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МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЙОГО РОЗВИТКУ

Розвиток України на сучасному етапі характеризується швид-
ким розвитком ринкової економіки та інтеграцією у систему
міжнародних економічних відносин.

До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні ін-
вестиції, які наведено на рис. 1. За цих умов суттєво зростає роль
і місце бухгалтерського обліку в економіці, оскільки, завдяки йо-
му приймаються рішення про зміни та оновлення напрямів виро-
бництва, відповідно до кон`юктури ринку.
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Рис. 1. Види залучених інвестицій

Сучасний бухгалтерський облік в системі управління підпри-
ємством відіграє головну роль, здійснюючи процес висвітлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі
інформації про господарську діяльність, капітал і зобов’язання
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підприємства, і може використовуватись як зовнішніми, так і
внутрішніми користувачами.

На сучасному етапі трансформація економіко-правового сере-
довища, курс на ринкові та інтеграційні перетворення супрово-
джуються реформуванням бухгалтерського обліку. Проведення
заходів з реформування обліку потребує перегляду та оновлення
нормативно-методичної бази. Тому зараз нагальним завданням
стали розробка й адекватне застосування такої методології бух-
галтерського обліку і звітності, що відповідає міжнародним стан-
дартам, які, в свою чергу, є найуніфікованішими вимогами до ор-
ганізації та ведення бухгалтерського обліку й орієнтовані на
зближення національних систем обліку [1, с.16].

Визначимо передумови подальшого розвитку бухгалтерського
обліку (рис. 2) [2, с. 9].

уточнення та дотримання в умовах активного розвитку різноманіт-
них облікових систем концептуальних основ і методологічної бази
бухгалтерського обліку

уніфікація методики визначення даних бухгалтерського обліку та
показників фінансової звітності, термінології бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародної практики стандартизації

гармонізація на основі міжнародних стандартів фінансової звітності
та з урахуванням вітчизняних потреб і можливостей методики обліку
підприємницької та непідприємницької діяльності (підприємств, фі-
нансових установ, органів державного сектора)

безперервна професійна освіта, реалізація програми сертифікації бу-
хгалтерів та аудиторів із забезпеченням прийнятних для широкого
загалу умов та належного рівня оцінювання

Передумовами подальшого розвитку бухгалтерського обліку є

Рис. 2. Передумови подальшого розвитку бухгалтерського обліку

Однією з головних перспектив сучасного розвитку обліку є
організація бухгалтерського управлінського обліку та впрова-
дження стратегічного обліку на підприємстві і постійний конт-
роль за виконанням управлінських завдань.

Збереження концептуальних основ бухгалтерського обліку на
основі цілісності, системності та дієвості в межах чинного право-
вого поля є запорукою стабільності враховуючи економічні особ-
ливості України.
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Отже, важливість бухгалтерського обліку обґрунтовується йо-
го місцем і роллю на підприємстві та зростанням цінності обліко-
вої інформації. У сучасних умовах господарювання практично
неможливо управляти складним економічним механізмом госпо-
дарюючого суб’єкта без сучасної, повної та достовірної економі-
чної інформації, яку дає тільки чітко налагоджена система обліку.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Результатом процесу реалізації є суспільна корисність ви-
робленого продукту, його відповідність вимогам покупця, за-
мовника або ринку. Шляхом зіставлення доходів і витрат під-
приємства визначається фінансовий результат. Реалізація
продукції, товарів, робіт, послуг є найважливішим джерелом
доходів підприємства, оскільки формує прибуткову частину
бюджету держави.

На сьогодні серед науковців відсутній єдиний погляд щодо
визначення поняття «процесу реалізації».

В.Г. Швець зазначає, що процес реалізації — це сукупність
операцій з продажу готової продукції споживачам [1, с. 104].

П.Л. Сук відмічає, що процес реалізації являє собою сукуп-
ність операцій з продажу готової продукції, виконаних робіт і на-
даних послуг, де відбувається передача готової продукції спожи-
вачам, одержання оплати від них, виявлення результату діяль-
ності [2, с. 330].

На думку авторів [3], реалізація продукції — завершальна ста-
дія кругообігу засобів суб’єкта господарювання, на якій здійс-




