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Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність в умовах суцільної 

інформаційної глобалізації, потребують достатньої кількості зовнішньої та внутрішньої 
інформації. Без інформації не може бути прийняте жодне управлінське рішення. Основна 

інформація про господарську діяльність підприємства формується в системі 
бухгалтерського обліку. Тому питання дослідження бухгалтерського обліку як 

інформаційної системи в сучасних умовах є актуальним. 
Багато науковців досліджували проблеми обліку як інформаційної системи в 

управлінні підприємством. Серед них доцільно виділити Ф.Ф. Бутинця, Л.М. Васильєву, 
І.В. Жиглей, В.М. Жука, М.В Задорожного, С.О. Левицьку, В.В. Сопко.  

Дослідження бухгалтерського обліку як інформаційної системи для прийняття 
ефективних управлінських рішень в умовах сучасної ринкової економіки. 

Для управління підприємством необхідною облікова інформація. Вона є повнішою, 
достовірнішою, оперативнішою за будь-яку іншу. Облікова інформація здійснює суттєвий 

вплив на рішення суб’єктів господарювання, впливаючи таким чином на економіку країни. 
Облікова інформація проходить певні етапи перетворення. Формуючись на основі 

первинних документів, вона групується у проміжних документах (регістрах) та 
узагальнюється у звітності. Погоджуємось з думкою М.С. Пушкара, що оброблена 

інформація має всі властивості товару. З цієї точки зору облік є засобом виробництва 
товару особливого роду – інформації, яка має вартість, собівартість, ціну та інші категорії 

товарного виробництва [1, с. 59]. 
Облікова інформація має  особливість: вона в значній мірі залежить від суб’єкта, 

який її формує. Бухгалтер може по різному надати інформацію керівництву і, таким чином, 
вплинути на управлінські рішення. Не завжди керівник та аналітик знають той рівень 

деталізації облікової інформації, яку може представити служба бухгалтерії, особливо це 
стосується структури собівартості та витрат. 

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», облікова інформація 
повинна відповідати таким якісним характеристикам: дохідливість, доречність, 

достовірність та порівнюваність інформації [2]. 
Отже, основою для прийняття будь-якого управлінського рішення є наявність 

достовірної, своєчасної та правдивої інформації, у формуванні якої основна роль належить 
системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Подальших наукових досліджень у сфері 

бухгалтерського обліку вимагає проблема підвищення якості облікової інформації через 
удосконалення методології бухгалтерського обліку відповідно до сучасних вимог та 

потреб користувачів. 
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