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Постановка проблеми. У ринковій економіці, в умовах повної економічної самостійності та 

відповідальності підприємств, виникає необхідність систематичного аналізу господарської та 
фінансової діяльності. Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб визначити фінансову ситуацію 
підприємства, ступінь його спроможності, але також і в тому, щоб постійно проводити роботу, 
спрямовану на поліпшення фінансового стану підприємства. Саме тому, важливим завданням аналізу 
господарської та фінансової діяльності є ідентифікація реального стану об’єкта; дослідження його 
складу і властивостей, його порівняння з відомими аналогами або базовими характеристиками, 
нормативними величинами; виявлення змін фінансової стійкості об’єкта дослідження в просторово-
часовому розрізі; встановлення основних чинників, що викликали зміни фінансової діяльності 
підприємства; прогноз основних тенденцій зміни на перспективу. При цьому важливе значення 
набувають питання формування аналітичного забезпечення управлінської діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні є відсутньою єдність думок щодо порядку 
формування обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Дослідження у цьому 
напрямі розпочалися у середині 90-х рр. ХХ ст., коли Л.В. Поповою було введено термін “обліково-
аналітична система”, що характеризує впорядковане формування інформації з облікових і звітних 
даних [1, с. 35]. Подальший розвиток теоретико-методичних питань обліково-аналітичного 
забезпечення пов’язане з розглядом складових компонентів цієї системи в їх взаємозв’язку.  

Аналіз теоретичних і практичних питань формування обліково-аналітичного забезпечення довів, 
що в цілому дана проблема була досліджена багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими та 
економістами-практиками, які висловлюють свої точки зору на сутність і функціональні можливості 
обліково-аналітичних систем в цілому. 

Теоретичні, методичні та практичні проблеми організації економічного аналізу на підприємстві 
досліджені в наукових працях О.Д. Гудзинського [1], Г.І. Кіндрацької [2], І.Д. Лазаришиної [3], 
Є.В. Мниха [4], П.Я. Поповича [5], А.Д. Шеремета [6], С.І. Шкарабана [7] та інших, проте в сучасних 
умовах діяльності підприємств проблеми організації економічного аналізу потребують подальшого їх 
дослідження.  

Постановка завдання. Метою статті є розгляд особливостей аналітичного забезпечення 
діяльності підприємств. При всьому різноманітті концептуальних підходів до розробки проблеми 
формування обліково-аналітичного забезпечення, на думку автора, досі до кінця не осмислені цілі і 
завдання, не в повному обсязі проведені дослідження в частині виділення основних складових частин 
і принципів аналітичного забезпечення. Поряд з цим важливе значення в розумінні сутності 
аналітичного забезпечення займають властиві їй функціональні характеристики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий розвиток підприємства зумовлений 
здатністю керівництва приймати оптимальні рішення, а для цього йому необхідна ефективна 
інформаційна основа. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємства передбачає 
реалізацію таких його функцій, як облік, аналіз і аудит. Вони тісно взаємопов’язані і утворюють 
обліково-аналітичну систему, що забезпечує керівництво підприємства необхідною інформацією для 
прийняття управлінських рішень. Так, окремі дослідники характеризують досліджувану категорію як 
повністю або частково децентралізованою системою, в рамках якої здійснюються функції збору, 
обробки та оцінки всіх видів інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень [8, с. 36]. 

На наш погляд, представлена позиція не розкриває повною мірою сутність і зміст обліково-
аналітичної системи, оскільки основний акцент припадає на інформаційну складову процесів обліку та 
аналізу. Разом з тим, таке тлумачення дає змогу поставити знак рівності між поняттям обліково-
аналітичної системи і обліково-аналітичним забезпеченням, адже їх призначенням є підтримка 
процесу прийняття управлінських рішень необхідною інформацією. 

На думку Л.В. Усатової, основними цілями обліково-аналітичної системи є: 
– надання інформаційної підтримки у прийнятті рішень; 
– проведення аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому і в розрізі його 

підрозділів; 
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– контроль і планування економічної ефективності діяльності підприємства; 
– вибір напрямів розвитку економічного суб’єкта [9, с. 19]. 
Суть обліково-аналітичної системи, на думку Л.В. Попової, Б.Г. Маслова та І.А. Маслової, 

полягає в об’єднанні облікових і аналітичних операцій в один процес, проведенні оперативного 
мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його результатів при 
виробленні рекомендацій для прийняття управлінських рішень. При цьому загальна методологія та 
нормативні положення обліку та аналізу удосконалюються для раціонального використання в єдиній 
обліково-аналітичній системі [8, с. 36]. 

Ефективність обліково-аналітичної системи залежить, насамперед, від урахування специфіки 
діяльності підприємства. І оскільки в основі обліково-аналітичної системи лежить системний підхід, що 
дозволяє розглядати підприємство як складний об’єкт, що складається з низки підсистем, то і 
обліково-аналітична система на підприємстві повинна складатися з ряду підсистем. У загальному 
вигляді в обліково-аналітичній системі виділені наступні підсистеми: інформаційного забезпечення, 
облікова, аналітична і підсистема аудиту. Всі елементи підсистем мають різні цілі, завдання, об’єкти, 
методи, призначені для різних користувачів інформації. Однак важливою рисою, котра їх об’єднує, є 
те, що їхня інформація використовується для прийняття рішень на підприємстві. 

Дослідження принципів формування обліково-аналітичних систем, викладених у працях різних 
авторів, дозволили виділити наступні: 

– виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх задоволення; 
– об’єктивності відображення процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання, 

використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 
– єдність інформації, що надходить з різних джерел (фінансового, управлінського, податкового 

та статистичного обліку), а також планових даних; 
– усунення дублювання в первинній інформації; 
– оперативності інформації, яка забезпечується застосуванням новітніх засобів обчислювальної 

техніки. 
Об’єктивність відображення процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання, 

використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів – основна вимога, якому 
повинна задовольняти діюча нині обліково-аналітична система. На нашу думку, обліково-аналітичне 
забезпечення сталого розвитку підприємства – це єдність систем обліку, аналізу та аудиту, об’єднаних 
інформаційними потоками для управління економічними процесами при реалізації напрямків сталого 
розвитку та варіантів їх фінансування. Таким чином, формування обліково-аналітичної системи є 
об’єктивною необхідністю і потребою кожного підприємства, котре зацікавлене в проведенні аналізу та 
оцінки ситуації, формуванні системи необхідних рішень, що дають змогу досягти прогнозовану 
величину ефективної діяльності.  

Слід визначити теоретичну основу поняття аналітичного забезпечення. Сучасні вчені досить 
часто ототожнюють це поняття з аналізом. Однак, на нашу думку, аналітичне забезпечення є більш 
широким поняттям, ніж аналіз. Аналітичне забезпечення є складовою інформаційного забезпечення 
управління підприємством, якою займається економічний аналіз. Тобто, економічний аналіз є 
інструментом створення системи аналітичного забезпечення. Місце аналітичного забезпечення в 
системі управління підприємством зображено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Місце аналітичного забезпечення в загальній системі управління підприємством 
Джерело: власна розробка 
 
Аналітичне забезпечення є окремою системою, заснованою на інформації, котра отримана 

шляхом проведення економічного аналізу даних для визначення результатів управління і побудови 
прогнозних значень господарської діяльності. 
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Варто погодитися з думками О.О. Гуменюк [10], Г.І. Кіндрацької [2], Є.В. Мниха [4], М.К. 
Пархомця [11], П.Я. Поповича [5], С.С. Черниш [12], А.Д. Шеремета [6], С.І. Шкарабана [7], О.В. 
Ярощука [7] та інших авторів, які вважають, що аналітична система забезпечує кількісну та якісну 
оцінку змін, що відбуваються в керованому об’єкті. Вона дозволяє вчасно побачити тенденції розвитку 
як небажаних, так і прогресивних явищ. На основі різних методик аналізу розробляються варіанти 
управлінських рішень, які дають змогу загальмувати розвиток негативних тенденцій і створити 
сприятливі умови для прогресивного сталого розвитку. За допомогою аналізу виявляють 
невикористані внутрішні резерви, що сприяє ефективному розвитку підприємства. Аналітична система 
– це основа для вироблення оптимальних управлінських рішень для управління сталим розвитком 
підприємства. Аналітична інформація забезпечує реалізацію основних функцій управління, в тому 
числі планування і контролю. Отже, взаємозв’язок аналітичного та інформаційного забезпечення є 
беззастережним, тому однією з основних проблем формування аналітичного забезпечення є 
недостатня достовірність та оперативність надходження інформації. 

Багатоаспектність і важливість організації аналітичного забезпечення зумовлює виділення її 
послідовності на етапах обґрунтування та реалізації управлінських рішень з відповідними напрямками 
економічного аналізу на підприємстві (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Етапи аналітичного забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень  
Джерело: власна розробка 
 
Послідовне дотримання кожного етапу може гарантувати реалізацію поставлених цілей в 

області управління підприємством. Основним елементом пропонованої аналітичної системи є 
економічний аналіз, який передбачає комплексну методику обробки обліково-аналітичної інформації, 
котра є необхідною для прийняття та обґрунтування управлінських рішень та їх оптимізації. 
Економічний аналіз у системі управління виконує сполучну функцію між отриманням інформації та 
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прийняттям управлінських рішень. Ринкова економіка породжує потребу в диференціації аналізу на 
внутрішній управлінський і фінансовий аналіз. 

Внутрішній управлінський аналіз – це частина управлінського обліку, тобто інформаційно-
аналітичного забезпечення власників підприємства, керівників усіх рівнів. Зовнішній фінансовий аналіз 
– елемент фінансового обліку, що обслуговує зовнішніх користувачів інформації про підприємство, що 
виступають самостійними суб’єктами економічного аналізу за даними фінансової звітності. Фінансовий 
аналіз – це дослідження та оцінка внутрішнього стану підприємства за даними фінансової звітності з 
метою вироблення рекомендацій та побудови прогнозів з мінливих фінансових умов діяльності 
підприємства. Фінансовий аналіз базується на даних бухгалтерського обліку та імовірнісних оцінках 
майбутніх чинників господарського життя. 

Управлінський аналіз охоплює всі види облікової інформації, яка накопичується та обробляється 
для внутрішнього користування керівництвом. Управлінський аналіз – це оперативне дослідження та 
оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності шляхом зіставлення витрат і результатів по 
різних об’єктах обліку в різних тимчасових інтервалах з метою підготовки інформації для прийняття 
управлінських рішень. Управлінський аналіз спрямований на виявлення внутрішніх ресурсів і 
можливостей підприємства, на оцінку поточного стану бізнесу, виявлення стратегічних проблем, 
використовуючи при цьому як дані зведеної фінансової звітності, так і оперативну (внутрішню) 
інформацію підприємства. 

Крім вищеназваних в аналітичній підсистемі виділяють податковий аналіз, який дозволяє 
оцінити і виявити резерви зниження оподатковуваних баз, зібрати інформацію для підготовки планів і 
прийняття раціональних управлінських рішень в галузі податкового менеджменту. 

Аналітична функція представлена в управлінському обліку поряд з обліковою, плановою та 
контрольною. Її реалізація покладена на управлінський аналіз, який є одним з видів економічного 
аналізу і класифікується за низкою ознак. Однією з них є управлінська ознака. Згідно з цією ознакою, 
етап планування відповідає перспективному аналізу, етап оперативного управління – оперативному 
аналізу, заключний етап управління – поточному аналізу. 

Отже, доцільно виділити три основні моменти організації економічного аналізу: 
– організація аналітичного процесу – визначення складу і послідовності виконання аналітичної 

роботи та її регламентація на підприємстві; 
– організація праці фахівців, що виконують аналітичну роботу – система заходів, які 

забезпечують раціональне використання управлінського персоналу, котрий виконує аналітичні функції; 
– організація управління аналітичною роботою – комплекс заходів, спрямованих на створення, 

впровадження та удосконалення системи управління аналітичної роботи на підприємстві. 
Організація економічного аналізу включає наступні основні етапи: 
– виділення суб’єктів і об’єктів аналізу, вибір організаційних форм його проведення в залежності 

від організаційної структури управління на підприємстві та розподіл обов’язків між окремими 
працівниками; 

– складання програми або плану проведення аналізу; 
– інформаційне та методичне забезпечення аналізу; 
– аналітична обробка даних; 
– оформлення результатів аналізу; 
– узагальнення результатів аналізу, надання висновків і пропозицій. 
Аналіз виробничо-фінансової діяльності об’єднує ретроаналіз, діагностику, оцінку та 

перспективний аналіз. 
При проведенні аналізу виробничо-фінансової діяльності слід дотримуватися таких основних 

принципів: 
– достовірне відображення реального стану; 
– наукова обґрунтованість; 
– відображення певної мети; 
– взаємозв’язок з іншими видами аналізу; 
– системність, комплексність, варіантність; 
– узгодженість окремих елементів; 
– відображення галузевої і територіальної специфіки. 
Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства є важливим не тільки для самого 

підприємства, але також і для інвесторів. Метою аналізу є всебічне вивчення стійкості економічного 
розвитку підприємства. Цей аналіз заснований на системному підході, комплексному врахуванні 
різноманітних факторів, якісному підборі достовірної інформації і є важливою функцією управління. 
Займаючи проміжне положення між обробкою інформації та прийняттям рішень, аналіз здійснює 
вплив на якість прийнятих управлінських рішень, сприяє виявленню зв’язків між окремими об’єктами 
управління, правильному обґрунтуванню мети і відбору ефективного варіанту рішення. В процесі 
прийняття управлінського рішення зменшується невизначеність вихідної ситуації і ризик, що 
пов’язаний з вибором правильного рішення. 
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Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства спирається на інформаційні дані обліку, що 
сприяє раціональному плануванню діяльності підприємства. Від стану та якості облікової інформації 
залежить в підсумку якість управлінських рішень, оскільки саме обліково-аналітичні системи формують 
інформаційну базу для проведення оцінки виробничо-фінансової діяльності підприємства. Отже, 
інформаційна база аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства повинна передбачати 
системний характер з виділенням певних підсистем, що допомагають центральній системі накопичувати 
необхідну і достатню інформацію для вироблення стратегії розвитку підприємства. 

Після розробки стратегічних цілей діяльності підприємства, слід приступити до формування 
основних блоків для кожної стадії процесу аналізу виконання запланованих дій підприємства: 

– інформаційний блок; 
– аналітичний блок; 
– організаційний блок; 
– координаційний блок; 
– контрольний блок. 
Наведений алгоритм – це послідовність цілеспрямованих і регламентованих етапів, об’єднаних 

в систему з метою отримання конкретного результату – масиву інформації для цілей розробки 
менеджерами управлінських рішень, спрямованих в кінцевому підсумку на максимізацію прибутку, 
зростання платоспроможності та ліквідності, стабілізацію фінансово-господарської діяльності 
підприємства. 

Аналітична функція реалізується у формуванні великих масивів інформації про стан і рух 
виробничо-фінансових активів підприємства. Саме аналітична підсистема являє собою основу для 
вироблення оптимальних економічних рішень для управління. Вона дає змогу вчасно побачити 
тенденції розвитку як негативних, так і прогресивних явищ. На основі різних методик аналізу 
розробляються варіанти управлінських рішень, які дозволяють загальмувати розвиток негативних 
тенденцій і створити сприятливі умови для прогресивного розвитку. 

Аналітичне забезпечення використовує комплексні методики аналізу та оцінки сталого розвитку 
підприємства, що характеризують стан його функціонування, які деталізують результати управління 
виробничими процесами, що дають змогу переорієнтувати його ресурси для досягнення високих 
показників сталого розвитку та розробити оптимальну стратегію розвитку підприємства з урахуванням 
можливих тенденцій. 

Аналітичне забезпечення управлінської діяльності підприємства передбачає: 
– вивчення економічних законів, закономірностей і тенденцій; 
– підвищення науково-економічної обґрунтованості стратегічних і тактичних планів і нормативів; 
– вивчення виконання планів і дотримання нормативів; 
– пошук резервів підвищення ефективності виробництва; 
– визначення економічної ефективності використання ресурсів; 
– прогнозування результатів; 
– дослідження комерційного ризику; 
– порівняльний аналіз маркетингових заходів;  
– підготовка аналітичних матеріалів. 
Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, підвищує якість і розширює сферу 

практичного застосування інформації, позитивно впливаючи на якість звітності у процесі її підготовки і 
складання, тобто на ефективність управлінської інформації для сторонніх користувачів. У цьому 
головне призначення і головна суть аналітичної системи, реалізацію якої доцільно покласти на 
аналітика і бухгалтера, що займається первинною обліковою та аналітичною інформацією. Поняття 
«аналітичне забезпечення» застосовується для визначення якісного стану облікових і аналітичних 
процесів, які є необхідними, для задоволення інформаційних потреб керівників і достатніми для 
прийняття управлінських рішень [13, с. 197]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, обліково-аналітична система забезпечення 
виробничо-фінансової діяльності підприємства повинна відповідати вимогам формування необхідних 
облікових та аналітичних даних, використовувати інформацію зовнішньої та внутрішньої звітності, що 
забезпечить виконання її аналітичної та контрольної функцій. Обліково-аналітична система 
управління – це система, що включає облікову, аналітичну та контрольні підсистеми, яка базується на 
обліковій і позаобліковій інформації, що дає змогу забезпечити необхідною інформацією поточне, 
оперативне і стратегічне управління підприємством. Базовою основою є облікова підсистема, оскільки 
саме в ній формується і обробляється інформація, яка використовується для аналізу. Аналітичне 
забезпечення управлінської діяльності підприємства виконує особливу роль при обробці облікової 
інформації з метою оцінки її повноти, достовірності, своєчасності із метою подальшого аналізу для 
виявлення вузьких місць, а також прихованих резервів. Органічну єдність і взаємозв’язок всіх 
складових підсистем обліково-аналітичної системи підприємства дозволяють, з одного боку, приймати 
необхідні тактичні рішення в оперативному режимі, а з іншого – розробляти і коректувати стратегії 
розвитку підприємства на довгострокову перспективу. 
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Пуцентейло П.Р. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мета. Метою статті є розгляд особливостей аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення 

сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, 
застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування 
управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення).  

Результати. Виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” вживається досить 
обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші пов’язані із ним поняття, не 
дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. Обґрунтовано методичні підходи щодо 
аналітичного забезпечення процесу управління підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та 
досліджено їхню значимість для забезпечення ефективного управлінського впливу. 

Наукова новизна. Встановлено, що аналітичне забезпечення – це система збору даних, що передбачає 
групування інформації в потрібному розрізі для потреб управління, складання бухгалтерської і аналітичної звітності. 

Практична значущість. Уточнено, що метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є 
створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх 
реалізації. Запропоновано етапи аналітичного забезпечення в управлінні підприємствами. 

Ключові слова: аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, аналітичне забезпечення, інформація, 
управління, менеджмент підприємства, звітність. 

 
Putsenteilo P.R. ANALYTICAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF THE ENTERPR ISE 
Purpose . The aim of the article is to study the notion of analytic support and its influence in making managerial 

decisions at the enterprise. 
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions 

of modern economic science, works of domestic and foreign scientists. The following methods were used during the 
research, in particular: analysis and synthesis – to study the object and subject of study; abstract and logical (theoretical 
generalizations and drawing conclusions); constructive and experimental (formation of management solutions using 
analytic support). 

Findings. It has been revealed that the term “analytical support” is used quite limited in the economic literature in 
contrast to the term “analysis”. Some authors use the other concepts related to this concept and do not adhere to a 
common terminology even within a single study. Methodological approaches concerning analytical ensuring the process 
of enterprise management have been substantiated. It has been established qualitative criteria of information and their 
importance for ensuring the effective management impact has been investigated. 

Originality. It has been established that analytical support – a system of data collection, which includes grouping 
information in the right context for management, preparation of financial and analytical reporting. 

Practical value. It has been clarified that the purpose of analytical providing management of enterprise is an 
information base, making and evaluating the reasonableness of management decisions, identify the degree of their 
implementation. It has been proposed steps analytical providing in management of enterprises. 

Key words:  analysis, accounting and analytic support, analytic support, information, management, management 
of enterprise, reporting. 

 
Пуцентейло П.Р. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
Цель. Целью статьи является рассмотрение особенностей аналитического обеспечения деятельности 

предприятий. 
Методика исследования. Теоретической и методологической основой статьи являются 

фундаментальные положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В 
ходе исследования, в частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и предмета 
исследования; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование выводов); конструктивный и 
экспериментальный (формирование управленческого решения с помощью аналитического обеспечения). 

Результаты. Выявлено, что в экономической литературе понятие "аналитическое обеспечение" 
употребляется весьма ограничено в противоположность термину “аналіз”. Отдельные авторы применяют и 
другие связанные с ним понятия, не соблюдая единой терминологии даже в пределах одного исследования. 
Обоснованы методические подходы относительно аналитического обеспечения процесса управления 
предприятием. Установлено качественные критерии информации и исследованы их значимость для обеспечения 
эффективного управленческого воздействия. 

Научная новизна. Установлено, что аналитическое обеспечение – это система сбора данных, которая 
предусматривает группировки информации в нужном разрезе для нужд управления, составления бухгалтерской 
и аналитической отчетности. 

Практическая значимость. Уточнено, что целью аналитического обеспечения управления 
предприятиями является создание информационной базы, принятия и оценки обоснованности управленческих 
решений, выявления степени их реализации. Предложены этапы аналитического обеспечения в управлении 
предприятиями. 

Ключевые слова: анализ, учетно-аналитическое обеспечение, аналитическое обеспечение, информация, 
управление, менеджмент предприятия, отчетность. 

 
 
 
 


