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У теперішній час в економічному світі істотно змінилося призначення 

бухгалтерської науки і практики, які стали універсальною основою 

принципового переосмислення значення інформації, необхідної для рішення 

задач управління. Сучасне управління розглядається як процес цілеспрямованої 

переробки інформації та вироблення на цій основі напрямів управлінський дій. 

Все це обумовлює вимогу розуміння керівництвом значущості облікової 

інформації, своєчасності її обробки та достовірності подання. Процес 

управління господарською діяльністю підприємства базується на 

систематичному аналізі інформації про бізнес-процеси. Ефективність і 

результативність системи управління на підприємстві багато в чому обумовлені 

дієвістю процедур аналізу облікової інформації, системністю та послідовністю 

їх застосування. В такому ракурсі, облікова інформація - це інформація, що 

формується, акумулюється і оброблюється в рамках обліково-аналітичної 

системи підприємства на основі бухгалтерських і економічних методів; 

подається в упорядкованому і стандартизованому вигляді для розробки і 

обґрунтування окремих управлінських рішень. До поняття облікова інформація 

застосовується поняття якість - це властивість створювати у користувача 

адекватне усвідомлення дійсного і реального стану справ щодо досліджуваного 

об'єкта і вироблення на цій основі обґрунтованого і корисного судження. 

Розуміння значущості та інтерпретації облікової інформації в системи 

управління підприємством пов'язано з процесом організації і стандартизації 

правил ведення бухгалтерського обліку і звітності. Методичні підходи до 



обліку і складання звітність на Україні базуються на імперативній основі, в той 

час як у міжнародній практиці превалює підхід з використанням професійного 

судження, наявність якого зумовлює неможливість покладання фактів і подій в 

уніфіковані, жорсткі формати бухгалтерської звітності. 

На сьогодні сформовані концепції обліково-аналітичного забезпечення 

реалізації управлінських цілей та ідей, базисні положення теорії управління 

такими зарубіжними економістами як Ансофф І., Браун У., Доуґерті К., Друкер 

П., Колбі Р., Мейерс Т., Мінс Р., Пітерс Т., Ріггс Дж. та інш. В сучасній 

концепції системного забезпечення управлінських рішень актуальною 

релевантною інформацією центральне місце займають принципи системності та 

функціональний механізм, здатний об'єднати в органічне ціле облікові, 

аналітичні, оцінювальні, контрольні процеси генерування інформації на 

вартісній основі [1, 2]. Облікова інформація для системи управління 

підприємством формується з метою досягнення відповідного співвідношення 

між різними її характеристиками для виконання основного призначення - 

формування об'єктивної і обґрунтованої думки про конкретну ситуацію і 

вироблення на цій основі управлінських рішень. 

Формування економічної, а в її складі фінансової стратегії діяльності 

підприємства визначає необхідність розробки теоретичної концепції 

системного зв'язку облікової та управлінської парадигми. В основу будь-якого 

стратегічно орієнтованого плану розвитку бізнесу повинна закладатися 

структурована за ознакою «предметність» релевантна інформація, зміст якої 

відповідає запитам менеджерів і відображає певною мірою вплив економічних 

факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. В разі формування 

економічної стратегії на базі такої інформації, менеджмент може мінімізувати 

фінансові ризики і зберегти позиції в умовах флуктуаційного мінливого 

конкурентного ринку.  

Для реалізації актуальних завдань розробки і прийняття управлінських 

рішень менеджери підприємств повинні мати в своєму розпорядженні 

актуальну матеріально-технічну, економічну, фінансову, соціальну та іншу 



різноманітну інформацією про стан господарських процесів на підприємстві. 

Основний масив такої інформації формується економічними службами 

підприємства: від бухгалтерії до відділів інжинірингу. У даний час 

комунікаційні зв'язки таких служб являють собою невпорядкований рух 

документів між різними підрозділами.  

Для формування необхідної керівництву облікової інформації необхідно 

здійснити процес стандартизації об'єктів управління, в якості яких можна 

виділити об'єкти бухгалтерського обліку, облікові процедури та елементи 

звітності. Основне призначення облікової політики на підприємстві полягає в 

тому, щоб конкретизувати загальні принципи ведення обліку на підприємстві з 

урахуванням вимог бухгалтерського і податкового обліку. Стандарти і 

регламенти підприємства - це сукупність внутрішніх правил, що розробляються 

в ході стандартизації процесів управління і призначених для забезпечення 

процедурної підтримки процесів управління, єдності методологічних, 

організаційних, технічних підходів при реалізації управлінських функцій, як в 

цілому, так і в окремих структурних підрозділах. Внутрішні нормативні 

регламенти та стандарти, які детально описують процедуру обліку, технологію 

здійснення бухгалтерських записів, формування звітних документів та 

здійснення процедур аналізу покликані значно полегшити працю працівників 

бухгалтерської, економічної та фінансової служб, підвищити продуктивність 

праці і забезпечити якість формованої облікової інформації. 

Розробка і прийняття внутрішніх стандартів і регламентів покликані 

забезпечити дієвість системи управління, підвищити ефективність її 

функціонування за рахунок ретельної регламентації та впорядкування бізнес-

процесів діяльності підприємства. Положення внутрішніх стандартів і 

регламентів діяльності покликані визначати та встановлювати вимоги до 

документування бізнес-процесів, порядок застосування положень стандартів і 

технічних регламентів у ході реалізації господарських операцій і процесів, 

умови розробки вимог, їх прийняття, застосування і актуалізації [3, 4].  

Не всі факти господарської діяльності підприємства, що мають 



економічне трактування, знаходять відображення у формах бухгалтерської 

звітності та можуть бути використані в аналітичних розрахунках [5]. Поява 

таких принципово нових елементів бухгалтерського обліку, контролю та 

аналізу як інтелектуальні знання, високотехнологічна інформація, 

інтелектуальна власність та інші не знаходять відображення в звітності та інші 

актуалізує проблему подальшого розвитку методології облікової та 

управлінської парадигм і визначення вектора їх конвергенції для взаємного 

наукового збагачення та розвитку прикладних концепцій формування 

релевантної інформації для менеджменту компаній. 

Необхідність вирішення даної проблеми обумовлюється включенням 

української економіки у світові процеси глобалізації, що об'єктивно вимагає від 

її економічних суб'єктів перетворення обліково-контрольної інформації у 

відповідності з принципами міжнародної фінансової звітності. 
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