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стоимости активов в финансовой отчетности приводит к искажению стоимости компании и ее 

дальнейшим возможностям.  
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Основним виробником і постачальником інформації, необхідної для здійснення контролювання 

за фінансовими результатами підприємства є система обліково–аналітичного забезпечення, яка, 

відповідно, складається з двох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих підсистем – облікової та 

аналітичної.  

Необхідність моделювання обліково–аналітичного забезпечення системи контролювання вип-

ливає із потреб суб’єктів контролювання у інформації (системі показників), яка надасть їм мож-

ливість виявити закономірності і тенденції розвитку фінансових результатів, встановити та оціни-

ти основні фактори, що позитивно чи негативно впливають на їх стан. 

Будь–яка інформація повинна відповідати вимогам, які дозволяють реалізовуватись її сутності 

та меті. Точне визначення вимог обліково–аналітичної інформації в системі контролювання фінан-

сових результатів є основною передумовою для забезпечення контрольної інформації необхідними 

якостями для прийняття ефективних управлінських рішень. 

В економічній літературі є різні погляди вчених щодо сутності та переліку вимог, які висува-

ються до обліково–аналітичної інформації. Так, проф. М.І. Бондар, зазначає, що з метою ефектив-

ності прийняття управлінських рішень слід визначити основні вимоги до обліково–аналітичної 

інформації, а саме: репрезентативність, змістовність, повнота, доступність, своєчасність, стійкість, 

точність, достовірність, цінність [1, с. 15]. 

О.М. Брадул пише, що параметрами управління, які визначають рівень корисності обліково–

аналітичної інформації відповідно до потреб менеджерів корпорацій є: адресність, оперативність, 

достовірність, аналітичність, гнучкість та ініціативність, достатня економічність [2, с. 30–31]. 

Вчені Ф.Ф. Бутинець та Т.А. Бутинець зазначають, що змістовні характеристики надання ін-

формації для здійснення контролю визначаються її предметною спрямованістю і включають 

наступні параметри: необхідність, достатність, істинність, аналітичність [3, с. 7–8]. 

Н.Г. Виговська пише, що інформація в системі контролю повинна відповідати наступним вимо-

гам: цілеспрямованість, своєчасність, достатність, достовірність і об’єктивність [4, с. 337–339].  

На нашу думку, окрім зазначених вимог, будь–яка інформація, яка формується з метою задово-

лення інформаційних потреб різних користувачів повинна відповідати вимозі економічності (рен-

табельності). 

Мних Є.В. зазначає, що інформаційно–аналітичне забезпечення слід будувати за наступними 

базовими принципами: достатність інформації для прийняття рішень у межах своїх компетенції; 

своєчасність інформацій для прийняття оперативних управлінських рішень; доказовість 

(аналітичність) інформації щодо обґрунтованості й адекватності управлінських рішень [5 с. 157–

158]. 

О.А. Подолянчук визначає наступні вимогами до обліково–аналітичної інформації в системі 

контролю: своєчасність, точність, порівнянність, повнота (достатність), корисність (доцільність), 

доступність, рентабельність, адресність, адекватність, адаптивність [6, с. 56]. 

Таким чином, можна відмітити єдність думок вчених щодо таких вимог до обліково–

аналітичної інформації, як своєчасність, доступність, достовірність, рентабельність (достатня еко-

номічність). В той же час, аналіз поглядів вчених на сутність вимог до обліково–аналітичної ін-

формації, вказує як на розбіжності щодо їх кількості, так і на розбіжності щодо самого змісту ви-

мог. 
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Формування інформаційної бази контролювання фінансових результатів, перш за все, повинно 

відповідати ознакам корисності даних для суб’єктів контролювання, як користувачів даної інфор-

мації. Виходячи з цього, в таблиці охарактеризовано основні ознаки корисності інформації, яка 

формується в обліково–аналітичній системі з метою якісного інформаційного забезпечення 

суб’єктів контролювання фінансових результатів. 

 

Таблиця – Ознаки корисності обліково–аналітичної інформації в системі  

контролювання фінансових результатів підприємства 

 

№ 

з/п 

Ознака  

корисності 
Характеристика ознаки 

1 Своєчасність 

Обліково–аналітична інформація має бути доступною для суб’єктів контро-

лювання до того моменту, поки вона для них має значення і дає можливість 

раціонально та активно впливати на стан та розвиток фінансових результатів 

2 Достатність  

Обсяг показників, сформованих в обліково–аналітичній системі повинен бути 

достатнім для оцінки стану (розвитку, динаміки, структури, впливу факторів) 

фінансових результатів та вироблення відповідних контрольних висновків 

3 Зрозумілість 

Інформація, яка формується внаслідок її обліково–аналітичного опрацювання, 

повинна бути зрозумілою, тобто розрахованою на розуміння її користувачами 

за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйманні цієї ін-

формації 

4 Надійність  

Відповідність даній вимозі означає гарантію об’єктивності і правдивості 

наданих обліково–аналітичною системою даних. Недостовірність даних може 

призвести до значних помилок у всій системі контролювання фінансових ре-

зультатів 

5 

Рівень де-

талізації та 

агрегування  

Показники, які надходять до системи контролювання повинні бути достатньо 

деталізованими або агрегованими в залежності від інформаційних запитів 

суб’єктів контролювання 

6 Релевантність  

Інформація, вироблена обліково–аналітичною системою, повинна мати пев-

ний ступінь відповідності запитам суб’єктів контролювання. Тобто, це не ли-

ше оцінка міри відповідності, але і міри практичної застосовності результату, 

а також міри соціальної застосовності варіанту рішення задачі 

7 
Порівню–

ваність 

Однорідність і порівнюваність залучених до системи контролювання даних є 

неодмінною умовою успіху контрольної роботи. Порівнюваність показників і 

даних, що підлягають контролюванню, досягають нейтралізацією цінового 

фактора, обчисленням середніх значень даних, заміною абсолютних значень 

величин відносними. З метою порівнюваності, показники, які надходять до 

системи контролювання повинні бути узагальнені у часі та просторі 

8 

Економічна 

ефективність 

(рентабель-

ність) 

Витрати, пов’язані з підготовкою обліково–аналітичної інформації не повинні 

перевищувати ефект від її використання в процесі контролювання фінансових 

результатів підприємства 

9 
Прийнятність 

формату 

Дані, які надходять із обліково–аналітичної системи до системи контролю-

вання фінансових результатів повинні подаватися у форматі (графіки, таблиці 

та ін.), який не потребує додаткових опрацювань і відповідає встановленим 

заздалегідь вимогам суб’єктів контролювання 

 

Отже, потреба в якісному інформаційному забезпеченні суб’єктів контролювання з метою 

здійснення повноцінного контрольного процесу за фінансовими результатами підприємства ста-

вить певні вимоги до інформації, яка виробляється обліково–аналітичною системою. 

Відповідність обліково–аналітичної інформації зазначеним ознакам корисності поліпшить 

якість контрольного процесу за фінансовими результатами і дозволить суб’єктам контролювання 

формулювати якісну контрольну інформацію, яка є підґрунтям для прийняття виважених управ-

лінських рішень. 
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Необходимость совершенствования системы формирования финансовой информации, субъек-

та хозяйственной деятельности, определяется современными требованиями к информационному 

обеспечению управленческих решений. От адекватности этой системы зависит уровень эффек-

тивности управления, способность реализовать экономический потенциал взаимоотношений 

между экономическими субъектами.  

Осуществить оценку сложившейся в организации системы формирования финансовой инфор-

мации помогут независимые аудиторы, которые, осуществляя последовательный контроль за 

правильностью ведения бухгалтерского учета, подтверждая или опровергая достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности, могли бы оказывать квалифицированные консультацион-

ные услуги, способствующие улучшению финансового состояния любого экономического субъ-

екта. С другой стороны, заказчики хотели бы иметь некую уверенность в правильности сделан-

ной оценки, и получить некие гарантии относительно качества предоставляемых услуг. Мировая 

практика в этой области идет по пути разработки соответствующих Международных стандартов 

аудита, должное выполнение которых аудиторами как раз и является гарантией минимального 

уровня качества. Данные стандарты предназначены для применения при аудите финансовой от-

четности, но их можно адаптировать и для аудита другой информации и оказания сопутствующих 

услуг.  

С целью обеспечения качества аудиторских услуг Международная федерация бухгалтеров 

(МФБ) разработала систему документов. 

Основополагающим документом в системе стандартов по обеспечению качества профессио-

нальных аудиторских услуг выступает Положение об обязательствах организаций – членов МФБ 

―Обеспечение качества‖. 

Согласно Положению контроль качества аудита должен быть реализован на трех уровнях [1]. 

Согласно установленным требованиям этих стандартов, в целях надлежащего контроля за ка-

чеством деятельности, должны не только приниматься и исполняться стандарты и рекомендации 

по контролю качества, но и проводится внешние проверки, обеспечивающей уверенность в каче-

стве аудита.  

Под проверкой обеспечивающей уверенность в качестве, понимается проверка, которая про-

водится на предмет следующего: а) имеет ли аудиторская фирма в наличии адекватную систему 

контроля качества; б) соответствует ли аудиторская фирма требованиям установленной системы 

контроля качества; в) придерживается ли фирма профессиональных стандартов, законодательных 

и нормативных требований при осуществлении аудиторских заданий. 
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