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ПЕРЕДМОВА

інтеграція україни до країн Єс посилює значення конкуренції, 
вимагає перегляду основних підходів до здійснення сучасного ме-
неджменту підприємств. Це передбачає доцільність впровадження 
обліково-аналітичних інновацій для розробки нових методологіч-
них засобів обробки інформації стратегічного характеру, розвиток 
систем обліку та економічного аналізу, удосконалення оподаткуван-
ня в напрямі забезпечення їх відповідності потребам управління.

існування україни за останні чверть століття показало, що мо-
дель розвитку країни є помилковою і тупиковою. Маючи найкращі 
умови у 1991 році для реформування економіки країна не тільки 
не використала цей потенціал (науковий, промисловий, аграрний), 
а навіть втратила його. Будучі індустріально-аграрною державою, 
вона здійснила деіндустріалізацію країни, почалась депопуляція на-
селення. в результаті вимирання та еміграції чисельність населення 
скоротилась з 52 млн. у 1991 році до 43 млн., продовжується стрімке 
зниження життєвого рівня. стримує розвиток і війна у державі, ве-
лика зовнішня заборгованість.

Якщо у 1990 році питома вага української економіки у світо-
вому ввП складала 0,36%, у 2008 році – 0,29%, то у 2013 і 2014 ро-
ках – вже 0,24 і 0,17%. За результатами 2015 року вона не переви-
щить 0,1%.1

країна займає перше місце у світі у експорті підсонячної олії, 
третє у виробництві зерна, вагомий внесок у вирощуванні птиці, 
горіхів, збору меду, виплавці металу. але пишатися майже нічим. 
країна перетворилась у сировинний додаток розвинутих держав. 
Ціни на сировину мають тенденцію до зниження, а разом і зменшен-
ня надходжень до бюджету, тому і відкладається підйом життєвого 
рівня населення.

Досягають успіху лише ті країни, які розробляють і викорис-
товують сучасні інноваційні технології і відмовляються від сиро-

1 кораблин Л. Бедность не порок? / Л. кораблин. – Зеркало недели, 13 ноября 2015, 
№ 43.
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винних. ось чому, необхідно терміново змінити економічну систему 
в україні, здійснити реформи. таке становище пов’язано з тим, що 
держава в україні не виконує свої економічні функції:

не забезпечує правової бази, судова система не захищає інтер-
еси власників, що не сприяє ефективному функціонуванню ринко-
вої економіки.

не захищає конкуренцію. Забезпечується захист лише великих 
підприємств олігархів, які контролюють в основному сировинну 
економіку.

Перерозподіл доходів і багатства здійснюється в інтересах ве-
ликого капіталу, а не економіки україни та населення.

не здійснюються зміни у перерозподілі ресурсів, щоб змінити 
структуру ввП, зробити її інноваційною, не розробляються заходи 
по стабілізації економіки.

економіка україни залишається некерованою, неконтрольова-
ною, не сталою, а також з тенденцієюдо подальшої руйнації.

Безумовно, щоб вирішити проблеми української економіки 
необхідні зусилля юристів, економістів, обліковців, фахівців тех-
нічних галузей. але у одній монографії розглянути усі проблеми 
неможливо.

Бухгалтерський облік слід розглядати як інструмент інформа-
ційного супроводу, використання якого дозволяє сформувати ці-
лісне інформаційне забезпечення менеджменту підприємства, що 
передбачає розробку нового методологічного інструментарію. на 
дослідження цих актуальних питань буде направлена запропонова-
на монографія. Як вважає Бруханський р.Ф., основними вимогами 
до побудови системи бухобліку, як інформаційної системи є необ-
хідність врахування:

– основних етапів реалізації моделі стратегічного менеджменту 
підприємства;

– основних типів стратегій;
– основних видів стратегій, що виділяються до кожного із їх 

основних типів.2

2 Бруханський р.Ф. обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту 
в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи / р.Ф. Бруханський. – 
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. – к.: наану інститут 
аграрної економіки, 2015. – с. 10-11.
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на нашу думку автор однобоко розглядає бухгалтерський 
облік, пов’язуючи його тільки з стратегічним менеджментом. 
Бухгалтерський облік ширше як наука, є ланкою, що пов’язує еко-
номічні, юридичні дисципліни, об’єднує їх у системі управління 
господарськими процесами і явищами і допомагає у реформуван-
ні економіки держави. не випадково Б.і.валуєв підкреслює, що 
«бухгалтерський облік і сам «породив» чотири наукові дисциплі-
ни – економічний аналіз, ревізію і контроль, судово-бухгалтерську 
експертизу, машинну технологію обробки економічної інформа-
ції. Знаходячись в оточенні сузір’я наук, бухгалтерський облік 
об’єктивно не може сам не бути наукою. інакше він не зміг би ін-
тегрувати їх сукупність у зв’язку з необхідністю створення склад-
ної інформаційної моделі економіки підприємства, якою є модель 
бухгалтерська».3 ось чому в монографії розглядаються питання фі-
нансового, податкового, управлінського обліку, аналізу та діагнос-
тики підприємства, внутрішньогосподарського контролю та вико-
ристання автоматизованих інформаційних систем. сподіваюсь вона 
допоможе у реформуванні економіки нашої країни і буде корисною 
викладачам, науковцям, аспірантам, студентам та фахівцям.

Завідуючий кафедрою
обліку та аудиту
Одеської національної академії
харчових технологій
д.е.н., професор                                                                Немченко В.В.

3 теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. проф. Б.і.валуєва. – одеса : 
оДеу «Принт Майстер», 2001. – с.30-31.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Принципи, задачі та структура обліково-аналітичної 
системи підприємства

Ткачук Г.О., к.е.н., доцент

наявність якісної та своєчасної інформації – передумова прий-
няття ефективних управлінських рішень. інформаційне забезпе-
чення в системі менеджменту представляє собою цілеспрямовану 
роботу по збору інформації, її реєстрації, передаванню, обробці, 
узагальненню, зберіганню та пошуку суб’єктами контролю з метою 
використання для управління4.

інформаційне забезпечення управління є однією із функцій 
обліково-аналітичної системи підприємства.

Обліково-аналітична система – це система фіксації, збору, 
обробки та передачі в системі обліку інформації про господарські 
операції та процеси; відображення їх результатів у звітності підпри-
ємства; здійснення аналітичних розрахунків та забезпечення дієвого 
контролю достовірності та своєчасності обліку, звітності та аналізу 
з метою забезпечення менеджменту підприємства інформацією для 
здійснення оперативного та стратегічного управління.5

4 Пантелєєв в.П. аудит / Пантелєєв в.П. – к. : видавничий дім «Професіонал», 
2008. – 400 с. – с. 158.

5 ткачук Г.о. М Завдання, зміст та склад обліково-аналітичного забезпечен-
ня фінансово-економічної безпеки підприємства / Г.о. ткачук // обліково-
аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства : монографія // [в.в. немченко, н.М. купріна, Г.о. ткачук та ін.] ; 
за заг. ред. д.е.н., проф. в.в.немченко ; одеська національна академія харчових 
технологій. – одеса : Фенікс, 2015. – 360 с. – с. 9-21.


