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ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА КОНТРОЛЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Управління підприємством потребує 
максимальної реалізації всіх функцій, вклю-
чаючи функцію контролю. Організація є  
важливою складовою управління, належна 
організація контролю зумовлює ефективне 
функціонування підприємства. Тому існує 
об’єктивна необхідність нових підходів до 
системи обліку та контролю на підприємстві. 

Дослідження теоретичних і практич- 
них питань контролю в бухгалтерському об-
ліку вивчалися такими вітчизняними вчени-
ми, як В.А. Дерій, Ф.Ф. Бутинець, Н.С. Віт-
вицька, О.Е. Кузьмінська, В.П. Завгородній, 
В.В. Сопко та ін. 

Метою даного дослідження q обґрун-
тування теоретичних і методологічних основ 
є уточнення окремих питань теорії і практи-
ки контролю бухгалтерського обліку на під-
приємстві. 

Під організацією контролю розуміють 
систему умов і елементів здійснення контро-
лю за раціональним використанням вироб-
ничих ресурсів і готової продукції. Їх при-
значення – удосконалення і раціоналізація 
обробки інформації, розподіл робіт між пер-
соналом бухгалтерії, наукова організація 
праці. 

Організація контролю – це цілеспря-
мована діяльність керівників підприємства 
щодо складання, постійного вдосконалення 
системи контролю з метою забезпечення ін-
формацією внутрішніх і зовнішніх користу-
вачів. 

Організація обліку забезпечує виконан-
ня таких основних завдань: 

своєчасне, повне, достовірне, безпе-
рервне відображення всіх фактів господарсь-
кої діяльності, які були здійснені на підпри-
ємстві; 

обробка даних за допомогою певних 
процедур, прийомів і способів відповідно до 
вихідної інформації; 

складання на основі отриманого маси-
ву обробленої інформації, зафіксованої у  
первинних документах і реєстрах обліку, ба-

лансі, фінансовій звітності й наданні ін-
формації зацікавленим користувачам. 

Організація бухгалтерського обліку пе-
редбачає вирішення таких принципово важ-
ливих питань: розробка концепції облікової 
політики підприємства; межі застосування 
фінансового й управлінського обліку. 

Від вирішення цих питань залежить 
структура і якість обліку, визначення питань 
управлінської системи та функціонування 
інформаційної системи підприємства. 

Суб'єктами в організації бухгалтерсь-
кого обліку виступають керівники підприєм-
ства – директор і головний бухгалтер, об'єк-
том – обліковий процес, праця виконавців, 
організаційне, інформаційне, технічне забез-
печення обліку, тобто система бухгалтерсь-
кого обліку (рис. 1). 

Суб'єкт і об'єкт організації бухгалтер-
ського обліку складається із взаємозв'язаних 
етапів (рис. 2). На першому, методичному, 
етапі організації бухгалтерського обліку 
здійснюється вибір системи конкретних пи-
тань і прийомів, в основі яких лежать доку-
ментування, інвентаризація, використання 
синтетичних і аналітичних рахунків, застосу-
вання методу подвійного запису, оцінка май-
на й зобов'язань, калькуляція, бухгалтерсь-
кий баланс та звітність. 

Другий етап організації бухгалтер-
ського обліку – технічний – це вибір форми 
обліку, що найбільш відповідає галузі і роз-
мірам даного підприємства. Суть його поля-
гає в такому: 

1) виборі способу обробки облікових 
даних – без комп’ютерного чи комп'юте-
ризованого; 

2) розробці переліку і форм облікових 
реєстрів; 

3) встановленні порядку здійснення за-
писів у реєстрах і перенесенні даних у реєстри. 

Третій етап організації бухгалтерсь-
кого обліку – організація роботи облікового 
апарату, або організація управління бухгал-
терії. Він включає:  
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Рис. 1. Схема бухгалтерського обліку 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Етапи організації бухгалтерського обліку 
 
1) встановлення найбільш точної і 

зручної загальної системи обліку; 
2) визначення оптимальної структури 

облікового апарату; 
3) встановлення норм праці і часу, не-

обхідного для виконання робіт і визначення 
оптимальної чисельності бухгалтерів; 

4) набір кадрів і їх навчання; 
5) організацію робочих місць бухгал-

терів; 
6) раціональне розміщення облікового 

апарату; 
7) встановлення даних інформаційних 

зв'язків між окремими частинами бухгалтерії 
і між бухгалтерією й оперативними підрозді-
лами, а також із зовнішнім оточенням; 

8) організацію матеріального, інфор-
маційного і технічного забезпечення обліко-
вих працівників; 

9) мотивацію працівників бухгалтерії; 
10) встановлення правильного і точ-

ного обліку роботи працівників і контроль за 
використанням ними функцій; 

11) організацію архіву бухгалтерських 
документів; 

12) організацію забезпечення і захисту 
облікової інформації. 

Організація бухгалтерського обліку 
включає такі елементи (рис. 3). 

План організації бухгалтерського облі-
ку можна представити схемою (рис. 4). 

Елементи організації контролю: 
 положення про бухгалтерську службу; 
 положення про головного бухгалтера; 
 схеми документообігу; 
 посадові інструкції виконавців; 
 організаційне, правове, методологічне 

забезпечення бухгалтерської служби; 
 наукова організація праці; 
 інші види робіт щодо організації об-

ліку. 
Організація бухгалтерського обліку  

підприємства залежить від виду облікових 
робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших 
умов, а також від тієї облікової політики, яку 
веде підприємство. При цьому свою облікову 
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Рис. 3. Елементи організації бухгалтерського обліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. План організації бухгалтерського обліку 

 
політику підприємство розробляє самостійно 
на основі встановлених загальних правил 
бухгалтерського обліку. 
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