Фінансовий та управлінський облік
УДК 657.1

Т.О. Грошева, магістрант, V курс, гр. ОАМ–20, ФОФ
Науковий керівник – к.е.н., доц. С.М. Лайчук

Житомирський державний технологічний університет
ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку та подальшого розвитку і
функціонування. Це можливо забезпечити шляхом здійснення ефективного управління підприємством.
Для вдалого управління підприємством важливим моментом є отримання своєчасної, повної та
достовірної інформації. Забезпечити оперативність отримання такої інформації можна через належним
чином організовану систему бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік – це складна система, яка призначена забезпечити фіксування, обробку,
систематизацію, передачу повної, своєчасної та достовірної інформації управлінському персоналу, на
основі якої будуть прийматись рішення для управління підприємством. Саме тому вона потребує
належної організації .
Організація облiку полягає в цілеспрямованому впорядкуванні і удосконаленні механізму, структури
та принципів бухгалтерського обліку. Вона є важливим елементом для ведення бухгалтерського обліку,
яка повинна виконувати ряд завдань, що забезпечать здійснення ефективного управління підприємством
в цілому.
Питання, пов’язані із організацією бухгалтерського обліку, досліджували такі вчені: Барановська
Т.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дерій В.А., Завгородній В.П., Ковальов В.В., Кужельний М.В.,
Кужельний М.В., Кутер М.І., Лайчук С.М., ЛінникВ.Г., Ловінська Л.Г., Міщенко С.Г, Пушкар М.С. та ін.
У навчальній літературi наводять ряд завдань, які повинна виконати організація обліку для
належного ведення бухгалтерського обліку. Проаналізувавши літературні джерела, нами згруповано і
виділено основні завдання організації бухгалтерського облік на підприємстві. На нашу думку, головними
завданнями організації обліку є:
- упорядкування облікового процесу;
- забезпечення ефективного облікового процесу на основі раціонально організованого
документообороту, комп’ютеризації, впровадження ефективних форм та методів обліку;
- організація ефективної та продуктивної роботи облікових працівників;
- забезпечення постійного підвищення кваліфікації облікових працівників;
- надійна організація та здійснення внутрішнього контролю;
- створення умов для здійснення планування господарської діяльності;
- організація проведення економічного аналізу;
- забезпечення формування своєчасного, повного, достовірного, постійного фіксування інформації
про господарську діяльність підприємства;
- створення умов для своєчасного надання такої інформації зацікавленим користувачам;
- забезпечення організації економічної безпеки даних обліку.
З наведених завдань можна зробити висновок, що головне призначення організації бухгалтерського
обліку полягає у створенні функціональної системи, яка забезпечить відображення й обробку
господарських процесів, на основі якісної методичної бази з дотриманням певних принципів, форм і
способів побудови процесу бухгалтерського обліку.
В процесі виконання наведених завдань, можна прослідкувати взаємозв’язок організації обліку з
іншими науками, дисциплінами та процесами на підприємстві, який зображено на рисунку 1.
На рисунку 1 наведено дисципліни, з якими організація обліку має прямий або безпосередній
взаємозв’язок.
Насамперед, прямий зв’язок організація обліку має з самим бухгалтерським обліком (з теорією
бухгалтерського обліку та фінансовим обліком), оскільки головним призначенням організації обліку є
забезпечити і налаштувати ведення бухгалтерського обліку.
Також достатньо суттєвим є зв’язок організації з комп’ютерно-інформаційними системами, оскільки
на сьогодні, для організації і ведення обліку необхідним є проведення комп’ютеризації обліку, що
забезпечить швидкість формування, обробки та передачі інформації.
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Рис. 1. Зв’язок організації обліку з іншими дисциплінами
У процесі організації обліку необхідно належним чином організувати здійснення контролю та
економічного аналізу даних, що формуються в процесі ведення обліку. Оскільки в процесі ведення
обліку необхідно здійснювати постійний контроль та аналіз показників обліку та звітності. А від
організації залежить періодичність та обов’язковість їх здійснення. В цьому і проявляється тісний
взаємозв’язок організації обліку з господарським контролем та аналізом.
Тісний взаємозв’язок організації обліку можна прослідкувати в управліні персоналом. Оскільки від
організації роботи персоналу залежить ефективність використання робочого часу, продуктивність праці
облікових працівників, що впливає безпосередньо на те хто і як буде формувати та обробляти облікові
дані, а також наскільки вони будуть достовірними та своєчасними.
Також, можна прослідкувати зв’язок організації обліку з управлінським обліком та управлінням
підприємством в цілому. Тому що саме завдяки вдало налагодженій системі облікового відображення,
відбувається формування повної та своєчасної інформації, яка надається управлінському персоналу, а на
її основі відбувається управління і планування ресурсів, витрат, доходів і прийняття необхідних
управлінських рішень.
Отже, через взаємозв’язок організації обліку з наведеними дисциплінами і розкривається її значення
для функціонування, розвитку та управління підприємством.
Організація обліку є важливим і відповідальним етапом для діяльності будь-кого підприємства. Вона
є вагомою основою для процесу ведення обліку та здійснення управління підприємством в цілому.
Оскільки на основі бухгалтерських даних формується управлінська, податкова, фінансова та інші види
звітності, а на їх основі здійснюється економічний аналіз, контроль, планування та прийняття
управлінських рішень. Тому належне ведення обліку залежить від його раціональної організації, що
забезпечить ефективне формування та своєчасну передачу повної, реальної, достовірної інформації, яка
забезпечить ефективне управління підприємством.
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