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УНІВЕРСАЛЬНА  ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті охарактеризовано поняття «обліково-аналітичної системи» та визначено загальний алгоритм її 

побудови. Визначено специфіку організацій обліку на малих підприємствах. Сформовано та представлено авторську 

обліково-аналітичну систему забезпечення діяльності малих підприємств з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 

факторів впливу та особливостей функціонування суб’єктів малого підприємництва, Універсальний алгоритм 

облікового забезпечення дозволяє будь-якому керівнику бізнесу або бухгалтеру трансформувати систему під 

специфіку діяльності відповідно до законодавчих норм та вимог держави. Також розкрито сутність кожного 

структурного елемента розробленої системи, у яких визначено основні чинники, що впливають на малих бізнес та 

охарактеризовано методи та можливості ефективного управління ними.  

Ключові слова: обліково-аналітична система, мале підприємство, бухгалтерський облік, особливості організації, 

обліково-аналітичне забезпечення, аудит  

 

Постановка проблеми. Обліково-аналітич-на система в широкому розумінні – це створе-ний 

та розроблений підприємством алгоритм вирішення завдань, які виникають під час роботи 

підприємства, конкретними затвердже-ними методами, а саме модель обробки інфор-мації, яка 

полягає у виконанні послідовних дій у відповідності з поточними бізнес-процесами. Тому кожна 

компанія повинна перед початком роботи сформувати власну систему обліково-аналітичного 

забезпечення з урахуванням її виду діяльності, розмірами, структурою та іншими 

індивідуальним факторами. Вона може мати ряд загальних елементів для будь-якої 

господарської одиниці або містити специфічні структурні одиниці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розробки та характеристики обліко-во-

аналітичної системи займалися багато вче-них, серед них: Гоголь Т. А [1], Н.І. Ніпорко [2], Лень 

В.С. [3] та інші. Кожен з дослідників зробив вклад в розробку облікової системи для малих 

підприємств.  

Метою статті є розробка універсальної обліково-аналітичної системи організації управління 

діяльністю малого підприємства з урахуванням усіх особливостей. 

Основні результати дослідження. Система обліково-аналітичного забезпечення – це ком-

плексне поєднання фінансового, управлінського, бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-

господарської діяльності в них. На малих під-приємствах на практиці спеціально не виділяють 

управлінський облік, а фінансовий облік ведеться з метою складання фінансової звітності та 

отримання інформації для правильного визна-чення об’єкта оподаткування. Більшість керівни-ків 

невеликих підприємств не приділяють дос-татньої уваги організації бухгалтерського та 

управлінського обліку на власних підприєм-ствах, внаслідок цього бухгалтер при формуван-ні 

облікової політики орієнтується на спрощену систему ведення бухгалтерського обліку [1] . 

Щоб побудувати обліково-аналітичну сис-тему забезпечення діяльності на малому підпри-

ємстві варто виділити всі головні компоненти та їх елементи та дослідити їх взаємозв’язок. 

Оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх чин-ників, розробити систему ефективного контро-лю 

та планування формування стратегічних планів щодо покращення діяльності підпри-ємства.  

Один з варіантів системи обліково-аналі-тичного забезпечення представлено на рис. 1.  

Для побудови функціональної системи обліково-аналітичного забезпечення автором виділяється 

три головні складові: облік, зовнішня інформація та аудит. В свою чергу облік поділяється на 

фінансову, управлінську та статистичну звітність. Найчастіше на суб’єктах малого підприємництва 

бухгалтерський облік ведеться за спрощеною системою (суб’єкти малого підприємництва, які 

ведуть спрощений облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, застосовують 

скорочену за показниками фінансову звітність, встановлену відповідно до П(с)БО 25).  
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Рис. 1 Система обліково-аналітичного забезпечення 

*розроблено автором 
 

Найчастіше управлінському обліку приділя-

ється недостатньо уваги на малих підприємствах. 

Здебільшого вся відповідальність за прийняття 

управлінських рішень покладена лише на влас-

ника бізнесу, через це відбувається втрата об’єк-

тивності в прийнятті рішень. В майбутньому 

така система дає відображення на ефективності 

роботи підприємства та його конкурентоспро-

можності. Оскільки представники малого підпри-

ємництва докладають зусиль виключно до 

поточних проблем та демонструють небажання, 

або неспроможність, заглянути «в завтра» для 

розроблення і моделювання стратегій побудови 

майбутнього. Причиною цього є певні загрози, 

що обумовлюють нестійкість розвитку малого 

підприємництва, серед них найголовніші: обме-

женість фінансових ресурсів, вузьке коло поста-

чальників, локальність ресурсів та збутових 

ринків, висока вразливість щодо інфляції, подат-

кового тиску, тиску з боку органів влади, неста-

більність доходів і як наслідок – плинність спеці-

алістів, недостатнє методологічне забезпечення 

бухгалтерської та управлінської діяльності [2]. 

Окремою частиною обліку в системі аналі-

тично-облікового забезпечення можна виділи-

ти  статистичну звітність. Статистична інфор-

мація дає змогу інформативно оцінити еконо-

мічну ситуацію в країні в розрізі окремого 

суб’єкта або групи підприємств за певною ознакою. 

Так, суб’єкти малого підприємництва 

можуть подавати до Державної служби 

статистики України такі звіти: фінансовий звіт 

малого підприємства. Баланс – №1-м (річна, 

квартальна), фінансовий звіт малого 

підприємства. Звіт про фінансові результати – 

№2-м (річна, квартальна).  

Другий блок системи обліково-аналітичного 

забезпечення – це збір та управління 

інформацією кадрового, соціального та 

науково-технічного призначення. Під 

інформацією щодо кадрового забезпечення 

розуміють сукупність даних, які дозволяють 

раціонально організувати роботу всіх робітників 

підприємства. Для цього на підприємствах 

запроваджується кадрова політика. На відміну від 

великих підприємств малі через обмеженість 

фінансових та інших ресурсів, як правило, не 

мають повноцінних служб управління персоналом 

і не проводять масштабну кадрову політику. На 

малих підприємствах ці функції покладаються на 

керівника підприємства, який і забезпечує 

планування роботи з персоналом, організацію 

роботи персоналу, мотивацію результатів праці та 

поведінки, а також контроль виконаної роботи. 

Специфіка діяльності малих організацій потребує 

від керівництва високого професіоналізму в 

управлінні персоналом, адже прорахунки можуть 

обернутися банкрутством [4].  

Іншим видом значимої інформації є 

соціальна, а саме соціальна політика щодо 

суб’єктів малого підприємництва. Загалом 

соціальна політика держави спрямована на 

забезпечення всім необхідним населення та 

створення комфортних умов для праці. Для 

цього створюються різноманітні фонди 

державних підтримок. Важливих для малого 

підприємництва можна виділити три напрями 

держаних підтримок. (рис. 2) 
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Рис.2 Напрями в державній соціальній політиці 

*розроблено автором за даними [5;6] 
 

Так, організаційно-маркетингова складова 

відповідає за організацію заходів, які регла-

ментують діяльність малих підприємств, а 

саме надання необхідних послуг. Це може бу-

ти спрощена реєстрація суб’єктів малого під-

приємництва, надання послуг аудиту. До фі-

нансово-податкової належить діяльність дер-

жави, що спрямована на зменшення податко-

вих важелів задля розвитку малих підпри-

ємств. До цього напряму можна віднести по-

даткові пільги та стимулювання банків надава-

ти кредити для малого бізнесу. Останнім на-

прямом є майновий, суть якого полягає у 

активному залученню в цей процес державної 

і муніципальної власності (до того ж не лише 

матеріальної, але й інтелектуальної); наприк-

лад, впровадження на малих та середніх під-

приємствах нових технологій, проведення 

лізингових операцій, застосування гарантійних 

механізмів із використанням державного майна [5]. 

Останнім важливим елементом другого бло-

ку є отримання та аналіз інформації щодо науко-

во-технічного прогресу. Для малих підприємств 

дуже важливо бути мобільними та постійно сте-

жити за нововведеннями в науковій та технічних 

сферах, щоб мати можливість швидко підлашто-

вуватися під зміни. Адже саме можливість без-

перервно покращувати діяльність завдяки інно-

ваціям дає можливість конкурувати з іншими 

підприємствами та отримувати прибуток.  

Однією з найбільших інновацій сторіччя стало 

вихід підприємств на абсолютно новий елект-

ронний ринок завдяки мережі Інтернет. Це доз-

волило малому бізнесу підвищити власну конку-

рентоспроможність та відкрити нові можливості 

для розвитку. Інтернет як глобальна інформа-

ційна мережа стала громадською продуктивною 

силою, яка не може перебувати у приватній 

власності та утворює основу інноваційної інфра-

структури [7]. Цей науковий прогрес дозволив 

відкрити нові шляхи для покращення бізнесу по 

всьому світі: 

1. Відкриття нової ролі людського капіталу, 

розвиток творчих та розумових здібностей; 

2. «Справедлива» конкуренція; 

3. Можливість виходу на світовий ринок та 

збільшення кола споживачів; 

4. Глобалізація та інтернаціоналізація 

виробництва. 

Окремим блоком системи обліково-аналі-

тичного забезпечення виділено аудит, який по-

діляється на внутрішній та зовнішній. Основ-

ним завданням аудиту на малому підприємстві 

є виявлення помилок та порушень наявних ор-

ганізації обліку та контроль відповідності 

складеної документації відповідно до чинного 

законодавства. Оскільки на малому підпри-

ємстві значно менше виробничих потужностей 

та асортименту товарів, то організація аудиту 

на підприємстві спрощується, але відповідаль-

ність його проведення зростає. 

До етапів внутрішнього аудиту належать:  

1. Вибір об’єкта для перевірки і впливу. 

Передбачає проведення консультацій керівника 

підрозділу або спеціаліста внутрішнього ауди-

ту з керівництвом підприємства, під час яких 

визначається коло значущих для економіки 

підприємства питань, їх важливість для сфери 

діяльності окремих підрозділів виходячи з 

чинної структури підприємства на даний мо-

мент із подальшим плануванням конкретних 

об’єктів, строків і методів впливу;  

2. Підготовка і затвердження плану прове-

дення внутрішнього аудиту підприємства у виз-

начений період;  

3. Підготовка нормативної бази, програми і 

документів, що підтверджують повноваження 

аудиторів, яка застосовується до обраного 

об’єкта за затвердженим планом;  

Напрями державної підтримки  

Організаційно-маркетингова 

Фінансово-податкова 

Майнова 
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4. Пред’явлення повноважень і проведення 

обстеження об’єкта внутрішнього аудиту;  

5. Спостереження, збір, аналіз, обробка та 

документування інформації з вибором і 

застосуванням конкретних методів і прийомів;  

6. Оцінка стану об’єкта, що перевіряється, і 

формулювання висновків, які характеризують 

його стан. Консультування під час перевірки, 

обговорення матеріалів у керівництва об’єкта, 

що перевіряється;  

7. Доповідь особі, яка призначила перевір-

ку. Розроблення заходів і опрацювання рішень, 

які сприяють усуненню виявлених порушень і 

недоліків із застосуванням відповідних санк-

цій до об’єктів, які контролюються, винних 

посадових і матеріально відповідальних осіб; 

8. Організація подальшого контролю за 

виконанням розроблених заходів і прийнятих 

рішень [8]. 

Оскільки малі підприємства не являються 

суб’єктами обов’язкового зовнішнього обліку, 

то відповідальність за достовірність інформації 

покладена на керівництво бізнесу. Часто саме 

власники є ініціаторами зовнішнього контролю 

для представлення правдивої інформації для 

потенційних інвесторів.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, при 

організації та побудові обліково-аналітичної 

системи для малого бізнесу варто спиратися на 

загальні положення для всіх суб’єктів 

господарювання та враховувати специфіку 

діяльності кожного окремого підприємства.  

Для побудови універсальної системи було 

виділено три блоки, які включають: облік, 

зовнішню інформацію та аудит. Подальші 

дослідження мають бути спрямовані на 

розробку інструментарію з ефективної 

реалізації розробленої системи на 

конкретному малому підприємстві. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гоголь Т. А., Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект, Проблеми 

економіки, № 1, 2013, URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-

338_344.pdf 

2. Ніпорко Н.І., Формування системи обліку на малому підприємстві: управлінський аспект, 

Проблеми і перспективи економіки та управління, № 4 (4), 2015, URL:  https://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/174.pdf 

3. Лень В.С., Обліково-аналітична система підприємства: Обґрунтування визначення, модель, 

Проблеми і перспективи економіки та управління, № 1 (5), 2016, URL:  http://journals.stu.cn.ua/ 

problems_and_prospects_economics_management/article/view/79179/74937 

4. Кравець І. М., Управління персоналом малого підприємства: особливості та шляхи вдосконалення, 

Науковий вісник Ужгородського національного університету, № 9, 2016, URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/ 

bitstream/123456789/5306/3/Nvuumevcg_2016_9_22.pdf 

5. Табінський В.А., Державна підтримка малого бізнесу як чинник соціальної політики держави, 

Економіка і суспільство,  № 10,  2017, URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/24.pdf 

6. Безугла Л. С., Державна підтримка малого та середнього бізнесу за допомогою організаційно-

маркетингових заходів, Ефективна економіка, № 8, 2014, URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3479 

7. Меркулов М.М., Підстави сучасного розвитку малих підприємств з технологічними інноваціями 

економіка: реалії часу, Економіка промисловості та організація виробництва, №1(6), 2013,  URL: 

https://economics.opu.ua/ files/archive/2013/No1/16-22.pdf 

8. Йовенко І.В., Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: важливі аспекти, Аудитор України 

методика та практика аудиту, 32 № 4 (233), 2015, URL:  https://www.pspaudit.com.ua/files/iovenko.pdf 

 
Кузьменко Наталия Владимировна  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, малое предприятие, бухгалтерский учет, особенности организации, учетно-

аналитическое обеспечение, аудит 

 

Kuzmenko Natalia Vladimirovna  

UNIVERSAL ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM OF A SMALL ENTERPRISE 

Keywords: accounting and analytical system, small business, accounting, features of the organization, accounting and analytical support, 

audit 

 

Науковий керівник: Циган Раїса Миколаївна,   

ст. викл. Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського 

 

https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-338_344.pdf
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-338_344.pdf
https://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/174.pdf
http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/79179/74937
http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/79179/74937
http://elar.khnu.km.ua/jspui/%20bitstream/123456789/5306/3/Nvuumevcg_2016_9_22.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/%20bitstream/123456789/5306/3/Nvuumevcg_2016_9_22.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/24.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3479
https://economics.opu.ua/%20files/archive/2013/No1/16-22.pdf
https://www.pspaudit.com.ua/files/iovenko.pdf

