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ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЙОГО РОЛЬ В БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩІ 

 

Облік - це доволі широке та багатогранне визначення. Потреба в ньому з’явилась досить давно під час 

матеріального виробництва. 

У першій половині ХІХ століття завдяки впливу напрацювань чотирьох відомих бухгалтерів: Арнольда, 

Ахматова, Мудрова та Вавилова відбувається формування школи рахівництва. Всі вони зробили вагомий внесок 

у еволюцію бухгалтерської думки. Процес, що включає в себе такі операції, як: сприйняття, спостереження, 

вимірювання та реєстрацію суспільного життя, явищ природи чи фактів називається обліком. Якщо облік 

звершується над об'єктами господарського характеру, то цей облік має назву господарський. 

В Україні господарський облік ділиться на 3 різновиди: статистичний, бухгалтерський та оперативний. 

Бухгалтерський облік є системою суцільного, документально обґрунтованого, безперервного, взаємопов’язаного 

відтворення господарської діяльності установи, підприємства чи організації з процесом узагальнення всіх, без 

винятку, господарських операцій у єдиному грошовому вимірнику. Це найбільш поширене значення 

бухгалтерського обліку, що прописане в навчальній літературі [1, 423с.]. Метою бухгалтерського обліку є 

здобуття, систематизування та передача користувачам повної та точної інформації необхідної для управління 

діяльністю об’єкта господарювання будь-котрого рівня та масштабу. Без цього різновиду обліку не є можливим 

управління будь-якою ланкою світової економіки [2, 266 с.]. 

Бухгалтерський облік займає одне з головних місць у системі управління підприємством. Він відображає 

процеси обігу, виробництва, розподілу і споживання в даний момент та являється інформаційною базою для 

охарактеризування фінансового стану та створення плану діяльності підприємства. Завдяки інформації, яку ми 

отримуємо від бухгалтерського обліку, можна створити стратегію функціонування підприємства, що буде 

включати в себе такі пункти:  

1) найбільш ефективне використання ресурсів, що є в наявності;  

2) контролювання поточної діяльності підприємства;  

3) створення плану, стратегії та тактики;  

4) під час прийняття управлінських рішень усувається суб’єктивність;  

5) прогнозуються показники розвитку підприємства;  

6) створення нових резервів для того, щоб підвищити ефективність роботи підприємство. 

Функції бухгалтерського обліку: 

1. Інформаційна – забезпечує інформацію про діяльність і фінансовий стан підприємства, 

для користування цими даними внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

2. Контрольна – є необхідною для здійснення контролю методами бухгалтерського обліку, 

для зберігання та ефективного використовування ресурсів, дотримання чинного законодавства, 

виконання планових завдань, угод, умов і контрактів. 

3. Оціночна – використовується для виміру й оцінки ресурсів, визначення собівартості та 

вартості виробленої продукції, розрахування результату діяльності підприємства, та його 

рентабельності. Оцінка - це результат ідентифікації та вимірювання рахунків. 

4. Аналітична – полягає в здійсненні на основі первинних і зведених даних економічного 

аналізу, наявності стану і рухом ресурсів, результату діяльності підприємства і широко 

використовуваних економічно-підприємницьких методів [3, 424 с.]. 

Отже, система бухгалтерського обліку відіграє вагому роль для функціонування будь-якого підприємства, 

так, як має надавати повноцінну, достовірну й точну інформацію для приймання зважених управлінських рішень 

як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами, також за допомогою використання даних саме бухгалтерського 

обліку досягаються цілі сталого розвитку. 
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