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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Сучасні підходи до управління організацією вимагають формування 

стратегічних цілей й побудови відповідно до них адаптованої організаційної 

структури, яка буде забезпечувати ефективне виконання бізнес-процесів. 

Управлінська інформація допомагає керівникам різних рівнів акумулювати ресурси 

компанії для проведення економічного аналізу, виділення критеріїв виконання 

проміжних цілей і завдань й оцінки загального стану в умовах конкурентного 

середовища. Оволодіння основами класичної теорії бухгалтерського обліку й 

слідування нововведенням національних й міжнародних норм у сфері складання 

фінансової та бухгалтерської звітності у значній мірі визначає обґрунтованість й 

оптимальність прийнятих управлінських рішень, що обумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Вагомий внесок у розвиток теоретичних і методичних засад облікових 

процесів і систем здійснили видатні зарубіжні та вітчизняні дослідники, серед яких 

слід назвати: Т.В. Бочулі, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.С.К. Едварда, 

В.М. Жука [1-7] та ін. Окремі аспекти у розкритті ролі організації ТА ведення 

бухгалтерського обліку в контексті управління суб’єктом господарювання 

висвітлені в роботах В.В. Вольської, C. Drury, М.В. Корягіна, О.А. Лаговської, 

О.О. Назаренко [8-12]. Однак, проблема якісного й оперативного складання 

бухгалтерської звітності та кваліфікованого оперування бухгалтерськими даними 

для цілей ефективного функціонування управлінських механізмів залишається 

відкритою для дослідження. 



Процес побудови ринкових відносин викликав появу різноманітних форм 

власності і нових видів підприємницької діяльності. Продовжують 

реалізовуватися операції у сфері вексельного обігу, випуску акцій та інших 

цінних паперів, набувають змін принципи фінансування й кредитування 

виробничо-господарського сектору, розширяється коло операцій із іноземною 

валютою. У зв'язку з цим сформована протягом багатьох років система 

бухгалтерського обліку, складання і подачі звітності нашої держави потребує 

подальшого удосконалення на основі досвіду країн Заходу, зокрема щодо 

імплементації у національну модель управління міжнародних стандартів [8]. 

Дані звітності повинні максимально відповідати й об’єктивно відтворювати 

процеси, які відбуваються протягом операційного циклу, оскільки вони виступають 

ключовим джерелом для аналізу та оцінки виробничого, інформаційного, 

соціально-економічного забезпечення основної, фінансової, інвестиційної та інших 

видів діяльності суб’єктів господарювання. Ефективність управлінської функції, а 

також точність планування залежать від достовірності бухгалтерської звітності, від 

своєчасності складання і надання її зовнішнім і внутрішнім користувачам для 

прийняття поточних і стратегічних рішень [13]. 

Важливе значення має встановлення порівнянності звітних показників з 

аналогічними, що мали місце у минулих звітних періодах. Застосування єдиної 

системи показників організації дозволяє складати звітні зведення за галузевою, 

районною ознакою, а також в межах народного господарства в цілому. 

Документом, який відтворює ключові напрями і закріплює порядок облікового 

процесу, виступає облікова політика. Положення, які затверджуються керівним 

апаратом в обліковій політиці організації, містять сукупність способів ведення 

бухгалтерського обліку, методів реалізації первинного спостереження, вартісного 

виміру, поточного групування й підсумкового узагальнення фактів господарської 

діяльності.  

Таким чином, формування функціональної облікової політики відповідно до 

реалій виробничих процесів суб’єкта господарювання та його організаційної 

структури,  слідування принципам складання фінансової і бухгалтерської звітності, 



врахування міжнародних стандартів облікової практики дозволяють сфокусувати 

увагу управлінців на проблемах стратегічного розвитку та сприятиме побудові 

цілісної управлінської системи організації. 
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