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Теоретичні і практичні питання обліково-аналітичного забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання досліджується вітчизняними 

та зарубіжними вченими, серед яких: Ф. Бутинець, А. Загородній, С. Голов, Г. 

Кірейцев, Л. Усатова, Л.В. Попова, Б.Г. Маслов та ін.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;контроль і 

планування економічної ефективності діяльності підприємства;  вибір напрямів 

розвитку економічного суб’єкта [1, с. 19]. Показники результатів діяльності 

формуються за даними фінансового та управлінського обліку, які об'єднуються 

в обліково-аналітичній системі підприємства і являються обліково-аналітичною 

інформацією. Обліково-аналітичні дані про фінансові результати формуються у 

двох підсистемах: облікової та аналітичної, які виконують відповідні функції в 

системі управління ефективністю діяльності підприємства.  

З метою підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 

обліково-аналітичних даних про фінансові результати слід враховувати ряд 

обмежень, пов'язаних з необхідністю виконання вимог нормативних 

документів, що використовуються при зборі інформації в бухгалтерському 

обліку. При цьому доцільно застосовувати нормативні акти, структуровані в 

розрізі наступних рівнів, що відповідають ієрархічним позиціям обліково-

аналітичної системи. В залежності до запропонованого підходу всі нормативні 

акти, що регламентують формування обліково-аналітичного забезпечення 

ефективності діяльності підприємства поділяються на нормативні акти 

відповідно: 1) з МСФЗ; 2) з національним законодавством; 3) з урахуванням 

галузевої специфіки підприємств; 4) з урахуванням специфіки облікової політики 

підприємств. Дані про фінансові результати формуються не тільки у обліку, але 

знаходять відображення у фінансовій та управлінській звітності.  

Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення підвищення 

ефективності діяльності підприємства на основі даних про фінансові 

результати: збір і систематизація інформації про фінансові результати у 

розрізах видів діяльності, продукції та ін,; складання звітності; аналіз 

інформації; обґрунтування і оцінка фінансової політики; прогнозування 

ефективності діяльності підприємства на основі даних про фінансові 

результати. 
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