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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд проблемних питань

теорії бухгалтерського обліку в історичному
розвитку, а також пропозицію можливих
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ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT PROCESS

Необхідність здійснення комплексних заходів щодо вдосконалення діючої системи бухгалтерського обліку та
звітності викликана насамперед зміною економічного середовища діяльності господарюючих суб'єктів, розширенN
ням взаємовідносин з суб'єктами світового ринку, появою нових об'єктів підприємницької діяльності, змінами праN
вової бази. Теорія як система основних положень і ідей в тій чи іншій галузі знання — основа будьNякої науки і, по
суті, головне її зміст. Функцією науки, що представляє собою сферу людської діяльності, є вироблення і теоретична
систематизація об'єктивних знань про предмет наукового дослідження. Більшість видів інтелектуальної діяльності,
щоб вважатися наукою, повинні мати свою теоретичну основу. До їх числа належить облік, економічний аналіз і
аудит. Нині більшNменш грунтовно розробленою вважається теорія бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності, хоча і тут багато що потрібно переосмислити і розвинути стосовно можливостей сучасних інформаційN
них технологій і умов здійснення виробничоNфінансової діяльності підприємств зараз і в майбутньому.

The need for comprehensive measures to improve the existing system of accounting and reporting is primarily due to
changes in the economic environment of economic entities, expanding relations with world market participants, the emergence
of new business objects, changes in the legal framework. Theory as a system of basic principles and ideas in a particular field of
knowledge — the basis of any science and, in fact, its main content. The function of science, which is a sphere of human
activity, is the development and theoretical systematization of objective knowledge about the subject of scientific research.
Most intellectual activities, to be considered a science, must have a theoretical basis. These include accounting, economic
analysis and audit. Currently, more or less thoroughly developed is the theory of accounting and analysis of economic activity,
although here much needs to be rethought and developed in relation to the capabilities of modern information technology and
the conditions of production and financial activities of enterprises now and in the future.

For the proper functioning of any market link economy, it is essential that participants, when making decisions, have
truthful and objective information about property, financial and financial condition, results of work — profits, income
or losses, as well as the features of their achievement (based on preliminary data) as in their enterprise, and partners.
Such information is provided only by the accounting system.

Accounting is used in all areas of business — production, commercial, banking, insurance, in all industries and subsectors
— industry, agriculture, construction and more. In each sphere (type) of activity, in each branch of management accounting
has specific features. However, the initial provisions of accounting are the same, common to all activities and in all sectors
of the economy. Accounting as an information system is divided into open, such that can be published, and closed, which is
a trade secret of the enterprise. The first forms the concept of financial accounting, the second — internal (managerial,
production) accounting. As for the initial provisions, they are common, common to both financial and internal accounting.

Ключові слова: теорія обліку, бухгалтерський облік, аудит, управління бізнесом, бізнесA
рішення, методи обліку, стратегічне планування та облік, облікова освіта.
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шляхів їх вирішення. Зроблено основний вис&
новок про необхідність відокремленої теорії
бухгалтерського обліку і її основних посту&
латів, що включають певні поняття, зміст та
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сферу функціонування обліку для внутріш&
нього управління діяльністю підприємств, ме&
тоди бухгалтерського обліку та аудиту.

МЕТОДОЛОГІЯ
Методологічною основою стали наукові

праці вітчизняних і зарубіжних вчених. У про&
цесі написання статті використовувалися мето&
ди порівняння, індукції, дедукції, аналізу, син&
тезу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерсько&
го обліку і звітності в чому визначені прагнен&
ням подолати основні недоліки бухгалтерсько&
го обліку, які відзначаються і відзначалися та&
кими вітчизняними та зарубіжними вченими:
Івашкевич В.Б., Богатая І.Н., Євстафєва Е.М.,
Канцедал Н.А., Краус Н.М., Голобородько
О.П., Павликівська О.І., Семенишена Н., Шиш&
кова Н.Л., Яструбський М.Я. і ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Теорія бухгалтерського обліку, як система
і основа практики його застосування, стала
формуватися порівняно недавно і знаходиться
в початковій стадії свого розвитку. Якщо пер&
шим, судячи зі збережених в історії публікацій,
методологічних питань бухгалтерського обліку
близько семи століть, то теорія бухгалтерсько&
го обліку в її сучасному розумінні не налічує і
сімдесяти років. Деякі її поняття, методи і про&
цедури (наприклад, рекомендації про не&
обхідність щоденного обліку витрат сировини,
матеріалів та інших ресурсів, угруповання вит&
рат в залежності від ступеня їх змінності від
величини визначального фактора, розрахунок
точки нульового прибутку, ідеї стандарт&кос&
та та нормативного обліку) з'явилися раніше
цього терміну, проте як система, вид відокрем&
леного обліку, навчальна дисципліна для вик&
ладання в нашій країні сформувався лише до
кінця XX ст. Трохи раніше це відбулося за кор&
доном [3; 8; 9].

Бухгалтерський облік спочатку призначав&
ся для господаря&власника закладу і служив
його інтересам. Тільки в середні віки держави
Європи оцінили можливості бухгалтерського
обліку для оподаткування і стали вводити єдині
регламентовані законодавчі правила органі&
зації і ведення справ в бухгалтерії підприємств.
Це стосувалося обов'язковості первинного до&
кументування, єдиних правил оцінки і списан&
ня активів, визначення фінансових результатів

діяльності та необхідності підтвердження да&
них бухгалтерської звітності незалежним ауди&
тором. Бухгалтерський облік і звітність все
більшою мірою стали орієнтуватися на зов&
нішніх споживачів (інвестори, кредитні устано&
ви, статистичні та податкові органи держави),
хоча багато даних обліку і звітності залишали&
ся і залишаються затребуваними і для внут&
рішнього управління.

Потреба в обліковій інформації для свого
підприємства не тільки збереглася, а й посили&
лася в зв'язку з ускладненням виробничої
діяльності, господарського життя і фінансових
відносин організацій. З'явився ринок цінних
паперів, більш різноманітними стали фінансові
та банківські розрахунки і операції, виробниц&
тво від ручного індивідуального ремесла перей&
шло до стандартизованого, потоковим мето&
дам, різко підвищилася роль техніки і техно&
логії у виготовленні продукції та наданні по&
слуг, в рази зросла їх номенклатура. Частково
цю проблему формування інформації, необ&
хідної для внутрішнього управління, намагали&
ся вирішити за рахунок розробки і експлуатації
різних варіантів диспетчерського, оперативно&
технічного, щоденного обліку роботи підприє&
мства, проте всі зазначені системи засновані на
кількісних показниках діяльності і не включа&
ють вартісні, на яких будується управління еко&
номікою господарюючого суб'єкта. Існували й
спроби використання для управління підприє&
мством даних щоденного обліку собівартості
продукції, робіт, послуг, але і вони виявилися
невдалими, головним чином тому, що отрима&
ну інформацію не можна було визнати бухгал&
терською [5]. Бухгалтерія відповідає за дос&
товірність своєї звітності тільки після повного
завершення облікових процедур, включаючи
закриття рахунків, визначення оборотів і саль&
до по кожному з них. Таке може статися не
раніше закінчення облікового періоду, тобто як
мінімум не раніше місяця. Для управління по&
трібна інформація до моменту прийняття
рішення, тобто в будь&який день місяця або чим
швидше, тим краще. До того ж дані бухгал&
терського обліку і звітності характеризують
минуле і сьогодення, а для управління, крім
того, потрібна інформація про можливе май&
бутнє. Неможливість існуючої системи бухгал&
терського обліку передбачити, що чекає
підприємство найближчим і більш віддалений
час, "заглянути" після звітного року вперед, що
для будь&якого управління обов'язково, при&
звело до необхідності особливого виду обліку —
управлінського і найбільш розвиненою форми
використання його даних — контролінгу.
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Розмежування двох видів обліку відбулося
головним чином в останні двадцять років. У ре&
зультаті облікова інформація стала виконува&
ти в багатьох організаціях іншу, додаткову
функцію, а бухгалтер з бухгалтерського обліку
отримав якісно новий статус. Управлінська об&
лікова інформація стала використовуватися в
поєднанні з інформацією, раніше не відображе&
ною в бухгалтерському обліку, така, наприк&
лад, як показники ринкової кон'юнктури, за&
доволеність споживача, внутрішня ефектив&
ність виробничих витрат і мотивація праців&
ників. Як наслідок, фахівці з бухгалтерського
обліку все більше залучаються в такі сфери гос&
подарської діяльності підприємства, як марке&
тинг, розробка, виготовлення і збут продуктів,
управління матеріальними і трудовими ресур&
сами.

Одних традиційних облікових методів ви&
являється вже недостатньо; функції бухгал&
тера з бухгалтерського обліку складаються
не просто в підготовці періодичних звітів про
витрати і результати діяльності для менед&
жерів різних рівнів управління, але в забез&
печенні відповідної фінансової та нефінан&
сової інформацією керівників, які відповіда&
ють за прийняття рішень з цілого ряду про&
фесійних питань, таких як маркетинг, фінан&
сова та організаційна діяльність, цінова по&
літика, стратегічне планування та контроль
[11].

Всі ці аспекти в тій чи іншій мірі повинні бути
об'єктом теорії бухгалтерського обліку. Поча&
ток теорії формування і практичного викорис&
тання системних методів обліку для внутріш&
нього управління економічними показниками
діяльності підприємств було покладено роз&
робкою, апробацією і застосуванням ідей вдос&
коналення нормативного обліку і контролю
витрат підприємств. Бухгалтерський облік за&
безпечує можливість вибору оптимального для
заданих умов варіанта витрат, прогнозування
витрат і фінансових результатів діяльності,
контролю за ними шляхом виявлення відхилень
від заздалегідь встановлених величин. За по&
рівняно менших витратах на ведення обліку
менеджери отримували інформацію для опера&
тивного, цілеспрямованого внутрішньофірмо&
вого управління за усіма основними показни&
ками діяльності підприємства. Крім звичайно&
го, властивого бухгалтерському обліку призна&
ченням, управлінський облік став частиною не
тільки виробничих, а й маркетингових інфор&
маційних систем, використовуваних для ціно&
утворення і ведення переговорів з клієнтами та
профспілками, підведення підсумків руху ка&

піталу і поточних операцій, планування подат&
кових відрахувань [13].

Бухгалтерський облік у нашій країні сьо&
годні набуває все більшого визнання. Вислов&
люється навіть думка про те, що підприєм&
ствам сьогодні потрібно зосередити увагу в ос&
новному на організації та ведення обліку для
внутрішнього управління, а бухгалтерський
облік обмежити необхідністю дотримання ви&
мог податкового законодавства, тобто пере&
творити його в податковий облік. З цим пого&
дитися не можна, оскільки у бухгалтерського
обліку та звітності призначення інше, ніж у по&
даткового, і необхідність в ньому обумовлена
принципами, які наша країна взяла на себе зо&
бов'язання дотримуватися. Потрібна і відо&
соблена теорія такого обліку, його наукова
база. Певною мірою зусиллями зарубіжних і
вітчизняних вчених основа її була створена,
але як будь&яка творча наука зазначена тео&
рія потребує постійного розвитку і вдоскона&
лення. Наукові дослідження з визначення
формуються в пошуку нового, ще не відомо&
го, такого що просуває діючу практику вперед.
Цілком і повністю це відноситься і до бухгал&
терського обліку, в теорії якого ще багато
"білих плям" і різних варіантів вирішення ме&
тодологічних та організаційних проблем. Роз&
глянемо окремі з них в певній сукупності і по&
слідовності, особливо відзначивши, що в
бухгалтерському обліку істотно більше мож&
ливостей для творчого підходу, ніж в обліку
фінансовому, який обмежений рамками нор&
мативно&професійної та державної регламен&
тації.

Сутність бухгалтерського обліку та сфера
його застосування. Сьогодні існує багато трак&
тувань змісту обліку для внутрішнього управ&
ління виробничо&господарською діяльністю
організації, сфери його застосування, об'єктів
і суб'єктів обліку. Одні дослідники бачать в бух&
галтерському обліку засоби і методи отриман&
ня інформації, яка потрібна для прийняття
управлінських рішень керівництвом, інші вва&
жають його набором облікових регістрів для
менеджерів своєї організації, де не допустимі
передбачені обліковою політикою деякі відхи&
лення від абсолютної істини, треті розглядають
бухгалтерський облік як сукупність додатко&
вих методів, що дозволяють оптимізувати
здійснення внутрішньогосподарських розра&
хунків, формування трансфертних цін і т.д.
Існують думки, що бухгалтерський облік — це
добре відомий раніше оперативно&технічний
облік, доданий вартісними показниками, а та&
кож, що він являє собою дещо розлогий розділ
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обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції, робіт, послуг підприємства [4; 7].

Зараз на практиці і в більшості підручників
і навчальних посібників бухгалтерський облік
в основному розглядається як система обчис&
лення і контролю за витратами і результатами
виробничо&збутової, торгової і посередницької
діяльності комерційних організацій [3; 5; 8].
Таке визначення обліку в принципі правильне,
оскільки будь&яке управлінське рішення для
своєї реалізації вимагає відповідних витрат, від
здійснення яких очікується певний результат.
Але це в рівній мірі відноситься і до інших видів
бізнесу господарюючого суб'єкта. На думку
автора, крім виробництва та продажів, в сферу
обліку для менеджерів слід включити і іннова&
ційну, фінансову, маркетингову та іншу комер&
ційну діяльність, незалежно від того, чи здійс&
нюється вона як основний або супутній вид
бізнесу організації.

Можливість включення в сферу бухгал&
терського обліку всіх видів підприємницької і
некомерційної діяльності обумовлена не тільки
тим, що всі вони так чи інакше пов'язані з ви&
тратами, які вимагають контролю і управління.
Багато в чому спільними є способи бюджету&
вання, нормування витрат, виявлення відхилень
від норм, методи їх факторного аналізу та оці&
нки раціональності. Стосовно до витрат, неза&
лежно від їх галузевої та функціональної на&
лежності, тут застосовні різні варіанти властиві
тільки бухгалтерському обліку методики.

У сукупності система бухгалтерського об&
ліку повинна включати формування інфор&
мації:

— для менеджменту різного рівня відпові&
дальності за прийняті рішення по управлінню;

— з метою контролю виробничо&збутової,
інноваційної та фінансової діяльності;

— для ціноутворення на продукцію і послу&
ги, здійснення цінової і податкової політики;

— для аналізу руху основного і оборотно&
го капіталів і поточних операційних витрат;

— для ведення переговорів з клієнтами,
профспілковими організаціями, представника&
ми муніципальної влади.

Будь&яке управління пов'язано з необхід&
ністю контролю за виконанням управлінських
рішень. У бухгалтерському обліку контрольні
функції проявляють себе дещо по&іншому. Тут
присутні не тільки спостереження вищого ке&
рівництва за роботою підрозділів або осіб, але
передусім самоконтроль виконання службових
обов'язків менеджера, перевірка того, як він
сам сприяє досягненню цілей організації і на&
скільки ефективно і оперативно здійснює ко&

ригувальні дії, якщо цього не відбувається. Кон&
троль включає встановлення стандартів діяль&
ності, виявлення відхилень і визначення спо&
собів їх усунення. Крім звичайного для обліку
контролю за витратами, бухгалтерський облік
повинен здійснювати контроль і за операційни&
ми витратами.

Операційні витрати в бухгалтерському об&
ліку — це витрати за операціями виготовлення
і збуту продукції і послуг, а також витрати,
пов'язані з укладенням угод: з вибором парт&
нерів, з підписанням договорів і угод, із
здійсненням контролю за їх виконанням, адап&
тацією до змін в діяльності.

У кінцевому підсумку ефективне управлін&
ня є не що інше, як правильний вибір цілей управ&
ління і їх досягнення з мінімальними витрата&
ми.

Головним у методиці бухгалтерського об&
ліку завжди була орієнтація на визначення оп&
тимальних (з кількох альтернативних) показ&
ників виробничо&фінансової діяльності на най&
ближче і віддалене майбутнє, а також виявлен&
ня відхилень від заздалегідь заданих пара&
метрів. Це стосується запасів товарно&мате&
ріальних цінностей, витрат за видами, місцями
формування і центрам відповідальності, над&
ходжень і витрат грошових коштів, результатів
основної, інноваційної та іншої комерційної
діяльності. В результаті коригуючий вплив на
керований об'єкт (запаси, витрати, прибуток і
ін.) здійснюється на основі інформації про
відхилення від заздалегідь заданих параметрів
стану або поведінки об'єкта управління. Дані
про відхилення використовуються для виявлен&
ня причин перевитрат, подорожчань, непродук&
тивних витрат, зниження рівня продажів, ви&
ручки і прибутку. Результативність та ефек&
тивність рішень з управління виробничо&госпо&
дарською діяльністю підприємства при цьому
істотно підвищується.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Для подальшого розвитку теорії та практи&

ки бухгалтерського обліку необхідні більш дос&
коналі методи стандартизації, нормалізації,
нормування керованих параметрів і відхилень
від їх заданої величини, в тому числі з викори&
станням економіко&математичних методів і ІТ&
технологій. Навіть у частині витрат на вироб&
ництво і продаж продукції, роботи, послуги,
закупівлю і реалізацію товарів в торгівлі
потрібні більш економічно і математично об&
грунтовані методики прогнозування, плануван&
ня, обліку і регулювання спочатку заданих ви&
трат за різних умов і обставин їх формування.
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Водночас слід враховувати рівень завантажен&
ня виробничих потужностей і можливість ви&
користання інших можливостей підприємства,
що дозволить оцінювати ефективність вкладе&
ного в бізнес капіталу. Капітал завжди був і за&
лишається обмеженим і дефіцитним ресурсом,
крім того він має тенденцію до подорожчання.
Будь&яка незлагодженість у завантаженні ус&
таткування та інших основних засобів, а також
надлишки запасів матеріальних ресурсів і
збільшена чисельність виробничого і обслуго&
вуючого персоналу ведуть до невиправданих
витрат і знижують конкурентоспроможність
підприємства.

Таким чином, в якості основних тенденцій
розвитку бухгалтерського обліку та звітності
слід виділити:

1) створення досконалішої законодавчої
бази для застосування МСФЗ;

2) націленість економічних суб'єктів на фор&
мування інтегрованих обліково&аналітичних
систем із застосуванням в їх рамках різних
видів обліку, а також фінансової та нефінан&
сової звітності;

3) зміна системи регулювання бухгалтерсь&
кого обліку та звітності і формування зміша&
ної моделі регулювання;

4) вдосконалення аудиторської діяльності
на основі її стандартизації, посилення вимог
до підготовки аудиторів, а також введення
вимоги про організацію в кожному економі&
чному суб'єкті системи внутрішнього контро&
лю;

5) реформування системи підготовки та пе&
репідготовки бухгалтерів та аудиторів.
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