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ACCOUNTING-ANALYTICAL SYSTEM OF THE ENTERPRISE:
SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION, THE MODEL
Проаналізовано різні погляди на трактування поняття «обліково-аналітична система», структури системи,
взаємозв’язку її елементів. Обґрунтовано, що терміни «обліково-аналітична система» і «система обліковоаналітичного забезпечення» не є синонімами. Другий термін має більш вузьке наповнення порівняно з першим, а тому є його складовою. Аналіз елементів обліково-аналітичної системи показав, що в багатьох її дослідженнях визначень наводиться або неповний їх перелік, або елементи дублюються через їх наявність в інших перелічених елементах. До складових елементів обліково-аналітичної системи пропонується включати господарський облік, аналіз та
необхідну зовнішню облікову та необлікову інформацію. На основі запропонованих елементів розроблено структурну модель обліково-аналітичної системи. Запропоновано визначення обліково-аналітичної системи як впорядкованої
внутрішньої структури організації, яка накопичує дані господарського обліку та зовнішню позаоблікову інформацію
для аналізу та формування звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів в необхідному для них розрізі. Пропонується також посилити дослідження з удосконалення термінології бухгалтерського обліку.
Ключові слова: визначення термінів, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення, ієрархія
термінів, модель обліково-аналітичної системи підприємства.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 25.
Проанализированы разные точки зрения на трактование понятия «учетно-аналитическая система», структуры системы, взаимосвязи ее элементов. Доказано, что термины «учетно-аналитическая система» и «система
учетно-аналитического обеспечения» не являются синонимами. Второй термин имеет более узкое наполнение сравнительно с первым, а поэтому является его составляющей частью. Анализ элементов учетно-аналитической системы показал, что в ряде ее исследованных определений приводится или неполный их перечень, или элементы дублируются через их наличие в других перечисленных элементах. К составным элементам учетно-аналитической
системы предлагается включать хозяйственный учет, анализ и необходимую внешнюю учетную и неучетную информацию. На основе предложенных элементов разработана структурная модель учетно-аналитической системы.
Предложено определение учетно-аналитической системы как упорядоченной внутренней структуры организации,
которая накапливает данные хозяйственного учета и внешнюю неучетную информацию для анализа и формирования отчетности для внутренних и внешних пользователей в необходимом для них разрезе. Предлагается также
усилить исследование по совершенствованию терминологии бухгалтерского учета.
Ключевые слова: определение понятий, учетно-аналитическая система, учетно-аналитическое обеспечение,
иерархия терминов, модель учетно-аналитической системы предприятия.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 25.
The analysis of different points of view on the interpretation of the concept «accounting and analytical system», the
system structure, the correlation of its elements is carried out in the article. It is proved, that the terms «accounting and
analytical system» and «system of accounting and analytical support» are not synonymous. The second term has a narrower
content compared to the first and, therefore, is part of it. The analysis of the elements of accounting and analytical system
revealed, that the partial list of elements is presented in the range of investigated definitions or the elements are duplicated
because of the presence of these elements in other listed elements. It is recommended to include into accounting and
analytical system such constituent elements, as accounting, analysis and necessary external accounting and non-accounting
information. The structural model of the accounting and analytical system is formed on the basis of recommended elements.
It is offered to define «accounting and analytical system» as the arranged internal structure of the organization, which
collects the data of accounting and external non-accounting information for the analysis and formation of reporting forms
for the internal and external users in required aspects. It is also recommended to extend investigation on the improvement of
the terminology of accounting.
Key words: definition of terms, accounting and analytical system, accounting and analytical support, hierarchy of
terms, the model of accounting and analytical system of the enterprise.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 8.
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Постановка проблеми. В умовах розширення міжнародних зв’язків в Україні та
переходом на ринкові засади господарювання зросли темпи збагачення словникового
складу багатьох мов, у тому числі й мови бухгалтерського обліку, яка супроводжується
появою нових термінів. Під терміном частіше за все розуміють слово або словосполу Лень В. С., 2016
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чення, або просто мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної сфери
знань [1]. Оскільки система бухгалтерського обліку відбиває інтеграцію господарської
діяльності економічного суб’єкта, остільки метамова бухгалтерського обліку прагне до
створення все нових узагальнюючих понять для об’єднання груп урахованої інформації. В ринкових умовах зростає роль інформації в забезпеченні менеджменту організації, а тому серед професійних термінів бухгалтерської науки слід відзначити появу термінів, пов’язаних з інформаційним забезпеченням управління підприємством. Набули
поширення відносно нові терміни, пов’язані зі збором, обробленням та передачею інформації для управління. Значна частина вчених працює над узгодженням цієї нової
термінології, а також встановленням її ієрархії. Важливість та актуальність таких досліджень пояснюється тим, що термінологія позначає наукові поняття і задовольняє потреби спілкування фахівців за умови, якщо вона є загальноприйнята, унормована, відповідає вимогам до термінів. Отже, проблеми узгодження термінів та їх змістовного
наповнення мають суттєве наукове і практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження термінології, пов’язаної зі
збором, обробленням та передачею інформації для управління здійснювали багато вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: Т. А. Гоголь, Г. Г. Кірейцев, М. І. Кутер,
Б. Нідлз, Л. В. Попова, Г. В. Савицька, Я. В. Соколов, П. Я. Хомин, М. Г. Чумаченко.
Їхніми та напрацюваннями інших науковців зроблено суттєвий внесок у розвиток термінології та понятійного апарату бухгалтерського обліку. Проте термінам як об’єктам
лінгвістичних досліджень приділяється дуже недостатньо уваги, про що також свідчить
недостатність бухгалтерських термінів у Національному банку стандартизованих науково-технічних термінів [2].
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У наукових джерелах
існують різні тлумачення термінів «обліково-аналітична система», «система обліковоаналітичного забезпечення», «обліково-аналітичне забезпечення», їх аналогів та їхньої ієрархії в інформаційному забезпеченні діяльності організації, що не сприяє адекватному
сприйняттю предмета, який обговорюється, різними дослідниками та практиками.
Мета статті. Метою статті є узагальнення напрацювань учених щодо сутності поняття «обліково-аналітична система», уточнення його визначення та розроблення структурної моделі обліково-аналітичної системи.
Виклад основного матеріалу. Активний розвиток економіки й нових форм господарсько-фінансової діяльності, якісне відновлення методів і форм організації господарського обліку визначили істотне поповнення складу термінології бухгалтерського обліку, у тому числі пов’язаної з інформацією для управління. У зв’язку з цим широкого
поширення набули терміни «обліково-аналітична система», «система обліковоаналітичного забезпечення», «обліково-аналітичне забезпечення».
Трактування понять окремими науковцями «обліково-аналітична система» та «система обліково-аналітичного забезпечення» наведені в таблиці.
Таблиця
Змістовне наповнення понять «обліково-аналітична система»
та «система обліково-аналітичного забезпечення»
Автор, (рік)
1
І. П. Ульянов,
Л. В. Попова [3], (1999)
М. С. Кузьміна [4],
(2007)
С. Н. Петренко [5],
(2007)

Зміст поняття
2
Обліково-аналітична система
Обліково-аналітична система – система, яка створюється у результаті формування інформації, джерелами якої є облікові та звітні дані бухгалтерського та інших видів обліку
… управлінський облік являє собою обліково-аналітичну систему, що покликана забезпечити інформаційні потреби менеджменту
Обліково-аналітична система – синтез обліку, аналізу, планування і контролю
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Закінчення таблиці
1

2

Л. В. Попова,
Б. Г. Маслов,
И. А. Маслова [6], (2008)
Л. В. Усатова, [7],
(2008)

Обліково-аналітична система – це повністю або частково децентралізована система, елементарні системи якої здійснюють збір, обробку та оцінку усіх видів інформації, що необхідна для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях
Обліково-аналітична система – комплекс взаємодіючих і взаємозалежних елементів,
що забезпечують процес безперервного цілеспрямованого збору, обробки й оцінки інформації, необхідної для планування діяльності, розробки, прийняття й реалізації ефективних управлінських рішень
Обліково-аналітична система – це система, що базується на бухгалтерській інформації,
що включає оперативні дані, які використовуються для економічного аналізу статистичної, технічної, соціальної та інших видів інформації
Обліково-аналітична система – це впорядкована сукупність взаємодіючих, взаємозалежних елементів, що дозволяють сформувати обліково-аналітичне забезпечення бізнесів-процесів комерційної організації за допомогою збору, реєстрації, узагальнення, аналізу інформації й здійснення контрольних дій з метою оцінки ризиків істотного її
перекручування; забезпечує реалізацію основних функцій управління, у тому числі облікової, аналітичної, планування, контролю, мотивації й регулювання для прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління
Під обліково-аналітичною системою пропонується розуміти систему, що включає облікову, аналітичну й контрольну підсистеми, що базується на обліковій і позаобліковій інформації, що дозволяє забезпечити необхідною інформацією не тільки поточне, оперативне,
але й стратегічне управління комерційною організацією
Обліково-аналітична система – це система, що є однією із складових загальної системи, вона ґрунтується тільки на бухгалтерській інформації й здійснюється працівниками
бухгалтерії
Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного,
статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і
використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види
інформації
Обліково-аналітична система управління – це інтегрована система, що поєднує виробничий облік, управлінський аналіз і управлінський контроль, що дозволяє задовольнити
інформаційні потреби управлінського персоналу й підвищити ефективність управління

Я. В. Соколов,
Є. В. Нєгашев, [8]
(2009)
О. М. Євстафьева [9],
2011

Н. Н. Хахонова [10],
(2012)

І. М. Кирилов [11],
(2012)
В. М. Рожелюк,
П. Н. Денчук [12],
(2013)
О. В. Баянова [13],
(2014)

Система обліково-аналітичного забезпечення
М. З. Пизенгольц, [14],
(2002)

Система інформаційно-облікового забезпечення – інтегрована система, що включає питання як безпосередньо бухгалтерського обліку, так і планування, контролю, аналізу
роботи підприємства з метою ухвалення управлінських рішень щодо вдосконалення виробництва, зниження затрат і підвищення фінансових результатів діяльності підприємства
Т. Г. Камінська [15],
Система обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту – безперервне,
(2006)
цілеспрямоване формування відповідних інформаційних потоків, підпорядкованих
вимогам аналізу, планування та підготовки і контролю фінансових управлінських рішень
Л. В. Нападовська,
Під системою облікового-аналітичного забезпечення управління суб’єктом господарюМ. Добія, Ш. Сандер,
вання слід розуміти сукупність підсумкової інформації про стан та результати його
Р. Матезич та ін. [16],
діяльності, зосередженої в різних формах фінансової та управлінської (внутрішньогоспо(2008)
дарської) звітності
Л. О. Волощук [17,
Система обліково-аналітичного забезпечення управління – єдність підсистем обліку,
с. 330],
аудиту та аналізу, що взаємодіють через інформаційні потоки у процесі формування і
(2011)
передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття управлінських рішень у системі управління підприємством, а також зовнішніми користувачами
Л. Я. Тринька, [18, с. 3], Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи управлін(2012)
ня, що ідентифікує коло її користувачів, їх інформаційні потреби
А. Г. Загородній [19],
Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства – це сформована на
(2012)
засадах системного підходу форма організації усіх видів обліку та аналізу, метою якої є
забезпечення менеджерів підприємства та інших зацікавлених осіб інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень, а також для контролю за їхньою реалізацією. Ця система об’єднує підсистеми облікового та аналітичного забезпечення, а також підсистему контролю. Перша підсистема охоплює усі види обліку (фінансовий, податковий,
управлінський), друга – усі види фінансового та економічного аналізу, а третя – внутрішній та
фінансовий контроль суб’єкта господарювання

Дані таблиці свідчать, що багатьма авторами в одному розумінні застосовуються
терміни «обліково-аналітична система» та «обліково-аналітичне забезпечення». На наш
погляд, терміни «обліково-аналітична система» та «система обліково-аналітичне забез283
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печення» є окремими. Найбільш широке наповнення має термін «обліково-аналітична
система», а термін «система обліково-аналітичного забезпечення» є йому підпорядкованим тому, що у другому терміні є слово «забезпечення», яке обмежує його зміст порівняно з терміном «обліково-аналітична система». Тобто є обліково-аналітична система і є її підсистема обліково-аналітичного забезпечення, яка має тематичні елементи
(підсистеми наступного рівня) [20]. Перший термін за нашим розуміння характеризує
систему, яка виробляє інформацію для зовнішніх та внутрішніх користувачів, а другий
– характеризує її підсистему, яка виробляє інформацію (кінцевий продукт) для прийняття управлінських рішень внутрішніми користувачами.
Дані таблиці також свідчать про поступове у часі наповнення та уточнення змісту
терміна «обліково-аналітична система». Так, І. П. Ульянов та Л. В. Попова (1999 рік)
джерелами інформації формування інформації в обліково-аналітичній системі вважали
облікові та звітні дані бухгалтерського та інших видів обліку [3]. Критичний підхід до
цього визначення виявляє певні його недоліки. Зокрема, складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом бухгалтерського обліку, а тому слово «звітність» у визначенні можна було пропустити. Вказування на інші види обліку теж можна було пропустити, тому що всі види обліку об’єднує поняття «господарський облік» [21]. Не є
логічним у визначенні і твердження, що система утворюється в результаті формування
інформації, адже все навпаки – система створює (формує) результат. Незважаючи на
висловлені зауваження щодо визначення обліково-аналітичної системи цими авторами,
слід віддати їм належне за підняття проблеми, а також за поштовх для її подальших досліджень. Адже ніщо, що створене вперше, не є абсолютно досконалим. Про це свідчать також і подальші дослідження Л. В. Попової та інших [6], які у 2008 році суттєво
розширили й удосконалили зміст поняття. Зокрема: розширені джерела використовуваної інформації; визначено, що інформація збирається, обробляється та оцінюється; зазначено, що ця інформація використовується на мікро- та макрорівнях для управління.
Проте з визначення поняття зникло слово облік, що суттєво розширює його зміст, не
конкретизує його. У цьому ж році аналогічне за суттю визначення обліково-аналітичної
системи наводить Л. В. Усатова [7], а у 2011 році О. М. Євстафьева [9].
У 2009 році Я. В. Соколов та Є. В. Нєгашев [8] вже подають дещо звужене, але
більш конкретне визначення поняття, вказуючи, що обліково-аналітична система ґрунтується на бухгалтерській інформації, що включає оперативні дані. Вони також вказують, що ці дані «використовуються для економічного аналізу статистичної, технічної,
соціальної та інших видів інформації». Проте наведене ними визначення має логічний
недолік у тому, що за визначенням поняття можна зрозуміти що дані бухгалтерського
обліку використовуються для економічного аналізу статистичної, технічної, соціальної
та інших видів інформації.
Н.Н. Хахонова [10] у 2012 році розглядає обліково-аналітичну систему як сукупність облікової, аналітичної та контрольної підсистем, які базуються на обліковій та
необліковій інформації, що дозволяє забезпечити необхідною інформацією не тільки
поточне й оперативне, а й стратегічне управління комерційною організацією. Наведена
Н. Н. Хахоновою сукупність підсистем, на наш погляд, являє собою управлінський облік, який поряд з обліковою інформацією використовує для формування внутрішньої
звітності для управління й необлікову, у тому числі зовнішню [22]. О.В. Баянова (2014
рік) визначає обліково-аналітичну систему управління як інтегровану систему, що поєднує виробничий облік, управлінський аналіз і управлінський контроль, що дозволяє
задовольнити інформаційні потреби управлінського персоналу й підвищити ефективність управління [13]. Недоліком цього визначення є обмеження обліку лише виробничим. Доречніше, на нашу думку, було б у визначенні вказати на господарський облік,
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який включає в себе як бухгалтерський облік, так й інші види обліку, які у процесі своєї
діяльності здійснює підприємство (кадровий, науково-технічний, екологічний тощо), а
також вказати на використання зовнішньої неекономічної інформації [23; 24].
Наведені визначення поняття не відповідають вимогам до їх визначення. Зокрема,
допускається тавтологія (визначення системи через систему [6; 8; 10; 12]. Багато визначень є надто розширеними [6; 7] або звуженими [8; 11; 12], багатослівними [9], або за
своєю суттю збігаються з визначеннями управлінського обліку [5; 13]. М. З. Пізенгольц
наводить визначення системи інформаційно-облікового забезпечення, яке по суті більше відповідає визначенню обліково-аналітичної системи.
На підставі наведених у таблиці визначень обліково-аналітичної системи та тексту
досліджуваних робіт різних авторів можна зробити висновок, що дослідники однозначно погоджуються, що метою створення обліково-аналітичної системи є формування
внутрішньої управлінської та зовнішньої звітності підприємства.
За сукупністю досліджень попередників ними виділяються такі елементи (складові)
обліково-аналітичної системи: бухгалтерський облік; виробничий облік; управлінський
облік; оперативний облік; інші види обліку; інші види внутрішньогосподарського обліку;
аналіз; планування; контроль; звітність; інша зовнішня інформація. Щодо елементів планування, контролю, внутрішньої звітності, то вони є складовими управлінського обліку,
який є складовою бухгалтерського обліку, який, у свою чергу, є підсистемою господарського обліку. Елемент «зовнішня звітність» є складовою елемента «бухгалтерський облік», адже складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом бухгалтерського
обліку. Оперативний облік теж ведеться для управління підприємством і є складовою
управлінського обліку. Сам управлінський облік поділяють на 2 рівні: тактичний (виробничий облік) та стратегічний (облік для прийняття стратегічних рішень). До того ж в
управлінському обліку використовується також внутрішня та зовнішня необлікова інформація. Для заповнення певних статистичних форм та підготовки звітності з корпоративної соціальної відповідальності також використовується й неекономічна інформація, яка
накопичується в результаті діяльності підприємства (кадрова, екологічна, науковотехнічна тощо), накопичення якої можна ідентифікувати як інші види внутрігосподарського обліку. На наш погляд, елементи «бухгалтерський облік», «виробничий облік»,
«управлінський облік», «оперативний облік», інші види обліку, інші види внутрішньогосподарського обліку, планування, контроль та звітність можна об’єднати в один елемент
вищого рівня – господарський облік [21; 22; 23]. Дані господарського обліку в сукупності
з зовнішньою інформацією є інформаційною базою (підґрунтям) для аналізу і складання
внутрішньої управлінської звітності. Для зовнішньої звітності використовуються дані
фінансового обліку, який є підсистемою бухгалтерського обліку. Для управлінської звітності поряд з бухгалтерською інформацією використовується й необлікова, яка додатково аналізується, переробляється у формат, сприйнятний для її користувачів, у певних випадках наводяться альтернативні варіанти.
До інших складових елементів обліково-аналітичної системи практично всі автори
включають аналіз.
Зважаючи на те, що для прийняття управлінських рішень використовується зовнішня
інформація, яка може впливати на діяльність підприємства та її результати, цей елемент
має право включення до визначення поняття. До використовуваної зовнішньої інформації
належить «нормативно-правова, методична, технічна, організаційна та іншого роду інформація, яка в сукупності може розглядатися як інформаційно-довідкова інформація» [24].
Обліково-аналітична система має свої тематичні елементи (підсистеми), у яких виділяються підсистеми нижчого рівня, що дозволяє віднести це поняття до категоріального (рис).
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Господарський облік
Бухгалтерський
облік

Фінансовий
облік

Внутрішня
неекономічна
інформація

Зовнішня інформація

Управлінський
облік

Кадрова

Аналіз + синтез

Екологічна

Науковотехнічна

Аналіз + синтез

Обліково-аналітична інформація
А

Соціальна

+

Необлікова аналітична інформація

=
Обліково-аналітичне забезпечення
Рис. Модель обліково-аналітичної системи організації
Джерело: розроблено автором.

М. В. Медвідь та О. Б. Дембровська зазначають, що термін повинен володіти абсолютною однозначністю (у будь-якому контексті він повинен виражати лише одне поняття)
[1]. Відповідно, одне поняття повинно визначатись одним терміном. Під системою (грец.
σύστημα – складене з частин, з’єднання) розуміють порядок, зумовлений правильним,
планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь [25].
Термін «обліково-аналітична система» складається з двох слів, які свідчать, що в
цій системі здійснюється облік і аналіз. Облікова підсистема продукує необроблену для
прийняття рішень інформацію, а аналітична підсистема здійснює її оброблення та в необхідних випадках оброблення зовнішньої інформації та надає звіти менеджерам у необхідному для них розрізі (виробляє конкретний продукт – забезпечення).
На основі проведеного дослідження пропонується таке визначення обліковоаналітичної системи: обліково-аналітична система – це впорядкована внутрішня
структура організації, яка накопичує дані господарського обліку та зовнішню позаоблікову інформацію для аналізу та формування звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів у необхідному для них розрізі. Обліково-аналітична система організації дозволяє сформувати обліково-аналітичне забезпечення управління бізнеспроцесами на основі використання методик обліку, аналізу, планування та контролю.
Висновки та пропозиції. На підставі проведеного дослідження можна зробити такі
висновки і пропозиції:
1. Обліково-аналітична система на підприємстві організовується з метою забезпечення зовнішніх і внутрішніх споживачів інформацією, достатньою для ухвалення ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності конкурентного середовища.
2. Під обліково-аналітичною системою організації слід розуміти впорядковану внутрішню структуру організації, яка накопичує дані господарського обліку та зовнішню позаоблікову інформацію для аналізу та формування звітності для внутрішніх і зовнішніх
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користувачів у необхідному для них розрізі, а під системою обліково-аналітичного забезпечення – підсистему обліково-аналітичної системи підприємства, яка продукує кінцевий
продукт – забезпечення (звіти, аналітичні довідки, розрахунки, обґрунтування тощо).
3. Обліково-аналітична система організації не є сталою у часі і просторі, а зазнає
постійних змін у відповідь на зміни у техніці та технології отримання та оброблення
інформації та потреб менеджерів в інформації для управління. Тобто між обліковоаналітичною системою та менеджерами (організації та зовнішніми користувачами) існує тісний зворотний зв’язок.
4. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про необхідність посилення
досліджень термінології бухгалтерського обліку.
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