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Для управління підприємством необхідною є економічна інформація, ядром якої є 

облікова. Облікова інформація є повнішою, достовірнішою, оперативнішою за будь-яку 

іншу. Вона здійснює суттєвий вплив на рішення суб’єктів господарювання, впливаючи таким 

чином на економіку країни. У свою чергу, процеси, що відбуваються в економіці, значно 

впливають на діяльність підприємств. Тобто облікова інформація забезпечує зв’язки як в 

середині фірми, так і зв’язок суб’єктів господарювання із зовнішнім середовищем.  

Облікова інформація формується у системі бухгалтерського обліку. Визначення 

бухгалтерського обліку наведене в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»: це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1]. 

Облікова інформація має важливу особливість: вона в значній мірі залежить від 

суб’єкта, який її формує. Бухгалтер може по-різному представити інформацію керівництву і, 

таким чином, вплинути на управлінські рішення. Не зажди керівник та аналітик можуть 

знати той рівень деталізації облікової інформації, яку може відповідно  представити служба 

бухгалтерії, особливо це стосується структури собівартості, витрат соціального характеру і 

ефекту від їх понесення тощо.  

Проте найпоширенішою є думка, що облік виконує чотири основні функції: 

інформаційну, контрольну, оцінювальну та аналітичну. Інформаційна функція полягає у 

забезпеченні зовнішніх та внутрішніх користувачів відповідною інформацією для прийняття 

управлінських рішень. Контрольна функція забезпечує можливість здійснення методами 

бухгалтерського обліку контролю раціонального використання і зберігання ресурсів 

підприємства, дотримання чинного законодавства у веденні господарської діяльності. 

Оцінювальна функція бухгалтерського обліку дає можливість проводити вартісне 

вимірювання всіх об’єктів бухгалтерського обліку. За допомогою аналітичної функції обліку 

здійснюють аналіз наявності та ефективності використання ресурсів підприємства та 

результатів його діяльності загалом та окремих структурних підрозділів зокрема.  

Інформаційна функція лежить в основі інших, оскільки, володіючи відповідною 

інформацією, можна здійснити контроль, оцінку та аналіз діяльності суб’єкта 

господарювання. Як вірно зазначив В.М. Жук, бухгалтерський облік є невід’ємним 

атрибутом не тільки підприємства, але й держави та глобальної економіки, забезпечуючи 

інформаційну комунікацію окремих та в цілому соціально-економічних середовищ [2, с. 15] 

 

Список використаної літератури: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-

XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/996-14. 

2. Жук В.М. Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-

економічного інституту / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 2. – С. 14–22. 

 

Науковий керівник: Голуб Н. О., к. е. н., доцент. 

 

 

  


