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У статті запропоновано вдосконалити 
систему управління обліково-аналітичним 
забезпеченням прибутку на підприємстві 
для створення умов економічного зростання 
діяльності та збільшення рентабельності 
продукції шляхом прийняття якісних управ-
лінських рішень та інформаційного забез-
печення, взаємодії окремо та між собою в 
системі. Управління прибутком розгляда-
ється як система обліково-аналітичного 
забезпечення, що виражає процес якісного 
підбору показників та інформації для плану-
вання та контролю. Вдосконалення методів 
управління прибутком підприємства від-
бувається шляхом застосування обліково-
аналітичного забезпечення, впровадження 
новітніх технологій, дотримання міжнарод-
них стандартів, а також якісного ведення 
контролінгу на підприємстві. Ефективність 
управління прибутком значною мірою визна-
чається комплексним формуванням обліко-
вої діяльності, яка залежить від ефективно 
розрахованих фінансових коефіцієнтів.
Ключові слова: обліково-аналітичне забез-
печення, прибуток, удосконалення обліково-
аналітичного забезпечення, управління 
прибутком, бухгалтерський облік, управлін-
ський облік.

В статье предложено усовершенство-
вать систему управления учетно-ана-

литическим обеспечением прибыли на 
предприятии для создания условий эконо-
мического роста деятельности и увели-
чения рентабельности продукции путем 
принятия качественных управленческих 
решений и информационного обеспечения, 
взаимодействия отдельно и между собой 
в системе. Управление прибылью рас-
смотрено как система учетно-аналити-
ческого обеспечения, которая выражает 
процесс качественного подбора показа-
телей и информации для планирования 
и контроля. Совершенствование мето-
дов управления прибылью предприятия 
происходит путем применения учетно-
аналитического обеспечения, внедрения 
новейших технологий, соблюдения меж-
дународных стандартов, а также каче-
ственного ведения контроллинга на пред-
приятии. Эффективность управления 
прибылью в значительной степени опре-
деляется комплексным формированием 
учетной деятельности, которая зависит 
от эффективно рассчитанных финансо-
вых коэффициентов.
Ключевые слова: учетно-аналитическое 
обеспечение, прибыль, совершенствова-
ние учетно-аналитического обеспечения, 
управление прибылью, бухгалтерский учет, 
управленческий учет.

The article proposes improvement of the system of management of accounting and analytical support of profit at the enterprise for creation of conditions of 
economic growth of activity and increase of profitability of products, by making qualitative management decisions and information support, interaction indi-
vidually and among themselves in the system, reduction of cost indicators. Profit management is considered as a system of accounting and analytical sup-
port, which expresses the process of qualitative selection of indicators and information for planning and control, taking into account the statistics of internal 
and external indicators. For qualitative accounting and analytical support, there is a need to improve accounting subsystems, to evaluate the effectiveness 
of activities based on the calculation of financial ratios, the users of which will be: owners, investors and public authorities in charge of managing economic 
activity. Improvement of methods of management of profit of the enterprise occurs by application of accounting and analytical support, introduction of the 
latest technologies, adherence to the international standards, and also qualitative conducting of control at the enterprise. Determining methodological 
approaches is an important component of the economic mechanism for managing the economic assessment of capital expenditures in environmental 
costs. The development of accounting and analytical support for profit management involves the development of an economic mechanism. It includes 
analysis of the activity of the enterprise and calculations of indicators used for forecasting and quality construction of systems of controlling the activity of 
enterprises. One of the most common methods is a structural approach that allows you to outline the constituent structural elements in their interaction, 
in real terms, they affect how, on individual processes in accounting and analytical support, and on the whole system as a whole. The approach is based 
on ensuring the functioning of the core activities and the interaction between them. The effectiveness of profit management is largely due to the complex 
formation of accounting activities, which depends on effectively calculated financial ratios.
Key words: accounting and analytical support, profit, improvement of accounting and analytical support, profit management, accounting, management.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION  
OF PROFIT MANAGEMENT AT ENTERPRISES

Постановка проблеми. В сучасних умовах інте-
грації вітчизняної економіки в європейські та світові 
взаємовідносини важливим елементом досягнення 
цієї мети є відповідність високому рівню економіч-
ної сфери життя. На цьому етапі розвитку українські 
підприємства перебувають у скрутному становищі. 
Вплив світової економічної кризи, постійні зміни в 
законодавстві та Податковому кодексі, відсутність 
пільг на підприємствах зумовлюють низьку конку-
рентоздатність, невідповідність світовим нормам 
господарювання та низький рівень прибутку.

Сьогодні малі та великі підприємства зробили 
значний внесок в розвиток української економіки. 
Стабільність їх функціонування залежить від 

максимізації показників прибутку, раціонального 
управління діяльністю та ефективного ведення 
бухгалтерського обліку. Головними проблемами, 
що впливають на показники прибутку, є неякісна 
оцінка фінансового стану, невідповідність інфор-
маційної системи, недостатнє вивчення проблем 
прибутковості, результативності, економіко-соці-
альної привабливості, фінансової незалежності та 
інвестиційної активності.

В сучасних ринкових умовах розвиток облі-
ково-аналітичного забезпечення є необхідним для 
збільшення рентабельності, розвитку бізнес-про-
цесів та введення інноваційних технологій в діяль-
ність підприємства.
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Таблиця 1
Визначення обліково-аналітичного забезпечення  

управління прибутком підприємства за різними джерелами

Автор Зміст поняття «обліково-аналітичне забезпечення  
управління прибутком підприємства»

Г. Брик [6] Система накопичення, узагальнення та передачі інформації, яка допомагає 
керівникам приймати управлінські рішення, здійснювати планування та контролювати 
діяльність суб’єкта господарювання.

Н.В. Голячук  
[7, с. 408–410]

Компонент інформаційного забезпечення управління підприємством, що дає змогу 
вирішувати функціональні задачі управління шляхом забезпечення керівників повною 
та достовірною інформацією про господарські процеси.

Л.О. Сухарьова [16, с. 4] Контролінг – це принципово нова концепція інформації та управління, яку можна 
визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, 
аналізу, контролю й планування. Все це спрямоване на забезпечення як оперативного, 
так і стратегічного управління процесом досягнення цілей діяльності підприємства.

Г.Б. Тітаренко, 
М.Д. Корінько [15, с. 67]

Система, що базується на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані, 
й використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші 
види інформації, тому обліково-аналітична система є збиранням, опрацюванням та 
оцінюванням усіх видів інформації, що використовується для прийняття управлінських 
рішень на макро- й макрорівнях.

А.Г. Загородній [17, с. 31] Система обліково-аналітичного забезпечення підприємства є формою організації 
всіх видів обліку й аналізу, метою якої є забезпечення менеджерів підприємства 
інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень та контролю 
за їхньою реалізацією.

Т.Г. Камінська [18, с. 6] Безперервне, цілеспрямоване формування відповідних інформаційних потоків, 
підпорядкованих вимогам аналізу, планування, підготовки й контролю фінансових 
управлінських рішень.

В.В. Сопко [19, с. 61] Упорядкована та регламентована інформаційна система, що систематично 
відображає в часі стан і зміну всіх господарських фактів.

Р.П. Юзва [20, с. 61] Сукупність облікових та аналітичних процесів, об’єднаних в обліково-аналітичну 
систему та спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом 
перетворення первинної інформації на узагальнюючу згідно з визначеними цілями.

О.Д. Гудзинський 
[1, с. 89–83]

Інтегрована система прийомів обліково-аналітичного забезпечення менеджменту 
шляхом здійснення специфічних внутрішньо системних та загальносистемних 
функцій.

Н.С. Пасенко  
[2, с. 854–859]

Система обліку, аналізу та аудиту, яка взаємодіє через інформаційні потоки в процесі 
формування й передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації.

Р.М. Циган, А.О. Касич 
[3, с. 194]

Процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості.

П.В. Іванюта [4, с. 180] Система, яка базується на оперативних даних та використовує статистичну, 
виробничу, довідкову інформацію.

М.А. Вахрушина [5, с. 576] Збирання, оброблення та передача бухгалтерської інформації, що використовується 
для планування й контролю за діяльністю підрозділів та оцінювання отриманих 
результатів.

Завданням обліково-аналітичного забезпе-
чення є надання достовірної та своєчасної інфор-
мації показників діяльності підприємства, яка 
необхідна для прийняття якісних управлінських 
рішень, побудови стратегічної фінансової політики 
та збільшення показників прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам формування обліково-аналітичного 
забезпечення прибутку на підприємствах зна-
чну увагу приділяли такі вчені, як М.І. Баканов 
[8, с. 416], І.А. Бланк [14, с. 752], Р.М. Циган 
[3, с. 194], А.О. Касич [3, с. 194], С.М. Галузина 
[9, с. 392], О.В. Пархоменко [10, с. 24], В.І. Ткач 
[11, с. 160], І.С. Вовчак [12, с. 354], М.С. Пушкар 
[13, с. 198].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження розвитку обліково-аналітичного забез-

печення управління прибутком, що сприяє збіль-
шенню показників прибутку та якості прийняття 
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним джерелом надання інформації для 
формування обліково-аналітичного забезпечення 
є бухгалтерський облік. Однак це є не єдиною сис-
темою, на якій ґрунтується обліково-аналітичне 
забезпечення. Важливою складовою є комплек-
сність цієї системи, що виявляється через взаємо-
дію інформаційних потоків бухгалтерського, опе-
ративного, статистичного обліку та інформації, яка 
формується за допомогою методів фінансового, 
управлінського та стратегічного аналізу.

Дані табл. 1 свідчать про те, що обліково-аналі-
тичне забезпечення – це система, яка накопичує, 
узагальнює й систематизує інформацію, яку надає 
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бухгалтерський облік, а також забезпечує систему 
управління необхідною інформацією.

Обліково-аналітичне забезпечення присутнє 
на кожному підприємстві, але на більшості підпри-
ємств його рівень є недостатнім для якісного обро-
блення інформації, тому виникає необхідність 
розвитку облікових підсистем, оцінювання ефек-
тивності діяльності, яка базується на розрахун-
ках фінансових коефіцієнтів, користувачами якої 
стануть власники, інвестори та органи державної 
влади, що здійснюють управління господарською 
діяльністю.

Основними засадами управління прибутком 
підприємства є такі [14, с. 29–30].

1) Інтегрованість із загальною системою 
управління підприємством. Оскільки прибуток 
є основним узагальнюючим показником діяль-
ності всього підприємства, будь-які управлінські 
рішення, зрештою, впливають на його обсяг.

2) Комплексний характер прийняття управлін-
ських рішень.

3) Високий динамізм управління. Постійні зміни 
умов зовнішнього та внутрішнього середовища 
вимагають від системи управління прибутком 
швидкого пристосування до цих змін.

4) Варіативність підходів до розроблення окре-
мих управлінських рішень. Управлінські рішення 
можна сформулювати тільки тоді, коли аналізу-
ються кілька альтернативних сценаріїв розвитку 
господарської діяльності підприємства.

5) Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку 
підприємства.

Ведення бухгалтерського обліку є головною 
умовою діяльності підприємств незалежно від їх 
форми власності.

Обліково-аналітична інформація повинна 
забезпечувати працівників різних рівнів підпри-
ємства необхідними даними. Будь-яка інформа-
ція, що виникає на підприємстві, повинна мати 
технологічну та організаційну основу для її вико-
ристання.

Основними підходами до формування облі-
ково-аналітичного забезпечення управління при-
бутком є [3, с. 191–194]:

– системний підхід (інформаційні потоки ана-
лізу й аудита фінансової звітності, системна кла-
сифікація інформаційної бази);

– варіантність підходів до розроблення окре-
мих управлінських рішень (підготовка кожного 
управлінського рішення у сфері формування й 
використання грошових коштів повинна врахову-
вати альтернативні можливості дій);

– комплексний характер формування управ-
лінських рішень (забезпечення розроблення 
якісних управлінських рішень, які забезпечують 
фінансову діяльність підприємства та збільшу-
ють загальну результативність діяльності під-
приємства);

– врахування специфічних особливостей 
організації (вид діяльності підприємства, розро-
блення внутрішніх стандартів діяльності, побу-
дування обліково-аналітичної системи моделю-
вання комунікаційних зв’язків між різними рівнями 
управління);

– структурний підхід (формування необхідної 
інформації, аналіз процесів діяльності, їх взаємо-
дії в системі та окремо).

Ефективне управління прибутком на підпри-
ємстві зумовлює створення обліково-аналітичного 
забезпечення і комплексних підходів для ство-
рення механізму управління прибутком (рис. 1). 

Інформація, що надається обліковою підсисте-
мою, є основною у функціонуванні аналітичного 
забезпечення підприємства та побудові управлін-
ських рішень.

Кожне підприємство на ринку зацікавлене у 
збільшенні доходів за найменших витрат, тому 
якісно побудована система обліково-аналітич-
ного забезпечення дасть змогу виявити економічні 
ризики підприємства та побудувати комплекс дій 
для їх зменшення вчасно без незапланованих 
витрат. В системі управлінського обліку форму-
ється інформація про доходи, витрати та резуль-
тати діяльності підприємства в необхідних для 
управління аналітичних розділах.

Дані бухгалтерського обліку є головним дже-
релом цієї інформації, що надходять у звітність 
господарської діяльності. Неякісне ведення бух-
галтерського обліку, надання недостовірної інфор-
мації у звітності можуть привести до значних збит-
ків підприємства.

Як відомо, максимізація прибутку є основним 
завданням будь-якого підприємства, яке здій-
снює свою діяльність у ринкових умовах. Без 
систематичного отримання позитивного фінан-
сового результату функціонування господарюю-
чого суб’єкта перебуває під загрозою. Отже, роз-
роблення стратегії, спрямованої на збільшення 
обсягу отриманого прибутку, має проводитися 
систематично й комплексно.

Організація ефективної системи обліково-ана-
літичного забезпечення дає змогу створити більш 
ефективну та стійку систему управління завдяки 
таким функціям:

1) упорядкування документів;
2) скорочення часу ручної обробки інформації 

ті її пошуку;
3) зниження термінів прийняття рішень та під-

вищення їх ефективності;
4) захист даних від несанкціонованого доступу.
Якісне управління обліково-аналітичним забез-

печенням прибутку підприємства необхідне для 
спостереження й перевірки показників з ураху-
ванням внутрішніх та зовнішніх ризиків, а також 
виявлення впливу допущених відхилень даних від 
планових.
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Інформація, що надається обліковою підсисте-
мою, є основною у функціонуванні аналітичного 
забезпечення підприємства та побудові управлін-
ських рішень.

Кожне підприємство на ринку зацікавлене у 
збільшенні доходів за найменших витрат, тому, 
якісно побудована система обліково-аналітич-
ного забезпечення дасть змогу виявити економічні 
ризики підприємства та побудувати комплекс дій 
для їх зменшення вчасно без незапланованих 
витрат. В системі управлінського обліку форму-
ється інформація про доходи, витрати та резуль-
тати діяльності підприємства в необхідних для 
управління аналітичних розділах.

В основу обліково-аналітичної системи покла-
дено структурний підхід, який дає змогу розгля-
дати підприємство як складний об’єкт, що має 
низку підсистем.

Структурний підхід дає змогу окреслити скла-
дові структурні елементи у їх взаємодії; в реаль-
них умовах вони впливають як на окремі процеси 
в обліково-аналітичному забезпеченні, так і на всю 

систему загалом. Це дає змогу проаналізувати 
закономірності в процесі діяльності всіх елементів. 
Підхід базується на забезпеченні функціонування 
основних видів діяльності та взаємодії між ними.

Структурний підхід до управління прибутком 
виявляє порядок і умови функціонування аналі-
тичної та облікової інформації.

Справедливо зазначити, що процес управління 
прибутком на підприємстві може бути ефективним 
та неефективним. Для того щоби рішення щодо 
управління фінансовими результатами вважалися 
ефективними, слід не тільки приділяти увагу про-
цесу формування прибутку на підприємстві, але 
й регулювати процес її розподілу й подальшого 
використання.

Впровадження механізму управління обліково-
аналітичного забезпечення з урахуванням його 
елементів сприятиме більш ефективному контр-
олінгу діяльності прибутку підприємства.

Якісне використання облікової та аналітичної 
інформації підприємства має велике значення 
для прийняття управлінських рішень щодо його 
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Рис. 1. Механізм управління прибутком підприємства

Джерело: авторська розробка
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поточної та перспективної діяльності. Існує низка 
проблем, пов’язаних із систематизацією обліково-
аналітичного забезпечення та управлінням при-
бутком підприємства.

Враховуючи всі недоліки зазначених вище під-
ходів та складові елементи, вважаємо доцільним 

створення економічного механізму, що дасть змогу 
підвищити рівень обліково-аналітичного забезпе-
чення управління прибутком українських підпри-
ємств загалом на макро- та мікрорівнях (рис. 2).

Вдосконалення обліково-аналітичного забез-
печення управління прибутком відбувається 
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шляхом застосування новітніх технологій та між-
народних стандартів обліку, прийняття раціональ-
них управлінських рішень, а також модернізації 
внутрішнього та зовнішнього аналізу діяльності 
підприємства.

За цього підходу до управління обліковими 
процесами обліково-аналітична інформація буде 
сформована так, що це дасть змогу користува-
тись інформацією як ресурсом для створення 
оптимальної моделі управління прибутком під-
приємства.

Формування аналітично-облікової інформації 
про доходи й витрати необхідне для проведення 
контролю економічності діяльності організації 
загалом та її підрозділів і видів зокрема, а також 
планування майбутньої стратегії й тактики здій-
снюваної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, для запровадження ефективних систем 
управління обліково-аналітичним забезпечен-
ням прибутку необхідно формувати комплексний 
інструмент обліку й аналіз господарської діяль-
ності підприємства.

Обліково-аналітична система формується 
на підприємстві для забезпечення внутрішніх 
та зовнішніх користувачів інформацією. Бух-
галтерський та управлінський облік викорис-
товують інформацію з однієї системи обліку, 
яка фіксує дані господарської діяльності під-
приємства. Інформація, яка формується в цих 
системах обліку, використовується для при-
йняття управлінських рішень, оцінювання та 
контролю, тому ефективно побудована система 
управління обліково-аналітичного забезпечення 
дасть змогу якісно вплинути на показники при-
бутку підприємства.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF PROFIT MANAGEMENT AT ENTERPRISES

The purpose of the article. To investigate the development of accounting and analytical support for profit 
management, which contributes to increasing profitability and quality of management decision making. There-
fore, there is a need to modernize the accounting subsystems, to evaluate the effectiveness of activities based 
on the calculation of financial ratios, the users of which will be: owners, investors and public authorities that 
manage economic activity.

The tasks of the article include:
1) identification of factors affecting the regulation of accounting and analytical support in the enterprise;
2) development of a mechanism for managing the profit of the enterprise, which provides for the forma-

tion of analytical and accounting information on income and expenses necessary to control the profitability of 
the organization as a whole and its individual divisions and types and to plan the future strategy and tactics 
of the activity;

3) search for measures that should be used to improve the efficiency of regulation of accounting and ana-
lytical support of the enterprise;

Methodology. The theoretical and methodological basis in the study of the issue of “accounting and ana-
lytical support for profit” was the works of scientists who considered the issues: accounting and analysis, 
accounting and analytical support, management, controlling of the enterprise. Due to the structural approach, 
the system of accounting and analytical support of the enterprise was considered. The notion of “accounting 
and analytical” security is defined.

Results. Theoretical concepts of “accounting and analytical support for profit management” by different 
sources are defined and expanded. The basic principles of enterprise profit management are investigated. 
Fundamental approaches in formation of accounting and analytical support of profit are considered. The func-
tions of regulation of accounting and analytical support have been worked out. A comprehensive mechanism 
of accounting and analytical support for profit management is proposed, the introduction of which will allow 
increasing the level of regulation and controlling, attracting foreign investors and maintain a quality policy of 
the enterprise. The control system of accounting and analytical support of profit management at the enterprise 
is developed.

Practical implications. The mechanism of profit management with the structural approach is offered. The 
structure of accounting and analytical support of the enterprise is analyzed. Management functions of account-
ing and analytical support are investigated.

Value/originality. In order to determine the effectiveness of profit management, an analysis of the system 
of accounting and analytical support of the enterprise was carried out.

To increase the level of accounting and analytical support for profit management, a number of measures 
have been proposed, the implementation of which will contribute to the modernization and growth of the level 
of business activity of the enterprise. Therefore, for the introduction of effective management systems account-
ing and analytical support for profit requires the formation of a comprehensive tool for accounting and analysis 
of business activity of the enterprise.


