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Роль облікової інформації та її якісні характеристики в управлінні 

підприємством 

 

В сучасних умовах успішна діяльність суб‘єктів господарської діяльності 

в значній мірі залежить від якості отриманої облікової інформації, наскільки 

вдало її використовує управлінський персонал як засіб організації виробничої 

діяльності. Інформація повинна відповідати наявним критеріям якості, як 

показує світовий досвід, зростання якості можливе лише шляхом дотримання 

фундаментальних принципів до формування облікової інформації, визначених у 

міжнародних стандартах фінансової звітності,  лише тоді вона буде корисною 

для користувачів для прийняття правильних управлінських рішень. 

Дослідженням питання формування облікової інформації, визначення 

критеріїв та методів її оцінки присвячено праці, таких науковців як: О. В. 

Будько, В. М. Гриньової, Л. В. Гуцаленко, І. В. Жиглей, З. В. Задорожного. 

Проте питання, пов‘язані з використанням облікової інформації, ще потребують 

детальнішого вивчення 

Інформація – це комплексне поняття, що містить сукупність різних 

відомостей, що виникають при підготовці виробництва, у процесі виробничо-

господарської діяльності, в управлінні цією діяльністю, які можна фіксувати, 

передавати, перетворювати, зберігати й використовувати для прийняття 

управлінських рішень та здійснення функцій управління підприємством. Під 

якістю слід розуміти як систему, що характеризує ефективність діяльності 

суб‘єктів та містить складові: якість продукції; якість праці; якість 

менеджменту; якість бухгалтерської (фінансової) інформації [2]. 

Облікова інформація є основою інформаційного забезпечення системи 

управління,  з‘єднуючи всі господарські процеси, відбувається взаємодія різних 

структурних підрозділів будь-якого підприємства. Вона включає в себе: дані 

бухгалтерського обліку і звітності; дані податкового обліку та звітності; дані 

статистичного обліку та звітності тощо. Облікова інформація має свої 

особливості, що робить її досить важливою для управління та прийняття 

виважених управлінських рішень. Вона виникає на різних етапах технології 

обліку і розв‘язує різні облікові завдання: 

  кожен господарський процес зафіксований у вигляді операції у 

первинних документах, що є певним підтвердженням її здійснення. Цей 

документ є вихідною точкою для подальшого обліку та реєстрації в інших 

документах (облікових реєстрах);  

 облікові реєстри, у свою чергу, після заповнення стають носіями 

облікової інформації і відіграють вже досить вагому роль для аналізу і 

отримання аналітичної інформації, після проведення деяких математичних і 
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аналітичних процедур розрахунків;  

 на основі складання реєстрів можна скласти звітні форми обліку, що 

служать певним доказом ведення господарської діяльності підприємством. 

Звіти є основними джерелами проведення економічного аналізу [2, с. 146]. 

Облікова інформація повинна містити максимум того, що необхідно 

знати зацікавленим особам, і мати необхідні пояснення, щоб не дезорієнтувати 

того, хто буде нею користуватися. Зацікавленими користувачами інформації, 

яка формується в бухгалтерському обліку, є особи, які потребують інформації 

про конкретне підприємство і мають достатні знання для того, щоб зрозуміти, 

оцінити і використовувати таку інформацію.  

Відмітимо також, що якість облікової інформації значною мірою 

залежить від рівня її формування – централізованому (на рівні підприємства) 

або децентралізованому (на рівні структурних підрозділів). Очевидно, що 

централізована облікова система має більше можливостей для забезпечення 

якості інформації: кваліфіковані кадри, науково обґрунтовані методології, 

технічне забезпечення тощо. Перевагою децентралізованої системи є її 

оперативність завдяки меншому розриву в часі між фіксацією господарських 

операцій і використанням готової інформації. Проблемою децентралізованої 

системи є наукова обґрунтованість методів формування облікової інформації та 

їх практичного застосування. 

Отже, в сучасних умовах інформація є значною цінністю, вона дозволяє 

економно та раціонально використовувати ресурси для виробництва продукції 

завдяки впровадженню нових технологій, досягнень науки й техніки. 

Найважливішою складовою інформаційного забезпечення підприємства є 

система обліку, вона виявляє і відображає факти підприємницької діяльності 

підприємства та узагальнює показники його економічної діяльності, які 

використовують у своїй роботі керівники та менеджери підприємства в процесі 

ефективного управління. Тому роль обліку як основної системи інформаційного 

забезпечення управління в теперішній час є особливо важливою. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій / Н. М. Сіренко, 

І. В. Баришевська, Ю. О. Щербина. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 132 с. 

2. Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні 

підприємством / П. Р. Пуцентейло // Науково-інформаційний вісник Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 

11. – С. 224-232. 

 

 
Науковий керівник: Сіренко Н. М., д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв, Україна


