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Текст даної доповіді викладено на українській мові. В управлінні 

підприємством бухгалтерська інформація відіграє ключову роль, оскільки саме 

інформація необхідна для прийняття важливих управлінських рішень 

менеджерами. Бухгалтерська інформація є основою для прийняття 

управлінських рішень на підприємстві.  
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The text of the report posted on the Ukrainian language. In the management of 

the enterprise accounting information plays a key role, because it is the information 

needed for making important managerial decisions managers. The accounting 

information is the basis for acceptance of administrative decisions at the enterprise. 
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Бухгалтерська інформація – це інформація, що надає дані про діяльність 



суб'єктів управління, які є строго документовані [3].  

Згідно Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які 

відомості та дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [1]. 

В залежності від середовища формування інформації для управління 

виділяють: 

1. Внутрішню управлінську або бухгалтерську інформацію, під якою 

розуміють документовані відомості про події, процеси, явища, що відбуваються 

у внутрішньому середовищі суб'єкта управління та викликають зміни в 

структурі активів, зобов'язань, власному капіталі суб'єкта управління і 

використовуються в процесі управління. 

2. Зовнішню управлінську інформацію, до якої відносять: матеріали 

перевірок податкової служби, пояснювальні й довідкові записки, листування з 

фінансовими й кредитними органами; матеріали цільових обстежень, перевірок, 

особистих спостережень працівників та аналітиків, спеціальних вибірок тощо.  

Характерною ознакою, що притаманна бухгалтерської інформації, є її 

постійне використання в межах конкретної системи управління і в регулюванні 

відносин із зовнішнім середовищем суб’єктів управління. Тому розглядаючи 

зміст та властивості необхідно виходити із специфіки підприємств, щодо яких 

формується інформація [3]. 

Сучасне аграрне виробництво України характеризується великою 

різноманітністю як самих галузей сільського господарства, так і рівня 

прибутковості підприємств по кожної галузі. Тому, формуючи вимоги щодо 

змісту та провідних властивостей бухгалтерської інформації необхідно 

враховувати галузеві особливості суб'єктів господарювання в двох напрямках.  

По-перше, необхідно виходити зі специфіки об'єктів обліку конкретної 

галузі сільського господарства, в якої працює підприємство, оскільки це 

забезпечить підвищення якості бухгалтерської інформації з огляду на галузеві 

особливості. 

По-друге, треба брати до уваги фінансові результати діяльності суб'єктів 



господарювання України по галузях сільського господарства, зокрема, галузеву 

«прибутковість», тому що з огляду на прибутковість окремої галузі на 

сучасному етапі її розвитку розробляється стратегія управління конкретних 

суб'єктів господарювання, приймаються управлінські рішення щодо перспектив 

та напрямків розвитку підприємств [2]. 

Інформація, що подається у фінансових звітах, має бути повною, 

достовірною, варіативною, зрозумілою, а також надаватися користувачам 

своєчасно. Така інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити 

досягнення підприємства та розробити стратегію його подальшого розвитку [3]. 

Також, бухгалтерська управлінська інформація повинна базуватися на 

наступних принципах:  

- цільова орієнтація - формування та організація видів бухгалтерської 

інформації повинні забезпечувати адекватність їх змістового наповнення 

завданнями, що вимагають розв'язку в системі управління; 

- ієрархічність- забезпечує орієнтацію інформаційних потоків на 

конкретного користувача відповідного рівня управління; 

- функціональність- визначає тематико - функціональну спрямованість 

бухгалтерської інформації для забезпечення реалізації різноманітних завдань 

конкретними користувачами тощо [2]. 

Отже, бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, 

картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує 

підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень, а 

підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що 

характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання 

звітності за звітний період. 
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