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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МОДИФІКАЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ 

ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ 

 
У статті проведене дослідження ролі та місця завдань та функцій бухгалтерського обліку в системі 

управління небанківськими фінансово-кредитними установами. Розроблено модель взаємозв’язку мети, 

завдань та функцій бухгалтерського обліку на основі теорії науково-дослідних програм І. Лакатоса. За 

результатами комплексного аналізу складу та змістовного наповнення завдань та функцій 

бухгалтерського обліку виділено основні та додаткові їх компоненти. Визначено, що діалектична 

єдність теоретичного та емпіричного рівнів пізнання бухгалтерського обліку у небанківських 

фінансово-кредитних установах реалізується шляхом модифікації завдань і функцій, яка проявляється у 

послабленні одних та посиленні ролі інших, розширенні або звуженні їх змістовної наповненості. 

Акцентовано увагу на зростанні соціального значення бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: функції, завдання, бухгалтерський облік, небанківські фінансово-кредитні установи. 

 

Постановка проблеми. 
©
Небанківські 

фінансово-кредитні установи відіграють дедалі 

більшу роль на ринку фінансових послуг 

(табл. 1). Але складна економічна ситуація 

змушує залучати приховані резерви та вживати 

активних дій у напрямі пошуку нових клієнтів та 

посилення власних позицій на ринку. В таких 

умовах господарювання управління фінансово-

кредитними установами є головним важелем 

впливу на діяльність цих установ. Управління є 

невіддільним поняттям від бухгалтерського 

обліку, який забезпечує суб’єктів 

господарювання необхідною інформацією для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 

Для визначення місця бухгалтерського обліку в 

системі управління небанківськими фінансово-

кредитними установами найкраще застосовувати 

функціональний підхід, який забезпечує 

вивчення системи зі сторони її функцій та 

абстрагування від її внутрішніх складових, які 

зазвичай характеризуються багатоаспектністю та 

різноманітністю сутнісних проявів. 

Однак функції як складова теоретичного рівня 

пізнання мають нерозривний та внутрішньо 

обумовлений зв'язок з метою та завданнями 

бухгалтерського обліку, а на емпіричному рівні 

пізнання піддаються модифікації під впливом 

специфіки сфери діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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Проблемам дослідження мети, завдань та 

функцій бухгалтерського обліку присвячені 

праці таких вчених як: Ф.Ф. Бутинець, 

С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, 

Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, В.М. Жук, 

В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, 

В.Г. Швець, Я.В. Соколов та інші. Згадані вчені 

здійснили значний вклад в дослідження розвитку 

теоретичних засад бухгалтерського обліку, проте 

питання проявів впливу особливостей  діяльності 

небанківських фінансово-кредитних установ на 

них потребує додаткового дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

дослідження діалектичної єдності мети, завдань 

та функцій бухгалтерського обліку, а також 

окреслення модифікації визначених компонентів 

у системі управління небанківськими фінансово-

кредитними установами. 

Опис основних результатів дослідження. 
Діяльність небанківських фінансово-кредитних 

установ, як і будь-яка інша господарська 

діяльність, потребує ефективної системи 

управління. Побудова такої системи базується на 

створенні кожного з її структурних елементів, які 

перебувають у постійній взаємодії один з одним, 

забезпечуючи виконання функцій всієї системи. 

Управління ж являє собою процес свідомого 

впливу людини на різні об’єкти та операції, що 

відбуваються в навколишньому середовищі, та 

осіб, які пов’язані з ними, з метою надання 

процесам визначеної спрямованості та 

отримання бажаних результатів [3]. 

mailto:goncharenkoelena77@gmail.com
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Таблиця 1 

Показники діяльності фінансово-кредитних установ України 

 2013-1 півріччя 2017 р. 

Показники 
Роки 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 1 півріччя 2017 р. 

Активи банків, млн. грн. 1278095 1316852 1254385 1275943 1237924 

Активи НФКУ, млн. грн. 56482,3 75085,9 100107,9 113131,5 139405,4 

кредитні спілки 2598,8 2338,7 2064,3 2193,1 2154,0 

фінансові компанії 39781,2 51264,8 71120,0 78658,6 102003,7 

юридичні особи публічного права 4445,9 7111,9 7263,3 7561,4 7446,6 

інші кредитні установи 8137,8 12660,2 17441,7 21483,8 24503,0 

ломбарди 1518,6 1710,3 2218,6 3234,6 3298,1 

Співвідношення активів НФКУ до активів 

банків, % 
4,42 5,70 7,98 8,87 8,88 

* Складено на основі [1-2] 

 

Важливою якісною характеристикою 

управління є процесуальність, оскільки вона є 

серією безперервних взаємопов’язаних дій, 

кожна з яких, в свою чергу, також є процесом - 

такі дії є функціями управління. 

 

 
* Розроблено авторами 

 

Проведене дослідження дало змогу 

констатувати з одного боку, різномаїття і значну 

кількість функцій управління, а з іншого, 

відсутність єдиного підходу до їх визначення: 

більшість науковців намагаються виділити 

власні, додаткові функції або ж трансформувати 

їх назву. 

Згрупувавши існуючі підходи до визначення 

функцій управління на основі їх суттєвості та 

поширеності, нами відображено зв'язок між 

функціями управління, який забезпечується за 

допомогою бухгалтерського обліку (рис. 1). З 

одного боку, бухгалтерський облік забезпечує 

реалізацію функцій управління через 

встановлення інформаційних потоків між 

функціями та надання необхідної інформації 

суб’єктам управління, а з іншої сторони, є 

частиною кожної з функцій управління, тобто 

актуалізується під час реалізації самої функції.  

Бухгалтерський облік, будучи невід’ємною 

складовою управління, реалізує свій вплив на 

даний процес через низку власних функцій, 

пізнання яких є необхідною передумовою 

усвідомлення його призначення та ролі як засобу 

управління процесами відтворення [4]. 

В економічній енциклопедії поняття 

«функція» (лат. Function – виконання, 

здійснення) в частині ролі явища в певному 

процесі трактується як роль певного 

економічного або соціального інституту, їх 

призначення; обов’язки окремого суб’єкта або 

групи суб’єктів, коло їх діяльності [5]. 

На нашу думку сутність бухгалтерського 

обліку та його обґрунтування можливо і 

необхідно здійснювати лише виходячи з мети, 

для досягнення якої він створений. Сучасні 

визначення мети бухгалтерського обліку і 

звітності (як узагальнюючого етапу 

бухгалтерського обліку) інколи деталізуються 

Планування Організація Мотивація Контроль 

Бухгалтерський облік 

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

Основні функції 

Сервісна функція 

Рис. 1. Функції управління* 
 



Серія Економіка. Випуск 2 (50).  

 

318 

залежно від користувачів (табл. 1), але в 

загальному зберігають спільну основу – 

забезпечення корисною інформацією 

користувачів відповідно до їх потреб в 

інформації. 

Таблиця 1 

Мета бухгалтерського обліку 
Джерело Визначення 

Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» 

[6] 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства 

SFAC 1 «Цілі підготовки 

фінансової звітності 

комерційних підприємств» [7] 

Фінансова звітність … має на меті надавати інформацію, яка є корисною для 

прийняття бізнес та економічних рішень 

Концептуальна основа 

фінансової звітності [8] 

Мета фінансової звітності - надати фінансову інформацію про суб'єкт 

господарювання, що звітує, яка є корисною для нинішніх та потенційних 

інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про надання 

ресурсів цьому суб'єктові господарювання.  

МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» (IAS 1) [9] 

Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, 

яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними 

економічних рішень. 

 

Якщо мета – це те, до чого прагне суб’єкт, 

чого він хоче досягти, то завдання – це 

визначений, запланований до виконання обсяг 

роботи. Відповідно між метою та завданнями 

бухгалтерського обліку є прямий зв'язок – 

завдання ставляться та виконуються виключно 

для досягнення мети, тобто вони деталізують 

мету розкладаючи її на простіші елементи. Але в 

той же час, досить часто, завдання можуть 

виходити за рамки мети, не змінюючи при цьому 

свого цільового призначення. 

Цікавим є підхід Н.М. Малюги до визначення 

завдань бухгалтерського обліку на теоретичному 

рівні: обґрунтування теоретичних аспектів 

бухгалтерського обліку; встановлення загальних 

методологічних основ організації 

бухгалтерського обліку в Україні; розробка та 

удосконалення нормативних документів; 

розробка системи облікових показників 

господарської діяльності та постійне її 

удосконалення; напрацювання сучасних 

технічних прийомів і форм ведення 

бухгалтерського обліку. Що ж до завдань 

бухгалтерського обліку на емпіричному рівні, 

професор стверджує, що на кожному з етапів 

розвитку бухгалтерського обліку вони 

визначаються власником суб’єкта 

господарювання, тобто напряму залежать від 

системи управління [11]. Інші підходи науковців 

до визначення завдань бухгалтерського обліку 

систематизовано у табл. 2. 

Таблиця 2 

Підходи науковців до визначення завдань бухгалтерського обліку 

Автор Завдання бухгалтерського обліку 

1 2 

Ткаченко Н.М. [12] забезпечення наявності первинної документації; 

забезпечення повного відображення всіх витрат; 

побудова обліку на кожному підприємстві; 

ведення обліку кожного виду господарських коштів. 

Хомяка Р.Л. [13] збирання, оброблення та відображення первинних даних про господарську діяльність; 

систематизація, групування та зведення даних з метою одержання підсумкової 

інформації про фінансово-господарські операції підприємства; 

забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх 

користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, що здійснюються 

на підприємстві, та про наявність і стан майна підприємства та його джерел; 

формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, 

регулювання, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Бутинець Ф.Ф. [14] забезпечення збереження майна власника; 

надання інформації для управління господарською діяльністю; 

забезпечення можливості об’єктивно та своєчасно бачити фінансові результати від 

діяльності в розрізі структурних підрозділів чи за кожним контрактом окремо. 
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Продовження табл. 2 
1 2 

Нашкерська Г.В. [15]  виявлення, вимірювання, реєстрація, систематизація та нагромадження інформації про 

діяльність підприємства; 

забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною 

інформацією про дії та події, що відбулися на підприємстві, наявність і стан активів, 

зобов’язань та капіталу; 

оцінка ефективності діяльності підприємства; 

відображення прав і вимог суб’єктів господарювання та їх зміни; 

подання усієї наведеної інформації у грошовому вимірнику 

Загородній А.Г.., 

Партин Г.О. [16] 

здійснення безперервного суцільного, взаємопов’язаного й документального 

спостереження за економічними процесами та явищами на підприємстві; 

забезпечення достовірною і своєчасною інформацією про господарські процеси і 

явища, що здійснювалися на підприємстві, про наявність і стан господарських засобів 

та їх джерел внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації; 

формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, 

регулювання, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства 

Соколов Я.В. [10] забезпечення збереження майна компанії; 

контроль здійснення ефективного управління підприємством; 

квантифікація фінансових результатів, яка передбачає виявлення економічних і 

юридичних наслідків господарських операцій; 

перерозподіл ресурсів в народному господарстві. 
 

Найбільш ґрунтовно і систематизовано 

виокремили завдання бухгалтерського обліку 

Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван-Бреда: 

забезпечення збереження майна власників; 

надання інформації для забезпечення 

ефективного управління підприємством; 

квантифікація (обчислення) фінансових 

результатів; перерозподіл ресурсів у галузях 

економіки [17]. 

Варто усвідомлювати, що даний перелік 

завдань, які ставляться суб’єктами управління 

перед бухгалтерським обліком, не є вичерпним. 

Керівництво кожного суб’єкта господарювання 

деталізує та уточнює ці завдання залежно від 

індивідуальних особливостей господарюючої 

одиниці та пріоритетів її функціонування. 

В свою чергу поняття, «мета» та «завдання» є 

взаємопов’язаними із поняттям «функція», яка є 

формою їх виявлення, тобто виражає 

призначення і роль тих дій, які виконуються у 

процесі виконання завдань.  

За результатами дослідження встановлено 

відсутність єдності між поглядами вчених щодо 

складу, кількості та практичної реалізації 

функцій бухгалтерського обліку (табл. 3), що 

породжує дискусійність зазначеного питання. 

Як стверджує професор В.М. Жук: 

«Класичною» вітчизняною наукою 

бухгалтерського обліку йому відводяться 

наступні ролі: інформаційна, контрольна й 

аналітична» [30]. Саме ці функції розкривають 

сутність бухгалтерського обліку як сервісної 

функції управління. Однак проведений аналіз 

(див. табл. 3) засвідчує тенденцію до 

виокремлення додаткових функцій 

бухгалтерського обліку, які деталізують та 

доповнюють грані процесу управління: 

оцінювальна, зворотного зв’язку, управління, 

виховна, соціальна, слідоутворююча, захисна, 

регулююча, прогностична, мотивуюча. 

Завдання та функції бухгалтерського 

обліку, залежно від таких факторів, як сфера 

діяльності підприємства, ринкові умови 

господарювання, система оподаткування, 

загальна економічна ситуація можуть 

модифікуватись, тобто може відбуватись 

зміщення акцентів щодо актуальності того чи 

іншого завдання чи функції, посилення або 

послаблення їх значення, деталізація з 

врахування особливостей функціонування галузі.  

Механізм впливу зазначених факторів на 

мету, завдання та функції бухгалтерського обліку 

можна представити шляхом екстраполяції теорії 

науково-дослідних програм І. Лакатоса: 

найбільш стійким до змін компонентом 

бухгалтерського обліку, тобто «жорстким 

ядром»,  є мета; завдання та функції, деталізуючи 

та пояснюючи мету, а також забезпечуючи її 

реалізацію виступають «захисним поясом». Під 

впливом різноманітних факторів, які були 

зазначені вище, «захисний пояс» деформується, 

тобто пристосовується до умов середовища. В 

залежності від сили впливу факторів, може 

деформуватися як зовнішнє коло «захисного 

поясу» (функції бухгалтерського обліку), так і 

внутрішнє (завдання бухгалтерського обліку). 

«Жорстке ядро» не передбачає деформації 

внаслідок впливу факторів змін. Однак у випадку 

докорінної зміни економіки існуюче ядро 

руйнується, внаслідок чого утворюється нове, 

тобто змінюється мета бухгалтерського обліку. 
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Таблиця 3 

Функції бухгалтерського обліку  

Функції 

бухгалтерського 

обліку 

Автор 

Ф
.Ф

.Б
у

ти
н

ец
ь
, 

О
.П

.В
о

й
л
а
н

о
в
и

ч
, 

І.
Л

.Т
о

м
аш

ев
сь

к
а 

[1
8

] 
В

.І
.Б

ач
и

н
сь

к
и

й
, 

П
.О

.К
у

ц
и

к
, 

Л
.Г

.М
ед

в
ід

ь
, 

Т
.В

. 
П

о
п

іт
іч

 [
1

9
] 

С
.М

.Г
о

л
ь
ц

о
в
а,

 І
.Й

. 
П

л
ік

у
с 

[2
0

] 

В
.С

.Б
іл

о
у

сь
к
о

, 
М

.І
.Б

ел
ен

к
о

в
а
 

[2
1

] 

Л
.К

.С
у

к
, 

П
.Л

.С
у

к
 [

2
2

] 

О
.В

.Л
и

ш
и

л
е
н

к
о

 [
2

3
] 

Л
.Г

. 
Л

о
в
ін

сь
к
а,

 

Л
.В

. 
Ж

и
л

к
ін

а,
 

О
.М

. 
Г

о
л
ен

к
о

 [
2

4
] 

І.
Б

. 
С

ад
о

в
сь

к
а,

 

Т
.В

. 
Б

о
ж

и
д

ар
н

ік
, 

К
.Є

. 
Н

аг
ір

сь
к
а 

[2
5

] 

В
.С

.Л
е
н

ь
, 

В
.В

.Г
л

и
в
е
н

к
о

 [
2

6
] 

В
.В

. 
С

о
п

к
о

, 
О

.В
. 

Б
о

й
к
о

 [
2

7
] 

В
.Г

.Ш
в
ец

ь
 [

2
8

] 

М
.М

. 
К

о
ц

у
п

ат
р

и
й

, 

Ф
.Ф

. 
Б

у
ти

н
ец

ь
 [

2
9

] 

Н
.М

. 
М

ал
ю

га
 [

1
1

] 

Г
.Г

. 
К

ір
ей

ц
е
в
 [

4
] 

Інформаційна + + + + + + + + + + + + + + 

Контрольна + + + + + +  + + + + + + + 

Аналітична + + +     + + + + + +  

Оцінювальна  +      +  + +    

Зворотного зв’язку  +          +   

Управління    + +  +        

Виховна    +           

Соціальна        +    + +  

Слідоутворююча            +   

Захисна            + + + 

Регулююча             + + 

Прогностична             + + 

Мотивуюча             + + 

 

Прикладом впливу факторів змін на 

«захисний пояс» є послаблення контрольної 

функції бухгалтерського обліку, що пов’язано із 

недосконалістю ринкових механізмів в Україні, 

складною системою оподаткування та 

бюрократичною системою адміністрування 

податків і зборів.  

Малюга Н.М. вбачає проблему 

послаблення контрольної функції 

бухгалтерського обліку у відсутності контролю 

облікових методик суб’єктів господарювання: 

«не всі ринкові механізми працюють на теренах 

нашої держави, а тому зміна політики 

Міністерства фінансів від «бухгалтер повинен» 

до «бухгалтер може» призвела до неможливості 

контролю облікових методик та недостовірності 

облікових даних» [11]. Ми не можемо 

погодитися з даним твердженням, оскільки 

можливість застосування професійного судження 

бухгалтера дозволяє більш точно, враховуючи 

всі аспекти об’єкта обліку, відобразити 

інформацію про нього у звітності. Відсутність 

єдиної та всеохоплюючої методики ведення 

обліку пояснюється процесами глобалізації, 

диверсифікацією бізнесу та, як наслідок, 

гармонізацією вітчизняного обліку з МСФЗ. 

Більш того, саме професійне судження 

забезпечує реалізацію принципу превалювання 

сутності над формою. Недостовірність облікових 

даних, з нашої точки зору, спричинена більше 

бажанням власника мінімізувати податкове 

навантаження та реалізується за рахунок 

існування складної та часом суперечливої 

системи оподаткування, а також некоректним 

застосуванням множинності методик. 

Незважаючи на послаблення контрольної 

функції бухгалтерського обліку, вона разом із 

інформаційною та аналітичною залишається 

загальновизнаною функцією бухгалтерського 

обліку на емпіричному рівні. Але оскільки, 

бухгалтерський облік є не лише практичною 

діяльністю, а і наукою, то його функції мають 

бути конкретним вираженням його місця та ролі 

не лише в управлінні кожним підприємством чи 

установою, а й у ідентифікації бухгалтерського 

інституту в соціально-економічному просторі. 

Виникнення та розвиток додаткових функцій 

бухгалтерського обліку і є результатом існування 

такого виклику. Враховуючи це, В.М. Жук 

пропонує наукову гіпотезу розвитку функцій 

бухгалтерського обліку, що базується на 

діалектичній взаємодії функціональної 

затребуваності і функціональних можливостей 

бухгалтерського обліку. Блок управлінської 

функціональної затребуваності відповідає за 

практичний рівень бухгалтерського обліку, і 

відповідно задовольняється «класичними» 

функціями бухгалтерського обліку. Блок 
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інституційної функціональної затребуваності є 

представленням бухгалтерського обліку як науки 

та як соціально-економічного інституту [30]. 

Інформаційні потреби (запити) цього блоку 

задовольняються шляхом реалізації додаткових 

функції бухгалтерського обліку.  

Варто зазначити, що автор не конкретизує 

перелік функцій бухгалтерського обліку, що 

відповідають за інституційну функціональну 

затребуваність, а навпаки, зазначає, що їх 

кількість необмежена. Ми ж вважаємо, що на 

інституційному (науковому, або ж 

теоретичному) рівні бухгалтерський облік 

відіграє лише соціальну функцію, яка містить в 

собі незліченну кількість аспектів та проявів, які 

дуже часто ідентифікуються науковцями як 

окремі функції.  

Соціальну функцію бухгалтерського обліку 

виокремлюють такі вчені як  Н.М. Малюга, 

М.М. Коцупатрий, Ф.Ф. Бутинець, 

І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. 

Виникнення соціальної функції пов’язано з 

розвитком світової економіки загалом. 

Структурні зміни у економіці, що 

спостерігаються останнім часом, стимулюють 

трансформаційні процеси в управлінні, а 

відповідно і в бухгалтерському обліку. Сучасний 

стан економіки можна охарактеризувати такими 

поняттями, як соціальна економіка, економіка 

сталого розвитку тощо. Відповідно 

бухгалтерський облік все більше враховує 

суспільні потреби, що змінюються в часі, а також 

приділяє увагу захисту інтересів членів 

суспільства. Однак розвиток бізнесу, збільшення 

його суб’єктів, поява нових форм 

господарювання, особливо таких, що виходять за 

межі національної економіки, зумовлюють 

втрату можливості забезпечення бухгалтерським 

обліком справедливості та соціального захисту. 

Саме завдяки соціальній функції 

бухгалтерського обліку достовірно 

відображаються факти незаконної господарської 

діяльності, що сприяє своєчасному реагуванню 

на них. 

Як вже зазначалось, діалектична єдність 

теоретичного та емпіричного рівнів пізнання 

бухгалтерського обліку у небанківських 

фінансово-кредитних установах реалізується 

шляхом модифікації завдань і функцій 

(захисного поясу) при стабільності мети 

(жорсткого ядра). Модифікація складових 

«захисного поясу» бухгалтерського обліку 

проявляється в ступені та векторі зміни 

(послаблення, посилення) (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Модифікація завдань та функцій бухгалтерського обліку відповідно до особливостей діяльності 

небанківських фінансово-кредитних установ* 

Завдання бухгалтерського обліку Функції бухгалтерського обліку 

Назва 

Зміни 

Назва 

Зміни 

Вектор 

зміни 

Сила 

зміни
* 

Вектор 

зміни 

Сила 

зміни
* 

Забезпечення збереження 

майна власників 
 ** Контрольна  ** 

Квантифікація фінансових 

результатів 
 *** Аналітична  *** 

Надання інформації  **** Інформаційна  **** 

Перерозподіл ресурсів у 

галузях економіки 
 *** Соціальна  ***** 

* 
Відображається по шкалі від * до *****, де * - незначна зміна, ***** - максимальна зміна 

* Розроблено автором 

 

Модифіковані завдання бухгалтерського обліку 

небанківських фінансово-кредитних установ 

характеризуються наступною змістовною 

наповненістю: 

 надання інформації користувачам є 

головним завданням бухгалтерського обліку у 

небанківських фінансово-кредитних установах, 

оскільки від рівня задоволення інформаційних 

потреб користувачів залежить попит на 

фінансові послуги цих установ; 

 перерозподіл ресурсів набуває нової 

актуальності, оскільки фінансові послуги, що 

надаються фінансово-кредитними установами є 

формою такого перерозподілу; 

 збереження майна власників як 

завдання бухгалтерського обліку дещо втратило 

свою актуальність, оскільки небанківські 

фінансово-кредитні установи, як правило, є 

незначними за розмірами, що мінімізує 

можливість нецільового використання чи 

розкрадання майна; 
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 найбільшою втратою актуальності 

характеризується квантифікація фінансових 

результатів, що пояснюється розвитком 

обчислювальної та комп’ютерної техніки, і 

поступовим перетворенням цього завдання у 

технічний процес. 

Що ж до функцій бухгалтерського обліку 

небанківських фінансово-кредитних установ, то 

«класичний» їх склад доповнено соціальною 

функцію, яка найяскравіше проявляється в 

кредитних спілках (комплементарне поєднання 

теорій кооперації і фінансового посередництва). 

Інформаційна та аналітична функції 

небанківських фінансово-кредитних установ, 

залишаючи свою сутність, набувають значної 

актуальності в умовах обов’язкового 

застосування зазначеними установами 

міжнародних стандартів фінансової звітності та 

розвитку ринку фінансових послуг при 

послабленні контрольної функції. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Ефективне управління 

небанківськими фінансово-кредитними 

установами досягається шляхом реалізації 

основних своїх функцій (планування, 

організація, мотивація та контроль), 

взаємозв’язок між якими забезпечується 

системою бухгалтерського обліку. Виконуючи 

сервісну функцію, бухгалтерський облік зазнає 

постійних змін як на теоретичному, так і 

емпіричному рівнях пізнання. 

Визначено, що мета, завдання та функції як 

основні компоненти теорії бухгалтерського 

обліку, перебувають в постійній діалектичній 

єдності та динаміці взаємозв’язків і ролей. В той 

же час мета бухгалтерського обліку не 

передбачає деформації, але у випадку докорінної 

зміни факторів впливу може зруйнуватися, 

внаслідок чого утворюється нова мета. 

Модифікація завдань та функцій 

бухгалтерського обліку небанківських 

фінансово-кредитних установ проявляється у 

послабленні одних та посиленні ролі інших, 

розширенні або звуженні їх змістовної 

наповненості. 

Динаміка господарських відносин останніх 

трьох десятиріч визначила виділення соціального 

напряму діяльності. Посилення його значення та 

наповнення новими напрямами вимагає нових 

методів управління і зміщення фокусу уваги з 

виключно фінансового забезпечення на 

реалізацію соціальних завдань бізнесу. Причому 

сфера фінансового сектору не стала 

виключенням з цього правила. Відповідно, 

виділення соціальної функції бухгалтерського 

обліку обумовлює розширення його 

інструментарію з метою задоволення потреб 

управління. 

Розуміння трансформаційних змін 

трикомпонентної основи (мета, завдання, 

функції) бухгалтерського обліку забезпечує 

підвищення ефективного використання 

потенціалу бухгалтерського обліку для 

забезпечення ефективного управління 

небанківськими фінансово-кредитними 

установами і реалізації соціального значення 

бухгалтерського обліку. 

Перспективним напрямком є дослідження 

модифікації сукупності принципів 

бухгалтерського обліку, а також методів його 

теоретичного та емпіричного пізнання, що 

забезпечують виконання визначених функцій і 

завдань бухгалтерського обліку небанківських 

фінансово-кредитних установ. 
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