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ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Дем’янишина О. А.  
 
Анотація. У статті розглядається механізм організації облікового процесу та його впливу 

на формування повної облікової інформації і прийняття ефективних управлінських рішень. Дос-
ліджено наукові підходи до визначення терміну «організація обліку» та на основі їх узагальнення 
сформовано авторське визначення. Виявлено, що без досконалої організації бухгалтерського об-
ліку розрахункових операцій є неможливим досягнення позитивних результатів діяльності. Вста-
новлено, що організація обліку це творчий процес на певному підприємстві чи організації й зна-
чною мірою визначається його специфікою: обсягами господарської діяльності, рівнем 
механізації та автоматизації облікових процесів, наявністю висококваліфікованих облікових ка-
дрів, системою управління, звітністю та її періодичністю. Обґрунтовано пропозиції щодо удоско-
налення організації та методики обліку і посилення контролю за станом розрахунків на рівні ок-
ремих підприємств.  
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Abstract. The purpose of the article is to study the essence of the concept of accounting operations 

as a prerequisite for the effective functioning of any enterprise in the modern market environment. The 
article considers the problems of organization of accounting in domestic enterprises. Accounting organ-
ization studies settlement operations. The Ukrainian legislative approach to accounting is analyzed. The 
paper presents the author’s definition of the concept of “organization”. In the article the mechanism of 
organization of registration process and its influence is examined on forming the complete accounting 
information and acceptance of effective administrative decisions. It was revealed that without the perfect 
organization of accounting of settlement transactions, it is impossible to achieve positive results of op-
erations. It is established that the organization of accounting is a creative process at a particular enterprise 
or organization and is largely determined by its specificity: volumes of economic activity, the level of 
mechanization and automation of accounting processes, the presence of highly qualified accounting per-
sonnel, management system, reporting and its periodicity. It is stated that the accounting policy is an 
integral part of accounting organization. Proposals for improving the organization and methodology of 
accounting and strengthening control over the state of settlements at the level of individual enterprises 
are substantiated. The author substantiates that the organization of accounting of settlement operations 
– is the construction of a complex integrated system of information that will provide effective guidance 
and increase the financial performance of any business entity. It is proved that the organization and 
methodology of settlement operations is quite a complex system, on which depends the efficiency and 
correctness of the accepted managerial decisions and the development of the business entity as a whole; 
therefore, it requires constant research and improvement in the context of a separate accounting object 
for the performed calculations. 
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Постановка проблеми. Своєчасні 

та достовірні дані бухгалтерського об-

ліку є основою інформаційного забезпе-

чення будь-якого господарюючого 

суб’єкта, тому потрібним є чітка та ефе-

ктивна його організація. Фінансовий 

стан кожного суб’єкта господарювання 

визначається його взаємовідносинами з 

іншими контрагентами та станом розра-

хунків між ними. Тому одним з пріори-

тетних напрямів удосконалення управ-

ління підприємством є організація 

детального обліку необхідної інформа-

ції про стан розрахунків, що формується 

в системі бухгалтерського обліку та її 

надання зацікавленим сторонам з метою 

прийняття ефективних рішень. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій з проблеми. Питанням ефекти-

вної та досконалої організації обліку на 

підприємствах приділена значна увага 

вітчизняних і зарубіжних науковців, се-

ред яких Ф. Ф. Бутинець, В. П. Завгоро-

дній, В. В. Сопко, М. С. Пушкар, 

С. В. Свірко, В. С. Лень, Й. Бетге, Р. Ен-

тоні, Дж. Рис та інші. Загальні поло-

ження методології й організації обліку 

та контролю розрахунків висвітлено у 

працях деяких зарубіжних та вітчизня-

них авторів (М. Т. Білуха, М. Ф. Огій-

чук, Л. А. Рибіна, Я. В. Соколов, 

О. А. Шевчук, М. М. Шигун). Однак, 

питання раціональної побудови системи 

обліку розрахунків потребує постійного 

удосконалення, тому є актуальним. 

Формулювання цілей дослі-

дження. Метою статті є дослідження 

сутності поняття організації обліку роз-

рахункових операцій як необхідної пе-

редумови ефективного функціонування 

будь-якого підприємства в сучасному 

ринковому середовищі. 

Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Для беззбиткового 

функціонування будь-якого підприємс-

тва необхідним є розробка чіткої органі-

зації бухгалтерського обліку за різного 

роду розрахунковими операціями, які 

здійснюються суб’єктом господарю-

вання в процесі взаємодії із різними ко-

нтрагентами. 

Відповідно до статті 8 Закону Укра-

їни «Про бухгалтерський облік та фінан-

сову звітність в Україні» організація бу-

хгалтерського обліку на підприємстві є 

компетенцією його власника. Власник 

несе відповідальність за: 

- організацію бухгалтерського об-

ліку; 

- забезпечення фіксування фактів 

здійснення всіх господарських операцій 

в первинних документах; 

- збереження та обробку докумен-

тів, регістрів обліку протягом встанов-

леного терміну але не менше трьох років 

[1]. 

Оскільки бухгалтерський облік є 

складним механізмом, призначенням 

якого є забезпечувати інформацією вну-

трішніх і зовнішніх користувачів з ме-

тою ефективного й оперативного управ-

ління суб’єктом господарювання в 

сучасних умовах, тому він має викону-

вати намічені завдання та, відповідно, 

бути організованим відповідно до вимог 

чинного законодавства та на умовах 

конкретного господарюючого суб’єкта. 

Неможливо досягнути позитивних ре-

зультатів діяльності підприємства без 

належної організації бухгалтерського 

обліку, вважає Н. Бондаренко, оскільки 

це однин з найвідповідальніших етапів 

створення підприємства, а також запо-

рука рентабельності в майбутньому [2]. 

Наукова категорія «організація» 

має значну кількість трактувань та цілей 

використання. Зокрема, у Великому тлу-

мачному словнику сучасної української 
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мови [3] вона подається комплексом за-

ходів, зміст яких полягає в координації 

дій окремих елементів системи. Істотно 

повніше і глибше означення цієї катего-

рії подано в іншому Словникові [4], у 

якому вона трактується: 

 внутрішньою упорядкованістю, 

узгодженістю, взаємодією більше чи 

менше диференційованих і автономних 

частин цілого, зумовлюваного його по-

будовою; 

 сукупністю процесів або дій, що 

ведуть до створення та удосконалення 

взаємозв’язків між частинами цілого; 

 об’єднанням людей, які спільно 

реалізують програму або ціль (мету) і ді-

ють на основі певних правил і процедур. 

Проте, як показали особисті дослі-

дження автора, і таке трактування орга-

нізації не охоплює усього того, що по-

винна забезпечувати організація з 

погляду її сутнісно-функціонального 

призначення. У зв’язку з цим означені 

вище твердження цієї категорії виправ-

дано доповнити положеннями з приводу 

розуміння організації деякими іншими 

характеристиками і на розвиток наведе-

них вище означень розглядати її також 

[5]: 

- консолідуючим елементом будь-

якого розвитку, якому, і тільки йому, під 

силу цілеспрямовано об’єднати всі інші 

його складові для одержання очікува-

ного результату; 

- системоформуючою і системоза-

безпечуючою складовою розвитку, яка 

об’єднуючи всі його елементи (підсис-

теми), надає їхній сукупності змісту і ха-

рактеру системи і забезпечуючи водно-

час віддачу результатів її 

функціонування; 

- регулюючим і контролюючим 

елементом будь-якого розвитку, у тому 

числі такого, що стосується сільських 

територій; 

- засобом, що викликає до життя і 

формує організаційні відносини, які ма-

ють або повинні мати місце в організації 

будь-якої виробничої чи невиробничої 

системи. 

Організація облікового апарату – 

це комплекс науково обґрунтованих ор-

ганізаційно-технічних заходів, що забез-

печують виконання облікового процесу 

[6]. 

Ф. Бутинцем разом із колективом 

авторів розрізнив поняття «організація 

обліку» та «ведення обліку» так: «якщо 

власник або керівник веде особисто об-

лік, то на такому підприємстві, як пра-

вило, організація обліку практично від-

сутня, там має місце лише ведення 

обліку. Організація обліку складається з 

двох частин: перша – належить виклю-

чно засновнику (керівнику); друга – є 

спільною: керівника і облікового апа-

рату. Організація обліку – це прерога-

тива засновника (керівника), ведення 

обліку – виключно обов’язки головного 

бухгалтера. За правильність застосу-

вання методології (узгодженої із заснов-

ником) та технології обліку відповідаль-

ність покладається внутрішнім 

нормативним актом на бухгалтерську 

службу. Ведення обліку – це застосу-

вання бухгалтерською службою узго-

дженої з керівництвом підприємства ме-

тодології та технології відображення в 

обліку фактів господарського життя та 

складання фінансової звітності за дію-

чими стандартами обліку» [7]. 

Для забезпечення ведення бухгал-

терського обліку відповідно із чинним 

законодавством, можна обрати такі фо-

рми його організації [8]: 

1) введення в штат підприємства 

посади бухгалтера або створення бухга-
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лтерської служби на чолі з головним бу-

хгалтером; 

2) користування послугами спеціа-

ліста з бухгалтерського обліку, зареєст-

рованого як підприємець, який здійснює 

підприємницьку діяльність без утво-

рення юридичної особи; 

3) ведення на договірних засадах 

бухгалтерського обліку централізова-

ною бухгалтерією або аудиторською фі-

рмою; 

4) самостійне ведення бухгалтер-

ського обліку та складання звітності без-

посередньо власником або керівником 

підприємства. 

Необхідно звернути увагу на той 

факт, що самостійне ведення бухгалтер-

ського обліку не можливе у бюджетних 

установах та на підприємствах, звітність 

яких повинна оприлюднюватися. Також 

треба пам’ятати, що при введенні в штат 

посади бухгалтера керівнику підприєм-

ства забороняється вести облік [8]. 

Р. Ентоні та Дж. Рис розуміють під 

ефективною організація системи бухга-

лтерського обліку специфічну роботу, 

для якої необхідним є високий професі-

ональний рівень [9]. При цьому, на їхню 

думку, досконала система бухгалтер-

ського обліку має задовольняти певні 

організаційні критерії, а саме: низька ва-

ртість обробки облікової інформації; 

швидке отримання облікової інформа-

ції; гарантування вищого ступеня точно-

сті облікової інформації; мінімізація мо-

жливості крадіжок та фальсифікацій. 

Тобто, метою організації бухгал-

терського обліку має бути забезпечення 

якість та економічність формування об-

лікової інформації. 

На думку Ф.Ф. Бутинця можна ви-

ділити три етапи організації бухгалтер-

ського обліку. Перший – методичний 

етап організації бухгалтерського обліку 

– вибір способів та прийомів, що є осно-

вою для таких методів обліку як докуме-

нтування, синтетичні та аналітичні ра-

хунки, подвійний запис, бухгалтерський 

баланс і звітність, інвентаризація, оцінка 

майна та зобов’язань, калькулювання. 

Другий – технічний етап – вибір форми 

обліку, яка найбільш повно характери-

зуватиме та відповідатиме розміру підп-

риємства та його галузі. Третій етап за-

безпечує організацію процесу 

управління в бухгалтерії, тобто органі-

зацію роботи облікового апарату [7]. 

На сьогодні, методологічні та прак-

тичні засади організації бухгалтер-

ського обліку розрахунків, не викорис-

товують можливостей зростання 

позитивного впливу обліку і контролю 

за дотриманням розрахунково-платіж-

ної дисципліни суб’єктів господарю-

вання. 

Розглядаючи поняття розрахунків 

Л. А. Рибіна, висвітлює власне розу-

міння цієї категорії як «...вид носіїв бор-

гових вимог на кошти, які відрізняються 

структурою документів і документообі-

гом, часом і місцем виконання розраху-

нків, ступенем гарантії платежів» [10]. 

Оскільки, облік за розрахунками 

поєднує в собі досить широкий спектр 

контрагентів з якими в ході своєї діяль-

ності будь-яке підприємство має певні 

взаємовідносини, то потребують також 

розв’язання проблеми класифікації цих 

розрахунків з метою побудови раціона-

льної системи їх обліку як інструменту 

управління [11]. 

Проаналізувавши організаційні та 

методичні аспекти обліку за розрахун-

ками підприємства сформуємо структу-

рно-логічну схему (рис. 1). 

  



Дем’янишина О. А. Організація і методика обліку розрахункових операцій на підприємстві 

 

Економічні горизонти № 2(5)'2018           73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема організації розрахункових операцій на 

підприємстві 
Джерело: розроблена автором. 

 

Отже, на нашу думку, саме органі-

заційна складова обліку має бути чітко 

визначена і прописана в обліковій полі-

тиці будь-якого підприємства. 

Все більшого розвитку в Україні в 

останні роки набувають безготівкові ро-

зрахунки. 

На особливості методики бухгал-

терського обліку безготівкових розраху-

нків із використанням платіжних вимог 

впливає предмет розрахунків. Як пра-

вило, ним може бути заборгованість пе-

ред бюджетом, заборгованість перед ми-

тними органами, сума фінансових 

санкцій, висунутих підприємству за по-

рушення розрахунків з бюджетом або за 

укладеними угодами, розрахунки за пре-

тензіями, розрахунки із заробітної плати 

та інші. У разі стягнення коштів як фі-

нансових санкцій зазначені суми у бух-

галтерському обліку відображаються у 

складі витрат звітного періоду з відпо-

відним впливом на фінансові резуль-

тати, що відображені саме в бухгалтер-

ському обліку [12]. 

Визначення ефективної методики 

та форми розрахунків призведе до  

покращення фінансового стану підпри-

ємства, збільшенню його прибутку без 

залучення додаткових капітальних вкла-

день. Головною особливістю, яка визна-

чає прийоми та методи, що використо-

вуються для відображення об’єктів в 

обліку розрахункових операцій, станов-

лять систему взаємопов’язаних елемен-

тів методу бухгалтерського обліку [13].  

Одним із основних напрямів удо-

сконалення взаємовідносин між контра-

гентами при розрахунках є підвищення 

аналітичної цінності облікової та еконо-

мічної інформації. А це, на нашу думку, 

більшою мірою залежить від професіо-

налізму бухгалтерської служби (облі-

ково-аналітичного відділу). 

На сучасному етапі розвитку суспі-

льства роль бухгалтера перейшла від чи-

сто технічного відображення господар-

ських операцій до збільшення участі в 

управлінському процесі, а це в певній 

мірі вимагає значного підвищення рівня 

знань в галузі планування, фінансу-

вання, кредитування, економічного ана-

лізу, права, ефективно використовувати 

сучасні програми для обробки обліково-

Керівник 

Обліково-аналітичний відділ 

Головний бухгалтер 

(бухгалтер) 

розрахунки 

за податками 

і зборами 

розрахунки з пос-

тачальниками та 

підрядчиками 

розрахунки з 

покупцями та 

замовниками 

розрахунки 

за виплатами 

працівникам 

розрахунки з 

підзвітними 

особами 

інші 
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економічної інформації. Тому, кваліфі-

кована кадрова політика має невід’єм-

ний вплив на ефективність організації 

бухгалтерського обліку. 

В діяльності підприємств виника-

ють ситуації, які впливають на своєча-

сне виконання або не виконання зо-

бов’язань. Це означає, що при розра-

хунках із контрагентами у бухгалтерсь-

кому обліку може виникати дебіторська 

або кредиторська заборгованість. Своє-

часний контроль за розрахунками, попе-

редження прострочення кредиторської 

заборгованості повинні бути основою в 

організації їх обліку. 

Висновки та перспективи пода-

льших досліджень. Організація обліку 

розрахункових операцій це побудова пе-

вної складної цілісної системи інформа-

ції, яка забезпечить ефективне керівни-

цтво та підвищить фінансових результа-

тів діяльності будь-якого суб’єкта гос-

подарювання.  

Звичайно для кожного підприємс-

тва організаційна структура обліку буде 

своєрідна, оскільки це залежить від оз-

нак, що характеризують галузеву специ-

фіку підприємства, організаційно-пра-

вової форми та інших особливостей. 

Підводячи підсумки можна сказа-

ти, що організація і методика розрахун-

кових операцій досить складна система, 

від якої залежить ефективність та прави-

льність прийнятих управлінських 

рішень та розвиток суб’єкта господарю-

вання в цілому, тому вона потребує 

постійного дослідження та удоскона-

лення в розрізі окремого об’єкта обліку 

за здійсненими розрахунками.
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