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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для виробництва корисної інформації потрібен різноманітний 

інструментарій. Розвиток комп’ютерних технологій сприяє оперативному 

вилученню інформації із значних масивів задокументованих, 

зареєстрованих та узагальнених облікових даних, недоступних 

традиційному інтуїтивному аналізу. Це дозволяє застосовувати нові 

аналітичні інструменти у пошуку цінної інформації зовнішніми та 

внутрішніми користувачами для прийняття якісних господарських 

рішень. Вважаємо, що для дослідження значних інформаційних 

облікових потоків та накопичених баз знань минулих періодів 

найзручнішим для сучасних комп’ютеризованих систем бухгалтерського 

обліку є застосування контент-аналізу.  

До останнього часу методологію контент-аналізу пов'язували лише 

з політичною і соціологічною науковими сферами. При цьому загалом 

поняття «контент-аналіз» (від англ. contents - зміст) трактують як спосіб 

якісно-кількісного аналізу змісту інформації з метою виявлення або 

вимірювання різних фактів і тенденцій, відображених у цій інформації.  

У найпростішому вигляді ідею контент-аналізу облікової 

інформації можна сформулювати як постійне виконання у 

комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку вузько окресленої 

аналітичними завданнями (оцінка показників, діагностика впливу 

факторів, пошук резервів розвитку) трансформації безперервних 

інформаційних потоків у нові корисні знання про господарську 

діяльність. Підкреслимо, що саме принцип безперервності діяльності, а 

відтак і безперервності інформаційних потоків, забезпечує такі якісні 

характеристики корисної інформації як доречність та зіставність при 

прийнятті рішень.  

Схематичне зображення запропонованої концепції контент-аналізу 

облікової інформації наведено на рис.1. 
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   - рух нової 

інформації  

 

 
ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

ПРИЙНЯТТЯ ЯКІСНИХ РІШЕНЬ ЗОВНІШНІМИ ТА 

ВНУТРІШНІМИ КОРИСТУВАЧАМИ 
 

Рис. 1. Концепція контент-аналізу облікової інформації 

 

Методика контент-аналізу бухгалтерської інформації повинна 

реалізовуватися за допомогою програмного комплексу та передбачати 

таку послідовність дій при його розробці:  

1) класифікацію основних категорій предмета аналітичного 

дослідження та формування каталогу системи показників 

господарської діяльності; 

2) об'єднання всіх предметних категорій аналітичного 

дослідження, одиниць аналізу, одиниць виміру та розрахункових 

алгоритмів факторних моделей, і формування довідника типових 

взаємозв’язків факторів зміни показників господарської діяльності;  

3) кодування всіх предметних категорій аналітичного 

дослідження та розробка формалізованого опису показників 

господарської діяльності, який пропонуємо пов’язувати з номером 

рахунку у Плані рахунків;  
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4) складання протоколу аналізу - таблиці, у яку в ході 

опрацювання цільового запиту користувача в діалоговому режимі 

комп’ютером записуються всі знайдені у змісті бухгалтерської 

інформації, накопиченої за останні 5 років, числові закономірності 

закодованих предметних категорій, за допомогою яких стає можливим 

прийняття раціонального рішення. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ЗМІСТ ТА АМОРТИЗАЦІЯ 

 

Інноваційна діяльність є необхідною умовою розвитку будь-якої 

галузі економіки. Забезпечення формування інтелектуального капіталу 

є основою інноваційної діяльності, а результатом його ефективного 

використання - комерціалізація з метою отримання прибутку. 

Зростання ролі інтелектуального капіталу як чинника інноваційного 

розвитку робить його одним із пріоритетних об'єктів управління. Тому 

проблеми управління інтелектуальним капіталом стають все більш 

актуальними для суб'єктів усіх видів економічної діяльності та 

держави, адже саме рівень інтелектуального капіталу обумовлює їх 

конкурентні позиції та переваги [1]. 

Важлива роль у розробці теоретичних засад інтелектуального 

капіталу належить таким відомим іноземним вченим, як К. Беккер, Д. 

Белл, П. Друкер, С. Хантінгтон, Т. Шульц, Ф. Фукуяма та ін. Значний 

внесок у розробку методологічних засад формування інтелектуального 

капіталу зробили українські вчені Абалкін Л. І., Амосов О. Ю., Богиня 

Д. П., Геєць В. М., Куценко В. І ., Онікієнко В. В., Саблук П. Т., 

Ситник В. П., Чухно А. А., Цибульов П. М. та інші. 

Інтелектуальний капітал - це поняття, що характеризує 

нематеріальні та неосяжні активи компанії, які становлять розумові 

знання, тобто є невід'ємними від співробітників, та знання, втілені в 

результатах розумової діяльності (структурах, інтелектуальній 

власності, зв'язках із клієнтами, іміджі, діловій активності, репутації, 

досвіді, креативності та ін.), причому не має значення, чи придбаний 


