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РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

У статті розглянуто основні напрями вико-
ристання бухгалтерської інформації, послі-
довність збору інформації, яка є необхідною у 
процесі здійснення фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Визначено осно-
вні шляхи отримання необхідної інформації 
під час здійснення фінансово-господарської 
діяльності (сканування, моніторинг, прогно-
зування, опрацювання інформації). Наведено 
класифікацію джерел інформації, зокрема 
бухгалтерської, а саме: за ступенем сис-
темності (несистемні, системні); за похо-
дженням (внутрішні, зовнішні); за ступенем 
доступу (відкриті та закриті). Проте під 
час використання будь-яких джерел бухгал-
терської інформації слід переконатися у їх 
повноті, точності, достовірності, прогнозо-
ваності, вивіреності, актуальності, а також 
доцільно розставити пріоритети у вико-
ристанні того чи іншого джерела з метою 
уникнення використання неякісної чи непо-
трібної інформації. Правильно розставлені 
пріоритети забезпечать фінансово-госпо-
дарську діяльність підприємства необхідною 
бухгалтерською інформацією, забезпечать 
йому конкурентні переваги та ефективну 
діяльність.
Ключові слова: інформація, бухгалтерська 
інформація, інформаційне забезпечення, 
джерела інформації, фінансово-господарська 
діяльність, підприємство. 

В статье рассмотрены основные направле-
ния использования бухгалтерской информа-

ции, последовательность сбора информа-
ции, необходимой в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Определены основные пути 
получения необходимой информации при 
осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности (сканирование, мониторинг, 
прогнозирование, обработка информации). 
Приведена классификация источников 
информации, в том числе бухгалтерской, 
а именно: по степени системности (неси-
стемные, системные); по происхождению 
(внутренние, внешние); по степени доступа 
(открытые и закрытые). Однако при ис- 
пользовании любых источников бухгалтер-
ской информации следует убедиться в их 
полноте, точности, достоверности, про-
гнозируемости, выверенности, актуаль-
ности, а также целесообразно расставить 
приоритеты при использовании того или 
иного источника во избежание использова-
ния некачественной или ненужной инфор-
мации. Правильно расставленные приори-
теты обеспечат финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия необходимой 
бухгалтерской информацией, обеспечат 
ему конкурентные преимущества и эффек-
тивную деятельность. 
Ключевые слова: информация, бухгалтер-
ская информация, информационное обес- 
печение, источники информации, финан-
сово-хозяйственная деятельность, пред-
приятие.

In order to make a management decisions in order to make financial and economic activities need to have the necessary accounting information, and 
determine in what form it should be presented to make effective decisions. Such information necessary to form and accumulate in information base of  
enterprise, which will contain all the necessary information and ensure it's timely updating. An important element of such a database is  availability of com-
munication with information centers, databases (including foreign ones) and  ability to access  necessary information to interested parties and persons or 
organizations that are interested in carrying out financial and economic activities of enterprise. However, in order to fill the information base, it is necessary 
to identify sources for obtaining such information. The article considers the main areas of use of accounting information, consistency collection of information 
that is necessary in the process of financial and economic activities of enterprise. The main ways of obtaining the necessary information in the implementa-
tion of financial and economic activities (such as scanning, monitoring, forecasting, information processing) are identified. Listed classification of sources 
of information, in particular accounting, namely: by degree of systematization (non-systemic, systemic); by origin (internal, external); by degree of access 
(open and closed). However, when using any sources of accounting information should make sure of their completeness, accuracy, reliability, predictability, 
accuracy, relevance, and it is advisable to prioritize the use of a particular source, in order to avoid the use of poor quality or unnecessary information.  
It is also noted that one of the possible channels for obtaining accounting information at the present stage of development, given the rapid development 
of information technology is corporate information systems. However, unfortunately, they are not fully used at domestic enterprises. Right placed priorities 
will provide the financial and economic activity of the enterprise with the necessary accounting information, will provide it with competitive advantages and 
effective activity. 
Key words: information, accounting information, information support, sources of information, financial and economic activity, enterprise.
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Постановка проблеми. Як будь-яка інформа-
ційна система, бухгалтерська зокрема, необхідна 
для отримання користувачами певної  інформації. 
Органам податкової служби необхідна інформація 
щодо суми податкових платежів, правильності їх 
нарахування та сплати. Власники підприємства 
зацікавлені в інформації щодо динаміки загальних 

фінансових показників підприємства, фінансового 
становища тощо. Постачальники та підрядники 
зацікавлені в інформації, яка дає змогу визна-
чити виплату їх сум у встановлені терміни. Так, 
у процесі здійснення фінансово-господарської 
діяльності керівники підприємства мають у своєму 
розпорядженні інформаційну базу, де, зокрема, 
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міститься бухгалтерська інформація. Проте для 
наповнення такої інформаційної бази інформа-
цією, у тому числі й бухгалтерською, потрібно вста-
новити послідовність її збору та систематизувати 
класифікацію можливих джерел для її отримання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань щодо ви- 
користання бухгалтерських інформаційних сис- 
тем зробили такі науковці: Ф.Ф. Бутинець [4], 
В.В. Євдокимов [6; 7], Л.М. Кіндрацька [9], С.A. Ку- 
знєцова [12], П.О. Куцик [14], С.Ф. Голов [5], 
В. Фаріон, Т. Фаріон [18] та ін. Однак, незважаючи 
на це, постійний розвиток технологій, зростання 
рівня конкуренції призводять до низки теоретич-
них та практичних питань щодо формування та 
використання бухгалтерської інформації у процесі 
фінансово-господарської діяльності підприємств, 
які потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення послідовності збору бухгалтерської 
інформації у процесі здійснення фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства та систематиза-
ція класифікації можливих джерел її отримання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оперативний доступ до повної і достовірної бух-
галтерської інформації є передумовою прийняття 
швидких та ефективних управлінських рішень. 
Інформація, отримана у процесі ведення бухгал-
терського обліку, яка використовується для при-
йняття управлінських рішень на підприємстві, 
переважно спрямована на: задоволення потреб 

користувачів інформації (внутрішніх і зовніш-
ніх); забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства; максимізацію прибутку та зростання 
показників ефективності діяльності (прибуток є 
основним фінансовим показником діяльності під-
приємства, який характеризує ефективність гос-
подарської діяльності загалом); зниження витрат 
підприємства; пошук шляхів вирішення проблем, 
які виникають у процесі діяльності підприємства; 
підвищення темпів економічного розвитку під-
приємства і, як наслідок, поліпшення його діяль-
ності;  розширення ринків збуту тощо.

Збір бухгалтерської інформації, яка є необхід-
ною у процесі здійснення фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, доцільно здійсню-
вати у послідовності, наведеній на рис. 1.

Основною метою та завданням бухгалтерської 
інформаційної системи є формування інформацій-
ної бази про фінансово-господарську діяльність 
підприємства у такому вигляді, який буде най-
більш придатним для використання користувачам. 

Проте у сучасних умовах виникає гостра 
необхідність в удосконаленні існуючої методики 
ведення бухгалтерського обліку, у результаті чого 
постає необхідність у використанні інноваційних 
підходів до функціонування інформаційних сис-
тем бухгалтерського обліку, а отже, і формування 
бухгалтерської інформації. Використання сучас-
них інформаційних систем бухгалтерського обліку 
призведе не лише до прискорення процесу опра-
цювання інформації, а й до поліпшення організації 

Рис. 1. Послідовність збору бухгалтерської інформації,  
необхідної у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 

Джерело: розроблено автором

 

 

 

Визначення напрямку та мети збору бухгалтерської  інформації  

Збір відомостей із можливих джерел  
для отримання бухгалтерської інформації 

Опрацювання отриманої інформації для вирішення завдань, які стоять 
перед підприємством 

Формування відповідних рекомендацій 

Передача рекомендацій посадовим особам на підприємстві,  
які приймають відповідні управлінські рішення 

Визначення можливих каналів отримання бухгалтерської інформації, 
виконавців, допустимих затрат часу та величини понесених витрат  
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самого процесу. Великого значення набувають 
корпоративні інформаційні системи, а також між-
організаційні інформаційні системи, які можуть 
бути одним із каналів для отримання необхідної 
бухгалтерської інформації. 

Корпоративна інформаційна система являє 
собою систему, яка призначена для комплексної 
автоматизації всіх видів господарської діяльності 
підприємств, у тому числі корпорацій, що скла-
даються з групи компаній, які вимагають єдиного 
управління [17, c. 184]. Використання таких сис-
тем спрямоване на оптимізацію витрат, зростання 
рентабельності, здійснення оперативного процесу 
управління, зростання обсягу інвестицій  тощо.

Що стосується міжорганізаційних інформацій-
них систем, то більшість авторів розглядає їх як 
сукупність інформаційних та комунікаційних тех-
нологій, завдяки яким здійснюється обмін інфор-
мацією між різними фірмами [1; 2]. С.Б. Еом ува-
жає, що під міжорганізаційною інформаційною 
системою слід розуміти систему, що виходить за 
межі організації завдяки електронним зв’язкам із 
партнерами для забезпечення спільного користу-
вання інформацією, бізнес-додатками та забезпе-
чення можливості проведення електронних тран-
сакцій, у тому числі придбання і продаж товарів 
та послуг. Електронний зв'язок установлюється 
за допомогою Інтернету, екстранету, інтранету, 
програмного забезпечення для робочих груп 
(Groupware), систем електронного документообігу 
(Workflow Systems), мобільних технологій зв’язку 
тощо [3, c. 4–5]. 

Використання корпоративних інформаційних 
систем дає змогу вирішити такі завдання [6, c. 228]: 
забезпечити організацію ефективного планування 
фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства; підвищити рівень довіри інвесторів шляхом 
формування максимальної прозорості ведення 
бізнесу; знизити ризики та збільшити прибуток за 
допомогою оперативного прийняття рішень та їх 
точності, інтуїтивності системи управління, роз-
межування доступу до інформації відповідно до 
посад співробітників і реалізації функцій її без-
пеки; скоротити кількісний аспект втрат робочого 
часу за рахунок виключення дублювання даних 
різними службами і підрозділами та забезпечення 
організації безперешкодного обміну інформацією 
між відділами підприємства. Використання корпо-
ративних систем дає змогу досягти конкурентних 
переваг за рахунок оптимізації бізнес-процесів 
підприємства та зниження витрат. 

Під час упровадження корпоративних інфор-
маційних систем важливе місце має використання 
бухгалтерської інформації, яка, власне, форму-
ється у середовищі таких систем, адже бухгал-
терські інформаційні системи  є вбудованими у 
корпоративні інформаційні системи та забезпечу-
ють не лише формування та подання фінансової 

звітності, а й дають змогу використовувати такі 
функції, як бюджетування, калькулювання за 
видами діяльності, здійснення аналізу рентабель-
ності клієнтів тощо. Використовуючи такі інфор-
маційні системи, можна значно поліпшити якість 
отриманої бухгалтерської інформації. 

На думку авторів [13, с. 58], у процесі фінан-
сово-господарської діяльності підприємства необ-
хідна бухгалтерська інформація також може бути 
отримана шляхом: 

1) сканування – пошуку вже сформованої бух-
галтерської інформації. Процес сканування поля-
гає у перенесенні зображень чи тексту, які знахо-
дяться на паперових носіях, в електронний вигляд 
(тобто на комп’ютер); 

2) моніторингу – відстеження (цілеспрямова-
ний процес пошуку необхідної інформації) поточ-
ної бухгалтерської інформації. Під моніторингом 
необхідно розуміти систему постійного спостере-
ження за основними показниками фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства, здійснення 
систематичного збору, опрацювання та аналізу 
бухгалтерської інформації; 

3) прогнозування – надання інформації про 
майбутній стан середовища. Прогнозування – це 
процес визначення ймовірних шляхів розвитку 
фінансово-господарської діяльності підприємства 
на основі аналізу його минулого і сучасного, тобто 
оцінки показників, які характеризують діяльність 
підприємства на перспективу; 

4) опрацювання інформації. Включає у себе 
операції збору, введення, записування, зчиту-
вання, перетворення, зберігання, реєстрації, зни-
щення інформації, які здійснюються з використан-
ням як технічних, так і програмних засобів. Засоби 
опрацювання бухгалтерської інформації звільня-
ють працівників від рутинної роботи і дають змогу 
більше часу приділяти контролю над виконанням 
поставлених завдань.

Що стосується джерел отримання бухгалтер-
ської інформації, то їх класифікацію наведено в 
табл. 1.

За походженням джерела бухгалтерської 
інформації доцільно поділяти  на внутрішні та 
зовнішні. Сукупність внутрішньої та зовнішньої 
інформації формує інформаційну базу підпри-
ємства. Проте важливим чинником є можливість 
персоналу ефективно використовувати таку базу, 
оскільки за відсутності такої здатності підпри-
ємство не буде в змозі скористатися наявними 
перевагами. Своєю чергою, під час викорис-
тання зовнішніх та внутрішніх джерел бухгалтер-
ської інформації необхідно звернути увагу на такі 
явища, як узгодженість внутрішньої та зовнішньої 
інформації та забезпечення її обміну між підрозді-
лами підприємства.

Під час використання зовнішніх чи внутріш-
ніх джерел бухгалтерської інформації необхідно 
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переконатися у їх повноті, точності, достовір-
ності, прогнозованості, вивіреності, актуальності, 
доцільно розставити пріоритети у використанні 
того чи іншого джерела, щоб уникнути викорис-
тання підприємством застарілої, неякісної чи 
непотрібної інформації, адже правильно роз-
ставлені пріоритети забезпечать підприємство 
необхідною інформацією, забезпечать йому кон-
курентні переваги, а отже, й ефективну діяльність 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Достатній обсяг бухгалтерської інформації є важ-
ливим у процесі фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, але він не завжди забезпе-
чує прийняття ефективних управлінських рішень. 
Бухгалтерську інформацію можна трактувати 
по-різному, проте доцільно враховувати при цьому 
інформаційні потреби підприємства. У цьому разі 
значення має не обсяг інформації, а мета та мож-
ливість своєчасного отримання необхідної бухгал-
терської інформації. Із цією метою було наведено 
послідовність збору бухгалтерської інформації, 
необхідної у процесі здійснення фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства.

Одним із можливих каналів для отримання 
бухгалтерської інформації на сучасному етапі 
розвитку, ураховуючи швидкий розвиток інфор-
маційних технологій, є корпоративні інформаційні 
системи. Проте, на жаль, вони не використову-
ються у повному обсязі. Часто працівники через 
недостатню мотивацію виконують рутинну роботу 
у середовищі інформаційних систем, які за своїм 
призначення мають можливість реалізовувати 
значно складніші алгоритми. 

Проте для того, аби підприємство здійснювало 
ефективну діяльність, йому слід використовувати 
інформацію з різних джерел,  у результаті чого 
було систематизовано класифікацію джерел бух-
галтерської інформації, а саме поділ їх за такими 
ознаками, як ступінь системності (несистемні та 
системні), за походженням (зовнішні та внутрішні) 
та за ступенем доступу (відкриті та закриті). Однак 
необхідно чітко проаналізувати, коли й які дже-
рела потрібно використовувати.
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Таблиця 1
Класифікація джерел бухгалтерської інформації 

Класифікаційна 
ознака Види джерел інформації

За ступенем 
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оперативного, статистичного обліку, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності 
підприємства тощо). Таку інформацію можна отримати з внутрішнього середовища, для неї   
характерними є точність, повнота, достовірність тощо. Тобто така інформація знаходиться на 
самому підприємстві й є доступною працівникам
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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

258 Випуск 50. 2020

9. Кіндратська Л.М. Бухгалтерський облік у бан-
ках: методологія і практика : монографія. Київ : КНЕУ, 
2002. 286 с. 

10. Кочубей В.Ю.  Інформаційне забезпечення 
інноваційної діяльності наукової організації служ-
бами інформації. Інформаційне забезпечення інно-
ваційної діяльності : мат. міжнар. семінару. Мінськ : 
КНТ при РМ РБ, РНТБ, 2003. С. 83–86.

11. Кревенс Д. Стратегический маркетинг / пер. с 
англ. ; 6-е изд. Москва : Вильямс, 2003. 512 с.

12. Кузнєцова С.А. Бухгалтерський облік в сис-
темі формування управлінської інформації: методо-
логія та практика : монографія. Мелітополь : Таврій-
ський держ. агротехнологічний ун-т, 2007. 297 с.

13. Інноваційний розвиток підприємства на стадії 
науково-технічної підготовки виробництва: особли-
вості планування та організування / О.Є. Кузьмін та 
ін. Львів : Растр-7, 2012. 256 с.

14. Куцик П.О. Концептуальні підходи до розгляду 
інформаційних систем обліку в корпоративному 
управлінні. Облік і фінанси. 2013. № 4(62). С. 52–59.

15. Бухгалтерський облік в управлінні підприєм-
ством / О.А. Лаговська та ін. Житомир : Житомирський 
державний технологічний університет, 2017. 416 с.

16. Інформаційні системи в менеджменті / В.О. Но- 
вак та ін. Київ : Каравела, 2010. 536 с. 

17. Різніченко Л.В. Досвід упровадження кор-
поративних інформаційних систем управління на 
вітчизняних підприємствах. Вісник КДПУ ім. М. Ост-
роградського. 2009. Вип. 4. Ч. 2. С. 184–189.

18. Фаріон В., Фаріон Т. Роль облікової інформації 
в системі управління банком. Журнал європейської 
економіки. 2013. Т. 12. № 1. С. 96–108.

19. Маркетингова інформація / Л.О. Шелюк та ін. 
Рівне : вид. О. Зень, 2008. 456 с. 

REFERENCES:
1. Applegate L.M.,  McFarlan F.W., McKenney J.L. 

(2008) Corporate Information Systems Management: 
Text and Cases. 8th ed. Chicago: McGraw-Hill/Irwin. 

2. Cash J.I., Konsynski B.R. (1985) IS redraws 
competitive boundaries. Harvard Business Review,  
no. 63 (2), pp.  134–142.

3. Eom S.B. (2005) Inter-organizational Systems in 
the Internet Age. IDEA Group Publishing: Hershey et al.

4. Buhgalterskiy upravlіnskiy oblіk. Za. red. F.F. Bu-
tintsya (2005). [Accountant's Managerial Accounting]. 
Zhitomir PP «Ruta».

5. Golov S.F. (2007) Buhgalterskiy oblik v Ukray-
ini. Analiz stanu ta perspektivi rozvitku [Accounting in 
Ukraine. Analysis of the state and prospects of develop-
ment]. Kyiv.

6. Evdokimov V.V. (2009). Korporativnі іnformatsіynі 
sistemi: problemi vprovadzhennya ta analіz efektivnostі 
[Corporate information systems: implementation prob-
lems and efficiency analysis]. Naukovі pratsі KNTU. 
Ekonomіchnі nauki, no. 16 (1), pp. 227–235. (in  
Ukrainian)

7. Evdokimov V.V. (2011). Nadiynist buhgalterskoyi 
informatsiyi yak peredumova zabezpechennya eko-

nomichnoyi bezpeki pidpriymstva [Reliability of account-
ing information as a prerequisite for ensuring the 
economic security of the enterprise]. Visnik ZhDTU,  
no. 3 (57), pp. 46–50. (in Ukrainian)

8. Illyashenko S.M. (2003) Upravlinnya innovatsi-
ynim rozvitkom: problemi, kontseptsiyi, metodi [Manage-
ment of innovative development: problems, concepts, 
methods]. Sumi: VTD «Universitetska kniga». 

9. Kіndratska L.M. (2002) Buhgalterskiy oblіk u 
bankah: metodologіya і praktika [Accounting in banks: 
methodology and practice]. Kyiv, KNEU.

10. Kochubey V.Yu. (2003) Informatsіyne zabez-
pechennya іnnovatsіynoуi dіyalnostі naukovoуi orga-
nіzatsіуi sluzhbami іnformatsіуi [Information support 
of innovative activity of the scientific organization by 
information services]. Informatsіyne zabezpechennya 
іnnovatsіynoуi dіyalnostі: Mat. mіzhn. semіnaru, Mіnsk. 
Mn.: KNT pri RM RB, RNTB. (in Ukrainian)

11. Krevens D. (2003) Strategicheskiy marketing 
[Strategic marketing], 6-e izdanie: per. s angl. Moscow: 
Izdatelskiy dom «Vilyams». 

12. Kuznеtsova S.A. (2007) Buhgalterskiy oblіk 
v sistemі formuvannya upravlіnskoуi іnformatsіуi: 
metodologіya ta praktika [Accounting in the sys- 
tem formation management information:  methodology 
and practice]. Melіtopol: Tavrіyskiy derzh. agrotehnolo-
gіchniy un-t.

13. Kuzmіn O.E., Alеksееv I.V., Say L.P., Kots O.O. 
(2012) Innovatsіyniy rozvitok pіdpriеmstva na stadіуi 
naukovo-tehnіchnoуi pіdgotovki virobnitstva: osoblivostі 
planuvannya ta organіzuvannya [Innovative develop-
ment of the enterprise at the stage of scientific and tech-
nical preparation of production: features of planning and 
organization]. Lvіv: Vidavnitstvo «Rastr-7». 

14. Kutsik P.O. (2013) Kontseptualnі pіdhodi do 
rozglyadu іnformatsіynih sistem oblіku v korporativnomu 
upravlіnnі [Conceptual approaches to the consideration  
of accounting information systems in corporate gover-
nance]. Oblіk і fіnansi, no. 4 (62), pp. 52–59. (in Ukrainian)

15. Lagovska O.A., Legenchuk S.F., Kuz V.I., Ku- 
cher S.V. (2017) Buhgalterskiy oblіk v upravlіnnі pіd-
priеmstvom [Accounting in enterprise management]. 
Zhitomir: Zhitomirskiy derzhavniy tehnologіchniy unі-
versуtet.

16. Novak V.O., Matvееv V.V., Bondar V.P., Karpen-
ko M.O. (2010) Informatsіynі sistemi v menedzhmentі 
[Information systems in management]. Kyiv: Karavela. 

17. Riznichenko L.V. (2009) Dosvid uprovadzhen-
nya korporativnih informatsiynih sistem upravlinnya na 
vitchiznyanih pidpriemstvah [Experience in implement-
ing corporate information management systems at 
domestic enterprises]. Visnik KDPU im. M. Ostrograd-
skogo, no. 4 (2), pp. 184–189.

18. Farion V., Farion T. (2013) Rol oblikovoyi infor-
matsiyi v sistemi upravlinnya bankom [The role of 
accounting information in system management bank]. 
Zhurnal Evropeyskoуi ekonomіki, no. 12 (1),  pp. 96–108. 

19. Shelyuk L.O., Krikavskiy E.V., Deynega I.O., 
Deynega O.V., Patora R. (2008) Marketingova іnfor-
matsіya [Marketing information]. Rіvne: vidavets Oleg 
Zen. 


