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ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 

За сучасних умов найважливішою метою перетворень національного 

механізму бухгалтерського обліку є прискорення процесу його проведення, 

згідно вимог, що висовуються ринковою економікою та міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку [1]. 

Метою бухгалтерського обліку є надання фінансової інформації 

заінтересованим сторонам бізнесу: менеджменту, інвесторам і кредиторам.  

Так, менеджери потребують точних і своєчасних фінансових даних для 

прийняття рішень, і бухгалтери є тими, хто «виробляє» цю інформацію. У той 

час як бухгалтерський процес збирає дані і представляє їх у різних типах звітів, 

бухгалтери допомагають інтерпретувати значення звітів і пропонують способи 

використання цих даних для вирішення бізнес-проблем. 

Бухгалтерський облік можна розділити на дві форми: управлінський і 

фінансовий. Управлінський облік допомагає вести бізнес, а фінансовий облік 

показує, наскільки добре він працює. Управлінський облік створює внутрішні 

звіти, які призначені для керівництва і використовуються для прийняття 

рішень. Ці звіти змінюються і адаптуються до конкретним цілям і потребам 

окремих менеджерів і зазвичай не передаються стороннім особам за межами 

компанії. Бухгалтерський облік відіграє важливу роль в оцінці життєздатності 

інвестицій. Правильний розгляд інвестицій вимагає ретельного аналізу витрат 

і прогнозів майбутніх грошових потоків. Повинні бути дотримані певні 

критерії, такі як визначення перешкод для повернення інвестицій. Бухгалтери 
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компанії проаналізують цифри по кожній інвестиції, розрахують норму 

прибутку для кожного проекту і представлять свої висновки керівництву. Це 

ситуація, коли бухгалтерські процедури продукують відповідні фінансові дані, 

необхідні керівництву для прийняття рішень. Їм також необхідно вивчити 

різні способи фінансування цих інвестицій. Рішення завжди повинні 

підкріплюватися достовірними фактами і цифрами.  

Компанії повинні дотримуватися урядових постанов і платити податки 

на прибуток, податки на соціальне забезпечення і ПДВ. Бухгалтери стежать за 

тим, щоб звітність була точною і своєчасною. Будь-які помилки, допущені при 

звітності про доходи, можуть привести до штрафів і пені. 

Успішні організації створюють плани для досягнення своїх цілей. Ці 

плани включають прогнози руху грошових коштів, планування продажів, 

закупівлю основних засобів та прогнозування рівнів запасів. Бухгалтерський 

аналіз історичних даних забезпечить основу для складання прогнозів і 

розробки планів по досягненню цих цілей. Використання даних 

бухгалтерського обліку для складання бюджету Бюджети необхідні для 

ведення успішного бізнесу. Бухгалтерський облік використовує історичні 

дані, щоб сформувати основу для майбутніх бюджетів і контролю витрат. 

Володіючи цією інформацією, менеджери можуть складати бюджети 

накладних витрат і плани продажів, а також створювати прогнози грошових 

потоків. Потім вони відстежують регулярні бухгалтерські звіти, щоб 

переконатися, що витрати не виходять за рамки бюджету [2].  

Враховуючи вищевказане, можна сказати, що бухгалтерський облік має 

надзвичайно важливе значення у галузі управління підприємствами. Так як, 

саме цей вид обліку відображає витрати, обіг на підприємстві, всі процеси та 

явища виробничого процесу, що є важливими складовими інформаційної 

основи, для охарактеризування його фінансового стану, а також прийняття 



 
 

218 

 

рішень щодо проведення подальшої політики його діяльності та 

функціонування, а саме: 

1. Найбільш ефективне використання ресурсів підприємства 

2. Контроль за його діяльністю 

3. Організаційна стратегія функціонування даного суб’єкта економіки 

4. Прогноз розвитку підприємства 

5. Визначення основних резервів для ефективності його діяльності  

Отже, бухгалтерський облік надає повну та достовірну інформацію 

функціонування підприємства, впливаючи цим самим на прийняття та 

вживання заходів, необхідних для покращення його економічного стану та 

зміцнення положення на ринку [3]. 
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