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З’ясована мета та склад системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

оборотними активами. Підкреслено, що обліково-аналітичне забезпечення повинно 

допомагати керівництву підприємства оцінювати рівень досягнення стратегічних 

завдань підприємства на кожному часовому відрізку його діяльності. Деталізовані його 

функції, завдання та особливості формування з урахуванням структури оборотних 

активів ТОВ «Автошлях». Описано сучасний стан обліково-аналітичного забезпечення 

та наведені пропозиції з його удосконалення. 
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Выяснена цель и состав системы учетно-аналитического обеспечения управления 

оборотными активами. Подчеркнуто, что учетно-аналитическое обеспечение должно 

помогать руководству предприятия оценивать уровень достижения стратегических 

задач предприятия на каждом временном отрезке его деятельности. Детализированы 

его функции, задачи и особенности формирования с учетом структуры оборотных 

активов ООО «Автошлях». Описано современное состояние учетно-аналитического 

обеспечения и сформулированы предложения по его усовершенствованию. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, оборотные активы, управление 
оборотными активами, бухгалтерский учет, анализ, контроль 
 

The purpose and composition of the system of accounting and analytical support for the 

management of current assets is clarified. It is emphasized that accounting and analytical 

support should help the management of the enterprise to assess the level of achievement of 

strategic tasks of the enterprise at each time interval of its activity. Its functions, tasks and 

peculiarities of formation taking into account the structure of current assets of LLC 

"Avtoshyiakh" are detailed. The current state of accounting and analytical support is 

described and suggestions for its improvement are given. 
Keywords: accounting and analytical support, current assets, management of current assets, 
accounting, analysis, control 

 
Обліково-аналітичне забезпечення є складовою інформаційного забезпечення 

підприємства. Його мета − забезпечення якісною та своєчасною економічною інформацією 
зацікавлених зовнішніх і внутрішніх користувачів з метою прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень для забезпечення безперервного розвитку підприємства [2, С. 20−21].  

Питання визначення, призначення, складу, функцій та методики формування 
обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами досліджувалися 
Гладких Т.В., Веригою Ю.А., Кулявець Н.О. [1], Кащеною Н.Б.,  Горошанською О.О. [3] та 
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іншими науковцями. Для підприємств малого бізнесу система обліково-аналітичного 
забезпечення розглядалася Т.А. Гоголь [2]. Разом з тим, недостатньо дослідженими 
залишаються питання щодо формування обліково-аналітичного забезпечення системи 
управління оборотними активами мікропідприємств. 

Методологічною основою дослідження є комплексний та системний підхід у вивченні 
проблеми обліково-аналітичного забезпечення в управлінні діяльністю мікропідприємств. 

В роботі визначені такі завдання: 
– узагальнення сучасних підходів до визначення, мети, завдань, функцій та складу 

обліково-аналітичного забезпечення; 
– дослідження стану обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними 

активами ТОВ «Автошлях»; 
– обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення інформаційного забезпечення 

управління оборотними активами ТОВ «Автошлях». 
Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами – це єдність 

підсистем обліку, аналізу та контролю, які постійно взаємодіють через інформаційні потоки 
в процесі формування і передачі якісної інформації для забезпечення обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень щодо оборотних активів підприємства. Його корисність 
визначається такими якісними характеристиками, як: достовірність, доцільність, суттєвість, 
зрозумілість, оперативність та аналітичність. 

Вивчення праць науковців та практиків надало можливість узагальнити функції 
обліково-аналітичного забезпечення, до яких відносяться: 

1) інформаційна – забезпечення системи управління інформацією про фінансово-
господарську діяльність підприємства;  

2) облікова – достовірне та повне відображення фактів господарської діяльності 
підприємства;  

3) аналітична – проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 
на підставі даних обліку й звітності [4, С. 160]. 

Поєднання цих функцій уможливлює формування якісного обліково-аналітичного 
забезпечення управління оборотними активами, яке дозволяє своєчасно ознайомитися з 
первинною інформацією та здійснити контроль її достовірності, вчасно виявити проблемні 
ситуації та здійснити прогноз розвитку подій, сформувати всебічно обґрунтовані висновки та 
пропозиції, розробити управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності 
формування та використання оборотних активів підприємства, та контроль за їх виконанням 
[3, С. 30].  

Основними завданнями системи обліково-аналітичного забезпечення управління  
оборотними активами на ТзОВ «Автошлях» є: 

1) надання достовірної інформації про господарські операції з оборотними активами 
для прийняття управлінських рішень; 

2) удосконалення обліку оборотних активів з врахуванням галузевих особливостей; 
3) аналіз та оцінка ефективності використання оборотних активів з врахуванням 

особливостей обліку на підприємстві; 
4) здійснення контролю і планування ефективності використання оборотних активів 

підприємства.  
Систему обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами ТзОВ 

«Автошлях» наведено на рис. 1. Складовими системи обліково-аналітичного забезпечення 
підприємства є підсистеми обліку, аналізу та контролю. Підсистема обліку, в свою чергу, 
складається з фінансового, управлінського обліку та податкових розрахунків. Підсистема 
аналізу включає економічний, фінансовий та стратегічний аналіз. Всі вони поєднані між 
собою через інформаційні потоки. 

Сучасна інформаційна база управління оборотними активами повинна враховувати як 
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зовнішні, так і внутрішні джерела фінансової, нефінансової та аналітичної інформації. 
Значний обсяг такої інформації – нормативно-правові акти у сфері бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності, а також регулювання відповідних видів діяльності.  
 

 
Рис. 1. Система обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними активами  

ТзОВ «Автошлях» 
 

До облікової інформації ТзОВ «Автошлях» в частині оборотних активів належать: 
1) Первинні документи з обліку оборотних активів підприємства (видаткова накладна, 

товарно-транспортна накладна, рахунок на оплату послуг, акт на списання малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, 
платіжне доручення, виписка банку, звіт про використання коштів, наданих на відрядження 
або під звіт).  

Зазначенні первинні документи відображають інформацію про рух  запасів, грошових 
коштів та дебіторської заборгованості підприємства. Інформація, наведена в зазначених 
первинних документах, спочатку відображається в системі рахунків бухгалтерського обліку, 
а потім – в облікових регістрах та звітності. 

2) Облікові регістри. Для автоматизації бухгалтерського обліку на ТзОВ «Автошлях» 
використовується бухгалтерська програма  «1С: Підприємство 8.2», яка дозволяє формувати 
будь-якi реєстри, звіти, форми в розрiзi бухгалтерських рахунків, кореспондентів, об’єктів 
обліку. Інформація про оборотні активи підприємства відображається в оборотно-сальдових 
відомостях по рахунках 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети» та 28 «Товари», 30 «Каса», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 
37 «Розрахунки з різними дебіторами». 

3) Фінансова звітність. Інформація про оборотні активи наводиться у формі      № 1-м 
Звіт про фінансовий стан (у другому розділі). Розкривається інформація про запаси; 
дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги; дебіторську заборгованість за 
розрахунками з бюджетом; іншу поточну дебіторську заборгованість, грошові кошти та інші 
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оборотні активи підприємства. 
До позаоблікових джерел інформації належать: ділове листування з партнерами та 

кредиторами; фінансова інформація, яка міститься в прайс-листах, довідниках; аналітичні 
огляди; матеріали, отримані в результаті особистих контактів [6, С. 226].  

Аналітична інформація є результатом обробки та узагальнення вхідних даних щодо 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Своєчасна та достовірна аналітична 
інформація є підґрунтям для розробки та оптимізації управлінських рішень щодо 
ефективного формування та раціонального використання оборотних активів на всіх рівнях 
управління, визначення ефективності застосовуваних управлінських заходів, внесення 
пропозицій щодо їх удосконалення тощо. 

Адекватність системи обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними 
активами підприємства має проявлятися у всіх її підсистемах. У підсистемі обліку – через 
формування первинних даних у розрізі синтетичних (та/або аналітичних) рахунків і звітної 
інформації про використання оборотних активів. У підсистемі аналізу – через розробку 
практичного інструментарію обліково-аналітичного забезпечення оцінки ефективності 
формування і використання оборотних активів. У підсистемі контролю – через співставлення 
планових і фактичних показників для підвищення ефективності планування використання 
оборотних активів. 

Із врахуванням складу оборотних активів досліджуваного підприємства та його 
стратегічних завдань можна виділити такі основні напрямки управління оборотними 
активами: 

1)  управління грошовими коштами, у тому числі розрахунок мінімально необхідної 
суми для операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; 

2)  управління запасами з метою забезпечення і підтримки їх оптимальної кількості, 
мінімізації витрат з формування, обслуговування, зберігання і витрачання запасів; 

3) управління дебіторською заборгованістю з метою оцінки реального стану та змін 
дебіторської заборгованості, запобігання наявності сумнівних і безнадійних боргів. 

На нашу думку, управління оборотними активами доцільно розглядати як сегмент 
загальної фінансової стратегії підприємства, який спрямований на забезпечення необхідної 
потреби в оборотних активах та джерелах їх фінансування, з метою забезпечення 
безперервності діяльності суб’єкта господарювання незалежно від його розміру. Сучасне 
програмне забезпечення обліку та аналізу дозволяє здійснювати постійний моніторинг стану 
оборотних активів та ефективності їх використання, вчасно приймати необхідні рішення. 
Співвідношення затрат на отримання такої інформації і вигод від її використання в цьому 
випадку – на користь останнього, адже мова йде про існування підприємства. 
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