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Вступ. у сучасних економічних умовах особливого 
значення набувають дослідження питань ефективного 
управління прибутком підприємств.  Прибуток є найваж-
ливішим важелем розвитку в масштабах всієї економіки. 
Саме крізь призму максимізації прибутку і повинні забез-
печуватися процедури ведення бухгалтерського обліку 
і складання звітності, а також проведення на підприємстві 
аналізу. Тому тема дослідження є надзвичайно актуальною 
в умовах ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам розвитку теорії та методології формування обліково-
аналітичного забезпечення процесу управління підприєм-
ством присвячені роботи як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених, таких як: м. І. Баканов [1], І. А. Бланк [3], І. н. Богатая 
[4], С. м. галузіна [6], А. н. кузьмінський [8], О. В. Пархоменко 
[9], В. І. Ткач [13], А. А. Томпсон [14], А. А. Пилипенко [19] та ін.

Метою дослідження є вивчення особливостей облі-
ково-аналітичного забезпечення управління прибутком та 
надання пропозицій щодо його удосконалення. 

 Виклад основного матеріалу. Система бухгалтер-
ського обліку є основою усього інформаційного забезпе-
чення системи управління господарською одиницею. Саме 
така функція обґрунтовує та підтверджує причини виник-
нення обліку як такого. Поряд із бухгалтерським обліком 
існує й економічний аналіз. у поєднанні їх можна назвати 
системою обліково-аналітичного забезпечення управлін-
ня підприємством. 

Апріорі обліково-аналітичне забезпечення присутнє 
на будь-якому підприємстві, що веде бухгалтерський облік 
згідно із законодавством україни, але нерідко рівень тако-
го забезпечення не є достатнім для повноцінного інформа-
ційного забезпечення управління діяльністю.

Обліково-аналітичне забезпечення управління під-
приємством існує завдяки обліково-аналітичній інформа-
ції. у даній категорії важливе значення мають визначення 
понять «облікова інформація» та «аналітична інформація».

Бухгалтерський облік фіксує і накопичує синтетичну 
(узагальнюючу) та аналітичну (деталізовану) бухгалтерську 
облікову інформацію про діяльність суб’єкта господарю-
вання за певний період. Вона містить відомості про активи 
організації, про стан майна, джерела його утворення, про 
зобов’язання, відносини з контрагентами, про формування 
фінансових результатів, про прибуток та його використан-
ня тощо. Бухгалтерська облікова інформація формується 
на таких стадіях: виявлення, вимірювання, реєстрація, на-
копичення, узагальнення. 

С. м. галузіна, дослідивши поняття обліково-аналі-
тичної інформації, стверджує, що аналітична складова 
в ньому має два основних значення [6]. З однієї сторони, 
аналітична інформація – частина облікової інформаційної 
сукупності, яка відповідає вимозі аналітичності. При цьо-
му аналітичні облікові показники є підмножиною множини 
облікових показників. З іншої – аналітична інформація ста-
новить вид економічної інформації, отриманої із облікової 
інформації в результаті дій функцій управління: аналіз і син-
тез. у такому випадку, приходить до висновку С. м. галузіна, 
множина обліково-аналітичної інформації є об’єднанням 

множини облікових показників (в тому числі аналітичних 
облікових показників) і аналітичних показників (тобто по-
казників, отриманих у результаті дії управлінських функцій 
«аналіз» і «синтез») [6].

Оскільки аналітичні дані є основою для економічного 
обґрунтування стратегічних рішень, зокрема, раціоналі-
зації виробництва, оптимізації перспектив розвитку еко-
номіки та підприємства тощо, великого значення набуває 
дослідження ступеня аналітичності інформації. В загаль-
ному виді під аналітичністю інформації слід розуміти її 
адекватність вимогам і завданням економічного аналізу. 
Аналітичність даних бухгалтерського обліку є  деталізацією 
даних, які містяться у ньому, та їх групування за важливи-
ми економічними ознаками. А. м. кузьмінський стверджує, 
що під аналітичною інформацією перш за все слід розуміти 
результативні показники, необхідні при проведенні аналі-
зу. Для отримання таких показників використовують різну 
економічну інформацію (показники): облікову, планову, 
оперативну [8].

Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення 
вклю чає інформацію, яку надає бухгалтерський облік, та 
інформацію, яка готується методами економічного аналізу. 
При цьому аналітичною є облікова інформація після опра-
цювання її економічним аналізом, тому не доцільно розби-
вати складову «аналітична» у понятті обліково-аналітичної 
інформації на дві частини. Очевидним є те, що складова 
«облікова» включає всю інформацію бухгалтерського об-
ліку, в тому числі аналітичного і синтетичного.

Обліково-аналітичне забезпечення управління ді-
яльністю підприємства є ширшим за поняття обліково-
аналітичної інформації. Слово «забезпечення» у даному 
терміні означає виконання процесу постачання обліково-
аналітичної інформації в систему управління. це понят-
тя має включати комплекс дій з підготовки обліково-
аналітичної інформації (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема процесу обліково-аналітичного забезпечення

Джерело: розробка автора

Обліково-аналітичне забезпечення – це процес під-
готовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення 
її кількості та якості. Таким чином, поняття обліково-
аналітичного забезпечення постає у двох значеннях:

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, уза-
гальненням, збереженням, передачею та аналітич-
ним опрацюванням інформації;

Збір, реєстрація, накопичення інформації

Узагальнення інформації

Аналітична обробка облікової інформації
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2) забезпечення системи управління відповідною кіль-
кістю необхідної якісної інформації.

метою обліково-аналітичного забезпечення має ста-
ти поєднання процедур бухгалтерського обліку й еконо-
мічного аналізу формування інформації такого характеру: 
історичного, що узагальнює результати діяльності; аналі-
тичного, що передує прийняттю обґрунтованого управлін-
ського рішення. 

у підприємства немає майбутнього, якщо воно не 
працює на перспективу та не застосовує розроблену стра-
тегію свого розвитку. Стратегічне управління стає важливі-
шим фактором успішного виживання в ринкових умовах.

Дійсно система фінансового обліку спрямована на фік-
сацію фактів господарської діяльності підприємства, але 
на ретроспективній основі, та не дає можливості вибудо-
вувати прогнози розвитку навіть на найближчий проміжок 
часу. Однак в сучасних умовах значна кількість управлін-
ських рішень носить стратегічний характер, а, відтак, цей 
процес потребує інформаційного забезпечення. це озна-
чає, що виникає реальна потреба на практичному рівні 
у формуванні стратегічного обліку.

Стратегічний облік – явище достатньо нове та є пер-
спективним для вітчизняної теорії та практики. на сучас-
ному етапі відбувається його формування як самостійної 
науки, розробляються методики його ведення.

Стратегічний облік зарубіжні та вітчизняні науковці 
розглядають як складову управлінського обліку та як осно-
ву для дослідження фінансових та економічних проблем 
з точки зору перспектив подальшого розвитку бізнесу.

Так, саме формулювання «стратегічний управлінський 
облік» (СуО) належить Сімондс к. [22], який вирізняв його 
від управлінського обліку за рахунок орієнтації останньо-
го на порівняння бізнесу із конкурентами. м. Бромвіч [21] 
вважав, що СуО дає можливість у процесі прийняття рі-
шень зважати на техніку ведення бізнесу конкурентами та 
підключати нефінансову інформацію. 

Стратегічний управлінський облік, на думку В. А. маня-
евої [20], – це процес ідентифікації, вимірювання, накопи-
чення, підготовки, інтерпретації та представлення фінансо-
вої та нефінансової інформації для аналізу внутрішнього та 
зовнішнього середовища організації, а також для контролю 
за виконанням, на основі якої вищим керівництвом підпри-
ємства приймаються рішення для досягнення стратегічних 
цілей та в кінцевому випадку місії організації, а інвестори 
здійснюють оцінку діяльності організації з точки зору до-
ходності капіталу. 

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 
управ ління являє собою інтегровану систему стратегічно-
го обліку і стратегічного аналізу, яка систематизує інформа-
цію для обґрунтування бізнес-стратегії, координації напря-
мів стратегічного розвитку підприємства, системної оцінки 
ефективності реалізації оперативно-тактичних і стратегіч-
них управлінських рішень.

Проаналізувавши результати останніх досліджень на-
уковців, було виявлено різні погляди на поняття «страте-
гічний облік» (табл. 1).

Загалом, на думку зарубіжних вчених [22], стратегіч-
ний облік виконує наступні функції:

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «стратегічний облік» за різними авторами

№ Прізвище автора Визначення стратегічного обліку

1 Хахонова Н. М. [15] Стратегічний управлінський облік може бути охарактеризовано як напрям управлінського обліку, що формує 
інформаційне забезпечення для прийняття стратегічних управлінських рішень.

2 Бутинець Ф. Ф. [5] Стратегічний облік – це фінансовий аналіз проблеми, що пов’язаний з чотирма факторами: зобов’язаннями, 
контролем, готівкою (витрати) та потенціалом.

3 Савчук В. П. [12]
Стратегічний управлінський облік має на меті надавати власнику стратегічно важливу інформацію для 
прийняття обумовлених та стратегічно важливих рішень. В область першочергового інтересу власника та 
топ-менеджменту надається необхідним включити стратегічні облікові фактори.

4 Блаженкова Н. М. [2] Стратегічний управлінський облік є підсистемою системи управлінського обліку, значно розширює сферу його 
дій в інформаційному забезпеченні, стратегічного й оперативного управління підприємством. 

5 Шеремет Д. А. [17] Стратегічний управлінський облік орієнтований на процес прийняття стратегічних рішень, у рамках якого 
пропонується ретельний аналіз бізнес-середовища, де організація здійснює свою діяльність.

6 Райан Б. [11] Стратегічний облік розглядається як основа для досліджень фінансових та економічних проблем з точки зору 
найбільш важливого для підприємства питання – реалізації сприятливих можливостей бізнесу.

7 Пліскун І. Й. [10]
Стратегічний облік – це інформаційна модель, що поєднує в рамках єдиної системи фінансовий і управ-
лінський облік, і забезпечує фахівців підприємства виробничою інформацією для прийняття ефективних 
рішень, а також забезпечує інформацією для оцінки діяльності підприємства.

8 Сіммондз К. [16] Стратегічний управлінський облік – спосіб аналізу власного бізнесу та бізнесу конкурентів.

9 Богатая І. М. [4]

Стратегічний облік являє собою систему реєстрації, узагальнення й представлення даних, необхідних для 
прийняття стратегічних управлінських рішень, менеджерами господарюючого суб’єкта. Відмінною осо-
бливістю є формування інформації про зовнішні фактори макросередовища в рамках системи моніторингу та 
прийняття даних факторів до уваги.

Джерело: [18]
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1) забезпечує збір інформації, пов’язаної з конкурен-
цією;

2) забезпечує використання обліку для стратегічних 
рішень;

3) скорочення витрат на основі стратегічних рішень;
4) забезпечення конкурентних переваг підприємства.
Стратегічний облік є невід’ємною частиною стратегіч-

ного аналізу. Стратегічний аналіз посідає важливе місце 
в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, 
відповідно, є складовою планування господарської діяль-
ності підприємств усіх форм власності та господарювання.

Стратегічний аналіз насправді – це механізм зворотно-
го зв’язку в процесах стратегічного менеджменту, оскільки, 
на нашу думку, є неможливим формулювання стратегій без 
проведення попереднього стратегічного аналізу діяльності 
підприємства. З іншого боку, саме стратегічний аналіз, який 
здійснюється в процесі реалізації стратегії підприємством, 
дає можливість внести певні стратегічно-спрямовані зміни 
в оперативну діяльність підприємства. І саме стратегічний 
аналіз дасть можливість в комплексі оцінити ефективність 
реалізацій стратегії підприємства. Отже загалом, стратегіч-
ний аналіз має на меті формування системи показників, які 
забезпечать кількісно-якісне визначення позицій підпри-
ємства в середовищі на довгостроковий період. 

Стратегічний аналіз – це процес комплексного аналі-
зу внутрішніх ресурсів та можливостей підприємства, що 
спрямовані на оцінку майбутнього стану бізнесу, його силь-
них та слабких сторін, виявлення стратегічних проблем [7].

Завдання стратегічного аналізу полягає в змістовній та 
формальній характеристиці об’єкта дослідження, виявлен-
ні особливостей, закономірностей та тенденцій його роз-
витку, визначенні способів управління цим об’єктом. 

кінцевою метою стратегічного аналізу є надання ін-
формації менеджерам та іншим зацікавленим особам для 
прийняття адекватних стратегічних рішень, вибору страте-
гії, яка найбільшою мірою відповідає майбутньому підпри-
ємства.

Суть стратегічного аналізу полягає у тому, що за його 
допомогою здійснюється вибір конкретної стратегії з ба-
гатьох альтернатив і формування всієї системи стратегій. 
При здійсненні стратегічного аналізу визначається ступінь 
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
на критерії конкретних стратегій. Стратегія підприємства 
передбачає вирішення таких завдань:

1) визначення сфери діяльності підприємства і форму-
вання стратегічних напрямів;

2) постановка стратегічних цілей і завдань для їх до-
сягнення;

3) формування стратегії для досягнення намічених ці-
лей і результатів діяльності виробництва;

4) оцінка результатів діяльності підприємства.
Стратегічний аналіз поділяють на дві частини – аналіз зо-

внішнього середовища та управлінський аналіз. це пов’язане 
із тим, що за їх проведення повинні відповідати різні служби 
організації, якщо аналіз зовнішнього середовища є функцією 
маркетингу, то проведення управлінського аналізу є преро-
гативою функціональних служб підприємства. 

Стратегічні довготермінові рішення визначають пер-
спективу організації, її майбутнє. Для їх впровадження 
необхідна інформація про можливості підприємства та 
його економічне середовище. Таку інформацію забезпечує 
обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком 
підприємства.

Для вдосконалення управління прибутком система-
тизовано об’єкти управління, виходячи з функціональної 
його направленості (рис. 2), що дозволяє визначити рівень 
аналітичності облікових даних у розрізі виділених об’єктів, 
необхідних управлінському персоналу для прийняття рі-
шень відповідно до обраної стратегії бізнесу та економіч-
ної ситуації на ринку.

Формування системи обліково-аналітичного забез-
печення управління прибутком підприємства є процесом 
цілеспрямованого підбору відповідних інформаційних по-
казників облікового і необлікового характеру, які будуть 
використані для планування, аналізу і прийняття опера-
тивних управлінських рішень.

Завдання обліково-аналітичного забезпечення сучас-
ного суб’єкта господарювання полягають у пошуку раці-
ональних співвідношень між категоріями часу, ризику та 
кінцевими результатами діяльності, рівнем  ресурсного за-
безпечення і можливостями примноження та ефективного 
використання потенціалу розвитку підприємства. При цьо-
му має забезпечуватися фінансова стійкість і висока інвес-
тиційна привабливість підприємства.

названі інформаційні показники повинні відображати 
не тільки загальні обсяги діяльності, обсяги і структуру до-
ходів та витрат, але і містити дані про фактори впливу на 
них, зокрема, про елементи вибраної облікової політики, 
події після звітної дати, які впливають на фінансові резуль-
тати діяльності, вплив інфляції на результативні показники 
і  т. д. Такі дані повинні міститися у внутрішній звітності, по-
яснювальній записці до фінансової звітності і в нефінан-
сових звітах підприємства. Основне призначення цих ін-
формаційних показників в системі управління прибутком 
полягає в необхідності чіткого відслідкування факторів 
впливу на величину прибутку і направлення її розподілу 
для розробки (коректування) концепції розвитку підпри-
ємства, орієнтованої на зростання його ринкової вартості.

Відповідно, основна задача управління прибутком 
в рамках названої концепції полягає в гармонізації інте-
ресів власників, держави і найманого персоналу з розпо-
ділу прибутку і визначення пріоритетних напрямків його 
використання.  

Висновок. Отже, щоб мати належне інформаційне за-
безпечення системи управління прибутком суб’єкта госпо-
дарювання, доцільно сформулювати комплекс завдань для 
досягнення ефективного обліково-аналітичного забезпе-
чення реалізації управлінської функції: 

розробити критерії та порядок оцінки якості інфор- �
мації, яка створюється у системі бухгалтерського об-
ліку та економічного аналізу;
розробити методику оцінки якості облікового ци- �
клу та процесу аналітичної обробки облікової ін-
формації;
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встановити порядок генерування необхідної управ- �
лінню кількості даних у системі обліку та порядок 

фінансовий результат операційної діяльності

фінансовий результат інвестиційної діяльності

фінансовий результат фінансової діяльності

доходи

в частині управління формуванням прибутку

Об’єкти управління прибутком

прибуток, спрямований на капіталізацію

прибуток, спрямований на споживання

в частині управління використанням прибутку

чистий прибуток (збиток)

в частині управління розподілом прибутку

Рис. 2. Об’єкти управління прибутком

Джерело: розробка автора

подальшої трансформації облікових даних в аналі-
тичну інформацію.
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