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ACCOUNTING SYSTEM TRANSFORMATION: ACTUARIAL APPROACH 
IN 3D 

The content of actuarial accounting as a new stage in modern 
accounting system transformation is revealed. The foreign non-trivial 
approach to the triple accounting system based on the application of the 
“three-window” system of accounts and descriptive entry is studied. The 
concept of the “triple accounting system” is defined in terms of modern 
interpretation of socio-economic phenomena and processes in 3D format. 
The necessity to open a separate class of actuarial accounts in 3D format is 
substantiated. Particular emphasis is placed on the generalization of 
accounting information from the actuarial accounting system in actuarial 
reporting. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальність обліково-аналітичного забезпечення прибутку є 
безперечною з огляду на те, що прибуток, як позитивний фінансовий 
результат є основним результативним показником діяльності 
господарюючого суб’єкту. Особливо жорсткість конкуренції 
проявляється по відношенню до вітчизняних підприємств, що визвано 
прискоренням науково-технічного прогресу, глобалізації світового 
ринку, фінансовою нестабільністю, що вимагає від підприємств 
принципово нових підходів до прийнятті управлінських рішень, які 
базуються на результат формування і використання обліково-
інформаційного забезпечення [1].  

Прибуток при цьому є вирішальними показником діяльності 
підприємства і безпосередньої впливає на забезпеченнярентабельності 
підприємства. 

За результатами попередніх досліджень з даного питання[2-6] 

визначено, що в науковій економічній літературі, а саме, з точки зору 



Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств в умовах кризи 

20 травня 2021 р. 196 

бухгалтерського підходу, фінансовий результат визначається як процес 

співставлення доходів та витрат підприємства, який базується на 
принципах нарахування з визначенням фінансового результату 
діяльності підприємства (прибутку, або збитку). 

З точки зору економічного підходу, визначення фінансового 
результату для цілей аналізу, відзначається прихильність науковців до 
визначення сутності фінансових результатів як кінцевого результату, 
тобто як прибуток (збиток) підприємства, що характеризує результат 
господарської діяльності і є основним показником ефективність 
діяльності підприємства. 

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для 
правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне 
виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними 
до бухгалтерського (фінансового) обліку, правомірних вимог бухгалтера 
щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних 
документів, що буде позначатися на якості обліково-аналітичного 
забезпечення підприємства з метою отримання достовірної та 
своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і 
здійснення контролю за раціональним використанням виробничих 
ресурсів, готової продукції і формуванням фінансових результатів. 

Обліково-аналітичне забезпечення формування фінансових 
результатів є складним процесом, тому необхідно його досліджувати з 
урахуванням специфіки діяльності підприємств, для яких характерна 
відповідна система управлінських дій, спрямованих на забезпечення 
росту прибутковості, рентабельності та підвищення фінансової стійкості 
підприємства. 

Основними передумовами раціональної організації бухгалтерського 
обліку на будь-яких підприємствах є: вивчення положень, вказівок, 
інструкцій та інших регламентуючих документів з обліку і звітності, а 
також організаційних і виробничих особливостей підприємства; 
визначення обсягу та характеру облікової роботи; встановлення 
структури апарату бухгалтерії та форм його зв'язку з окремими 
частинами організації.  

Основною метою обліково-аналітичного забезпечення управління 
прибутковістю підприємства полягає в  контролі за складанням 
фінансової звітності і формуванням фінансових результатів 
підприємства, з метою знаходження резервів ефективнішого управління 
підприємством, зростання прибутку, рентабельності і ефективності 
діяльності суб’єкту господарювання. 

Важливу частина управлінських рішень, які базуються на якісному 
підході до процесу формування обліково-аналітичної інформація, 
становить вирішення таких завдань:  

- прогнозування очікуваного прибутку від операційної, фінансової 
або іншої діяльності (реалізація продукції, товарів, послуг, реалізація 
запасів, короткострокової чи довгострокової інвестиції, кредити); 

- прогнозування показників рентабельності (рентабельність 

інвестицій (капіталу), рентабельність продажів, рентабельність 
виробництва тощо); 
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- формування інформації про фінансовий стан підприємства, 

діагностика імовірності банкрутства, прогнозування розвитку 
підприємства, фінансової оцінки альтернативних варіантів її розвитку та 
ін. 

Для забезпечення внутрішніх інформаційних потреб 
керівництваздійснюється управлінський облік, який ведеться на 
підприємстві. Головним при цьому є своєчасне одержання докладної, 
достовірної інформації про доходи і витрати як на підприємстві в цілому, 
так і на його окремих ланках. В рамках управлінського обліку  
здійснюється детальний облік затрат і калькулювання собівартості 
вироблюваної ними продукції (робіт, послуг). 

В управлінському обліку на підприємстві широко використовуються 
методи економічного аналізу, економіко-математичні і статистичні 
методи, методи математичного прогнозування.  

Якщо для підприємства законодавчо не передбачено обов’язковий 
аудит, доцільно впроваджувати на підприємстві постійно діючу система 
внутрішньогосподарського контролю (внутрішній аудит або 
управлінський аудит), який обов’язково проводиться перед терміном 
подання фінансової звітності і річної податкової декларації. 

Основною метою внутрішньогосподарськогоконтролю на 
підприємстві є контроль за складанням фінансової звітності і 
формуванням фінансових результатів підприємства, з метою 
знаходження резервів ефективнішого управління підприємством, 
зростання прибутку, рентабельності і ефективності діяльності суб’єкту 
господарювання. 

Важливу частину внутрішньогосподарського контролю становить 
вирішення таких завдань:  

- визначення очікуваного прибутку від того чи іншого 
економічного заходу (купівлі та продажу майна, короткострокової чи 
довгострокової інвестиції, кредитів); 

- складання прогнозів про рентабельність випуску нових видів 
продукції на основі результатів дослідження ринку збуту; 

- формування інформації про фінансовий стан підприємства та  
його прогноз на перспективу, фінансової оцінки альтернативних 
варіантів її розвитку та ін. 

Для забезпечення ефективності проведення 
внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів (прибутку) 
за допомогою порівняння показників з даними бухгалтерського обліку 
доцільно складати порівняльні таблиці, графіки, діаграми, які будуть 
раціональними та зручними у використанні для забезпечення  наочності 
результатів до вимог користувачів, які приймають управлінські рішення. 

Таким чином, удосконалення системи управління підприємством 
залежить від своєчасної, достовірної і корисної обліково-аналітичної 
інформації, де основним із аспектів єобліково-аналітичне забезпечення 
формування фінансових результатів і прибутковості підприємства. 

Обліково-аналітичне забезпечення формування фінансових 

результатів (прибутку) є процесом створення сприятливих умов для 
функціонування певного об’єкту бухгалтерського обліку або протікання 
відповідного господарського процесу щодо формування фінансових 
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результатів підприємства і внутрішньогосподарського контролю для 

потреб управлінського персоналу.  
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF PROFIT 
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

Therelevanceofthestudyisduetotheneedofenterprisesintheaccountinganal
yticalprovidedwithtrue, 
completeandtimelyinformationformanagementpurposes. 
Thepurposeofaccountingandanalyticalsupportistocontrolthepreparationoffina
ncialstatementsandtheformationoffinancialresultsoftheenterprise, 
findingreservesformoreefficientmanagementoftheenterprise, 
increasingprofits, profitabilityandefficiencyoftheentity. 
Thiswillallowtimelymanagementdecisionstoincreasetheprofitabilityofenterpri
ses. 
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СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

На початку ХХІ ст. одним з найважливіших факторів виробництва 

справедливо вважається інформація, оскільки вона сприяє досягненню 


