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СЕКЦІЯ 7 

Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення 

прийняття управлінських рішень в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні 
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Беручи до уваги активну домінанту інноваційних технологій у бізнес-трансформації, 
розвиток концепцій управління в аспекті планетарного масштабу комунікаційного феномену 
соціально-економічних відносин, побудова управлінської архітектоніки економічних систем, 
особливої актуальності набуває питання імплементації інновацій у моделювання облікових 
та аналітичних процесів, що відповідає сучасному рівню розвитку нової економіки. 
Трансформація обліково-аналітичного забезпечення управління відбувається паралельно з 
модифікацією парадигми економічного розвитку сучасного бізнесу, що визначило новий 
полюс технологій інформаційного управління, формуючи складну, гнучку, відкриту систему 
методів, принципів та процедур, комбінації яких визначається стратегічним контекстом 
діяльності підприємства. 

Сучасні тенденції модифікації обліково-аналітичного забезпечення управління 
характеризуються: впливом на технологічну підтримку обліково-аналітичного забезпечення 
управління кваліфікаційних компетенцій як комплексу інноваційних знань; переорієнтуванням 
технологій у розширенні діагностичної функції, максимізуючи обсяг обслуговування 
інформаційних процесів; багатовекторністю узгодження елементів управління при формуванні 
та реалізації керівного впливу в регулюванні інформаційних процесів; посиленням ролі науково-
інтелектуальних ресурсів при генерації технологій, дотримуючись логіки становлення економіки 
знань планетарного масштабу; мінімізацією технологічних інтересів через узгодження цілей 
стадій життєвого циклу організації, вирішуючи управлінські дилеми (різниця між фактичним 
доступним та бажаним станом розвитку). 

Таким чином, систему технологій моделювання обліково-аналітичного забезпечення 
управління необхідно розглядати у тривимірному просторі засад його теорії, науки та 
підходу (рисунок). Подібна формалізація засад організації обліково-аналітичного 
забезпечення управління сприяє модифікації цілісної системи інформаційних процесів, 
досягаючи рівноваги в інтересах, цілях, координації та трансформації керівного впливу на 
всіх рівнях прийняття управлінських рішень. 

Вісь «теорія управління» характеризує рівні ієрархічного керівного впливу в контексті 
управлінської парадигми, чим передбачено складання імітаційного образу бізнесу, в чому 
синтезована архітектоніка управління для досягнення очікуваних характеристик алгоритму 
інформаційних процесів. За вертикаллю осі «теорія управління» будується базова лінія 
організації обліково-аналітичного забезпечення управління, передбачаючи досягнення 
інтегрованості та гнучкості моделі фінансово-економічних відносин, їх узгодження у 
площині активної координації керівного впливу. 

На осі «теорія життєвого циклу організації» показані етапи організації інформаційних 
процесів, синхронізовані зі стадіями життєвого циклу організації, що регулюється базовими 
положеннями, які визначають систему ієрархії її функціонування та розвитку. Стабілізація 
передбачає включення системи обліково-аналітичного забезпечення управління у структуру 
горизонтальних відносин із досягненням рівноважного способу їхньої адаптації до змін на 
кожній стадії життєвого циклу організації. 
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Вісь «технологічний підхід» характеризує технології інноваційних процесів на основі 
синтезу функціональних можливостей та потенціалу організаційної й технологічної 
структури обліково-аналітичного забезпечення управління.  

 
 

Рис. Технології моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління  

у тривимірному просторі теорії, науки та інновацій  
Джерело: розроблено автором за [1; 2]. 
 
Вісь «інформаційне управління» є провідною для моделювання обліково-аналітичного 

забезпечення управління, оскільки визначається базисом для модифікації організації та 
методології інформаційних процесів, оптимізації життєвого циклу організації, виділення 
активної домінанти технологій у обліковому та аналітичному процесах. 

Таким чином, технології моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління 
розробляються та реалізуються відповідно до параметрів імітаційного образу організації, що 
генерується у форматі сценаріїв та стратегії управління, орієнтуючись на інструменти 
формальних та неформальних регуляторів. Комплексність, системність, пластичність при 
розробці моделі обліково-аналітичного забезпечення управління сприяють уникненню 
ізольованості організаційних, технологічних, методологічних аспектів інформаційного 
управління з урахуванням розвитку сучасних технологій обробки даних, формуючи 
розширену ціннісну інформацію для прийняття рішень, забезпечуючи гнучкість, адаптацію, 
результативність інформаційних процесів.  
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