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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Сирцева, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті визначено сутність поняття «обліково-аналітичне за-
безпечення системи управління аграрними підприємствами». Об-
ґрунтовано та запропоновано методичні підходи до формування 
обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними 
підприємствами, що мають базуватися на облікових та аналітичних 
принципах.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, обліково-
аналітична система, система управління, облік, аналіз, аграрні під-
приємства.

Постановка проблеми. Функціонування системи управ-
ління неможливе без достовірної, оперативної, релевантної 
інформації та її аналітичного опрацювання. Бухгалтерський 
облік є основою усього інформаційного забезпечення сис-
теми управління господарською одиницею. Поряд із бухгал-
терським обліком існує й економічний аналіз. У поєднанні їх 
можна назвати системою обліково-аналітичного забезпечення 
управління підприємством. 

Обліково-аналітичне забезпечення є важливим інструмен-
том оцінки економічної ефективності аграрного виробництва 
і всієї системи господарювання. Воно присутнє на будь-якому 
аграрному підприємстві, що веде бухгалтерський облік відпо-
відно до законодавства України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у дослідження питань визначення місця і ролі бухгалтер-
ського обліку та аналізу в системі управління підприємством 
зробили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких 
як Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька, А. О. Касич, Д. О. Панков, 
Я. В. Соколов та ін. Разом з тим, недостатньо дослідженими 
залишаються питання щодо методики формування обліково-
аналітичного забезпечення системи управління аграрними 
підприємствами.
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Постановка завдання. Мета даної статті полягає в об-
ґрунтуванні методичних підходів до формування обліково-
аналітичного забезпечення системи управління аграрними 
підприємствами.

Виклад основного матеріалу. Сучасна система управ-
ління має одне з ключових значень для ефективного функ-
ціонування аграрного виробництва. Будь-які управлінські 
рішення щодо оцінки результатів господарювання, економіч-
них процесів, оптимізації виробничих факторів, у тому числі 
раціонального використання виробничого потенціалу повинні 
базуватися на достовірній, своєчасній і повній обліковій ін-
формації. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно 
має забезпечити потреби управління необхідною та вірогід-
ною інформацією для виконання всебічного аналізу господар-
ської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських 
рішень.

Будучи частиною управління, обліково-аналітичне забез-
печення дає важливу інформацію, яка дозволяє контролювати 
поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію і 
тактику, оптимально використовувати ресурси, вимірювати і 
оцінювати результати діяльності.

В економічній літературі зустрічаються різні підходи до 
трактування поняття «обліково-аналітичне забезпечення».

Так, М. Р. Гільмиярова під обліково-аналітичним забез-
печенням розуміє концептуальну модель, що складається із 
взаємопов’язаних обліково-аналітичних процедур та застосо-
вується для забезпечення апарату управління корпорації не-
обхідною інформацією [1].

На думку І. В. Зенькіної, обліково-аналітичне забезпечен-
ня – це інтегрована система обліку та аналізу, що систематизує 
інформацію для обґрунтування бізнес-стратегії, координації 
напрямів перспективного розвитку підприємства, систем-
ної оцінки ефективності реалізації оперативно-тактичних та 
стратегічних управлінських рішень [2, с.1].

Р. П. Юзва під обліково-аналітичним забезпеченням 
управління розуміє сукупність облікових і аналітичних проце-
сів, об’єднаних в обліково-аналітичну систему та спрямованих 
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на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом 
перетворення первинної інформації в узагальнюючу згідно з 
визначеними цілями, а також нормативно-правовим, мето-
дичним, організаційним, програмним, математичним, техніч-
ним та ергономічним забезпеченням [3].

І. М. Кирилов вважає, що обліково-аналітичне забезпечен-
ня управління – це сукупність взаємопов’язаних структурних 
елементів, що формують цілісний та безперервний процес 
формування ефективної системи обліку, аналізу та контролю 
основних ключових показників діяльності суб’єкта господарю-
вання [4].

З представлених визначень бачимо, що науковці здебіль-
шого трактують поняття «обліково-аналітичне забезпечення» 
як процес збору інформації за рахунок обліку та аналізу для 
цілей управління. Виходячи із цього, під обліково-аналітичним 
забезпеченням системи управління аграрними підприємства-
ми, ми розуміємо формування інформації облікового характе-
ру, що узагальнює результати діяльності та аналітичного, що 
передує прийняттю обґрунтованого управлінського рішення. 

Тобто, поняття обліково-аналітичного забезпечення постає 
у двох значеннях:

1) діяльність, пов’язана зі збором, реєстрацією, узагаль-
ненням, збереженням, передачею та аналітичним опрацюван-
ням інформації;

2) забезпечення системи управління відповідною кількіс-
тю необхідної якісної інформації [5].

На нашу думку, формування обліково-аналітичного забез-
печення системи управління аграрними підприємствами слід 
розглядати в розрізі таких основних етапів, представлених на 
рисунку 1.

На першому етапі необхідно виявити та проаналізувати 
потребу в інформації. Адже важливий та необхідний етап вдо-
сконалення системи управління – це дослідження і аналіз іс-
нуючих процесів управління та руху інформації, на базі яких 
повинно здійснюватися прийняття управлінських рішень
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Рис. 1. Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення 
системи управління аграрними підприємствами

Інформація, яка необхідна для управління підприєм-
ством, представляє собою різні повідомлення економічного, 
технологічного, соціального та іншого змісту. Управлінською 
розуміють інформацію, що обслуговує процеси виробництва, 
розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і забезпе-
чує вирішення завдань організаційно-економічного управлін-
ня підприємством.

Потреба в інформації для кожного аграрного підприєм-
ства є індивідуальною і залежать від багатьох факторів. Під 
час здійснення аналізу інформаційних потреб вчені-економіс-
ти пропонують використовувати різні методи та їх комбінації 
(табл.).

На другому етапі необхідно визначити структуру обліко-
во-аналітичної системи, що дозволить сформувати обліково-
аналітичне забезпечення системи управління, найбільш повно 
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задовольняючи потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів 
інформації.

Таблиця 
Методи аналізу інформаційних потреб в 

обліково-аналітичній системі [6]

Назва методу Характеристика 

Аналіз задач
Визначає об'єктивні потреби в інформації для прийняття 
рішень

Аналіз 
документації

Дослідження документації, що знаходиться в розпорядженні 
особи, відповідальної за виконання тих чи інших завдань

Інтерв’ю 
Виступає  в тій чи іншій мірі структурованим опитуванням 
«носія» інформаційних потреб

Метод 
спостереження

Метод, за допомогою якого здійснюється відбір та 
накопичення первинної інформації про об’єкт, що вивчається, 
через безпосереднє сприйняття і реальну реєстрацію фактів, 
які стосуються конкретного об’єкта і є вагомим з погляду 
дослідника

Розробка системи 
збалансованих 
показників

Дозволяє визначити склад збалансованих показників в межах 
системи, методику їх розрахунку та необхідну для цього 
інформацію

Обліково-аналітична система – система підприємства, 
що існує в єдиному інформаційному просторі, базисом якої 
виступає інформація бухгалтерського обліку та включає в 
себе дві підсистеми: облікову й аналітичну, останні, у свою 
чергу, виконують відповідні функції в системі управління.

Так, обліково-аналітична система складається з елемен-
тів, які взаємодіють між собою, залежать одне від одного і 
формують єдине ціле. Обліково-аналітичну систему можна 
представити як сукупність складових: обліку, аналізу та ау-
диту (рис. 2).

Центральним елементом обліково-аналітичної системи є 
бухгалтерський облік, який виступає одним з основних дже-
рел економічної інформації, що характеризує фактичний 
стан справ на підприємстві.
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Рис. 2. Елементи обліково-аналітичної системи

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»[7], всі юридичні особи неза-
лежно від форм власності повинні вести бухгалтерський облік 
і подавати фінансову звітність. Мета ведення бухгалтерського 
обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, 
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 
За функціями бухгалтерський облік поділяється на фінансо-
вий, управлінський та податковий.

Якщо фінансовий облік ведеться відповідно до облікової 
політики підприємства та чинних інструкцій, положень та 
вказівок Уряду, Міністерства фінансів України, то ведення 
управлінського обліку не регламентується будь-якими інструк-
ціями чи правилами, тобто здійснюється за власною методи-
кою підприємства. 

Визначення податків і зборів до сплати здійснюється на 
базі податкового обліку, який може вестися автономно, але в 
більшості випадків, виходячи з принципу раціональності, ве-
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деться на основі фінансового обліку з використанням системи 
регістрів податкового обліку.

Щодо аграрних підприємств, то вони мають забезпечити 
використання інтегрованої системи обліку, в межах якої осно-
вним ядром виступатиме фінансовий облік. 

Отже, другий етап передбачає визначення елементів об-
ліково-аналітичної системи, а саме – видів обліку, які дозволя-
ють сформувати максимально наближені дані до визначених 
інформаційних потреб.

На третьому етапі необхідно визначити організаційно-тех-
нічні та методичні аспекти функціонування обліково-аналі-
тичної системи, що дозволять сформувати обліково-аналітичне 
забезпечення системи управління аграрним підприємством. 

Необхідно зазначити, що варіант побудови обліково-аналі-
тичної системи буде залежати від того, які види обліку засто-
совують в межах обліково-аналітичної системи і який порядок 
їх взаємодії. Крім того, основним документом, що визначає 
функціонування обліково-аналітичної системи на підприєм-
стві, є його облікова політика. Вона може оформлятися окре-
мим документом щодо окремих видів обліку. Проте, на нашу 
думку, у разі забезпечення інтегрованої системи обліку, її зміст 
необхідно затверджувати у формі одного документу, в якому 
будуть враховані всі аспекти облікової політики в розрізі всіх 
видів обліку на підприємстві.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», облікова політика – 
сукупність принципів, методів і процедур, що використову-
ються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності [7]. Облікова політика передбачає цілісність системи 
бухгалтерського обліку на підприємстві і охоплює всі її складо-
ві: методичну, технічну та організаційну.

Вважаємо, що облікова політика аграрних підприємств 
має складися з таких трьох розділів:

1. Методичний: методи оцінки вибуття запасів; періодич-
ність визначення середньозваженої собівартості одиниці за-
пасів; порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних 
витрат; методи амортизації основних засобів, інших необорот-
них матеріальних активів, нематеріальних активів, а також 
довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухо-
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мості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю; 
вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 
необоротних матеріальних активів; підходи до переоцінки 
необоротних активів; метод обчислення резерву сумнівних 
боргів; перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і 
платежів; перелік і склад змінних і постійних загальновироб-
ничих витрат, бази їх розподілу; перелік і склад статей кальку-
лювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

2. Технічний: затвердження робочого плану рахунків; 
зазначення форми обліку; графік документообороту; план 
проведення інвентаризації; склад фінансової, податкової, ста-
тистичної та оперативної звітності; система внутрішньогоспо-
дарського обліку та контролю.

3. Організаційний: організаційна форма бухгалтерської 
служби; структура бухгалтерської служби; функціональні 
обов’язки працівників бухгалтерії; технологія обробки обліко-
вої інформації.

На четвертому етапі формування обліково-аналітичного 
забезпечення системи управління здійснюється регламентація 
системи зовнішньої і внутрішньої звітності аграрного підпри-
ємства за допомогою розробки форм внутрішньої звітності. 
Тобто необхідно визначити види звітності (бухгалтерська, по-
даткова, стратегічна та ін.), її склад і зміст, встановити термі-
ни подання, визначити форми звітів, відповідальних осіб за їх 
складання, а також визначити методи та методику її аналізу.

Висновки. Обліково-аналітичне забезпечення відіграє 
важливу роль в функціонуванні системи управління підпри-
ємством.

Під обліково-аналітичним забезпеченням системи управ-
ління аграрними підприємствами слід розуміти формування 
інформації як облікового характеру, що узагальнює результа-
ти діяльності, так і аналітичного, що передує прийняттю об-
ґрунтованого управлінського рішення.

Щодо формування обліково-аналітичного забезпечення 
системи управління аграрними підприємствами, то воно по-
винно базуватися на облікових та аналітичних принципах в 
межах чотирьох виділених етапів.
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and proposed to be involved into the accounting principles and the principles of 
economic analysis.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-



140 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1

ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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