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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розглянуто обліково-аналітичну систему підприємства та її інформаційне 

забезпечення. Визначено обік і аналіз основними складовими елементами системи. 

Розкрито принципи побудови і завдання. 

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, обліково-аналітична 

система, облік, аналіз. 

 

В сучасних умовах господарювання з метою вирішення актуальних 

проблем та досягнення стратегічних цілей об’єктивною необхідністю є 

наявність повної, своєчасної, достовірної систематичної інформації про 

господарські процеси, їх характер і обсяг, наявність матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів, їх використання, фінансові результати діяльності. 

В загальному розумінні інформаційне забезпечення це якісне 

інформаційне обслуговування підприємства шляхом створення динамічної 

системи збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення на достовірну, 

своєчасну, точну, актуальну інформацію для ефективного функціонування та 

прийняття необхідних рішень.  

Облікова та аналітична інформація є важливими функціональними 

компонентами інформаційної системи підприємства. Для цього необхідно 

сформувати та реалізувати обліково-аналітичну систему, яку доцільно 

розглядати як систему, що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, 

фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і 

використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та 

інші види інформації. Тому обліково-аналітична система виконує збір, 

опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для 

прийняття управлінських рішень на макро- і мікрорівнях. Її суть полягає в 
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об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, виконання 

оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і 

використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття 

управлінських рішень [1, с. 20].  

Головними складовими обліково-аналітичної системи є бази облікових 

даних, планових даних, норм і нормативів, даних звітності, довідково-

інформаційний фонд та системи аналітичних показників. Таку систему слід 

будувати за принципом хронології збору, опрацювання даних та формування 

звітних документів, від первинних документів до даних фінансової, 

внутрігосподарської та статистичної звітності. 

Серед основних завдань обліково-аналітичної системи підприємства 

актуально виокремити: 

- аналіз діяльності підприємства;  

- облік господарських операцій на основі бухгалтерського обліку з 

додаванням не фінансових показників;  

- контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, з 

правильним відображенням усіх господарських операцій на етапах 

планування, обліку та достовірністю аналітичних даних; 

- планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; 

видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової, податкової; та 

підприємства загалом; 

- формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, 

облікової та аналітичної інформації [2, с. 498-503]. 

На сьогодні для виконання вищезгаданих завдань на підприємстві 

повинна функціонувати інформаційна система з відповідним програмним 

забезпеченням. 

Отже, інформаційним забезпеченням функціонування підприємства 

повинна стати належним чином побудована обліково-аналітична система, яка 

являє собою сукупність облікової інформації та отриманих на її базі 

аналітичних даних. Основним принципом, що забезпечує ефективність 
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функціонування обліково-аналітичної системи, є безперервність взаємодії її 

складових: обліку та аналізу. 
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T. Moroz. Information support accounting and analytical system enterprise. 

Summary 

The accounting and analytical system of enterprise is considered and her informative 

providing. Certainly accounting and analysis of the system basic component elements. Exposed 

construction principles and objectives. 

Keywords: information, information support, accounting and analytical system, 

accounting, analysis.  
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