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Розвиток економіки будь-якої країни базується на реалізації інвестиційних проектів, які
забезпечують та удосконалюють процес розширеного відтворення, створюють додаткові
вартості, робочі місця, новий виробничий і споживчий потенціал. Процеси планування
інвестиційних проектів у сучасних умовах непередбачуваності подій та посиленого впливу
різних ризиків потребують обґрунтованого підходу до їх ефективної реалізації. Сьогодні
теоретичні та практичні позиції до визначення сутності інвестиційного проекту
характеризуються вагомою багатоманітністю, це пов’язано з багатоаспектністю та
складністю значущих основ цієї економічної категорії. Інвестиційний проект пов’язаний з
реалізацією повного циклу інвестицій: від моменту вкладення капіталу в проект до
завершальної стадії здавання його експлуатацію з метою отримання конкретних вигід.
Інвестиційні управлінські рішення пов’язані з розв’язанням проблем щодо вибору і
реалізації інвестиційних проектів. Характерною особливістю інвестиційних управлінських
рішень є високий рівень ризику, зумовлений значною вартістю і тривалістю реалізації
інвестиційних проектів. Водночас, динамічні зміни ринкового середовища, глобалізація та
загострення рівня конкуренції, активне розроблення і впровадження у всі сфери
господарської діяльності інновацій і скорочення їх життєвого циклу зумовлюють
необхідність вдосконалення облікової і аналітичної інформації при обґрунтуванні
управлінських рішень інвестиційного проекту [1-9].
Можливість використання облікової і аналітичної інформації суб’єктами
господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і прийняття
управлінських рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених
цілей забезпечується якісними властивостями самої облікової і аналітичної інформації.
Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової і аналітичної
інформації, а й групи конкретних управлінських проблем та варіанти оптимальних рішень,
які вони можуть приймати на основі цієї облікової і аналітичної інформації. Сутність
інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за рахунок сукупності
інформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню процесу управління,
зокрема розробленню та реалізації управлінських рішень.
Система облікового і аналітичного забезпечення відіграє важливу роль в
функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних
структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.
Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного,
статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і
використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види
інформації. Тому обліково-аналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх
видів інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і
мікрорівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є складовою загальної системи
управління. Її суть полягає в об’єднанні облікових і аналітичних операцій в один процес,
виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і
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використанні його результатів для формування рекомендацій для прийняття управлінських
рішень [2].
Якість облікової і аналітичної інформації визначається відповідно до потреб та вимог
користувачів на основі низки критеріїв кожен з яких відображає окремий її аспект. Якісні
характеристики інформації про господарські операції підприємства забезпечує система
прийомів бухгалтерського обліку: документація, інвентаризація, оцінка,калькуляція, система
рахунків, подвійний запис, баланс, звітність [3].
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