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Актуальність проблеми вдосконалення облікового і аналітичного інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень з метою розв’язання економічних проблем 

зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікової 

та аналітичної інформації суб’єктами господарювання для задоволення різноманітних 

інформаційних потреб і прийняття управлінських рішень з метою вирішення конкретних 

проблем і досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої 

облікової інформації. 

Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: 

− аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами; 

− облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі 

бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових 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 відповідальності та 

підприємства загалом; 

− формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації. 

Для рішення завдання формування інформаційної бази потрібно постійно 

відслідковувати і вивчати запити внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації, 

відповідати на питання: кому, яка інформація необхідна і у які строки її варто надавати 

[1]. 

Всіх користувачів інформацією поєднує прагнення одержати необхідну 

інформацію для задоволення своїх інтересів. Але існують і характерні риси, які властиві 

певному колу користувачів, що дозволяє їх згрупувати і виявити відмітні ознаки. 

Інтерес внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації розрізняється в 

наступному: використанням інформації з різним рівнем деталізації; періодичністю 
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одержання і обробки необхідної інформації; характером прийняття управлінських рішень, 

заснованих на аналізі представленої інформації [2]. 

Ухвалення обґрунтованого управлінського рішення має базуватися на адекватному 

обліково-аналітичному забезпеченні, яке розглянуто на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Місце обліково-аналітичного забезпечення в системі управління  

 

Також можна згадати, що все обліково-аналітичне забезпечення здійснюється 

відповідно до ряду принципів, які роблять його досить ефективним інструментом 

фінансового управління: корисність інформації для користувачів з метою прийняття 

обґрунтованих ділових рішень; доречність, тобто інформація повинна бути значимою, 

своєчасною, впливати на рішення, прийняте користувачем, і забезпечувати можливість 

перспективного і ретроспективного аналізу; вірогідність інформації, обумовлена її 

правдивістю і можливістю перевірки документального обґрунтування; правдивість 

інформації, тобто відсутність помилок, упереджених оцінок і фальсифікації подій 

господарського життя (перевага змісту над юридичною формою); нейтральність 

фінансової звітності, що припускає, що задоволення інтересів однієї групи користувачів 

не відбувається на шкоду інтересам іншої групи; зрозумілість змісту звітності без 

спеціальної професійної підготовки; порівнянність даних за кілька звітних періодів; 

обачність, тобто у випадку наявності альтернативних оцінок або неясності оцінок 

фахівець повинен приймати найменш оптимістичну. 
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Управлінські рішення керівництва повинні бути своєчасними, обґрунтованими та 

раціональними. Безперервне розширення і поглиблення процесу інформатизації 

управлінської діяльності дозволяє сьогодні на практиці використовувати сучасні 

перспективні інформаційні технології, що дозволяють не тільки накопичувати 

інформаційні ресурси, але й здійснювати їхній всебічний аналіз, установлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами [3]. 
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