Є.В. Мниха, В.В. Сопко, П.Я. Хомина та інших. 

Значні досягнення названих вчених стали осно-

вою подальшого дослідження проблем та фор-

мування висновків і пропозицій щодо удоскона-

лення обліково-аналітичної системи підприємст-

ва. Проте, окремим питанням щодо ролі та стру-

ктури обліково-аналітичного забезпечення як 

системи ефективного інформаційного управлін-

ня, доцільно приділити більше уваги, що спону-

кає до детальнішого та глибшого їх висвітлення 

у статті. 
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Формулювання цілей статті. Основним 

завданням дослідження є характеристика основ-

них теоретичних аспектів формування обліково-

аналітичної системи підприємства, визначення 

процесу взаємодії елементів цієї системи та їх-

нього впливу на процес управління підприємст-

вом. Методологічною та інформаційною осно-

вою роботи є наукові праці вітчизняних та зару-

біжних авторів, матеріали періодичних видань, 

ресурси Internet. При проведенні дослідження 

використано методи структурно-логічного аналі-

зу, синтезу, теоретичного узагальнення тощо.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. В управлінській діяльності підприємства ва-

жливу роль відіграє бухгалтерський облік. Його 

значення суттєво підвищується при реформуван-

ні у відповідності з міжнародними стандартами 

фінансової звітності. У ринковій економіці бух-

галтер виступає не лише рахівником, який фіксує 

події господарського життя, але і спеціалістом, 

який здатен як зрозуміти та оцінити будь-які 

явища господарського життя підприємства, так і 

попередити їх, запропонувати шляхи розвитку 

подій.  

Обліково-аналітичне забезпечення є скла-

довою інформаційного забезпечення підприємст-

ва і являє собою цілісну систему, мета якої – за-

безпечення якісною та своєчасною економічною 

інформацією заінтересованих внутрішніх та зов-

нішніх користувачів з метою прийняття управ-

лінських рішень для забезпечення сталого розви-

тку підприємства. За розрахунками науковців, у 

системі інформаційного забезпечення підприєм-

ства питома вага обліково-аналітичної інформа-

ції становить близько 70% від загального обсягу 

економічної інформації [2, c.10]. Але слід зазна-

чити, що для забезпечення ефективної роботи 

системи управління необхідна також норматив-

но-правова, технічна, методична, організаційна 

та інша інформація, яка в сукупності може розг-

лядатись як довідкова. 

Об`єктом обліково-аналітичного забезпе-

чення є різного роду інформація – поточна і під-
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сумкова бухгалтерська та аналітична інформація. 

Бухгалтерська інформація включає в себе опера-

тивні дані, що використовуються для економіч-

ного аналізу, статистичної, технічної, соціальної 

та інших видів інформації [8, c.12].  

У системі обліково-аналітичного забезпе-

чення відбувається процес збору, реєстрації, уза-

гальнення та аналізу інформації. Облікова інфо-

рмація формується у рамках фінансового та 

управлінського обліку, аналітична інформація 

формується на основі даних з використанням 

методів стратегічного, фінансового та управлін-

ського аналізу в залежності від вимог зацікавле-

них користувачів. Крім того, система обліково-

аналітичного забезпечення не є замкнутою сис-

темою, оскільки отримує ззовні інформацію, 

здійснює обробку всередині системи та надає її 

іншим користувачам. Складові обліково-

аналітичного забезпечення: облік та аналіз – ма-

ють взаємопов’язані між собою потоки облікової 

і аналітичної інформації, взаємообмінюються та 

взаємодоповнюються інформацією, оскільки ма-

ють єдину інформаційну базу.  

Створення обліково-аналітичної системи 

на підприємстві є необхідною умовою для його 

успішного функціонування. Вперше обліково-

аналітична система описується в середині 90-х 

років авторами І.П. Ульяновим та Л.В. Поповою, 

які під обліково-аналітичною системою розумі-

ють систему, що базується на результатах фор-

мування інформації, джерелами якої є облікові і 

звітні дані бухгалтерського та інших видів обліку 

[9, c.18]. 

Я.В. Соколов трактує обліково-аналітичну 

систему як систему, яка базується на бухгалтер-

ській інформації, що включає оперативні дані, 

які використовуються для економічного аналізу 

статистичної, технічної, соціальної та інших ви-

дів інформації [7, с.21]. О.Д. Гудзинський розг-

лядає це поняття як інтегровану систему прийо-

мів обліково-аналітичного забезпечення мене-

джмента шляхом здійснення специфічних внут-

рішньо- та загальносистемних функцій [4, c.40]. 

Але найбільш вдалим та повним визначенням 

можна вважати трактування поняття обліково-

аналітичної системи Т.А. Гоголь, яка визначає її 

як сукупність взаємопов’язаних елементів 

(суб’єкти, об’єкти, інформаційні потоки та 

зв’язки), гармонійна взаємодія та координація 

роботи яких дає можливість своєчасного форму-

вання якісної та достовірної облікової та аналі-

тичної інформації для інформаційного забезпе-

чення системи управління і зовнішніх користу-

вачів [3, c. 41]. 

Будь-яка система (підсистема) повинна ба-

зуватись на встановлених принципах, оскільки 

лише їх дотримання дозволяє створити ефектив-

ну та оптимальну структуру взаємодії окремих 

елементів системи. Принципи системної природи 

знання та явища розроблялись ще в період анти-

чної філософії та в подальшому протягом всієї 

історії розвитку науки. Принципи системної 

природи пізнання розроблялись в німецькій кла-

сичні філософії: згідно з твердженням Канта на-

укове пізнання є системою, в якій ціле головує 

над частковим; Шеллинг і Гегель трактували си-

стемність пізнання як найважливішу вимогу пі-

знання [10]. 

Наступна сходинка у дослідженні систем-

ності як самостійного предмета пов’язана з ім’ям 

А.А. Богданова. З 1911 до 1925 рр. вийшли три 

томи книги «Всеобщая организационная наука 

(тектология)». Особливістю тектології 

А.А. Богданова є те, що основна увага приділя-

ється закономірностям розвитку організації, роз-

гляду співвідношення стійкого та мінливого, 

значенню зворотних зв’язків, обліку особистих 

цілей організації, ролі відкритих систем. Струк-

тура будь-якої системи розглядається ним як ре-

зультат постійної боротьби протилежностей, що 

змінюють один стан рівноваги системи  

іншим [1]. 

Якщо розглядати обліково-аналітичну сис-

тему з точки зору тектології, то для неї характер-

ні всі існуючі види основних організаційних ме-

ханізмів (формування та регулювання систем). 

До формуючих механізмів у теорії тектології 

належать кон’югація (поєднання комплексів), 

інгресія (входження елемента одного комплексу 

в інший) та дезінгресія (розпад комплексу). В 

обліково-аналітичній системі: 

- кон’югація представлена поєднанням 

обліку, аналізу та аудиту з допомогою 

єдиного інформаційного простору – пі-

дприємства; 

- інгресія складових обліково-

аналітичної системи прослідковується у 

взаємодії фінансового, управлінського 

обліку та податкових розрахунків, у зі-

ткненні внутрішнього та зовнішнього 

аудиту, а також у поєднанні видів ана-

лізу господарської діяльності;  

- дезінгресія в обліково-аналітичній сис-

темі є незначною і полягає у відсутнос-

ті точок дотику її деяких елементів 

(рис.1.). 

Сутність обліково-аналітичної системи як 

складової загальної системи управління полягає 

в об’єднанні облікових та аналітичних операцій в 

один процес, виконання оперативного мікроана-

лізу, забезпечення безперервності цього процесу 

і використання його результатів для формування 

рекомендацій щодо прийняття управлінських 

рішень. Обліково-аналітична система підприємс-

тва виконує певні завдання, які спрямовані на 

вдосконалення процесу інформаційного забезпе-

чення прийняття ефективних управлінських рі-

шень (рис.2.). 
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Рис. 1. Взаємозв’язок  складових обліково-аналітичної системи* 

* Розробка автора 

 

 

Рис.2. Завдання обліково-аналітичної системи підприємства*  

* Сформовано за даними [3,6] 

 

Формування дійової системи обліково-

аналітичного забезпечення вимагає розробки 

певних правил та механізму взаємодії складових 

частин обліково-аналітичного забезпечення з 

іншими підсистемами управління. Важливість 

дотримання принципів обліково-аналітичного 

забезпечення полягає в можливості встановлення 

правил дій та поведінки для суб’єктів обліково-

аналітичного забезпечення з метою узгодження, 

координації та регулювання їх діяльності у рам-

ках системи управління, що напряму впливає на 

процес прийняття та реалізації управлінських 

рішень.  

Від розробки принципів побудови будь-

якої діяльності залежить її результативність та 

ефективність. Обліково-аналітична система по-

винна будуватись на принципі хронології збору, 

обробки даних та формування звітних докумен-

тів та їх аналізу від оперативної інформації до 

облікової звітності, що подано в таблиці 1. 

Фінансовий 

облік 

Управлінсь-

кий облік 

Податкові 

розрахунки 

Аналіз  

господарської 

діяльності 

Зовнішній 

аудит 

Внутрішній 

аудит 

 
Підприємство 
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Таблиця 1 

Склад обліково-аналітичної системи підприємства 

 

№ Види облікових  

документів 

Методи аналізу та аудиту 

1 Первинні (прибутко-

ві, видаткові та інші) 

документи. 

Порівняння зовнішнього вигляду  відповідно до встановлених норм, перевір-

ка достовірності даних, логічна звірка показників 

2 Зведені документи 

(звіти, реєстраційні 

журнали, виписки). 

Перевірка хронології записів, порівняння даних журналу з даними первин-

них документів, згрупування господарських операцій за видами і адресатами 

3 Журнал реєстрації 

господарських опера-

цій. 

Порівняння відповідності даних, наведених у реєстрах, оцінка кінцевих да-

них кожного запису 

4 Головна книга Зведення даних з журналів і відомостей, оцінка зведених даних за згрупова-

ними рахунками 

5 Облікова звітність:  

5.1 Фінансова звітність Виявлення взаємозв’язку і взаємозалежності різноманітних показників дія-

льності підприємства, включених у його фінансову звітність; оцінка обліко-

вої та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'я-

зків та взаємозв'язків між показниками; отримання необхідної кількості най-

більш інформативних параметрів, які надають точні та об’єктивні дані щодо 

фінансових результатів, грошових потоків та фінансового стану підприємст-

ва 

 

5.2 Податкова звітність Ретельний аналіз платежів до бюджету та позабюджетних фондів підприєм-

ства, проведення розрахунку податкового навантаження звітного періоду для 

податків,зборів, плати, внесків, мита; перевірка розрахунку, нарахування 

податку на прибуток, перевірка розрахунку податкових різниць. Правильно 

розрахована податкова різниця може суттєво вплинути на розмір податку на 

прибуток у  

наступному періоді, аналіз податкового навантаження. 

5.3 Стастична звітність 

та спеціальна звіт-

ність 

Проведення комплексної оцінки ефективності організаційної структури 

управління, оцінка ефективності управління персоналом та управління мар-

кетинговою діяльністю; перевірка розрахунків зведених статистичних показ-

ників, опрацювання звітно-статистичної та іншої документації, динаміки 

нарахувань та виплат заробітної плати, частини інших доходів працівників. 

5.4 Управлінська (внут-

рішня) звітність 

Порівняння з нормативними, плановими документами і в динаміці, фактор-

ний аналіз використання ресурсів. Аналіз показників цієї звітності дає змогу 

зробити висновки про стан бізнес-планування та організацію виконання пла-

нів, розробити пропозиції щодо поліпшення цієї важливої ланки в управлінні 

підприємством 

 

При організації безперервного аналізу до-

сягається підвищення його оперативності та діє-

вості, оскільки аналіз безпосередньо слідує за 

обліком, а також виконується у процесі фінансо-

вого обліку. При цьому підсистема аналітичного 

забезпечення управління господарською діяльні-

стю перетворюється в постійно діючий фактор 

підвищення ефективності виробництва за раху-

нок активізації всього інформаційного фонду 

організації. 

Необхідно зберегти цілісність аналізу за 

умови її децентралізованої обробки, тобто поєд-

нати процес обробки інформації з процесом при-

йняття рішення. Таке уявлення щодо призначен-

ня обліку та аналізу є важливим і досяжним. 

Значення неперервного обліку та аналізу для 

економічних процесів пов'язано з можливістю 

впливу на них шляхом прийняття необхідних 

управлінських рішень в оперативному режимі. 

Безперервне застосування прийомів та елементів 

аудиту в процесі формування облікової інформа-

ції дозволяє своєчасно виявити і запобігти допу-

щенню відхилень і помилок, що, у свою чергу, 

підвищує якість адміністративної частини госпо-

дарської діяльності, оперативного аналізу і пов'я-

заних з ним управлінських рішень. Таким чином, 

ключовим принципом, що дозволяє обліково-

аналітичній системі досягати поставлених цілей, 

є безперервність взаємозалежного функціону-

вання її складових: обліку, аналізу та аудиту.  

Обліково-аналітична система, діючи перма-

нентно, підвищує якість і розширює сферу практи-

чного застосування облікової інформації, позитив-

но впливаючи в кінцевому рахунку на якість підго-
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товлюваної і поданої звітності та звітні показники, 

тобто на ефективність облікової інформації для 

зовнішніх користувачів. У цьому фундаментальне 

призначення і головна суть обліково-аналітичної 

системи, реалізацію якої доцільно покласти на бух-

галтера, що розпоряджається первинною обліко-

вою та аналітичною інформацією. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Таким чином, проведене нами дослі-

дження дає змогу сформулювати такі висновки: 

- обліково-аналітична система, як  сукуп-

ність взаємопов’язаних елементів (суб’єкти, 

об’єкти, інформаційні потоки й зв’язки), гармо-

нійна взаємодія та координація роботи яких під-

вищує якість і розширює сферу практичного за-

стосування облікової інформації, позитивно 

впливаючи у кінцевому рахунку на якість звіт-

них показників, підготовлення та подання звіт-

ності; 

- з точки зору теорії тектології, процес 

взаємодії елементів цієї системи включає в се-

бе: кон’югацію, інгресію та незначну дезінгре-

сію; 

- основними завданнями обліково-

аналітичної системи підприємства, спрямованої 

на вдосконалення процесу інформаційного за-

безпечення прийняття ефективних управлінських 

рішень, є:  планування діяльності, формування 

аналітичних бюджетів, облік господарських опе-

рацій, аналіз діяльності, контроль за виконанням 

завдань та достовірністю відображення аналіти-

чних даних. 
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