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ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Бухгалтерський облік ― основа інформаційної системи підприємства,
найважливіший інструмент для прийняття управлінських і фінансових
рішень як всередині організації, так і зовні, при цьому

забезпечує

життєдіяльність таких функцій, як інформаційна, планування, контролю,
аналізу і безпеки. Облік відображає господарську діяльність підприємств,
організацій, установ та охоплює всі засоби господарства, джерела їх
формування, господарські процеси і результати діяльності.
Бухгалтерський облік це впорядкована система збору, реєстрації та
узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання
суб’єкта господарювання, їх рух, шляхом безперервного і документального
обліку всіх господарських операцій. Нестача інформації не дає змоги
одержати повне уявлення про стан досліджуваного об’єкта, доводиться
інтуїтивно доповнювати її можливими варіантами. Надмірна кількість
інформації заважає швидкості обробки і осмислення, вимагає додаткових
витрат часу і праці, не завжди вдається вичислити головне, вловити
закономірності та тенденції, встановити причинно-наслідкові зв’язки,
внаслідок чого можливі хибні висновки, необґрунтовані рекомендації.
Дослідженням ролі інформаційного забезпечення системою обліку в
управлінні підприємством займались такі вчені, як Н. А. Єрмакова, А. Х.
Курманова, І. Є. Мізінковський, Т. В. Зирянова, Ю. С. Тарновська, Ю. Д.
Чацкіс.

У сучасних умовах зростає необхідність у нових підходах до
управління підприємством як складною системою, що є одним з ключових
напрямів стабілізації вітчизняної економіки в цілому. Підприємства,
прагнучи прибутковості своєї діяльності і стійкого функціонування у
довгостроковій

перспективі,

намагаються

використовувати

передові

технології в управлінні, щоб забезпечити спрямованість, узгодженість і
наукову обґрунтованість прийняття управлінських рішень, які стосуються
всіх аспектів його господарської діяльності.[2]
Критерієм ефективного управління сучасними підприємствами є
максимальне задоволення якісною і корисною бухгалтерською інформацією
усіх учасників виробничо-господарської діяльності. У США корисність
інформації характеризується такими ознаками, як цінність (значимість) і
надійність (достовірність).
В умовах ринкової економіки, конкуренції

виникає необхідність

захисту інформації від несанкціонованого доступу до неї, боротьби з
промисловим шпигунством, збереження комерційної таємниці.
важливим

питанням, на сьогоднішній день,

інформаційної

безпеки підприємства, яка

є

Тому

організація належної

можлива лише за умови

формування в системі обліку правдивих та достатніх інформаційних масивів
які можна використовувати для оцінки фінансових результатів підприємства.
Сформувати вказані масиви даних можливо лише за умови належної
організації обліку на підприємстві.
Призначенням організації обліку є удосконалення та раціоналізація
обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова
організація праці. Без організованого обліку неможлива діяльність суб’єктів
господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України.
Зокрема розділу ІІІ Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні».
Якщо якість управлінських рішень різних суб’єктів господарювання
залежить від якості облікової інформації, то для її підвищення, сприятиме

виважений процес вибору форми організації ведення бухгалтерського обліку,
тому, що самостійне ведення обліку або залучення сторонніх осіб потребує
від суб’єктів господарювання різних витрат на організацію ведення обліку,
впливає на можливість отримання оперативної та своєчасної облікової
інформації, а також на рівень її конфіденційності. Тому виникає необхідність
розробки теоретичних та практичних пропозицій щодо визначення форми
організації бухгалтерського обліку.
Керівництву підприємства в сучасних умовах слід зробити систему
бухгалтерського обліку інструментом стратегічного управління. При цьому
необхідно відзначити, що:
 Ефективність систем обліку визначається, її впливом на результати
діяльності підприємства;
 Методи бухгалтерського обліку повинні розглядатися з точки зору їх
впливу на досягнення цілей підприємства;
 Система обліку повинна відповідати стратегії підприємства.
В цьому випадку система бухгалтерського обліку буде здатна принести
підприємству максимальну користь і забезпечити успіх, в конкурентній
боротьбі в умовах кризи.
Отже, враховуючи вище викладене, можна зробити такі висновки, що
передумовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні може
бути перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку, перегляд вимог до
фінансової звітності, безперервна професійна освіта, активна позиція
бухгалтерської спільноти. Доречно зазначити, що бухгалтер є виробником
надважливого продукту ― звітної інформації (податкової, фінансової,
статистичної, управлінської). У цього продукту є чимало споживачів, котрі,
як і належить споживачам, зацікавлені в його високій якості. Висока якість
свою чергу, вимагає високої кваліфікації виробника та використання
сучасних технологій.
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