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У статті надано критичний аналіз сутності 
дефініцій «інформаційне забезпечення» та 
«обліково-аналітичне забезпечення», наве-
дених у роботах вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Запропоновано авторське визна-
чення обліково-аналітичного забезпечення 
управління основними засобами. Розширено 
за авторським баченням сукупність функ-
цій обліково-аналітичного забезпечення. 
Побудовано модель обліково-аналітичного 
забезпечення в рамках управління осно-
вними засобами. На основі проведених дослі-
джень сформульовано висновки, визначено 
напрями подальших пошуків.
Ключові слова: обліково-аналітичне забез-
печення, інформаційне забезпечення, осно-
вні засоби, управління основними засобами, 
облік, аналіз.

В статье предоставлен критический 
анализ сущности дефиниций «информа-
ционное обеспечение» и «учетно-анали-
тическое обеспечение», приведенных в 
работах отечественных и зарубежных уче-
ных. Предложено авторское определение 
учетно-аналитического обеспечения управ-
ления основными средствами. Расширена 

по авторскому видению совокупность функ-
ций учетно-аналитического обеспечения. 
Построена модель учетно-аналитического 
обеспечения в рамках управления основными 
средствами. На основе проведенных иссле-
дований сформулированы выводы, опреде-
лены направления дальнейших изысканий.
Ключевые слова: учетно-аналитическое 
обеспечение, информационное обеспечение, 
основные средства, управление основными 
средствами, учет, анализ.

The article gives a critical analysis of the essence 
of definitions of “information support” and 
“accounting and analytical support” in the works 
of domestic and foreign scientists. The author’s 
definition of an accounting and analytical support 
of management of fixed assets is proposed. The 
totality of functions of accounting and analytical 
support is expanded. A model of accounting and 
analytical support in the framework of manage-
ment of fixed assets is built. On the basis of the 
conducted studies, the conclusions and direc-
tions for further searches are formulated.
Key words: accounting and analytical support, 
information support, fixed assets, management 
of fixed assets, accounting, analysis.

Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах господарювання вітчизняних підприємств 
особливе місце посідають основні засоби, які 
завдяки своїм особливостям функціонування та 
тривалій продуктивній роботі виступають рушій-
ною силою діяльності кожної окремої організа-
ції будь-яких форм власності та видів діяльності. 
З огляду на те, що саме об’єкти основних засобів 
становлять вагому частку фізичного майна бізнесу, 
сьогодні перед управлінським персоналом постає 
важливе завдання побудови дієвого механізму 
управління операціями з такими об’єктами, що 
має забезпечити створення раціональної системи 
спостереження, контролю та дослідження стану, 
наявності, ефективності використання основних 
засобів, налагодити дієвий перерозподіл процесів 
та джерел їх відтворення.

Безпосередньо обліково-аналітичне забезпе-
чення є основою (підґрунтям), на базі якого буду-
ється процес управління об’єктами підприємства, 
зокрема основними засобами, на підставі чого 
здійснюється прийняття ефективних управлін-
ських рішень стосовно вдосконалення діяльності 
підприємства загалом, що має в подальшому 
вплив на національну економіку. Саме тому вини-
кає необхідність комплексного дослідження облі-
ково-аналітичного забезпечення операцій з осно-
вними засобами як сукупності інструментів впливу 
на побудову системи раціонального управління 
діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження у сфері теоретико-методологічних 
аспектів обліку й аналізу основних засобів та 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
посідає вагоме місце у працях таких науков-
ців, як Т.М. Безродна, В.В. Вольська, І.О. Гладій, 
А.Г. Загородній, Г.С. Майдуда, М.М. Матієшин, 
А.М. Штангрет, Р.П. Юзва [1–13]. Проте сьогодні 
сутність обліково-аналітичного забезпечення 
управління основними засобами розкрита недо-
статньо, зокрема не визначена його роль в про-
цесі гармонізації управління вітчизняними підпри-
ємствами, що зумовило теоретичну та практичну 
значущість дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності дефініції «обліково-аналітичне 
забезпечення управління основними засобами» з 
точки зору його ролі та місця в процесі управління 
вітчизняним підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні в процесі розвитку та становлення під-
приємства на ринку, побудови ефективного управ-
ління його структурними елементами та об’єктами 
вагоме місце посідає інформаційне забезпечення, 
значення якого полягає в побудові певної інфор-
маційної бази із систематизованими та уніфікова-
ними показниками, які з урахуванням специфіки 
діяльності кожного підприємства дають змогу 
характеризувати стан окремого керованого об’єкта 
бізнесу, що виступає підґрунтям своєчасного при-
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Таблиця 1
Визначення дефініцій «обліково-аналітичне забезпечення»  

та «інформаційне забезпечення» вітчизняними та закордонними науковцями
Термін Визначення Автор

Обліково-аналітичне 
забезпечення

Процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її 
кількості та якості, а саме виконання, гарантування здійснення про-
цесу постачання обліково-аналітичної інформації системі управління.

Т.М. Безродна

Сукупність облікових та аналітичних процесів, об’єднаних в обліково-
аналітичну систему та спрямованих на задоволення інформаційних 
потреб користувачів шляхом перетворення первинної інформації в 
узагальнюючу згідно з визначеними цілями, а також нормативно-
правовим, методичним, організаційним, програмним, математичним, 
технічним та ергономічним забезпеченням.

Р.П. Юзва

Сукупність процесу збирання, підготовки, реєстрації та зведення облі-
кової інформації підприємств залежно від законодавчо встановленої 
системи ведення обліку та проведеного на основі цієї інформації 
детального аналізу із застосуванням певних методів і прийомів.

В.В. Вольська

Єдність підсистем обліку, аудиту та аналізу, що взаємодіють через 
інформаційні потоки в процесі формування й передачі оперативної 
та якісної обліково-аналітичної інформації для забезпечення обґрун-
тованості й ефективності прийняття управлінських рішень у системі 
управління підприємством, а також зовнішніми користувачами.

Л.О. Волощук

Інформаційне  
забезпечення

Процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інфор-
мативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування 
й підготовки ефективних оперативних управлінських рішень за всіма 
аспектами фінансової діяльності підприємства.

І.О. Бланк

Сукупність форм, методів та інструментів управління інформацій-
ними ресурсами, необхідних та придатних для реалізації аналітич-
них та управлінських процедур, що забезпечують стабільне функціо-
нування підприємства, його стійкий перспективний розвиток

А.О. Апостолов, 
В.В. Смирнова

Джерело: узагальнено авторами на основі джерел [6–10]

йняття раціональних управлінських рішень з гар-
монізації діяльності підприємства.

У системі інформаційного забезпечення про-
цесів управління як підприємства загалом, так і 
об’єктів, основних засобів зокрема, важливу роль 
відіграють облік у синтезі з економічним аналізом, 
що формують забезпечення системи менедж-
менту необхідною інформацією, допомагають у 
досягненні поставлених цілей для розроблення 
ефективної стратегії та тактики розвитку підпри-
ємства незалежно від форми власності, масшта-
бів та видів економічної діяльності [4; 5].

В сучасній економічній літературі, наукових 
та нормативних джерелах не зазначено єдиного 
визначення сутності обліково-аналітичного забез-
печення як самостійної інформаційної категорії. 
У деяких наукових працях цей термін вважається 
синонімічним поняттю інформаційного забезпе-
чення, хоча, на наш погляд, незважаючи на спо-
ріднений зміст та спільні риси, вони не повинні 
ототожнюватися (табл. 1).

Таким чином, за результатами аналізу дефіні-
цій табл. 1 можна констатувати, що обліково-ана-
літичне забезпечення є відмінним від інформа-
ційного забезпечення, бо передбачає обов’язкову 
аналітичну обробку облікової інформації для задо-
волення потреб зовнішніх та внутрішніх корис-
тувачів, тоді як інформаційне забезпечення – це 
процес відбору наявної інформації без її додат-

кової трансформації. Оскільки таке змішування 
понять впливає на якість менеджменту, вважа-
ємо, що необхідно на законодавчому рівні закрі-
пити термін «обліково-аналітичне забезпечення» 
в такому трактуванні: «це процес аналітичної 
обробки облікової та необлікової інформації про 
суб’єкт господарювання та оточуюче середовище, 
а також її передачі внутрішнім та зовнішнім корис-
тувачам для прийняття ефективних управлін-
ських рішень».

З огляду на важливість ефективного управ-
ління основними засобами в рамках функціону-
вання всього підприємства слід більш детально 
сфокусуватися на обліково-аналітичному забез-
печенні операцій з об’єктами основних засобів. 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби» останні трактуються як мате-
ріальні активи, які підприємство/установа утри-
мує з метою використання їх у процесі виробни-
цтва/діяльності або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або здій-
снення адміністративних та соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або опера-
ційного циклу, якщо він довший за рік) [11].

З урахуванням вищевикладеного обліково-
аналітичне забезпечення операцій з основними 
засобами стосується інформації про нормативне 
регулювання операцій з основними засобами, їх 
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облік та контроль, інформації про стан, наявність, 
рух та ефективність використання об’єктів осно-
вних засобів у будь-яких видах діяльності цього 
суб’єкта господарювання, а також його прямих 
конкурентів, підприємств регіону, країни, світу (за 
можливості отримання таких даних).

Т.М. Безродна зазначає, що основними функ-
ціями обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління основними засобами є інформаційна, облі-
кова та аналітична функції в їх взаємозв’язку та 
взаємодії (рис. 1) [6].

Сутність облікової функції полягає у веденні на 
підприємстві обліку аналітичних та синтетичних 
даних щодо операцій з основними засобами (фор-
мування первісної вартості, розрахунок зносу та 
амортизації, облік оприбуткування, руху, вибуття, 
фінансових результатів, пов’язаних з ліквідацією, 
передачею, реалізацією, ремонтом, модерніза-
цією, орендними операціями тощо).

Аналітична функція забезпечує застосування 
різноманітних інструментів аналізу задля оптимі-
зації використання у виробничому процесі об’єктів 
основних засобів та виявлення слабких сторін з 
метою пошуку резервів вдосконалення їх роботи 
(проведення горизонтального та вертикального 
аналізу, розрахунок базових показників ефектив-
ності використання основних засобів, зокрема 
фондовіддача, фондомісткість, фондоозброє-
ність, виявлення відхилень, розрахунок розміру 
резервів змін у роботі обладнання).

Інформаційна функція фактично полягає у 
зборі первинних даних як усередині, так і ззовні 
підприємства, їх групуванні, узагальненні та пере-
дачі бухгалтерському та/або управлінському пер-
соналу задля подальшого оброблення та при-
йняття рішень.

Вважаємо за необхідне запропонувати допо-
внення наявних функцій двома іншими, які віді-
грають не менш значну роль в процесі обліково-
аналітичного забезпечення операцій з основними 
засобами:

1) управлінська, що полягає у створенні на 
окремому суб’єкті господарювання налагодже-
ної системи управління основними засобами, яка 
передбачає чітку визначену ієрархію доступу до 
інформації та прийняття рішень з обов’язковою 
наявністю зворотного зв’язку;

2) контрольна, що характеризується як меха-
нізм спостереження та своєчасного реагування на 
стан, рух, використання основних засобів з точки 
зору пошуку можливих проблем у процесі їх вико-
ристання та напрямів їх розв’язання.

Т.М. Безродна зазначає, що обліково-аналітичне 
забезпечення як процес проходить безперервно 
через три основні стадії, представлені на рис. 2.

На першій стадії відбуваються збір, вияв-
лення, оцінка та накопичення первинних даних 
про факти господарського життя підприємства, які 
становлять вхідну інформаційну базу для подаль-
шої обробки. Це не що інше, як ведення первин-
ного обліку операцій з обліковими об’єктами. На 
другому етапі відбуваються групування та нако-
пичення інформації, отриманої після первинної 
обробки, тобто здійснюються формування регі-
стрів аналітичного та синтетичного обліку, уза-
гальнення інформації, складання внутрішньої та 
зовнішньої звітності. І кінцевою стадією є ана-
літична обробка узагальнених даних з метою 
використання отриманих результатів (кінцева 
обліково-аналітична інформація) у плануванні 
подальшої діяльності підприємства.

На основі вищенаведеної схеми та науко-
вих розробок М.В. Кравченко, Ю.А. Дроздової та 
М.М. Матієшина [12; 13] пропонуємо узагальнену 
модель стадійного процесу обліково-аналітичного 
забезпечення операцій з основними засобами, 
використання якої дасть можливість уніфікувати 
організаційні аспекти управління основними засо-
бами різних суб’єктів господарювання (рис. 3).

З моделі, представленої на рис. 3, випливає, 
що відправним пунктом обліково-аналітичного 
забезпечення є здійснення господарських опера-

Рис. 1. Взаємодія функцій обліково-аналітичного забезпечення  
управління основними засобами (за Т.М. Безродною)
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цій з основними засобами, що надалі потребує 
відображення у:

– фінансовому обліку під час документальної 
реєстрації операцій, відображенні їх на рахунках, 
узагальненні та складанні звітності;

– управлінському обліку під час контролю та 
спостереження за здійсненням операцій, викорис-
танням об’єктів у виробничому та обслуговуючому 
процесах, виявленні недоліків, пошуку шляхів 
вирішення проблем, розробці та реалізації шляхів 
вдосконалення обліку;

– податковому обліку під час повного, досто-
вірного та своєчасного відображення фактів 
виникнення податків, пов’язаних з використан-
ням основних засобів, визначення їх розмірів та 
сплати.

Протягом здійснення облікових робіт вини-
кає потреба аналізу інформації для дослідження 
стану та ефективності використання об’єктів осно-
вних засобів шляхом розрахунку та інтерпретації 
окремих показників (коефіцієнт зносу, придатності, 
оновлення, вибуття, фондовіддачі, факторний 

Рис. 2. Схема процесу обліково-аналітичного забезпечення (за Т.М. Безродною)

Рис. 3. Модель обліково-аналітичного забезпечення операцій з основними засобами
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аналіз тощо). Фінансовий аналіз дає змогу оцінити 
ступінь забезпеченості підприємств фінансовими 
ресурсами для відтворення об’єктів основних 
засобів, модернізації наявних, придбання нових, 
розширення виробничої бази підприємства тощо. 
Проведення тактичного та стратегічного аналізу є 
доцільним під час виявлення завдань тактик або 
стратегії розвитку подальшої діяльності підпри-
ємства з коротко-, середньо- або довгостроковою 
спрямованістю відповідно.

Паралельно з обліком та аналізом проводяться 
внутрішні перевірки та зовнішній контроль (аудит, 
інспектування, судова експертиза тощо) з метою 
виявлення фактів порушень у системі обліково-
аналітичного забезпечення.

В сукупності вищенаведені елементи (підсис-
теми) під час взаємодії створюють дієву систему 
обліково-аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень вітчизняного суб’єкта госпо-
дарювання.

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами проведеного дослідження можна 
сформулювати такі висновки.

1) Обліково-аналітичне забезпечення управ-
ління основними засобами є важливим елемен-
том системи ефективного функціонування підпри-
ємства.

2) Авторами запропоновано визначення облі-
ково-аналітичного забезпечення як процесу аналі-
тичної обробки облікової та необлікової інформації 
про суб’єкт господарювання та оточуюче середо-
вище, а також її передачі внутрішнім та зовнішнім 
користувачам для прийняття ефективних управ-
лінських рішень. Обґрунтовано необхідність закрі-
плення цього визначення в нормативних докумен-
тах з метою організації ефективного менеджменту 
вітчизняних суб’єктів господарювання.

3) З урахуванням ролі ефективного управління 
основними засобами в рамках функціонування 
всього підприємства запропонована модель облі-
ково-аналітичного забезпечення операцій з осно-
вними засобами.

Розробка елементів підсистем обліково-ана-
літичного забезпечення управлінських рішень на 
підприємстві буде напрямом подальших дослі-
джень.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF OPERATIONS  
WITH FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Considering that objects of main means have a significant share in the physical business property, manage-
ment personnel is facing with an important issue concerning the development of working mechanism, which 
will be able to cope with operations control in this sphere. Accounting and analytical support is the basis, on 
which the process of management, including the fixed assets, is under construction.

The purpose of this research is the definition of an accounting and analytical support of fixed assets man-
agement term from its place and role in the management process in the domestic enterprise.

According to the results of the analysis of definitions of information provision and accounting and analytical 
support, it was stated that the latter provides a compulsory analytical processing of accounting information to 
meet the needs of external and internal users, while the information provision is the process of selecting exist-
ing information without its additional transformation.

Accounting and analytical assurance of operations with fixed assets refers to information on statutory regu-
lation of operations with fixed assets, their accounting and control, information on the status, availability, move-
ment, and efficiency of the use of fixed assets objects in all types of activities of this entity, as well as its direct 
competitors, enterprises of the region, country, and the world (with the possibility of obtaining such data).

This article substantiates the need to supplement the accounting, analytical, information functions of the 
accounting and analytical support of management of the basic means by two other: administrative and control.

The scheme of the accounting and analytical support process is considered, the model of accounting and 
analytical support for operations with the basic means is developed.
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According to the results of the research, the following conclusions have been drawn.
1) Accounting and analytical support for fixed assets management is a significant element in the effective 

function of enterprise.
2) The authors have proposed the definition of an accounting and analytical support as a process of ana-

lytical treatment of non-accounting and accounting information about the subject of business and the environ-
ment considering its transfer to internal and external users for the adoption of effective management decisions. 
The necessity of fixing this definition in statutory documents is grounded to organize effective management of 
domestic business entities.

The preliminary vision of the definition of an accounting and analytical assurance essence, which needs 
legislative consolidation, is formulated.

Considering the role of effective management of fixed assets within the framework of the whole enterprise 
operation, a model of accounting and analytical assurance for operations with fixed assets is proposed.

The development of subsystem elements of accounting and analytical assurance of managerial decisions 
at the enterprise will be the issue of further research.


