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Досліджуються підходи до формування інформаційного забезпечення процесу прийняття 
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яка б базувалася на системі бухгалтерського обліку та включала в себе застосування не 

тільки облікових процедур, але й аналітичних. Визначається зміст аналітичних процедур як 

продовження оброблення облікової інформації з метою доведення її релевантності до 

потрібного рівня. Встановлюється тісний взаємозв’язок облікових та аналітичних процедур у 

контексті виконання бухгалтерським обліком аналітичної функції.  
 

Ключові слова: аналітичні процедури, бухгалтерський облік, інформаційне 

забезпечення, облікові процедури, система бухгалтерського обліку, управлінське 

рішення. 
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Аннотация 
 

Исследуются подходы к формированию информационного обеспечения процесса 

принятия управленческих решений, выяснена его сущность. Подчеркивается значимость 

системы бухгалтерского учета в обеспечении выполнения информационных запросов 

управленческого персонала путем применения оптимального набора учетных процедур. 

Обращается внимание на необходимость рассмотрения и построения единой 

информационной модели системы управления, которая базировалась бы на системе 

бухгалтерского учета и включала в себя применение не только учетных процедур, но и 

аналитических. Определяется содержание аналитических процедур в качестве продолжения 

обработки учетной информации с целью доведения ее релевантности до нужного уровня. 

Устанавливается тесная взаимосвязь учетных и аналитических процедур в контексте 

выполнения бухгалтерским учетом аналитической функции. 
 

Ключевые слова: аналитические процедуры, бухгалтерский учет, 

информационное обеспечение, учетные процедуры, система бухгалтерского 

учета, управленческое решение. 
 

Постановка проблеми. У мінливому ринковому середовищі 

управлінський персонал суб’єкта господарювання все частіше стикається 

із неординарними проблемами і завданнями. Розв’язання цих проблем 

потребує здійснення управлінських дій, не характерних для набутої 

управлінським персоналом практики та отриманих емпіричних знань. В 

даних умовах підвищується ризик прийняття неоптимального 

управлінського рішення. Управлінський процес, як певна послідовність 

дій, характеризується необхідністю формування та оброблення масиву 

соціально-економічної інформації, який доцільно в рамках вирішення 

певної управлінської проблеми розглядати як інформаційне 

забезпечення. Поряд із проблемами формування релевантного 

інформаційного забезпечення системи управління особливої гостроти 
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набувають проблеми удосконалення процедурного підходу до підготовки 

обліково-аналітичних даних.  

Процедурний підхід формування інформаційного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень потребує розгляду та з’ясування змісту 

облікових та аналітичних процедур як цілеспрямованих дій визначених 

суб’єктів щодо ідентифікації та оброблення масиву даних з метою надання 

релевантної інформації управлінському персоналу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням формування 

інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень 

приділена значна увага науковців та практиків, що можна пояснити 

динамізмом управлінських процесів, викликаного посиленням 

конкурентної боротьби між господарськими одиницями. За даних умов 

науковцями все більше уваги приділяється організаційним, методичним та 

технічним аспектам підготовки релевантних даних для управління, в 

основі яких домінантне значення мають облікові та аналітичні процедури 

оброблення інформації. Вагомий внесок для вирішення окресленої 

проблеми зробили такі науковці, як: Т. В. Барановська [1], 

Л. В. Гнилицька [2], М. В. Корягін [3], В. І. Кузь [6], П. О. Куцик [3], 

Т. Г. Маренич [4], С. З. Мошенський [5], О. В. Олійник [5], В. П. Пантєлєєв 

[7], А. Т. Родкіна [8], Т. М. Сльозко [9], В. В. Смирнова [10], Я. В. Соколов 

[11] та інші. Проте, зважаючи на масштабність напрямів розвитку 

обліково-аналітичної системи суб’єкта господарювання, не акцентуючи 

увагу на причинах, слід відзначити недостатній рівень досліджень 

значення облікових та аналітичних процедур у формуванні інформаційного 

забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.  

Формулювання цілей статті й аргументування актуальності 

поставленого завдання. Метою статті є визначення сутності облікових 

та аналітичних процедур при формуванні інформаційного забезпечення 

процесу прийняття управлінських рішень, а також дослідження 

модифікації їх змісту в контексті взаємозв’язку та взаємоузгодження із 

управлінським процесом (управлінськими процедурами).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість системи 

бухгалтерського обліку у формуванні інформаційного забезпечення 

системи управління є беззаперечною. Проте релевантність облікової 

інформації формується не тільки під впливом прийнятої до застосування 

методологічної бази, але й під дією застосовуваних облікових процедур 

з подальшою їх аналітичною обробкою. 

Для вирішення поставлених завдань перш за все доцільно дослідити 

зміст поняття «інформаційне забезпечення». «Інформаційне забезпечення 

процесу прийняття управлінських рішень – це базовий елемент на всіх 
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етапах процесу прийняття управлінських рішень, що виражається в 

ідентифікації та наданні різноманітних кількісних та якісних показників 

інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування 

підприємства відповідно до потреб суб’єкта управління» [6, с. 132]. 

При розкритті сутності інформаційного забезпечення управлінського 

процесу низка дослідників акцентує увагу на взаємозв’язку менеджерів, 

що продукують інформаційний запит із джерелами даних: «Інформаційне 

забезпечення – сукупність форм, методів та інструментів управління 

інформаційними ресурсами, необхідних і придатних для реалізації 

аналітичних та управлінських процедур, що забезпечують стабільне 

функціонування підприємства, його стійкий перспективний розвиток» [10, 

с. 294]. Погляди інших науковців щодо порушеного питання базуються на 

твердженні, що управлінський персонал сам є джерелом інформації: 

«Інформаційне забезпечення – об’єднані інформаційним потоком 

персонал, обладнання і процедури, що використовуються менеджментом 

для планування, регулювання, контролю та аналізу функціонування й 

розвитку підприємства» [8, с. 22]. 

Окремі науковці акцентують увагу на тому, що інформаційне 

забезпечення є явищем, що характерне як для всієї системи управління, 

так і для її окремого елемента-функції: «Інформаційне забезпечення – 

це цілеспрямована робота по збору інформації, її реєстрації, 

передаванню, обробці, узагальненню, зберіганню та пошуку суб’єктами 

контролю з метою використання для управління» [7, с. 158]. Дане 

твердження є правильним, проте до розгляду інформаційного 

забезпечення процесу прийняття управлінських рішень слід підходити 

комплексно. Надання інформації управлінському персоналу повинно 

здійснюватися відповідно до принципів системності: отримані дані на 

початкових етапах прийняття рішення повинні характеризуватися 

достатнім ступенем релевантності й для заключних етапів.  

Отже, дефініція поняття «інформаційне забезпечення» включає в себе 

весь комплекс дій щодо надання релевантних даних управлінському 

персоналу на кожному з етапів прийняття управлінських рішень: в ході 

ідентифікації управлінської проблеми, розробки альтернатив, вибору 

найоптимальнішого рішення, на етапі контролю за його виконанням та при 

оцінці наслідків реалізації рішення.  

Якщо управлінським персоналом суб’єкта господарювання не 

використовуються інші, аніж дані системи бухгалтерського обліку, 

інформаційні моделі, то можна стверджувати, що інформаційне 

забезпечення системи управління – це обліково-аналітичне 

забезпечення. «Обліково-аналітичне забезпечення є інформаційною 
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основою для здійснення моніторингу оцінки стану та рівня економічної 

безпеки підприємства, а з іншого – специфічним видом професійної 

діяльності в галузі безпеки, який безпосередньо впливає на її 

забезпечення і характеризується суб’єктами діяльності, формами та 

принципами її реалізації» [2]. 

Наведене визначення характеризується масштабністю функцій систем 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу, що виконуються ними 

в цілях забезпечення стійкого розвитку суб’єкта господарювання. 

Практичне значення облікового аналітичного забезпечення управління 

реалізується через надання облікової інформації, обробленої за 

допомогою методів аналізу, управлінському персоналу для 

обґрунтування обраних до виконання управлінських рішень. 

З метою дослідження значення бухгалтерського обліку у формуванні 

інформаційного забезпечення необхідним є розкриття сутності елементів 

бухгалтерського обліку як системи (інформаційної моделі). «Згідно з 

теорією системного аналізу, система складається з підсистем, які, в свою 

чергу, можна розкладати на компоненти та елементи, що 

характеризуються наявністю внутрішніх та зовнішніх зв’язків. 

Враховуючи історичний процес формування системи бухгалтерського 

обліку та сучасних трансформацій у ній, як головні складові облікової 

системи слід розглядати теоретичну, методологічну, практичну й 

організаційну» [3, с. 16]. Т. Г. Маренич стверджує, що система 

бухгалтерського обліку – це «сукупність методологічних, методичних, 

організаційних, техніко-технологічних, економічних засобів і методів, 

інструментів та важелів впливу на одержання та перетворення 

економічної інформації» [4, с. 25].  

Багатоаспектність облікового інструментарію, методів ідентифікації та 

оброблення економічної інформації в системі бухгалтерського обліку дають 

підстави стверджувати, що обліковими працівниками в цілях виконання 

низки функцій обліку застосовується ціла низка облікових процедур. Саме 

від якості їх застосування залежить формування релевантного 

інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

«Процедурний підхід дозволяє показати практичну сторону 

бухгалтерського обліку, виявити його роль в процесах трансформації 

реальних фактів господарського життя у символьну форму для цілей 

прийняття управлінських рішень» [3, с. 13]. 

Т. М. Сльозко стверджує, що «бухгалтерська процедура, з одного боку, 

існує як комплекс методів і способів бухгалтерського обліку з відображення у 

ньому фактів господарського життя, з іншого – як послідовність обов’язкових 

взаємопов’язаних облікових робіт, необхідних для цього відображення. Все це 
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реалізується через форму бухгалтерського обліку як системну модель 

процедурних дій на конкретному підприємстві» [9]. 

На думку М. В. Корягіна та П. О. Куцика, «під бухгалтерською 

процедурою слід розуміти сукупність бухгалтерських дій, які виконуються 

у певній послідовності при відображенні інформації від моменту 

спостереження, через вартісне вимірювання, групування та 

систематизацію у звітності підприємства» [3, с. 48]. 

Соколов Я.В. бухгалтерську процедуру трактує як «послідовність 

вирішення облікових завдань шляхом кваліфікації фактів господарського 

життя, тобто їх реєстрації, групування та інтерпретації (аналізу)» [11, с. 47].  

Таким чином, облікові процедури – це професійні дії працівників 

облікового підрозділу суб’єкта господарювання, спрямовані на 

виконання завдань функціонування системи бухгалтерського обліку, 

першочерговим завданням якої є забезпечення можливості розкриття 

підсумкових даних про фінансово-господарську діяльність суб’єкта 

господарювання у форматі фінансової звітності.  

Проте зміст облікових процедур значно розширюється, беручи до уваги той 

факт, що система бухгалтерського обліку є головним продуцентом 

аналітичних даних, систематизованих відповідно до потреб управління. 

Зважаючи на всю сукупність інформаційних запитів управлінського персоналу 

(в т.ч. потребу формування фінансової, податкової, статистичної та іншої 

спеціальної звітності), можна виділити наступні групи облікових процедур: 

1) управлінські процедури (дії облікових працівників, пов’язані із 

організацією бухгалтерського обліку, налагодження функціонування 

системи бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання відповідно до 

цілей управління); 

2) технічні процедури (дії облікових працівників щодо відображення 

в інформаційній системі підприємства фактів господарського життя 

відповідно до застосовуваної системи методів, форми ведення обліку 

або ж інших методик); 

3) логічні процедури (дії облікових працівників щодо систематизації та 

звіряння облікової інформації, виведення підсумків функціонування 

певних об’єктів, явищ чи процесів на підприємстві); 

4) допоміжні процедури (дії облікових працівників, пов’язані із 

забезпечення належного формату облікової інформації, що надається 

управлінському персоналу, передається на зберігання тощо); 

5) контрольні процедури (дії облікових працівників щодо перевірки 

первинної чи систематизованої облікової інформації, які покликані 

забезпечити достовірність, а отже, й релевантність даних, що передаються 

користувачам для прийняття управлінських рішень); 
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6) аналітичні процедури (дії облікових працівників, пов’язані із 

застосуванням до облікової інформації методів аналізу, що повинно 

підвищити релевантність даних). 

Таким чином, слід констатувати факт того, що на рівні облікового 

підрозділу в процесі формування інформаційного забезпечення системи 

управління простежується симбіоз облікових, аналітичних та 

управлінських процедур. Дане твердження є логічним, зважаючи на те, що 

облік і аналіз є функціями управління, а до теоретичних основ 

бухгалтерського обліку входить виконання ним аналітичної функції. 

Під аналітичними процедурами слід розуміти оброблення облікової та 

іншої інформації за допомогою методів аналізу,  в цілях забезпечення 

оптимального формату даних, підвищення рівня сприйняття інформації 

управлінським персоналом. «Аналітичні процедури – це оцінка фінансової 

інформації шляхом вивчення правдоподібних взаємозв’язків між 

фінансовими і нефінансовими даними. Аналітичні процедури включають 

також вивчення ідентифікованих відхилень та взаємозв’язків» [1, с. 12]. 

Саме застосування аналітичних процедур дозволяє модифікувати дані про 

стан об’єкта чи явища в інформаційний масив, що характеризуватиме 

тенденції розвитку, структуру, взаємозв’язки з іншими об’єктами та 

явищами, а головне – взаємозалежність між ними.  

Існує тісний взаємозв’язок між обліковими та аналітичними 

процедурами, що проявляється в результаті функціонування систем обліку 

та аналізу: «Використовуючи дані обліку та звітності, економічний аналіз 

одночасно висуває вимоги щодо їх удосконалення та розвитку, сприяє 

раціональній організації облікової роботи з метою отримання повноцінної 

достовірної економічної інформації» [5, с. 37]. 

Зважаючи на вищенаведений матеріал, слід констатувати факт того, що 

раціональне формування інформаційного забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень повинно здійснюватися у форматі побудови єдиної 

інформаційної моделі. Моделі, яка функціонуватиме на базі облікового 

підрозділу та включатиме виконання обліковими працівниками всього спектру 

облікової та аналітичної роботи. За таких умов можливе досягнення 

позитивного ефекту щодо мінімізації витрат на підготовку інформації та 

підвищення релевантності інформації. Останнє твердження базується на 

припущенні: суб’єкти формування облікової інформації (облікові працівники) 

краще розуміють її зміст, що є надзвичайно важливим фактом при формуванні 

висновків за результатами проведеного аналізу. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Таким чином, формування інформаційного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень базується на результатах застосування 
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облікових процедур щодо ідентифікації та оброблення економічної 

інформації, її релевантність в подальшому підвищується під дією 

аналітичних процедур, що дає змогу стверджувати про їх єдність та про 

необхідність формування єдиної інформаційної моделі. Незважаючи на 

розбіжності між бухгалтерським обліком та економічним аналізом у меті, 

предметі, завданнях, методологічній базі з точки зору процедурного 

підходу дані системи є тісно взаємопов’язаними, симбіоз яких пов’язаний 

із необхідністю задоволення інформаційних потреб системи управління.    
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INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT DECISION MAKING: THE 

RELATIONSHIP OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCEDURES 
 

Summary 
 

Approaches to the formation of information support of decision-making are researched, its 

essence is clarified. The importance of accounting in ensuring accomplishment of management's 

requests for information through optimal set of accounting procedures is emphasized. Attention is 

drawn to the need to review and build a unified information model management system that is based 

on the accounting system and includes the use of accounting and analytical procedures. 
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The content of analytical procedures as a continuation, processing of accounting data in order 

to bring its relevance to the desired level is determined. Close relationship of accounting and 

analytical procedures in the context of analytical accounting function is established. 
 

Keywords: analytical procedures, accounting, information support, accounting 

procedures, accounting system, management decisions. 
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Анотація 
 

У статті розкрито сутність поняття «нефінансова (соціальна) звітність» на підставі 

систематизації думок провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Проведено розгляд 

методичних засад, які покладені в основу складання нефінансової звітності в Україні та 

зарубіжних еколого орієнтованих країнах. Автором висвітлено будову базових форм звітності, 

з поглибленим розкриттям кожного структурного компоненту. В статті відстежено практику 

складання соціально орієнтованої звітності в розрізі найпопулярніших в світі форм із 

зазначенням діючих компаній, які протягом останніх років їх подавали. Значна увага 




