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ППееррееддммоовваа  
 

Організація управління та обліку на підприємстві сьогодні неможливі 

без застосування інформаційних технологій. Працівники практично всіх 

сфер господарського життя на виробництві, в торгівлі, в сфері 

обслуговування використовують в своїй діяльності комп'ютери. Але при 

цьому далеко не всі з них мають достатнє уявлення про можливості 

сучасних комп'ютерних технологій, вміють максимально ефективно їх 

використати. 

Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, в 

бухгалтерському обліку, принесло з собою масштабні революційні зміни. 

Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. Якщо 

раніше вважалось, що керівник має достатні знання, для того, щоб 

контролювати всю роботу, то в інформаційному середовищі кожний 

працівник має специфічні, лише йому притаманні функції і знання. Крім 

того, використання споріднених інформаційних систем в управлінні різними 

виробничими системами приводить до єдиних методів ведення бізнесу, 

фінансів, обліку, діловодства і управління. Отже, технологічне інформаційне 

середовище руйнує сталу ієрархію, створюючи на її місці більш гнучку і 

вільну структуру.  

Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість облікової інформації. 

Застосування комп’ютерів при цьому змінює зміст та організацію праці 

облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки 

первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення 

регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою 

на організацію та удосконалення обліку.  

Кількість комп’ютерів на підприємствах України стрімко зростає. 

Збільшується також їх використання в бухгалтерському обліку. Про це 

наочно свідчать результати вибіркового опитування бухгалтерів більше ста 

підприємств Житомирської області, що послідовно проводилось у 1998, 1999 

та 2000 роках (рис. 1). 
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*Примітка: Q – відсоток підприємств, що використовують комп’ютери. 

Темним кольором – з них для ведення бухгалтерського обліку. 

 
 

Рис. 1. Наявність комп’ютерів на підприємствах Житомирської області та їх 

застосування в бухгалтерському обліку 

Незважаючи на те, що проблема комп’ютеризації обліку не може бути 

ефективно вирішена окремо від проблеми його організації, на підприємствах 

часто розуміють комп’ютеризацію тільки як встановлення комп’ютерів та 

програм, які б дозволяли прискорювати ведення традиційних ручних 

облікових операцій. Але комп’ютерна система – це система з позитивним 

зворотнім зв’язком. Вона здатна не тільки підвищити продуктивність праці 

облікового персоналу, але й бути визначним фактором, що покращує 

організацію роботи підприємства.  

Сучасне законодавство України не приділяє належної уваги 

використанню обчислювальної техніки в сфері бухгалтерського обліку. 

Проте Закони України “Про інформацію” [109], “Про захист інформації в 

автоматизованих системах” [108], “Про авторське право і суміжні права” 

[107], а також “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” [111], 

містять мінімально необхідну юридичну базу для ведення бухгалтерського 

обліку за допомогою комп’ютерної техніки. Зазначені нормативні акти 

встановлюють базові вимоги до застосування обчислювальної техніки та 

визначають правовий статус програмного забезпечення, хоча багато 

моментів юридично не закріплені в законодавстві. З одного боку це добре, 

оскільки надає великі можливості для удосконалення облікової системи. 

З іншого боку, це створює широкий простір для помилкових рішень. 
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Підприємство має право вести бухгалтерський облік за допомогою 

обчислювальної техніки, оскільки воно самостійно встановлює організаційну 

форму бухгалтерської роботи, виходячи з виду підприємства і конкретних 

умов господарювання, визначає форму і методи бухгалтерського обліку, 

ґрунтуючись на діючих загальних або галузевих формах і методах, з 

дотриманням певних методологічних засад. 

Часто підприємства зазнають великих проблем при комп’ютеризації 

обліку через те, що комп’ютеризуються окремі задачі або ділянки обліку без 

зв’язку з діючою системою управління на підприємстві, що не дає належного 

ефекту. Комп’ютеризований облік повинен базуватись на відповідних 

теоретичних засадах та організаційних принципах, які б дозволяли 

перетворити його на органічну складову комплексної комп’ютеризованої 

системи управління підприємством. Отже, наше дослідження має за мету 

вивчити принципові положення комп’ютерного обліку і фактори, які 

впливають на організацію бухгалтерського обліку в умовах застосування 

обчислювальної техніки. Це передбачає відповідь на наступні запитання.  

Що таке інформаційні системи підприємств? Які вони бувають? З чого 

складаються?  

Які організаційні зміни інформаційна технологія викликає в бізнесі? 

Яке значення в економіці та обліку підприємства має комп’ютерне 

моделювання? 

Яке місце займає бухгалтерський облік в сучасній системі управління 

підприємством? Які завдання виконує? Які у нього функції?  

Що таке організація бухгалтерського обліку? З яких етапів складається 

створення  надійної та ефективної системи бухгалтерського обліку на 

підприємстві?   

Які є види бухгалтерського обліку? Що таке облікова політика і яке 

значення вона має в обліковому моделюванні? 

Як змінюються елементи методу бухгалтерського обліку 

(документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та 

подвійний запис, баланс і звітність) в комп’ютерній бухгалтерії?  

Які фактори впливають на розвиток форм бухгалтерського обліку? Чим 

відрізняються паперові та комп’ютерні форми бухгалтерського обліку? Що 

таке електронний обліковий регістр?  

Як функціонує електронний документообіг? Як здійснюється контроль 

в комп’ютерній бухгалтерії?  
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Як створити ефективну комп’ютерну облікову систему з найменшими 

витратами? Як підібрати та навчити персонал роботі з комп’ютерною 

системою і які до нього висуваються вимоги? Як вибрати оптимальну 

облікову систему підприємства? Яка послідовність створення КСБО?  

Якою повинна бути структура комп’ютерної бухгалтерії? Як впливають 

Internet-технології на створення КСБО? 

Автор намагався дати вичерпні відповіді на ці запитання. Чи вдалося це 

зробити – судити читачу. Знати відповіді на ці питання для бухгалтера є 

вкрай необхідним, адже відсутність навичок праці в новому інформаційному 

середовищі суттєво обмежує можливості вибору місця роботи та підвищення 

кваліфікації працівника і призводить до того, що він не відповідає 

професійним критеріям майбутнього та сьогодення. 

Монографія є продовженням наукових досліджень, які проводить кафедра 

обліку і аудиту Житомирського інженерно-технологічного інституту. За останні 

три роки молоді науковці кафедри видали наступні монографії: С.В. Бардаш  

“Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація”, Т.А. Бутинець  

“Документування господарських фактів: теорія, методологія, комп’ютеризація”, 

Н.Г. Виговська “Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, 

перспективи”, Н.М. Малюга “Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському 

обліку: теорія, практика, перспективи”, О.М. Петрук  “Облік та аналіз 

договірних відносин: проблеми теорії та практики”, Л.В. Чижевська 

“Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики”. 

Можна сміливо сказати, що на кафедрі обліку і аудиту ЖІТІ 

сформувалась наукова школа, головна ознака якої – єдність думок, мети і дій 

дослідників. Проте школа – це не група фахівців, які повторюють зроблене їх 

лідером, а дружній колектив однодумців, об’єднаних серйозним і 

зацікавленим ставленням до своєї професії. 

Однак, головною умовою зародження наукової школи є визначний 

вчений. Він насамперед повинен бути талановитим керівником, вченим-

організатором, щиро захопленим дослідницьким процесом, таким, що 

постійно працює біля керма науки – щодня, щогодини, нерегламентовано. 

Лідер – фундамент наукової школи. Таким лідером для нас є доктор 

економічних наук, професор Франц Францович Бутинець. 

Наукова школа багата учнями, традиціями, послідовниками. Вона 

розвивається лише за умови припливу молодих фахівців, постійних і 

напружених зусиль різних за характером і темпераментом дослідників, 

об’єднаних ідеями, методиками, принципами роботи. 
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Все це сьогодні має кафедра обліку і аудиту ЖІТІ. На кафедрі працює 

близько 20-ти випускників вузу, молодих науковців віком до 25 років. 

Майже кожен з них за результатами проведених досліджень надрукував 2-3 

статті, підготував 3-4 методичні розробки, в співавторстві видав навчальний 

посібник чи розділ в ньому. На сьогодні – це майже 40 навчальних посібників 

та 6 підручників для студентів вузів обсягом більше 1000 друк. арк. 

Школа повинна мати постійну, інтенсивну, своєчасну і повну 

інформацію. Інформаційна база кафедри нараховує понад 14 000 

бібліографічних описів книг з бухгалтерського обліку і аналізу, аудиту та 

контролю, які видані протягом 1890-2000 рр. Ми маємо перелік дисертацій, 

захищених в колишньому Радянському Союзі з 1939 по 1990 рр., в Україні, 

Росії та Білорусі – з 1991 по 2000 рр. 

Окрім книг та дисертацій в інформаційній базі є перелік періодичних 

видань з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Так, зокрема, кафедра 

має повний перелік статей, які містяться в журналах, що почали видаватися 

ще за радянських часів та продовжують виходити й сьогодні: “Бухгалтерский 

учет” (Москва), виходить з 1937 року – 13 тис. статей; “Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий” (Москва), 

виходить з 1926 року (змінював назву шість разів: “Спутник конторщика и 

счетовода” (1926-1928), “Спутник счетовода” (1929-1932), “Учет в 

социалистическом земледелии” (1933-1934), “Учет и финансы в колхозах” 

(1935-1957), “Учет и финансы в колхозах и совхозах” (1958-1979), 

“Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях” (1980-1987)) – 

12 тис. статей; “Деньги и кредит” (Москва), виходить з 1927 року – 12 тис. 

статей; “Финансы” (Москва), виходить з 1926 року і за радянських часів 

називався “Финансы СССР” – 12 тис. статей. Вся наявна інформаційна база 

використовується в наукових дослідженнях та навчальному процесі. Вона є 

доступною для викладачів, аспірантів та студентів. 

Автор висловлює щиру подяку докторам економічних наук, професорам 

Олександру Сергійовичу Бородкіну, Францу Францовичу Бутинцю, 

Анатолію Михайловичу Герасимовичу, Григорію Герасимовичу Кирейцеву, 

Юрію Івановичу Осадчому, кандидатам економічних наук, доцентам Сергію 

Володимировичу Бардашу, Наталії Георгіївні Виговській, Наталії 

Михайлівні Малюзі, Олександру Михайловичу Петруку, Людмилі Віталіївні 

Чижевській, а також викладачам Людмилі Леонідівні Горецькій, Артему 

Ігоровичу Сердюку, Тетяні Вікторівні Шахрайчук за надані цінні поради та 

рекомендації при підготовці рукопису до видання. 
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ттееххннооллооггіійй  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  

 

сновна мета цієї праці – дослідити вплив інформаційних систем на 

організацію бухгалтерського обліку. Комп’ютерні інформаційні 

системи докорінним чином змінюють управління підприємством. 

Призначення першого розділу – надати читачу певне уявлення про сучасні 

комп’ютерні інформаційні системи, їх призначення та функції. 

 Також тут розглядається сучасне тлумачення менеджменту та його 

функцій, деякі концепції управління підприємством. Тільки після чіткого 

розуміння того, які зміни спричиняють інформаційні технології в бізнесі в 

цілому та в управлінні ним зокрема, можна переходити до дослідження змін 

в організації обліку, який є важливим компонентом системи управління 

підприємством. Це передбачає відповіді на наступні запитання. 

Що таке інформаційні системи підприємств? Які вони бувають? З чого 

складаються? Які організаційні зміни інформаційна технологія викликає в 

бізнесі? Яке значення в економіці підприємства має моделювання? 

Цим питанням присвячений перший розділ роботи.  

 

1.1. Інформаційні технології в економіці підприємств  

Розглядаючи ХХ сторіччя, науковці і митці 

пов’язують його з підкоренням атому, космосу, 

досягненнями медицини та технології, але всі ці 

кардинальні зміни відбулися, насамперед, завдяки інформаційній революції. 

Як зазначено у словнику комп’ютерних термінів, який виданий 

українською мовою фірмою Microsoft у 1991 році, інформація – позначення 

даних, які можуть бути інтерпретовані людиною
1
. Слово ―інформація‖ було 

                                            
1
 Комп’ютерний словник. – К.: Україна, 1997. – 472 с. – С. 209 

О 

Поняття економічної 

інформації 

 

 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 10 

утворене від латинського informatio, що означає викладення, роз’яснення 

якогось факту, події, явища. В загальному розумінні інформація визначається 

як відомості про той чи інший бік матеріального світу і процесів, які в ньому 

відбуваються. Під інформацією початково розуміли дані, які передавались 

людьми усно, письмово або іншим чином за допомогою умовних сигналів, 

технічних засобів тощо. Починаючи з середини ХХ ст., інформація є 

загальнонауковим поняттям, яке включає в себе: обмін даними між людьми, 

людиною і автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами в 

тваринному і рослинному світі, передачу впливу від клітини до клітини, від 

організму до організму тощо. 

Інформація відзначається смисловим навантаженням. Вона дуже 

різноманітна і поділяється за видами людської діяльності, в якій вона 

використовується: наукова, технічна, виробнича, управлінська, економічна, 

соціальна, правова тощо. Кожен з видів інформації має свою технологію 

обробки, смислове навантаження, цінність, форми представлення і 

відображення на фізичних носіях, вимоги до точності, достовірності, 

оперативності відображення фактів, явищ, процесів. 

Під економічною інформацією звичайно розуміють таку інформацію, 

яка характеризує виробничі відносини у суспільстві. Більш змістовно 

економічну інформацію можна охарактеризувати як сукупність відомостей, 

які пов’язані з функціонуванням та управлінням економікою, тобто з 

плануванням, обліком, контролем, регулюванням на економічних об’єктах, 

які можна фіксувати, передавати, перетворювати та зберігати.  

До економічної інформації відносять дані, які циркулюють в економічній 

системі. Це відомості про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси 

управління виробництвом, фінансові процеси, а також відомості економічного 

характеру, якими обмінюються різні системи управління. 

Інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну і 

споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення задач організаційно-

економічного управління на макро- і мікрорівнях, називається 

управлінською. Вона представляє собою різні відомості економічного, 

технологічного, соціального, юридичного, демографічного та іншого змісту. 

В інформаційному процесі, яким є управлінська діяльність, інформація – 

один з важливих ресурсів разом з енергетичними, матеріальними, трудовими, 

фінансовими ресурсами. В технології обробки інформації первинні відомості 

про виробничі і господарські операції, людей, випуск продукції, факти 
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придбання і продажу товарів виконують роль предметів праці, а отримана в 

результаті інформація – продукту праці; вона використовується для аналізу і 

прийняття управлінських рішень. 

Економічна інформація є найважливішою складовою управлінської 

інформації. Вона містить відомості про склад трудових, матеріальних і 

грошових ресурсів і стан об’єктів управління на певний момент часу. 

Економічна інформація відображає діяльність підприємств і організацій за 

допомогою натуральних, вартісних та інших показників. Її можна 

використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх 

рівнях управління. Найважливішими властивостями економічної інформації, 

на думку проф. Г.А. Титоренко, є [2, с. 12]: достовірність і повнота; цінність і 

актуальність; ясність і зрозумілість. 

Інформація є достовірною, якщо вона не спотворює дійсний стан справ. 

Недостовірна інформація може привести до неправильного розуміння або 

прийняття неправильних рішень. Інформація повна, якщо її достатньо для 

розуміння і прийняття рішень. Неповна інформація затримує прийняття 

рішень і може призвести до виникнення помилок. Цінність інформації 

залежить від того, які задачі розв’язують з її допомогою. В умовах, які 

постійно змінюються, важливо мати актуальну інформацію. Інформація стає 

ясною і зрозумілою, якщо вона виражена мовою, на якій розмовляють ті, 

кому призначена ця інформація. Якщо цінна та актуальна інформація 

виражена незрозуміло, то вона стає некорисною. 

Для економічної інформації характерні: 

 великі обсяги; 

 багаторазові повтори циклів її отримання і перетворення в певні 

періоди часу (місяць, квартал, рік тощо); 

 розмаїття її джерел і споживачів; 

 значна питома вага логічних операцій при її обробці. 

Ці властивості економічної інформації визначають необхідність і 

економічну доцільність використання засобів обчислювальної техніки при її 

зборі, накопиченні, передачі і обробці.  

Стосовно підприємства інформація буває зовнішньою і внутрішньою. 

Зовнішня інформація – дані про різні аспекти економічної, екологічної, 

політичної, соціальної та інших сфер, що оточують це підприємство. Вона 

важкодоступна і дорого коштує. Канали отримання такої інформації різні: 
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експертні опитування, статистичні дослідження кон’юнктури ринку, вивчення 

тенденцій у виробництві і збуті тих чи інших товарів; преса, телебачення тощо.  

Внутрішня інформація на підприємстві – це дані, які виникли 

переважно в системі обліку. Характер та обсяг інформації також різні. Але 

вона більш доступна, оскільки створюється на самому підприємстві. Якщо на 

підприємстві встановлена автоматизована система документообігу й обліку, 

то вся необхідна інформація знаходиться в корпоративних базах даних, що, у 

залежності від масштабів підприємства і встановленої системи автоматизації, 

можуть бути як однотипними (dBase, Access, Paradox та ін.), так і 

скомбінованими з декількох типів баз даних.  

Над економічною інформацією здійснюються багато операцій, які за 

ознакою однорідності і цільових функцій об’єднані в інформаційні процедури 

(процеси). Всі процедури можна згрупувати в п’ять стадій обробки інформації: 

збір, передача, зберігання, перетворення і споживання (рис. 1.1).  

 Джерела виникнення економічної інформації 

Збір даних 

Передача даних 

Зберігання даних (з їх накопиченням) 

Обробка даних (з поданням результатів обробки) 

Видача результатів обробки 

Споживачі економічної інформації 
 

Рис. 1.1. Стадії обробки економічної інформації 

 

 

Інформація – невід’ємна частина системи 

управління. Вся економічна інформація на 

підприємстві поділяється на п’ять груп [260, 

с. 383]: а) описова (облікова); б) імовірнісна (прогнозна); в) дискретна 

(отримується в результаті діалогів ―людина – людина‖ або ―людина – 

 Роль облікової 

інформації в управлінні 
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машина‖); г) випадкова (дані, які попередньо вважались непотрібними або 

які знадобилися, але в поточному обліку їх не було); д) пропагандистська 

(отримується для досягнення певної мети). Облікова інформація як складова 

економічної є одним із видів даних, які характеризують виробничо-

господарську діяльність підприємства. Облікова інформація відрізняється 

великим обсягом та різноманітністю, складністю логічної та відносною 

простотою арифметичної обробки. Їй притаманний масовий характер 

обчислень, які виконуються за типовими алгоритмами з певною 

періодичністю. Облікова інформація має складну ієрархічну структуру, на 

нижньому щаблі якої знаходяться інформаційні одиниці – реквізити, що не 

піддаються подальшому логічному поділу. Стосовно облікової інформації 

для переважної більшості авторів з бухгалтерського обліку є характерною 

думка болгарського вченого Т. Тотева: ―Бухгалтерська інформація є ядром 

економічної інформації‖ [260, с. 381]. Це пов’язано з тим, що вона є 

повнішою, точнішою і оперативнішою, всебічнішою і достовірнішою за 

будь-яку іншу. Вона моделює як зв’язки підприємства з навколишнім 

середовищем, так і його внутрішню структуру, дає можливість розподіляти 

права виконавців та їх відповідальність за економічну ефективність. 

Значення бухгалтерського обліку намагаються також підкреслити тим, що в 

його відомостях концентрується від 70 до 90 % всієї економічної інформації, 

яка використовується в процесі управління. 

При цьому облікова інформація повинна відповідати наступним 

принципам: а) багатократність використання; б) концентрація, тобто 

обираються тільки суттєві ознаки; в) штучність – створюється людьми 

(обліковими працівниками), а не виникає природно, тобто сама собою; 

г) цілеспрямованість, тобто інформація відповідає визначеним завданням; 

д) аналітичність – здатність надавати не тільки зафіксовані в документах 

дані, але й підсумкові, розрахункові, додаткові. 

Для того, щоб облікова інформація була корисною, вона має бути 

достовірною і значимою. Достовірність показує, що інформація повністю 

відображає господарські процеси на підприємстві, легко перевіряється і 

виражає інтереси конкретної особи. Значимість облікової інформації полягає в 

тому, що вона має бути корисною при складанні планів, ґрунтуватися на 

зворотному зв’язку і надходити до користувача в потрібний час. Зворотний 

зв’язок передбачає знання того, наскільки правильним виявились попередні 

очікування.  
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Для того, щоб облікова інформація однозначно сприймалась тими, хто 

брав участь в її підготовці на підприємстві, і тими, хто використовує її поза 

межами підприємства, вона повинна відповідати окремим вимогам [118, с. 98]. 

По-перше, облікова інформація повинна задовольняти вимоги 

порівняння і постійності. Не можна протягом звітного періоду 

використовувати різні форми і методи бухгалтерського обліку, інакше зникає 

можливість порівняння даних.  

По-друге, облікова інформація має бути суттєвою. Не потрібно втрачати 

час на облік незначних факторів. Якщо зусилля щодо обліку дорівнюють за 

вартістю засобам, що обліковуються, облік необхідно спростити. Кожне 

підприємство вибирає свій рівень складності обліку.  

По-третє, облікова інформація повинна бути консервативною. Так як 

відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку не 

завжди є однозначним, необхідно обирати оцінку, яка є менш 

оптимістичною, тобто слід враховувати можливу відсутність прибутку і 

потенційні збитки. Це забезпечить обережність щодо оцінки активів, майна і 

у визначенні величини прибутку.  

По-четверте, облікова інформація повинна бути повною, містити 

максимум даних, що необхідні користувачу.  

Інформаційний підхід до бухгалтерії запровадив відомий 

американський вчений-бухгалтер Джордж Г. Сортер. Подією, за якою в кінці 

реконструюється звіт, виступає факт господарського життя, але предметом 

обліку, тобто подією для бухгалтера, є первинний документ, який несе певну 

інформацію (так, для бухгалтера подією є надходження рахунку-фактури на 

прийнятий комірником матеріал, але зовсім не саме надходження 

матеріалів).  

Цілком зрозуміло, що інформація є сама по собі суттєвою цінністю, 

незалежно від фактів, які вона фіксує. Ця цінність обумовлена 

можливостями, які вона надає для прийняття рішень, тобто потенційними 

діями. Кожна така дія стає бухгалтерською категорією. Подібний підхід 

дозволяє відокремити явище (інформаційний аспект) від факту 

(економічний аспект) і зосередити увагу бухгалтера на явищі. Звідси 

входом і виходом бухгалтерської системи є не дебет і кредит, тобто не 

облікові координати, а облікова процедура: вхід – первинні документи 

(вхідні дані), вихід – звітність (результатна інформація). Правда, під 
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результатною інформацією Дж. Сортер розумів не стільки звітність 

традиційного обліку, скільки модель, яка дозволяє приймати 

багатоваріантні управлінські рішення. Далі він сформулював наступне 

правило: вартість інформації не повинна перевищувати витрат на її 

отримання, тому будь-яка втрата інформації повинна приносити більші 

збитки, ніж вартість втрачених даних [350]. Звідси, головна перевага 

даних – їх корисність. 

Інформаційний процес бухгалтерського обліку часто ототожнюється з 

процедурою обчислювальної обробки, оскільки він відрізняється 

масовістю та значними обсягами, високою трудомісткістю та потребами 

точності. Однак інформаційний процес обліку не можна зводити до 

обчислювальної обробки. Він є сукупністю всіх інформаційних процедур, 

включаючи збір даних, їх передачу та зберігання, реєстрацію та 

розмноження тощо.  

 

Одне із значень терміну “система” – це 

сукупність елементів, які працюють разом при 

виконанні завдання
1
. Її різновидом є 

інформаційна система, тобто організований набір елементів, що збирає, 

обробляє, передає, зберігає та надає дані. Інформаційна система складається 

із людей, обладнання, процесів, процедур, даних та операцій. Наприклад, у 

США під інформаційними системами розуміють всі письмові і електронні 

форми розповсюдження інформації, обробки даних та обміну ідеями [258, 

с. 238]. Отже, до них можна віднести всі форми письмового спілкування 

всередині підприємства (доклади, звіти, бюлетені та службові записки), а 

також всі електронні інформаційні засоби (електронну пошту та селекторні і 

телевізійні наради). 

Цікаво, що в більшості джерел інформаційну систему досить вузько 

розуміють як сукупність технічних засобів, які служать для накопичення, 

зберігання, обробки і передачі інформації, як це показано у табл. 1.1. До 

визначення інформаційної системи іноді включають компоненти системи, а 

також сфери діяльності, в яких ця система використовується. Хоча, по суті, 

тут увага зосереджується лише на технічних засобах. 

                                            
1
 Комп’ютерний словник. – К.: Україна, 1997. – 472 с. – С. 328 

Інформаційні системи 

та технології 
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Таблиця 1.1 
Визначення інформаційної системи як сукупності технічних засобів в 

різних джерелах 
Джерело Визначення інформаційної системи 

An Introduction To 
Computer Security: The 
NIST Handbook. 

Комп’ютерна система – весь спектр засобів інформаційних 
технологій, включаючи програмне забезпечення та 
обслуговуючі системи [324] 

ITS6 (1994). Terminologi fur 
Informationssokerhet, 
Informationstekniska 
standardieringen, Rapport  

Інформаційна система – це сукупність технічних засобів 
для збирання, зберігання, переробки, передачі та 
розповсюдження інформації [352] 

Laundon K.C., Laundon J.P. 
Management Information 
Systems: Macmilian 
Publishing Company, N.Y., 
1994. 

Інформаційна система технічно може бути визначена як 
множина взаємопов’язаних компонентів, які збирають, 
оброблюють, зберігають та розподіляють інформацію для 
підтримки прийняття управлінських рішень в організації 
[337, с. 9] 

Гордієнко І.В. 
Інформаційні системи в 
менеджменті: Навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. 
дисц. – К.: КНЕУ, 1999. 

Інформаційна система – організаційно-технічна система, 
яка забезпечує вироблення рішень на базі автоматизації 
інформаційних процесів у різних сферах діяльності 
(управління, проектування виробництво та ін.) [78, с. 85] 

Закон України ―Про захист 
інформації в 
автоматизованих системах‖ 

Автоматизована система – система, що здійснює 
автоматизовану обробку даних і до складу якої входять 
технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної 
техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне 
забезпечення [108] 

Федеральный закон Росии 
―Про информацию, 
информатизацию и защиту 
информации‖ 

Автоматизована система – орієнтована на конкретних 
користувачів система обробки даних [285] 

 

Але використанням засобів обчислювальної техніки поняття 

інформаційної системи не вичерпується. Інформаційну систему слід розуміти 

значно глибше. Термін ―система” тут треба вживати в двох розуміннях: а) як 

деякий метод, суть якого – в раціональному поєднанні і впорядкованості всіх 

елементів в часі і просторі таким чином, що кожний з них сприяє успіху 

діяльності всього об’єкта. З таким трактування пов’язано розуміння координації 

і синхронізації дій персоналу управління, поєднаних з метою досягнення 

поставлених цілей; б) як об’єкт, який має достатньо складну, певним чином 

впорядковану внутрішню структуру (наприклад, виробничий процес). 

Кожна інформаційна система включає в себе наступні компоненти: 

 структура системи – множина елементів системи і взаємозв’язків 

між ними. Приклад: організаційна і виробнича структура підприємства; 

 функції кожного елемента системи. Приклад: управлінські функції – 

прийняття рішень в певних структурних підрозділах підприємства; 
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 вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому. Приклад: матеріальні 

або інформаційні потоки, які надходять в систему або вводяться нею; 

 мета і обмеження системи та її окремих елементів. Приклад: 

досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження. 

Отже, праві ті, хто, визначаючи інформаційну систему, до її складу 

включають не тільки апаратну і програмну частини, але й не забувають про 

інформацію, яка міститься в системі, специфічні алгоритми її обробки, а 

також спеціалістів, які взаємодіють із системою (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 
Визначення інформаційної системи як комплексного поняття в різних 

джерелах 

Джерело Визначення автоматизованої (комп’ютерної) системи 

1 2 

Автоматизированные 

системы обработки 

экономической 

информации: Учебник / В.С. 

Рожнов и др. Под. ред. 

проф. В.С. Рожнова. – М.: 

Финансы и статистика, 1986.  

Автоматизованою системою управління (АСУ) 

називається система управління, яка орієнтована на 

широке і комплексне використання технічних засобів і 

економіко-математичних методів для вирішення 

інформаційних задач управління [4, с. 12] 

Автоматизированные 

информационные 

технологии в экономике: 

Учебник / Под. Ред. Проф. 

Г.А. Титоренко. – М.: 

Компьютер, ЮНИТИ, 1998. 

Автоматизована інформаційна система є сукупністю 

інформації, економіко-математичних методів і моделей, 

технічних, програмних, технологічних засобів і 

спеціалістів, призначеною для обробки інформації і 

прийняття управлінських рішень [2, с. 18] 

Колесников С. Что такое 

КИС и как с ней бороться... 

//http://www.consulting.ru/main

/soft/texts/m4/043_s_red1.htm  

Комп’ютерна інформаційна система – сукупність методів і 

рішень для створення інформаційного простору 

управління і забезпечення діяльності компанії [143] 

Информационные системы 

в экономике: Учебник / 

Под ред проф. В.В. Дика. – 

М.: Финансы и статистика, 

1996. 

Так як далі мова буде йти виключно про інформаційні системи 

економічного характеру, необхідно ввести поняття економічної 

інформаційної системи (ЕІС). Під нею будемо розуміти 

систему, що призначена для зберігання, пошуку і видачі 

економічної інформації на запити користувачів [118, с. 8] 

Автоматизированные 

информационные 

технологии в экономике: 

Учебник / Под ред. проф. 

Г.А. Титоренко. – М.: 

Компьютер, ЮНИТИ, 1998. 

Економічна інформаційна система (ЕІС) – це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього 

інформаційного зв’язку економічного об’єкту, методів, 

засобів, спеціалістів, що беруть участь в процесі обробки 

інформації і прийняття управлінських рішень [2, с. 17] 

http://www.webprofessor.org

/4401/notes/introduction/ 

Інформаційна система – це організований набір елементів, 

що збирає, обробляє, зберігає та надає дані. Інформаційна 

система складається із людей, обладнання, процесів, 

процедур, даних та операцій  
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1 2 

Евдокимов В.В. и др. 

Экономическая 

информатика. Учебник для 

вузов. Под. ред. д.э.н., 

проф. В.В. Евдокимова. – 

СПб.: Питер, 1997. 

Інформаційна система є комунікаційною системою зі 

збору, передачі, переробки інформації про об’єкт, яка 

забезпечує працівників різного рангу інформацією для 

реалізації функції управління [98, с. 16]. 

Белуха Н.Т. 

Хозяйственный учет и его 

роль в АСУ. – М.: 

Финансы, 1972. 

Інформаційна система являє собою сукупність компонентів, 

які включають робочі процеси перетворення вихідної 

інформації, методологію, організацію, програми роботи 

машин і обладнання, необхідні для вводу і виводу з неї 

певних даних згідно вимог управління економікою [28, с. 8]. 

 

Таким чином, на підставі табл. 1.2. можемо зробити висновок, що 

більшість авторів, говорячи про автоматизовані системи у сфері економіки, 

розуміють саме інформаційні системи, призначені для автоматизації 

інформаційних процесів в економіці. 

Ми вважаємо, що краще використовувати термін КІСП – комп’ютерна 

інформаційна система підприємства, маючи на увазі сукупність інформації, 

методів, моделей, технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а 

також спеціалістів, які займаються обробкою інформації і прийняттям 

управлінських рішень в межах підприємства. 

Інформаційні системи характеризуються наявністю функціональної і 

забезпечуючої частини, відповідно до декомпозиції системи на складові 

частини – підсистеми, що знаходяться у певних відносинах одна з одною 

[221, с. 27]. Множина таких відносин разом з елементами утворюють 

структуру інформаційної системи. 

Функціональна частина КІСП фактично є моделлю системи управління 

об'єктом. Оскільки складна система завжди багатофункціональна, 

інформаційна система може бути класифікована за різними ознаками: рівнем 

управління (вищий, середній, оперативний); видом керованого ресурсу 

(основні засоби, матеріальні, трудові, фінансові й інформаційні ресурси); 

сферою застосування (банківські інформаційні системи, статистичні, 

податкові, бухгалтерські, фондового ринку, страхові тощо); функціями і 

стадіями управління. 

Забезпечуюча частина КІСП складається з технічного, інформаційного, 

технологічного, математичного, організаційного, правового, ергономічного й 

інших видів забезпечення. 
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Комп’ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних 

підприємствах. Сучасні інформаційні системи безпосередньо впливають на 

планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію 

виготовлення та реалізації товарів і послуг. 

Дослідження комп’ютерних інформаційних систем пов’язане з колом 

питань, які пов’язані з технічними, соціологічними та економічними 

дисциплінами (рис. 1.2). 

 

Комп’ютерна 

інформаційна система 

підприємства (КІСП) 

Інформатика 

Дослідження 
операцій  

(організація  
праці та 

ергономіка) 

Теорія 

управління Соціологія та 

психологія 

Економічна 

теорія 

Бухгалтерський 

облік 

 
Рис.1.2. Наукові дисципліни, на яких ґрунтується побудова комп’ютерних 

інформаційних систем підприємства 

Інформаційні системи передбачають використання інформаційних 

технологій. Під технологією в широкому смислі розуміють науку про 

виробництво матеріальних благ, яка включає в себе три аспекти: 

інформаційний, інструментальний і соціальний [257, с. 6]. Інформаційний 

аспект включає опис принципів і методів виробництва, інструментальний – 

знаряддя праці, за допомогою яких реалізується виробництво, соціальний – 

кадри та їх організацію. В більш вузькому промисловому розумінні 

технологія розглядається як послідовність дій над предметом праці з метою 

одержання кінцевого продукту.  

Будь-яка інформаційна система характеризується наявністю технології 

перетворення вихідних даних у результатну інформацію. Такі технології 

прийнято називати інформаційними. Інформаційна технологія не може 

існувати окремо від технічного і програмного середовища. Термін 

―інформаційні технології‖ відображає величезну кількість різноманітних 

технологій у різних комп’ютерних середовищах і предметних галузях. 
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Поняття інформаційної технології виникло в останнє десятиліття ХХ ст. 

в процесі становлення науки інформатики. Інформатика як наука про 

виробництво інформації виникла саме тому, що інформація стала 

розглядатися як реальний виробничий ресурс поряд з іншими матеріальними 

ресурсами. Причому виробництво інформації та її верхнього рівня – знань – 

сьогодні має вирішальний вплив на модифікацію і створення нових 

промислових технологій. Інформаційну технологію в такому аспекті 

визначають наступним чином (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 
Визначення інформаційної технології в різних джерелах 

Джерело Визначення інформаційної технології 

Информационные 
системы в экономике: 
Учебник / Под ред. проф. 
В.В. Дика. – М.: Финансы 
и статистика, 1996. 

Під інформаційною технологією (ІТ) розуміють систему 
методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку і 
обробки інформації на основі застосування обчислювальної 
техніки [118, с. 25] 

Подольский В.И., Дик 
В.В., Уринцов А.И. 
Информационные 
системы бухгалтерского 
учета: Учебник для 
вузов/Под ред. В.И. 
Подольского. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1998. 

Інформаційна технологія представляє собою систему 
методів і способів збору, накопичення, реєстрації, 
передачі, обробки, збереження, пошуку, модифікації, 
аналізу, захисту, видачі необхідної інформації всім 
зацікавленим підрозділам на основі застосування 
апаратних і програмних засобів [221, с. 25] 

Автоматизированные 
информационные 
технологии в экономике: 
Учебник / М.И. Семенов и 
др. ; Под общ. ред. И.Т. 
Трубилина. – М.: Финансы 
и статистика, 2000. 

Особливістю інформаційних технологій є те, що в них і 
предметом, і продуктом праці є інформація, а знаряддями 
праці – засоби обчислювальної техніки і зв’язку [3, с. 13] 

 

На підставі наведених визначень видно, що в інформаційній технології 

можна виділити дві частини: а) здатність генерувати за запитом 

інформаційний продукт; б) засоби доставки цього інформаційного продукту 

в зручний час і в зручній для користувача формі. 

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації 

певних видів: даних (системи програмування й алгоритмічні мови, системи 

управління базами даних – СУБД, електронні таблиці); текстової інформації 

(текстові процесори і гіпертекстові системи); статичної графіки (графічні 

редактори); знань (експертні системи); динамічної графіки, анімації, 

відеозображення, звуку (інструментарій створення мультимедійних додатків, 

що включає засоби анімації і управління відеозображенням і звуком). 
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Інформаційні технології відрізняються за типом інформації, що 

обробляється, але можуть і об'єднуватися, утворювати інтегровані системи, 

що включають різні технології. 

Як зазначає проф. В.І. Подольський, щоб термінологічно виділити 

традиційну технологію рішення економічних і управлінських задач, був 

введений термін ―предметна технологія‖ [221, с. 25]. Предметна технологія 

представляє собою послідовність технологічних етапів з модифікації 

первинної інформації в результатну в будь-якій предметній галузі і змістовно 

не залежить від використання засобів обчислювальної техніки й 

інформаційних технологій (рис. 1.3).  

 

Предметна 

технологія 

Предметна 

область 

(наприклад, 

бухгалтерський 

облік) 

Технологія 

здійснення операцій 

(наприклад, форму-

вання бухгалтерської 

проводки)  
Рис. 1.3. Формування предметної технології на прикладі бухгалтерського обліку 

Упорядковану послідовність взаємозалежних дій, що виконуються з 

моменту виникнення інформації до одержання результату, прийнято 

називати технологічним процесом. Так, будь-яка ділянка бухгалтерського 

обліку припускає надходження первинної документації, що трансформується 

у форму бухгалтерської проводки. Остання, змінюючи стан аналітичного 

обліку, приводить до зміни рахунків синтетичного обліку і далі – балансу.  

Предметна область й інформаційна технологія впливають одна на одну. 

Використання комп'ютера для ведення бухгалтерського обліку внесло зміни 

в предметну технологію, виключивши з обробки значну кількість журналів і 

відомостей, які використовують при традиційній системі обліку, а також 

надавши принципово нові оперативні можливості. З іншого боку, предметні 

технології, наповнюючи специфічним змістом інформаційні технології, 

скеровують їх на цілком визначені функції. Такі технології можуть носити 

типовий чи унікальний характер в залежності від ступеня уніфікації при 

виконанні цих функцій.  

 

Проф. В.І. Ісаков вважав, що автоматизація 

процесів праці закономірно проходить ряд 

етапів: часткову механізацію, комплексну 

механізацію, часткову автоматизацію і комплексну або повну автоматизацію 

[121, с. 7]. Це справедливо і для обчислювальної техніки в бухгалтерському 

Етапи розвитку інфор-

маційних технологій 
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обліку, оскільки її засоби створювалися і удосконалювалися так само, як і всі 

інші прилади, машини і обладнання, призначені для полегшення праці 

людини: коли виникала та чи інша потреба, з’являлися й технічні засоби, 

призначені для її задоволення. На кожному з етапів розвитку науки та 

виробництва застосовувався певний підхід, пропонувалися відповідні 

конструктивні рішення й елементи (див. табл. 1.4). 

З позицій користувача кожне удосконалення було спрямоване, 

насамперед, на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання 

технічних операцій, що часто повторюються; створення нових засобів 

введення та виведення даних; збільшення обсягу пам’яті; розробку нових 

носіїв інформації тощо. 

Таблиця 1.4 
Етапи розвитку інформаційних технологій на підприємствах 

Період 
Обчислюваль-

на техніка 
Задачі, які вирішуються 

Тип 
автоматизованої 

інформаційної 
технології 

1 2 3 4 
Кінець 
1910-х – 
початок 
1940-х рр. 

Друкуючі і 
рахунково-
клавішні 
машини 

Механізація окремих елементів 
процесів управлінської праці 

Механізована 

1940-ві – 
початок 
1050-х рр. 

Комплекси взає-
модоповнюю-
чих машин – 
рахунково-
перфораційних 
комплексів  

Механізація окремих ділянок 
роботи в системі управління 

Механізована 

Кінець 
1950-х – 
початок 
1960-х рр. 

Комп’ютери І, 
ІІ покоління 

Використання комп’ютерів для 
вирішення окремих найбільш 
трудомістких задач з 
нарахування заробітної плати, 
складського обліку тощо 

Часткова електронна 
обробка даних 

1960-ті – 
початок 
1970-х рр. 

Комп’ютери ІІ, 
ІІІ покоління 

Електронна обробка планової і 
поточної інформації, зберігання в 
пам’яті комп’ютерів нормативно-
довідкових даних, друкування 
машинограм на паперових носіях 

Електронна система 
обробки даних 

1970-ті рр. Комп’ютери ІІІ 
покоління 

Комплексна обробка інформації 
на всіх рівнях управління 
підприємством, перехід до 
розробки підсистем АСУ

*
 

(матеріально-технічного 
постачання, товарообігу, 
контролю запасів і транспортних 
перевезень, обліку реалізації 
готової продукції) 

Централізована 
автоматизована 
обробка інформації в 
умовах 
обчислювальних 
центрів колективного 
використання 
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1 2 3 4 
1980-ті рр. Комп’ютери IV 

покоління 
Розвиток АСУТП (АСУ 
технологічними процесами), 
САПР (систем автоматизованого 
проектування), АСУП (АСУ 
підприємствами), тенденція до 
децентралізації обробки даних, 
вирішення задач в 
багатокористувацькому режимі, 
перехід до безпаперової 
експлуатації обчислювальної 
техніки 

Спеціалізація 
технологічних 
рішень на базі міні- 
комп’ютерів, 
персональних 
комп’ютерів і 
доступу до масивів 
даних з одночасною 
універсалізацією 
способів обробки 
інформації на базі 
потужних 
суперкомп’ютерів 

З кінця 
1980-х рр. –
по сьогод-
нішній день 

Комп’ютери V 
покоління 

Комплексне вирішення 
економічних задач; об’єктно-
орієнтований підхід в залежності 
від системних характеристик 
предметної галузі; широкий 
спектр додатків; мережева 
організація інформаційних 
структур; інтерактивна взаємодія 
користувача при експлуатації 
обчислювальної техніки. 
Реалізація інтелектуального 
людино-машинного інтерфейсу, 
систем підтримки прийняття 
рішень, інформаційно-
довідкових систем 

НІТ (нова 
інформаційна 
технологія) – 
поєднання засобів 
обчислювальної 
техніки та засобів 
зв’язку 

*Примітка: АСУ – автоматизована система управління 

 

Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, 

кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та 

інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку інформаційної 

технології має назву ―нової інформаційної технології‖, ознаки якої – 

розвинута комп’ютерна техніка, ―дружнє‖ програмне забезпечення, надійні 

комунікації, діалоговий режим спілкування користувача з комп’ютером.  

Нова інформаційна технологія надає змогу інтегрувати різноманітні 

можливості обробки інформації на одному робочому місці, включаючи 

розрахункові, довідково-інформаційні, сервісні. Системи, побудовані за 

принципами нової інформаційної технології, можуть гнучко реагувати на 

зміни у складі функцій та розв’язуваних ними задач, в алгоритмах 

розрахунку, в інформаційних потребах користувачів. Інтерактивний режим 

роботи системи забезпечує задоволення нагальних інформаційних потреб 

користувачів, оперативний обмін інформацією та реагування на запити. 
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Характерними для нової інформаційної технології є робота користувача в 

режимі оперативної взаємодії з даними; наскрізна інформаційна підтримка 

користувача на основі інтегрованої бази даних; безпаперовий процес 

підготовки документа, при якому на папері фіксується лише його кінцевий 

варіант. В умовах нової інформаційної технології стають можливими 

колективне формування та заповнення документів та адаптивна перебудова 

форм та способу представлення інформації у процесі розв’язання задачі.  

 

Стосовно періодизації застосування 

інформаційних технологій в обліку серед 

вчених-обліковців немає єдиної думки. Так, 

проф. В.С. Рожнов виділяв декілька етапів 

використання засобів обчислювальної техніки для обробки облікової 

інформації. Періодичність розвитку машинної обробки облікових даних він 

пропонував обмежувати двома великими етапами: механізація обліку і 

обчислювальних робіт та механізована обробка економічної інформації в 

умовах функціонування АСУ [237, с. 6]. На думку проф. В.С. Спіріна [265, 

c. 28], механізація обліку проходить такі ступені розвитку: механізація 

окремих облікових ділянок; взаємопов’язана механізація всіх ділянок 

бухгалтерського обліку з відривом від оперативного обліку, планування, 

інших функцій управління; комплексна автоматизація бухгалтерського 

обліку в системі єдиної обробки інформації для управління виробництвом на 

базі сучасної електронно-обчислювальної техніки. В цілому з професорами 

В.С. Рожновим та В.С. Спіріним можна погодитись. 

В СРСР практичний розвиток механізація обліку отримала в 30-х роках 

XX ст., коли фактично було створене вітчизняне машинобудування. 

Починаючи з 1949 р., механізація обліку розвивалась в напрямку комплексної 

механізації робіт, пов’язаних з різними формами обліку і звітності. Для цієї 

мети в залежності від обсягу облікових робіт на підприємствах і в установах 

створювались машинно-рахункові бюро (МРБ), машинно-рахункові станції 

(МРС) або обчислювальні центри (ОЦ). Найбільш складна проблема механізації 

обліку того часу – підготовка початкових даних. 

На початок 50-х років в СРСР у розпорядженні бухгалтерів були дві 

групи машин: з ручним і автоматичним введенням початкових даних або 

рахунково-клавішні, і рахунково-перфораційні. Якщо рахунково-клавішні 

машини використовувались для складання документів, то їх називали 

Інформаційні технології в 

бухгалтерському обліку: 

історичний аспект 
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бухгалтерськими, а обчислювальні машини – фактурними. Бухгалтерські і 

фактурні машини називали також рахунково-табличними.  

Рахунково-перфораційні машини використовувати було важко: в 

більшості випадків перфокартка потрібна для одноразового використання 

(для реєстрації одного факту господарського життя). Оскільки помилки в 

записах неприпустимі, тому дуже важливим стає контроль перфокартки, але 

він фактично унеможливлює швидкий облік. Тільки на двох найбільш 

трудомістких ділянках обліку рахунково-перфораційні машини 

виправдовували себе: при нарахуванні заробітної плати, коли за одним 

табельним номером виписувалось багато нарядів; і при складанні 

калькуляції, коли вже готові перфокартки за нарядами можна було 

використати для обчислення собівартості. Широкого вжитку ці машини 

набули також в обліку матеріалів – складанні сальдових і оборотних 

відомостей. 

Першим застосуванням саме електронних обчислювальних машин для 

бухгалтерського обліку вважається запровадження американською 

компанією ―Дженерал Електрик‖ у 1954 році на заводі у Луісвіллі в штаті 

Кентуккі комп’ютерної системи нарахування заробітної плати [343, с. 4]. 

З появою таких машин прискореними темпами почали розвиватися системи 

обробки даних та інформаційно-пошукові системи. В цей період (початок 

60-х років) в США та Західній Європі розроблялись автономні комп’ютерні 

системи для обробки даних при управлінні підприємствами та відділеннями 

фірм. Однак через недостатню надійність обладнання, складність 

програмування та високу вартість їх основними власниками або орендарями 

були великі підприємства. Малі та середні підприємства звичайно купували 

машинний час таких систем. 

Створення комп’ютерів наступного, третього покоління дозволило 

усунути більшість недоліків систем, побудованих на обчислювальних 

машинах попередніх поколінь. Серійне виробництво комп’ютерів третього 

покоління, їх висока швидкодія, можливість роботи у режимах розподілу 

часу та телеобробки, використання алгоритмічних мов високого рівня 

призвели до розповсюдження цих машин у різних галузях господарської 

діяльності, науки, охорони здоров’я тощо.  

Подальший розвиток техніки та технології електронної обробки даних, 

вдосконалення системи їх передачі призвели на початку 70-х років до 
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розповсюдження комп’ютерних мереж, чому сприяло також впровадження 

на малих та середніх підприємствах мінікомп’ютерів і побудованих на їх 

основі термінальних пристроїв. Багато великих компаній почали об’єднувати 

комп’ютери, розташовані у різних географічних пунктах, у великі 

обчислювальні мережі. 

Наступним етапом був випуск сотень тисяч дешевих персональних 

комп’ютерів. При цьому не тільки великі та середні, але й малі підприємства 

отримали можливість створювати власні системи обробки даних та 

використовувати більш досконалі наукові методи управління. 

У 80-ті роки на перший план в розвинутих країнах вийшла проблема 

створення комп’ютерного інтегрованого виробництва (Computer Integrated 

Manufacturing – CIM). Для систем цього класу характерні наступні ознаки: 

 по-перше, використання для управління виробництвом 

повнофункціональних систем на зразок ERP (Enterprise Resource Planning – 

планування ресурсів підприємства); 

 по-друге, використання та інтеграція з ERP-системами систем 

автоматизації виробництва і проектування CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/Computer-Aided Manufacturing). 

З середини 70-х і до кінця 80-х років розвиток АСУП в технологічному 

плані йшов шляхом переведення інформаційного забезпечення з файлових 

систем до середовища різних систем управління базами даних (СУБД), 

ускладнення технічних засобів і збільшення їх потужності, розширення 

переліку задач, які вирішуються. 

Протягом 90-тих років розвивались системи підтримки прийняття 

рішень, експертні системи та системи штучного інтелекту. Набув розвитку 

процес впровадження комплексних рішень на основі локальних та 

глобальних мереж, потужних СУБД, новітніх технологій проектування і 

розробки програмних систем. 

1.2. Управління підприємством: зміст та концепції  

Управління (менеджмент) – важлива 

функція, без якої неможлива цілеспрямована 

діяльність жодного підприємства. Сутністю 

процесу управління є цілеспрямований вплив на колективи людей для 

досягнення поставленої мети. Необхідність управління випливає з того, що 

Поняття та сутність 

менеджменту 
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підприємство – це система з розподілом праці, де постановкою мети та її 

реалізацією займаються різні люди (групи людей). 

З філософської точки зору управління підприємством є найбільш 

складним видом виробничої діяльності. Досі не існує відпрацьованих 

алгоритмів управління, придатних на усі випадки життя. Управління поки 

що є здебільшого інтуїтивною наукою, а мистецтво управління доступне 

лише одиницям обдарованих керівників. 

На думку переважної більшості спеціалістів [103, 180, 273, 282], 

менеджмент складається з теорії управління, мистецтва управління і 

практичного досвіду управління. Менеджмент можна розглядати як систему 

(єдине ціле), що складається з частин (елементів). Такими частинами є мета і 

принципи менеджменту, функції управління, методи менеджменту, кадри 

менеджерів, структура управління бізнесом, техніка і технологія управління, 

інформація в менеджменті (рис. 1.4). 

 

 

Менеджмент  

Досвід  

управління 

Мистецтво 

управління 

Апарат  

управління 

Процес 

управління 

Наука 

управління 

 
Рис. 1.4. Основні підходи до визначення сутності менеджменту  

Управління – поняття багатогранне, і тому розглядати його потрібно з 

декількох точок зору: як процес; як організацію цього процесу; як стиль 

управління. Якщо розуміти управління як процес, то прийняття рішень не є 

одномоментним актом вибору з багатьох альтернатив. Окремі фази цього 

процесу є взаємопов’язаними ланками, які потребують комплексу дій, що 

повторюються, і яким притаманний зворотний зв’язок. Наведена на рис. 1.5 

послідовність етапів процесу управління описує його класичну схему і 

показує, що окремі етапи проходять не лінійно, а циклічно (що підтверджує 

практика управління). 
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Визначення мети 

Аналіз проблеми 

Пошук альтернатив Прогнозування 

Аналіз відхилень 

Контроль 
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Оцінка 

Впровадження 

рішень 

Планування Організація, 
мотивація 

 
Рис. 1.5. Процес управління (управлінський цикл) 

Наведена на рис. 1.5 модель процесу управління або етапів прийняття 

рішень описує процес управлінського рішення як процес свідомого вибору і 

обробки інформації. В реальній підприємницькій практиці така модель не 

завжди повністю реалізується. Наслідування цієї схеми не завжди 

призводить до прийняття оптимального рішення. Виняткові рішення 

потребують детального аналізу ситуації, рутинні – завжди повторюються. 

Більшість рішень лежить між цими типами рішень.  

Для процесу прийняття рішень характерні два моменти. 

1. Рішення приймаються не тільки при виборі альтернатив. На 

кожному етапі управлінського циклу приймаються часткові рішення, які 

суттєво впливають на результат всього процесу прийняття рішень (про 

можливі дії, про оцінку впливу, про методи контролю, про передачу 

інформації тощо). 



історія,  теорія, перспективи  

 29 

2. В центрі всіх етапів знаходиться інформація. Саме тому процес 

прийняття рішень можна визначити як процес обробки і обміну інформацією, 

яку отримують, переробляють і передають далі. 

Таким чином, перед тим, як прийняти рішення, потрібно визначити 

мету, отримати необхідну інформацію, оцінити можливі альтернативні 

варіанти рішень і, зрештою, вибрати оптимальний варіант. Відповідальність 

керівника за наслідки рішень, які він приймає, передбачає досконале 

вивчення і розуміння умов, що склались. Тому визначальним є 

інформаційний етап.  

Вирішення проблем управління виробництвом потребує методів і 

засобів, за допомогою яких можна було б відшукати найбільш вдалий 

компроміс між максимальною продуктивністю і максимальним 

задоволенням потреб споживача. Щоб досягти такого компромісу, потрібно 

мати можливість вимірювати і порівнювати різні ресурси і продукти для 

конкретної виробничої системи, потім за результатами вимірювань обирати 

найвигідніші комбінації і на їх базі складати програму виробництва. Для 

цього, перш за все, необхідно обробити величезну кількість безперервної 

інформації, яка повинна виходити за межі даного підприємства в цілому в 

область попиту і пропозиції. 

Якщо планування визначає вид і форму діяльності, а управління – її 

реалізацію, то контроль повинен гарантувати, що діяльність здійснюється 

планомірно, і поставлені цілі досягаються найкращим чином. У випадку 

відхилення починає діяти механізм регулювання, і можна використати ефект 

навчання для нового процесу планування. Процес контролю включає 

визначення нормативів, порівняння ―план/факт‖, аналіз відхилень і 

пропонування конкретних заходів по адаптації. При цьому якість аналізу 

відхилень для майбутнього планування і покращення якості планування має 

вирішальне значення. 

Таким чином, основна задача керівника підприємства полягає, по-

перше, у виборі цілей, задач, політики, методів і організаційних зв’язків для 

орієнтації (спрямування) процесів прийняття рішень і планування на різних 

рівнях; по-друге, в організації потоків інформації до центрів, де приймаються 

рішення. Інструментом його праці по зв’язку попиту і виробництва є методи 

та функції управління. 
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Функція (від лат. functio – виконання) – 

поняття, широко вживане в багатьох науках: 

філософії, математиці, соціології, економіці, 

біології тощо. Функція може означати обов’язок, діяльність або здатність до 

діяльності, роль, властивість, значення, компетенцію, завдання, залежність 

однієї величини від іншої тощо. 

Управління підприємством доцільно розглядати як процес, тому що 

робота для досягнення мети – це не одноразова дія, а серія безперервних 

взаємопов’язаних дій. Ці дії дуже важливі для успіху організації. Їх називають 

управлінськими функціями. Кожна управлінська функція також є процесом, 

оскільки складається з серії взаємопов’язаних дій. Процес управління – це 

загальна сума всіх функцій. Кількість функцій, яку охоплює поняття 

―управління виробництвом‖, у різних авторів від 4 [331] до 12 [267]. 

В літературі з управління виробництвом [88, 140, 223, 226] можна 

зустріти різні визначення сутності функцій управління. Погоджуючись у 

головному, що функції управління – це спеціалізовані різновиди управлінської 

діяльності, автори окремих визначень пропонують формулювання, що 

відрізняються лише другорядними характеристиками. Так, наприклад, деякі 

автори пропонують виділити функції ―основні і конкретні‖ [18], ―загальні та 

вихідні‖ [16], ―загальні, спеціальні і допоміжні‖ [140]. 

Проф. Й.С. Завадський під функціями менеджменту розуміє види 

цілеспрямованої діяльності щодо керованого об'єкта, зумовлені кооперацією 

і поділом праці всередині управлінського персоналу [103, с. 51]. Вони є 

взаємообумовленими і взаємопов’язаними складовими частинами процесу 

управління, які відрізняються за метою. Кожній функції властиве замкнуте 

коло робіт (підфункцій), що об'єднуються спільністю змісту і відіграють 

певну роль в управлінській діяльності. Функціональність характерна для 

будь-яких організаційних зусиль людей. Проф. В.В. Євдокимов під функцією 

управління розуміє спеціальні постійні обов’язки однієї або декількох осіб, 

виконання яких приводить до досягнення певного ділового результату [98, 

с. 18]. Проф. Г.Г. Кірейцев визначає функцію в господарській практиці як 

―…зовнішній прояв та (або) збереження властивостей певного об’єкту чи 

процесу в системі відносин, що фактично склалися‖ [134, с. 47]. Як бачимо, 

поняття функції управління є предметом наукових дискусій і до цього часу 

не одержало однозначного визначення. Хоча від науково обґрунтованого 

Функції управління 
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визначення цього питання залежить об’єктивність класифікації функцій, їх 

зміст і, відповідно, побудова органів управління, зміст управлінської 

діяльності в бухгалтерії та визначення шляхів її реалізації. Найбільш 

поширеною є точка зору про те, що ―функції управління – це спеціалізовані 

частини регулярної організованої діяльності, що визначаються однорідністю 

цілей, дій або об’єктів застосування цих дій‖ [181, с. 26].  

Досить повним та обґрунтованим є визначення функції управління, 

надане Г.І. Будилкіним та В.В. Праніним. Функції управління, на їх думку, – 

це окремі специфічні види діяльності, що мають єдність мети, задач, 

характеру виконуваних робіт та операцій, що спрямовані на визначену 

частину об’єкту управління для досягнення поставленої мети [39, с. 159–

168]. Авторам вдалося виділити не тільки критерії, яким повинні відповідати 

функції управління (єдність мети і характеру виконуваних робіт та операцій, 

зв’язок з керованим об’єктом), але також і напрям впливу (досягнення 

поставленої мети). 

В цілому, сьогодні в літературі зустрічається понад два десятки 

класифікацій функцій менеджменту. В переважній більшості в їх основу 

покладена концепція А. Файоля – розподіл адміністративної діяльності на 

окремі функції, які класифікуються з позицій об'єкта і суб’єкта менеджменту. 

Найпоширенішою є класифікація функцій з позицій суб'єкта менеджменту. 

З організаційно-технічної точки зору серед функцій менеджменту 

розрізняють загальні та специфічні. Загальні функції поділяються за стадіями 

(етапами, фазами) менеджменту – плануванням, організацією, регулюванням 

і координацією, мотивацією, обліком і контролем. Специфічні функції 

поділяються насамперед за формою поділу процесу менеджменту на 

складові частини: лінійне керівництво, технологічна, технічна та економічна 

підготовка виробництва, бухгалтерський облік, матеріально-технічне 

забезпечення і реалізація продукції, підбір, розстановка і підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Серед функцій менеджменту розрізняють також загальноорганізаційні, 

що виконуються керівниками підприємств та їх виробничих підрозділів; 

спеціалізовані – здійснюються різними спеціалістами; обслуговуючі – 

пов'язані з обліком, звітуванням, здійсненням операцій з діловодства. 

Функції можуть об'єднуватися у певні групи і за іншими ознаками 

(рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Класифікація функцій менеджменту 

Вчені Державної Академії Управління (м. Москва) виділяють п'ять 

загальних функцій менеджменту: планування, організацію, координацію, 

мотивацію та контроль [243, с. 52-57]. На думку доц. Г.В. Осовської [207, 

с. 68], процес управління складається з наступних функцій: планування, 

організація, мотивація, контроль. Ці чотири первинні функції управління 

об’єднані зв’язуючими процесами комунікації і прийняття рішення. 

Л.А. Жданова [102, с. 62-64], спираючись на дослідження зарубіжних 

авторів, виділяє такі функції менеджменту: планування, організацію, 

комплектування штату, керівництво та лідерство, координацію, мотивацію, 

контроль. Окремі вітчизняні автори [247, с. 13-16] пропонують виділити 

аналітичну функцію менеджменту, враховуючи її важливість у розпізнаванні 

проблемної ситуації, діагностиці причин, що зумовлюють зміну 

запланованих параметрів, та передбаченні можливої зміни досліджуваного 

процесу. Деякі інші класифікації поділяють функції менеджменту на основні 

(планування, організація, мотивація, контроль) та часткові (управління 

основним виробництвом, допоміжним виробництвом, технічною 

підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною 

діяльністю, капітальним будівництвом тощо) [12, с. 29-67]. Нетрадиційним 

підходом відрізняється й класифікація, згідно з якою виділяються наступні 
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функції менеджменту: встановлення мети, планування, прийняття рішень, 

організація, оперативний вплив, мотивація, контроль [293, с. 29-67]. 

Найбільш вдалою нам здається класифікація Е.Я. Уткіна [282, с. 11–12], 

наведена нижче. 

1. Планування, в межах якого визначається мета ринкової діяльності, 

необхідні для цього засоби, розробляються методи, найбільш ефективні в 

конкретних умовах.  

2. Організація, завданням якої є формування структури підприємства, 

забезпечення її всім, що необхідно для нормальної роботи (кадрами, 

матеріалами, обладнанням, спорудами, грошовими коштами тощо). 

Організація спрямована на створення необхідних умов для досягнення 

запланованих цілей. 

3. Мотивація має на меті організувати працівників, спонукати їх 

працювати ефективно для реалізації поставленої мети. Для цього 

впроваджується різноманітне матеріальне та моральне стимулювання, 

створюються умови для виявлення творчого потенціалу і розвитку працівників. 

4. Контроль, завдання якого – кількісна та якісна оцінка і облік 

результатів роботи. Головні інструменти цієї функції – спостереження, 

перевірка всіх складових діяльності підприємства, облік і аналіз. Контроль 

виступає в системі управління елементом зворотного зв’язку. На основі його 

даних здійснюється коригування прийнятих рішень, планів, норм і 

нормативів. 

5. Координація – функція менеджменту, яка гарантує неперервність дій. 

Мета координації – досягти узгодженості у роботі всіх ланок організації 

(підприємства) шляхом встановлення між ними оптимальних зв’язків 

(комунікацій). Тут широко використовують звіти, інтерв’ю, конференції, 

комп’ютерний зв’язок, засоби радіо- та телемовлення тощо. За допомогою 

різних форм зв’язку забезпечують взаємодію між підсистемами, здійснюють 

маневрування ресурсами, досягають єдності і узгодженості всіх функцій 

менеджменту, а також дій керівників.  

Однак цей перелік буде неповним без двох функцій, які наведені у 

відомому підручнику американських авторів М. Мескона, М. Альберта, 

Ф. Хедоури [180] ―Основи менеджменту‖ – інформування (комунікація) і 

прийняття рішень. 

Різним рівням управління властиві різні функції. Вищий рівень (вище 

керівництво) визначає цілі управління, політику, матеріальні, фінансові та 
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трудові ресурси, розробляє довгострокові плани і стратегію їх виконання. В 

його компетенцію входить аналіз ринку, конкуренції, кон’юнктури і пошук 

альтернативних стратегій розвитку підприємства на випадок виявлення 

негативних тенденцій у сфері його інтересів. 

На середньому рівні основна увага зосереджена на складанні тактичних 

планів, контролі за їх виконанням та використанням ресурсів і розробкою 

управляючих директив для виводу підприємства на рівень, що вимагається 

планами. 

На оперативному рівні відбувається реалізація планів і складаються 

звіти про хід їх виконання. Керівництво тут складається, як правило, з 

працівників, що забезпечують управління цехами, дільницями, змінами, 

відділами, службами. Основна задача оперативного управління полягає в 

узгодженні всіх елементів виробничого процесу в часі і просторі з 

необхідним ступенем його деталізації. 

Планування – функція, за допомогою якої в ідеальній формі 

реалізується мета управління. Планування займає значне місце в роботі 

вищого керівництва, менше – на середньому і мінімальне на оперативному 

рівні. Планування на вищому рівні управління стосується майбутніх проблем 

і орієнтовано на тривалий термін. На середньому рівні планування 

здійснюється на більш короткий термін, при цьому план вищого рівня 

управління деталізується. Показники на цьому рівні більш точні. Оперативне 

управління має на увазі найбільш детальне пророблення плану. 

Бухгалтерський облік – це складова функції інформування, що 

спрямована на отримання інформації про процес роботи підприємства. 

Облік, в основному, здійснюється на оперативному та середньому рівнях 

управління. На вищому рівні управління облік у традиційному розумінні 

відсутній, однак на його основі в повній мірі виконується аналіз результатів 

господарської діяльності. 

В різних функціях управління використовуються також аналіз і 

контроль – співставлення фактичних показників з нормативними 

(директивними і плановими), визначення відхилень, що виходять за межі 

допустимих параметрів, встановлення причин відхилень, виявлення резервів, 

знаходження шляхів виправлення ситуації, що склалася і прийняття рішень 

щодо виведення об’єкта управління на планову траєкторію. Дієвим 

інструментом для виявлення причин відхилень є факторний аналіз, а для 

пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася – експертні системи.  
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Облік, контроль і аналіз – це підфункції, що забезпечують отримання 

даних щодо стану системи, якою управляють, за певний проміжок часу; 

визначення факту і причини відхилень фактичного стану об’єкта управління від 

його запланованого стану, а також знаходження величин цього відхилення. 

Взаємозв’язок між рівнями управління і функціями, що ними 

здійснюються, представлений в табл. 1.5.  

Таблиця 1.5 
Взаємозв’язок функцій і рівнів управління 

Рівень управління Планування 
Інформування (в 

т.ч. облік) 
Аналіз і регулювання 

Вище керівництво Значний Відсутній Значний 

Середній рівень Помірний Значний Помірний 

Оперативне 

управління 
Незначний Значний Відсутній 

 

Ключовим елементом кожної організації є персонал, структура, робочі 

процедури, політика і культура. Інформаційна система – це також важливий 

інструмент для здійснення управлінських функцій. Англійський автор 

К. Лаундон в цьому зв’язку зазначає, що для деяких видів бізнесу, 

наприклад, для банків, діяльність без комп’ютерної інформаційної системи 

практично неможлива [337]. 

Взаємозв’язок інформаційної системи підприємства та системи 

бухгалтерського обліку підприємства відповідно до наведеної вище 

класифікації функцій управління може бути проілюстрований за допомогою 

наступної схеми (рис. 1.7). 

 
ІСП 

КІСП 

КІОС 

КСБО 

Система бухгалтерського 

обліку підприємства 

 
Рис. 1.7. Місце комп’ютерних інформаційних систем в інформаційній системі 

підприємства 
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На рис. 1.7 використані наступні абревіатури: ІСП – інформаційна 

система підприємства; КІСП – комп’ютерна інформаційна система 

підприємства; КІОС – комп’ютерна інформаційна облікова система; КСБО – 

комп’ютерна система бухгалтерського обліку. 

 

Перші спроби створити наукові основи 

управління виробництвом відносяться до кінця 

ХІХ ст., коли інтенсивний розвиток капіталістичного 

виробництва потребував розробки ефективних методів управління великими 

заводами та фабриками. 

Однією з перших отримала широке розповсюдження теорія наукового 

управління Ф.У. Тейлора [351]. Розробляючи систему диференціації 

трудових процесів, Ф. Тейлор зумів обґрунтувати теоретично та показати 

практично переваги комплексного підходу до удосконалення організації 

виробництва та управління. Сутністю тейлоризму як теорії наукового 

управління є жорстка регламентація трудових процесів. Ф. Тейлору 

належить заслуга розробки та реалізації принципів функціонального 

управління на противагу тогочасній жорсткій лінійній (ієрархічній) системі 

управління. Основним концепціям Ф. Тейлора були властиві наступні 

особливості: механіцизм в трактуванні процесів управління (людина як 

придаток машини) та встановлення норм з високою інтенсивністю праці. 

Створена ним система наукового керівництва (Science Management) сприяла 

наступному розвитку теорії управління. Тейлорівська класична теорія 

управління отримала розвиток в працях Г. Емерсона, А. Файоля, Г. Ганта, 

А. Хопфа та інших вчених-економістів.  

Перехід від дещо спрощеної уяви про управління виробництвом як про 

управління окремими працівниками, сформульованої Ф. Тейлором, до 

загальних принципів раціонального управління всієї виробничої організації був 

здійснений сучасником Тейлора американським інженером Г. Емерсоном 

(1853–1931), який в своїй основній праці ―Дванадцять принципів виробництва‖ 

сформулював емпіричні вимоги до побудови та функціонування апарату 

управління. Він розробив принципи підвищення ефективності не тільки 

виробничої праці, але й будь-якої цілеспрямованої діяльності людини: у 

державному управлінні, у зовнішній політиці, у військовій справі, на транспорті 

і в домашньому господарстві. Г. Емерсон також розробив штабну організацію 

апарату управління. Він дав визначення ефективності як максимально вигідного 

Розвиток науки 

управління 
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співвідношення між витраченими зусиллями, грошима, обладнанням та 

економічним ефектом, що не втратило свого значення і в наші дні. 

Значний внесок в розвиток теорії наукового управління зробив 

французький дослідник та адміністратор Анрі Файоль (1841–1925). Основні 

роботи А. Файоля – ―Вчення про управління‖, ―Загальне і промислове 

управління‖. Файоль сформулював концепцію адміністративного управління, 

у відповідності до якої загальна адміністративна функція керівництва 

повинна обов’язково складатись з передбачення, планування, організації, 

координації та контролю діяльності керованого підрозділу. Методологія 

адміністративного управління була покладена в основу лінійно-штабної 

організаційної структури, яка замінила функціональну структуру Ф. Тейлора 

та знайшла широке застосування при побудові апарату управління як 

підприємствами, так й іншими організаційними системами (державне 

керівництво, банки тощо). 

Організаційна регламентація процесів управління була викладена в роботах 

Г. Ганта (графіки Ганта) та К. Адамецького (гармонограми Адамецького). 

Школа соціальних систем (Ч. Барнард, І. Марч та ін.) застосувала власні 

теоретичні розробки з методології системного аналізу та загальної теорії 

систем, яка була запропонована Л. Берталанфі, С. Янгом та ін. Системний 

підхід до побудови організації управління дозволив теоретикам цього 

напряму створити життєздатні концепції, які використовуються при 

формуванні матричних організаційних структур управління, що успішно 

працюють на великих проектних та дослідницьких організаціях.  

Багато уваги питанням організації управління в своїх працях приділяв 

німецький соціолог М. Вебер [354]. Вебер розробив теорію ідеальної 

бюрократичної організації управління. Поняття ―бюрократія‖ (від 

французького ―бюро, канцелярія‖ та грецького ―влада‖, ―панування‖, букв. – 

панування канцелярії) М. Вебер трактував як концепцію раціональної 

колективної діяльності. Основними рисами бюрократичної організації він 

вважав розбиття процесів управління на операції; розробку норм та 

стандартів управління; ліквідацію суб`єктивізму, фаворитизму та родинності, 

відповідності посади та кваліфікації робітника. На цій основі М. Вебер 

сформував евристичну організаційну модель апарату управління, яка до 

цього часу широко використовується на підприємствах. На думку М. Вебера, 

―ідеальна бюрократія‖ в порівнянні з іншими організаціями має такі 

переваги, як машинне виробництво порівняно з ручним (див. табл. 1.6). 
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Більшість сучасних організацій є варіантами бюрократії. Причина 

такого тривалого та широкомасштабного використання бюрократичних 

структур полягає у тому, що їх характеристики досить добре підходять для 

більшості промислових підприємств, організацій сфери послуг, всіх видів 

державних установ. 

Таблиця 1.6 
Характеристики раціональної бюрократії за М. Вебером 

№ 
з/п 

Зміст окремих характеристик 

1. Чіткий розподіл праці, що призводить до появи висококваліфікованих 
спеціалістів на кожній посаді 

2. Ієрархічність управління, за якої кожний нижчий рівень контролюється вищим і 
підпорядковується йому 

3. Наявність системи узагальнених формальних правил і стандартів, що забезпечує 
однорідність виконання обов'язків 

4. Об'єктивізм, з яким офіційні особи виконують посадові обов'язки 
5. Наймання на роботу у суворій відповідності до кваліфікаційних вимог 

 

Представники емпіричної школи (Г. Саймон, П. Дракер та ін.) 

намагалися створити новий підхід до управління шляхом еклектичного 

співвідношення елементів теорії людських стосунків з положеннями 

тейлорівського наукового управління. Найбільшим досягненням цієї школи є 

розробка концепції децентралізованого управління за окремими видами 

виробів (управління за продуктом), що знайшла використання при побудові 

організаційних структур великих промислових корпорацій, таких як 

―Дженерал моторс‖, IBM та інших.  

 

В другій половині ХХ ст. у менеджменті 

з’явились окремі теорії та концепції, які суттєво 

змінили уявлення науковців та практиків щодо того, 

на яких засадах повинна будуватись ефективна 

організація бізнесу. Як було розглянуто вище, облік є важливою складовою 

управлінської функції інформування. Багато нових концепцій менеджменту 

побудовані саме навколо комп’ютерних інформаційних облікових систем. 

Серед основних напрямків теоретичних узагальнень і розробок в теорії 

менеджменту, що з’явились у другій половині ХХ ст., можна назвати наступні: 

демократична корпорація; внутрішні ринки корпорацій; домашні бюро; теорія 

альянсів (асоціативних форм організації управління); мережеві організації; 

адаптивні (органічні) структури, тотальний контроль якості; кібернетична теорія 

взаємозв’язку та орієнтація на інформацію; реінжиніринг (бізнес-процесів).  

Сучасні концепції 

управління 

підприємствами 
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Демократична корпорація. Ця концепція передбачає глибоку 

децентралізацію управління з поширенням демократичних форм і методів 

керівництва та функціонування підрозділів. 

Внутрішні ринки корпорацій. Згідно з цією концепцією підрозділи, які 

мають економічну свободу всередині підприємства, швидше можуть 

забезпечити зміни у виробництві товарів, наданні послуг в цілому в системі 

відносин із споживачами. Підрозділи підприємства стають автономними 

ланками, які купують і продають товари всередині і ззовні, та об’єднані 

єдиними інформаційними мережами, фінансовими системами і 

підприємницькою культурою. На цій основі та з використанням 

інформаційних технологій формуються ―мережеві організації‖ з 

розподіленими автономними ланками, так звані віртуальні корпорації.  

Домашні бюро. За даними професорів А.Ю. Єгорова та Л.Ф. Нікуліна, в 

корпорації ―Сіменс‖ в 2000 році до половини співробітників працювали в 

―домашніх бюро‖, де знаходились їх основні комп’ютерні робочі місця [99, 

с. 165]. Така глобалізація ринку праці методами дистанційного менеджменту і 

засобами мережі Internet сприяє закріпленню важливого аспекту сучасного 

бізнесу – децентралізації адміністративно-бюрократичної влади та її доведенню 

лише до функціональних центрів підсистем та їх горизонтальних структур. 

Теорія альянсів (асоціативних форм організації і управління). Інтеграційні 

процеси в управлінні, які орієнтовані на більш ефективне використання всіх 

видів ресурсів (в першу чергу, науково-технічних, інвестиційних і фінансових), 

призводять до появи різноманітних форм горизонтального об’єднання 

організацій. Навколо основних бізнес-процесів об’єднуються горизонтальні 

ієрархії зі специфічними цілями в кожній із них. Це не тільки так звані 

горизонтальні корпорації, але й стратегічні союзи, різні модифікації 

конгломератів, консорціумів, холдингів, господарських асоціацій та груп. 

Крім того, багато організацій в 60-х роках ХХ ст. стали розробляти і 

впроваджувати більш гнучкі типи внутрішніх організаційних структур, які, 

порівняно з бюрократією, були краще пристосовані до швидкої зміни умов і 

появи нової наукомісткої технології. Такі структури назвали адаптивними, 

оскільки їх можна швидко модифікувати у відповідності із змінами 

навколишнього середовища і потребами самої організації. Організацію 

такого типу називають по-різному. Пітер Дракер – ―організацією з 

мережевою структурою‖ [330], Пітер Сендж – ―організацією, що навчається‖ 

[348], В. Давидов і М. Мелоун – ―віртуальною корпорацією‖ [328]. Для 
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Пітера Кіна це – ―реляційна організація‖ [334], для Тома Пітерса – 

―божевільна‖ [342]. Для Д. Квіна Міллза – ―кластерна‖ [341]. Чарльз Севідж 

називає це ―людською мережею‖ [347], Рассел Аккоф описує як 

―демократичну корпорацію‖ [323]. З погляду Джеймса Брайана Квина [344], 

це ―інтелектуальне підприємство‖, Майкл Хаммер і Джеймс Чампи 

називають її ―перетвореною корпорацією‖ [333]. 

Ще одна назва таких виробничих систем – органічні структури. Ця 

назва пов’язана з їх можливостями адаптуватися до змін в навколишньому 

середовищі подібно до того, як це роблять живі організми. Коли виникають 

проблеми і дії, які не можна розкласти на окремі елементи і розподілити за 

спеціалістами у відповідності з чітко визначеною функцією кожного, 

співробітники повинні вирішувати свої задачі відповідно до задач фірми в 

цілому. Зникає потреба в значній частині формальних характеристик і 

визначенні посадових обов’язків (в категоріях повноважень відповідальності, 

а також методів), тому що їх необхідно постійно модифікувати в результаті 

взаємодії з іншими учасниками рішення даної задачі. Ця взаємодія 

відбувається як по вертикалі, так і по горизонталі. Взаємодія між 

співробітниками різних рангів тут нагадує швидше консультацію двох колег, 

ніж наказ керівника підлеглому. 

Провідні економісти розуміють (з врахуванням міжнародних тенденцій 

кінця ХХ століття, в тому числі американського і японського досвіду) 

особливості адаптивних або органічних структур наступним чином (табл. 1.7).  

Таблиця 1.7 
Порівняльний аналіз організаційних структур управління 

Характеристика 
Адміністративно-бюрократичні 

структури 

Адаптивні, органічні 

структури 

1 2 3 

Логіка побудови Формальна жорстко-

адміністративна бюрократична 

раціональність 

Адаптивна раціональність 

Спосіб управління Регламентація керівництвом 

підприємства 

Самоорганізація з 

елементами регулювання 

Джерело 

ефективності 

Раціональна, стійка в часі 

структура 

Узгоджена ініціатива 

учасників бізнесу 

Критерії 

ефективності 

Оптимізація структур і складу 

стабільних колективів 

Саморозвиток учасників 

угоди і персоналу 

Тип структуризації В основному вертикальна ієрархія 

в умовах однозначності відносин і 

скорочення числа ланцюжків 

управління 

―Гетерархія‖ як відсутність 

або багатогранність 

структур (в основному 

горизонтальних) 
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1 2 3 

Умови реорганізації Реорганізація через зміну структур 

і персоналу 

Менеджмент в умовах 

підприємництва 

Взаємодія 

працівників 

Реалізація на структурно-фінансово-

персональному рівні  

Узгодження дій 

рівноправних учасників 

 

Мережеві організації. Протягом останніх десятиріч у всьому світі на 

зростання конкуренції в глобальному масштабі менеджери відповіли 

відмовою від централізовано координованої, багаторівневої ієрархії на 

користь різноманітних більш гнучких структур, які швидше нагадують 

мережі, ніж традиційні піраміди. Замість послідовності команд ієрархія 

перетворюється на ланцюг замовлень на постачання продукції і розвиток 

взаємовідносин з іншими фірмами. Мережі представляють собою сукупність 

фірм чи спеціалізованих одиниць, які координуються ринковим механізмом 

замість командних методів. Вони розглядаються як форма, яка краще 

відповідає сучасним вимогам оточуючого середовища. Мережевий поділ – 

відносно новий винахід, при цьому основні функції управління 

розподіляються по окремих підприємствах, які пов’язані між собою і з 

невеликою головною організацією (штаб квартирою) єдиною електронною 

інформаційною системою [258, с. 256]. 

Тотальний контроль якості (Total quality management – TQM). 

Фундаментальна концептуальна ідея TQM використовує мислення в 

термінах процесів замість задач. Результат TQM – це докорінна перебудова 

всього виробництва. Замість концентрації уваги на виробничому процесі – 

занадто тривалому для розподілу його на задачі – TQM вимагає, щоб 

підприємства об’єднували ці задачі в один процес. Більше того, процеси 

повинні бути саморегульовані, тому що відношення до працівника також 

повинне бути передбаченим. Інформація стає цінною частиною виробничого 

процесу сама по собі, а не тільки як непрямий продукт, який можна 

використовувати для визначення результатів господарської діяльності. 

Інформація, що з’явилась у виробничому процесі, тепер відразу повертається 

назад в процес, для того, щоб зробити його саморегульованим. 

Для того, щоб отримати саморегульований процес, необхідно 

забезпечити дві наступні речі. 

На кожному підприємстві – великому або малому – працівники повинні 

нести відповідальність за всі основні рішення, пов’язані з роботою, що ними 

виконується. Це можна організувати таким чином: працівник, оперативно 
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приймаючи рішення, в достатній мірі контролює виробничій процес для того, 

щоб гарантувати стабільний випуск якісної продукції. Кожен працівник 

забезпечений інструментами та іншим обладнанням для перевірки свого модуля 

продукції. Замість того, щоб готувати деяку інформацію для передачі до іншого 

підрозділу підприємства, працівник отримує достатньо даних, щоб самому 

розібратися, для чого призначений кожний агрегат, що виготовляється. 

Вся інформація, необхідна працівнику для виробництва якісної 

продукції, повинна бути ним отримана вчасно. При необхідності інформація, 

що надійшла з інших підрозділів підприємства, повинна бути доставлена 

працівнику в реальні строки, з тим щоб дозволити йому прийняти рішення, 

необхідні для виробництва продукції або її складових. Всюди, де тільки 

можна, рішення, пов’язані з якістю продукції, повинні прийматися людьми, 

які цю продукцію виробляють, і до того, як виробництво буде завершено. 

Тотальний контроль якості як філософія управління орієнтований на 

організацію бездефектного виробництва при мінімумі витрат. 

Кібернетична теорія взаємозв’язку та орієнтація на інформацію. 

Підприємство в умовах ринкових відносин стає юридично й економічно 

відокремленим і незалежним. Це об'єктивно обумовлює ускладнення його 

орієнтації в системі економічних зв'язків. На початку 70-х років проф. Ігор 

Ансофф (США) запропонував ряд нових ідей щодо розуміння і розвитку 

організаційних структур управління. Промислову організацію він розглядав 

як деяку систему, що взаємодіє з джерелами ресурсів і з зовнішнім 

середовищем (ринки збуту, конкуренти, уряд та ін.) [182, с. 46]. При цьому 

організація обліку та організація бізнесу, на думку Алана Бурланда (1979) 

[260, с. 344], поєднуються наступним чином (рис. 1.8). 

Е

А2

А3

А4
А5

А1

 
Рис. 1.8. Схема організації підприємства за А.Бурландом 

На рис. 1.8 А1 – відносини підприємства з державою; А2 – з клієнтами 

(покупцями, замовниками); А3 – з постачальниками; А4 – зі службовцями і 

робітниками; А5 – з власниками; Е – точка перетину інтересів осіб, 

пов’язаних з підприємством, яка відображає функції бухгалтерського обліку. 
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Підприємство в цілому та його система бухгалтерського обліку – це 

системи, яким притаманна самоорганізація. В сучасному менеджменті виникла 

ідея використовувати при плануванні і управлінні роботою підприємства ті ж 

механізми регулювання і управління, що використовують живі організми. В 

кібернетиці такий механізм називають зворотним зв’язком. При цьому 

кіберкорпорація – це не пасивний учасник ринкових відносин, а економічний 

суб'єкт, що постійно вивчає зміни в житті і вводить інновації у свою діяльність, 

щоб завоювати, утримати і зміцнити свої позиції на ринку [83]. 

Реінжиніринг бізнес-процесів (Business process reengineering – BPR). 

Ідеологами реінжинірингу бізнес-процесів виступили американці М. Хаммер 

та Дж. Чампі. Реінжиніринг – це перебудова на сучасній технологічній основі 

організації виробництва, управління та обліку. Він передбачає реконструкцію 

всіх без винятку елементів бізнесу, і в першу чергу обліку. Це – перебудова з 

чітко поставленими цілями і засобами. В межах цього напрямку 

розглядаються методи підвищення ефективності, пов’язані зі скороченням 

розмірів і оптимізацією господарюючих суб’єктів, використанням потенціалу 

матричних структур, лінійного та програмного управління, які органічно 

сполучаються, а також можливість діяльності комплексних цільових команд 

та багато іншого. Управлінський механізм налаштовується на опанування 

ринку за допомогою аналізу його обсягів, організації збуту товарів, 

стимулювання продаж, забезпечення конкурентноздатності товарів та послуг. 

Під бізнес-реінжинірингом звичайно розуміють широкий підхід, що має за 

мету здійснення на підприємстві змін, призначених для підвищення 

ефективності виробництва та швидкості реакції підприємства на зміни ринку 

(вимоги споживачів, дії конкурентів тощо).  

М. Хаммер [332] висунув принципові вимоги до реінжинірингу бізнес-

процесів:  

 реконструювання роботи не автоматизацією, а спрощенням або знищенням;  

 використання комп’ютерів не для автоматизації, а для реконструкції 

існуючих бізнес-процесів. 

М. Хаммер і Дж. Чампі [333] вказують, що реінжиніринг бізнес-

процесів є дуже радикальним. Він передбачає відмову від всіх існуючих 

структур і процедур та впровадження нових способів виконання робіт. 

Найважливішим у визначенні реінжинірингу бізнес-процесів є поняття 

―процес‖. М. Хаммер і Дж. Чампі визначають бізнес-процес як ―сукупність 

видів діяльності (activities), яка має один або більше видів вхідних потоків і 

створює вихід, що має цінність для клієнта‖. 
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Головною метою реінжинірингу бізнес-процесів є значне 

прискорення реакції підприємства на зміни до вимог споживачів (або на 

прогноз таких змін) при багатократному зниженні витрат всіх видів. 

Основними задачами реінжинірингу бізнес-процесів є різке зниження 

витрат часу, кількості працівників та інших витрат на виконання 

виробничих функцій, а також глобалізація бізнесу: робота з клієнтами та 

партнерами в будь-якій точці світу, робота з клієнтом в режимі 24*365 (24 

години на добу, 365 днів на рік).  

Наведемо приклад, описаний в багатьох роботах по BPR. Цікаво, що він 

насамперед відносяться до конторської, облікової праці, а не до промислових 

підрозділів. Важливо, що приклад присвячений спрощенню процесів, а також 

окремо виділена роль комп’ютерних систем бухгалтерського обліку. 

Приклад. У відділі обліку розрахунків з постачальниками американської 

корпорації ―Ford Motor Company‖ працювало 500 бухгалтерів, що було 

більше, ніж в аналогічній службі у корпорації ―Mazda‖ в чотири-п’ять разів. 

Крім того, при такому надлишковому числі працівників було багато помилок 

в оформленні документів. 

В результаті реінжинірингу був впроваджений новий бізнес-процес, в 

якому: 

 працівникам був наданий зв’язок із комп’ютерною базою даних для 

кращого вибору постачальника і фіксації відправлення йому замовлення 

(purchase order);  

 постачальники надавали товар без передоплати;  

 повідомлення про отримання товару заносилось до загальної бази даних;  

 підприємство відмовилось від використання рахунку на оплату 

(invoice) – оплата відбувалася після одержання товару. Внаслідок чого – із 

використанням комп’ютерів – була значно зменшена кількість персоналу. 

У підсумку відділ постачання був скорочений на 75%, точність обліку 

була покращена. Використовувалась комп’ютеризація паралельної 

діяльності, в процесі від замовлення до оплати замість 14-ти інформаційних 

елементів використовувалось 3: позначення постачальника, товару, кількість. 

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів призвів до різкого скорочення 

документів та інформаційних одиниць в них. 

В цих та інших прикладах BPR є певні спільні риси, які і складають 

сутність реінжинірингу бізнес-процесів. 
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1. Орієнтація на процеси. Всі досягнення одержані в результаті розгляду 

процесу в цілому з ігноруванням будь-яких організаційних перешкод на 

підприємстві (підрозділів, існуючих потоків документів тощо).  

2. Великі амбіції проектів. Підприємства мали за мету здійснити 

докорінні зміни, відмовитись від покращення на 20 % та впровадити 

рішення, що дають покращення на 80 %.  

3. Відмова від старих правил. Підприємства пішли на повну відмову від 

старих традицій. Були знищені традиційні спеціалізації, послідовності дій та 

часові норми.  

4. Творче використання інформаційних технологій. Основним 

інструментом реінжинірингу, що дозволив здійснити відмову від старих 

правил і створення нових процесів, були інформаційні комп’ютерні 

технології. Саме вони надали можливості для здійснення підприємством 

своєї роботи радикально зміненими методами. 

5. Реінжиніринг – це не автоматизація існуючих процесів. 

Автоматизація – це простий шлях більш ефективно виконувати неправильні 

речі.  Це також не перебудова вже впроваджених комп’ютерних систем, що 

переводить їх на більш сучасні технології. Перебудова програмного 

забезпечення часто призводить до створення більш складних 

комп’ютеризованих систем, які автоматизують ті ж самі процеси.  

6. Реінжиніринг – це не просто реорганізація і не побудова ієрархічних, 

плоских, ―органічних‖ організацій, хоча реінжиніринг може спричиняти появу 

плоских оргструктур. Реінжиніринг змінює структуру підприємств таким 

чином, щоб зробити максимально прозорими межі між різними підрозділами 

підприємства, наблизити функції різних підрозділів, а найкраще – об’єднати 

функції кількох підрозділів в одному (або навіть в одній особі). 

Певним чином реінжиніринг можна розглядати як своєрідне протиріччя 

всій політичній економії з часів Адама Сміта, яка вбачала підвищення 

ефективності виробництва в розподілі праці, ієрархічному контролі, економії 

на витратах за рахунок зростання масштабів виробництва. Реінжиніринг 

передбачає підвищення ефективності праці в поєднанні різних функцій, 

пов’язаних за змістом, в одній людині. Оскільки одна людина відповідає за 

весь технологічний ланцюг обробки інформації від формування замовлення 

клієнтом до отримання фінансового результату, зникає необхідність 

ієрархічного контролю всього ланцюжка – фінансовий результат, що 

вимірюється обліком, є основним параметром контролю. 
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1.3. Види та структура інформаційних систем 

підприємств  

Розмаїтість сфер економічної діяльності 

сприяє появі великої кількості інформаційних 

систем економічного характеру, які вбирають у 

себе всі особливості структури управління, схеми декомпозиції 

управлінських цілей і предметних технологій. Відповідно до сфери 

застосування виділяють наступні інформаційні системи: банківські, страхові, 

податкові, фондового ринку, промислових підприємств [221, с. 27]. 

Як зазначають проф. М.Т. Білуха [28, с. 14], а також доц. Н.М. Малюга 

[177, с. 341], в економічній літературі немає єдності щодо класифікації 

інформаційних систем, хоча це дуже важливо для створення оптимальних 

інформаційних потоків, які забезпечують потреби управління. Інформаційні 

системи можна класифікувати за різними ознаками (рис. 1.9). 

 Класифікація інформаційних систем за різними ознаками 

За сферою діяльності 

державні 
територіальні (регіональні) 
галузеві 
об’єднань підприємств 
підприємств (організацій) 
технологічних процесів 

За рівнем автоматизації процесів 
управління 

інформаційно-пошукові та 
довідкові 

інформаційно-керуючі  
системи підтримки  

прийняття рішень 

За ступенем централізації обробки 
інформації 

централізовані 
децентралізовані 
колективного використання 

За ступенем інтеграції функцій 
багаторівневі з інтеграцією за 

рівнями управління 
багаторівневі з інтеграцією за 

функціями управління  
Рис.1.9. Класифікація інформаційних систем за різними ознаками 

Продуктом інформаційної системи, яка призначена для цілей 

управління виробництвом, є перетворена інформація. Оперативність 

отримання цієї інформації має першочергове значення для оптимізації 

рішень, які приймаються, а також для контролю за їх виконанням. У зв’язку з 

цим проф. М.Т. Білуха вважає, що технічні засоби перетворення інформації є 

Класифікація 

інформаційних систем 
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основним критерієм при класифікації інформаційних систем [28, с. 15]. Де в 

чому з ним погоджується і проф. В.С. Рожнов, який під автоматизованою 

системою управління (АСУ) розуміє систему управління, ―...яка орієнтована 

на широке і комплексне використання технічних засобів і економіко-

математичних методів для вирішення інформаційних задач управління‖ (див. 

рис. 1.10) [237, с.12]. Досить слушним є те, що він виділяє окремо економіко-

математичні методи. 

 Система управління 

З використанням 

ручної  
праці 

З використанням 

засобів 
механізації 

Автоматизована 

(АСУ) 

 
Автоматична 

 
Рис. 1.10. Класифікація систем управління за технічним рівнем 

За ступенем автоматизації перетворення економічної інформації 

інформаційні системи поділяються на наступні групи: немеханізовані 

(ручні), напівмеханізовані, механізовані, автоматизовані та автоматичні. 

До немеханізованих систем належать ті, в яких обробка обліково-

економічної інформації здійснюється вручну, а найпростіша обчислювальна 

техніка, зокрема, арифмометри і калькулятори, використовується в 

індивідуальному порядку для окремих обчислень. 

До напівмеханізованих інформаційних систем належать такі, в яких 

обробка обліково-економічної інформації виконувалась за допомогою 

обчислювальних машин з ручним вводом даних (клавішні машини), які 

знаходились в експлуатації в машинорахункових бюро. 

До механізованих систем належать такі, в яких обробка обліково-

економічної інформації виконувалась за допомогою обчислювальних машин 

з механізованим вводом даних, зафіксованих на машинних носіях. Це 

перфораційні обчислювальні машини, які експлуатувались на 

машинорахункових станціях. 

До автоматизованих інформаційних систем належать такі, в яких 

фіксація, збір і обробка обліково-економічної інформації виконуються за 

допомогою електронних обчислювальних машин, технічних засобів зв’язку, 

периферійного електронного обладнання. В автоматизованих системах 

частина функцій (підсистем) управління або обробки даних здійснюється 

автоматично, а частина – людиною. 
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В автоматичних інформаційних системах всі функції управління і 

обробки даних здійснюються технічними засобами без участі людини 

(наприклад, автоматичне управління технологічними процесами). 

За сферою застосування можна виділити наступні класи комп’ютерних 

інформаційних систем: 

 системи для наукових досліджень; 

 системи автоматизованого проектування; 

 системи організаційного управління; 

 системи управління технологічними процесами. 

З названих класів детальніше визначимо два наступних. 

Інформаційні системи організаційного управління призначені для 

автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу. До 

цього класу відносяться системи управління як промисловими 

(підприємства), так і непромисловими об’єктами (банки, біржі, страхові 

компанії, готелі і тощо) і окремими офісами (офісні системи). 

Інформаційні системи управління технологічними процесами 

призначені для автоматизації різних технологічних процесів (гнучкі 

виробничі процеси, металургія, енергетика тощо). 

 

Огляд періодичних видань, в тому числі 

публікацій в Internet [87, 125, 143, 174, 250, 

318] дозволяє сформувати наступний перелік 

складових КІСП (детальніше типи 

інформаційних систем на підприємствах розвинутих країн див. в додатку А). 

1. Система управління ресурсами підприємства (часто використовують 

наступні абревіатури: MRP (Material Requirements Planning) – планування 

матеріальних потреб, MRPII (Manufacturing Resource Planning) – планування 

ресурсів виробництва, ERP (Enterprise Resource Planning) – планування 

ресурсів підприємства. 

2. Система управління логістикою (SCM – Supply Chain Management – 

управління ланцюжками постачання). 

3. Система управління даними про вироби на промислових 

підприємствах (PDM – Product Development Management – управління 

зборкою виробів). 

Складові комп’ютерної 

інформаційної системи 

підприємства 
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4. Система автоматизованого проектування та технологічної підготовки 

виробництва (CAD/CAM – Computer-Aided Design/Manufacturing – 

автоматизоване проектування та виробництво). 

5. Система документообігу (docflow – потік документів). 

6. Інформаційна автоматизована система бухгалтерського обліку (AIS – 

Accounting Information System). Інформаційна система бухгалтерського 

обліку підтримує дві основні бізнес-функції: реєстрацію господарських 

операцій та підтримку прийняття рішень. Це частина інформаційної системи, 

що має відношення до оцінки, аналізу та прогнозування доходу, прибутку та 

інших економічних подій в на підприємстві в цілому та у його підрозділах.  

7. Система представлення даних для аналізу керівництвом (MIS – 

Management Information Systems). 

8. Системи організації робочого простору (workflow). 

9. Середовище Internet/Intranet. 

10. Система електронної комерції (e-commerce). 

11. Спеціалізовані програмні продукти або системи для вирішення 

інших задач. 

Кожна з наведених підсистем КІСП, в свою чергу, може бути досить 

складною і складатися з декількох програмних продуктів і методів 

управління ними. Як зазначає Ю. Верба [59], КІСП відрізняє від традиційних 

систем АСУП те, що в них присутні засоби приймання даних з 

технологічного обладнання; але до них часто не входять підсистеми біллінгу 

(виставлення рахунків), конструкторської та технологічної підготовки 

виробництва, диспетчеризації тощо, що складає специфіку конкретних 

галузей промисловості. 

Практично всі розглянуті різновиди інформаційних підсистем КІСП, 

незалежно від сфери їх застосування, включають однаковий набір 

компонентів (див. рис. 1.11): функціональні компоненти; компоненти 

системи обробки даних; організаційні компоненти. 

Поки що жоден комплексний програмний продукт не може в комплексі 

охопити всі наведені вище підсистеми КІСП. Однак, незважаючи на це, слід 

погодитись з Д. Казанським [125], що ―корпоративна інформаційна система – 

така ж частина (абсолютно рівноправна і необхідна) виробничої 

інфраструктури, як і технологічне обладнання (верстати), ресурси і 

персонал‖. 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 50 

Комп’ютерна інформаційна система

Функціональні

компоненти

Функціональні

підсистеми

(модулі, бізнес-

програми)

Функціональні

задачі

Моделі й

алгоритми

Компоненти системи

обробки даних

Інформаційне

забезпечення

Програмне

забезпечення

Технічне

забезпечення

Правове

забезпечення

Лінгвістичне

забезпечення

Організаційні

компоненти

Організаційна

структура

підприємства

Персонал

 
Рис. 1.11. Структура комп’ютерної інформаційної системи підприємства 

 

Історично технологій управління виробничими 

підприємствами в світі створено досить багато, 

починаючи з відомих ще з ХІХ століття діаграм 

Ганта і закінчуючи іншими, новішими. Сьогодні для українських 

підприємств найбільш актуальними є такі концепції КІСП, як MRPII і ERP, 

які фактично стали світовими стандартами. Вони представляють собою 

набори загальних правил, що сформульовані відповідно на початку 80-х і 

90-х років ХХ століття Американським товариством з управління 

виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society – 

APICS), що об’єднує провідні американські компанії. За цими правилами має 

проводитись планування і контроль різних стадій виробничого процесу: 

визначення потреб у сировині, заготівлі, завантаження потужностей, 

розподіл ресурсів тощо. Протягом останніх 20 років концепції MRP і ERP 

стали основною моделлю бізнесу, що використовували виробники для 

досягнення виробничої ефективності. До 1994 року більше 48 тисяч з 60 

тисяч американських промислових підприємств використовували ту або 

іншу модель MRP (Advanced Manufacturing Research, AMR,1995) [87]. 

Сучасні автоматизовані системи організації і матеріально-технічного 

забезпечення виробництва беруть свій початок від систем планування 

MRP/ERP-системи 
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матеріальних потреб MRP, що з'явилися в кінці 60-х – на початку 70-х років 

ХХ століття. Вони були спрямовані на вирішення проблем, що є 

актуальними сьогодні для українських підприємств, а саме: облік, оцінка 

потреб в сировині, матеріалах і управління збутом готової продукції. За 

допомогою цих систем можна планувати закупки або виробництво всіх 

компонентів кінцевого продукту, проводити оцінку матеріальних запасів з 

врахуванням незавершеного виробництва і прогнозів по реалізації. 

Серед інших підсистем КІСП системи MPR/ERP посідають чільне 

місце. В розвинутих країнах розвиток таких систем з самого початку пішов 

шляхом інтеграції багатьох економічних функцій в межах однієї програмно-

апаратної системи. Як зазначає Н. Еглінтайн [318], поява на початку 80-х 

персональних комп'ютерів дозволила автоматизувати ведення обліку й 

обробку даних навіть найменшим компаніям. Через невеликий розмір у 

таких підприємств був відсутній достатньо кваліфікований 

адміністративний, бухгалтерський і технічний персонал, що 

використовувався більш великими фірмами для виконання задач по обробці 

інформації. Це й призвело до появи нового типу комерційних комп’ютерних 

програм, які інтегрували декілька функцій таким чином, щоб зробити 

можливим одноразове введення інформації, яка б потім автоматично 

використовувалася іншими частинами програми.  

До кінця 80-х років ідея створення єдиної моделі даних у межах 

підприємства стала привертати увагу міжнародних промислових компаній, 

що шукали спосіб спростити управління виробничими процесами. І MRP 

стали першим кроком у цьому напрямку. В міру розвитку MRP-систем стало 

зрозумілим, що для успішного управління підприємством необхідно 

забезпечити більш тісний зв'язок і координацію всіх підрозділів виробництв, 

що відповідають за проектування, виготовлення, постачання, сервісне 

обслуговування, реалізацію і маркетинг. Це призвело до появи нового 

покоління програмних продуктів, що отримали назву систем планування 

виробничих ресурсів — MRP II (Manufacturing Resource Planning). Поряд з 

функцією планування потреб в матеріалах системи MRP II містять ряд нових 

функцій (автоматизоване проектування, управління технологічними 

процесами, імітаційне моделювання тощо). Концепція MRPII – це 

методологія детального планування виробництва підприємства, що включає 

облік, планування завантаження виробничих потужностей, планування 

потреб у всіх ресурсах виробництва (матеріалах, сировині, комплектуючих, 
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обладнанні, персоналі), планування виробничих затрат, моделювання ходу 

виробництва, його обліку, планування випуску готових виробів, оперативне 

коригування плану і виробничих завдань. І все це будується на основі єдиної, 

інтегрованої бази даних.  

MRP згодом перетворилося в планування ресурсів підприємства 

(Enterprise Resource Planning – ERP), яке іноді також називають плануванням 

ресурсів у масштабі підприємства (Enterprise-wide Resource Planning). В 

основі ERP також лежить принцип створення єдиного сховища даних 

(repository), що містить усю ділову інформацію, накопичену організацією в 

процесі ведення ділових операцій, включаючи фінансову інформацію, дані, 

пов'язані з виробництвом, управлінням персоналом, або будь-які інші 

відомості. Це усуває необхідність передачі даних від підсистеми до 

підсистеми. Крім того, будь-яка частина інформації, яку має підприємство, 

стає доступною одночасно для всіх працівників, що мають відповідні 

повноваження. 

Концепція ERP стала дуже популярною у виробничому секторі, 

оскільки планування ресурсів дозволило скоротити час випуску продукції, 

знизити рівень товарно-виробничих запасів, а також поліпшити зворотний 

зв'язок зі споживачем при одночасному скороченні адміністративного 

апарату. ERP-системи забезпечують виконання всіх перерахованих функцій 

обліку і контролю, причому не тільки для однорідних і локально 

розташованих виробництв, але й для багатопрофільних підприємств і 

корпорацій, що мають філії і підрозділи в різних містах і країнах. Як 

зазначається в [90] і в [300], серед фахівців досі немає єдиної думки, чи є 

ЕRР-системи новим поколінням MRP II систем, або ж введена абревіатура –  

це тільки прийом постачальників програмного забезпечення, аналітиків і 

консультантів, що намагаються всіма засобами привернути до своєї 

продукції увагу замовників і покупців. 

Прибічники введення нового терміну відзначають наступні основні 

особливості ЕRР-систем у порівнянні з МRPII: 

а) універсальність. Ці системи мають всі необхідні засоби для 

забезпечення інтегрального процесу управління і планування виробництва, 

незалежно від його розмірів, характеру продукції, що випускається, і 

географічного розташування; 

б) підтримка різноманітних типів виробництва. В ЕRP-системах 

початково присутні наступні модулі: виготовлення на склад (Make To Stock  –
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МТS), виготовлення на замовлення (Маkе To Order – МТО), збирання на 

замовлення (Аssemble Тo Order – АТО), проектування на замовлення  

(Enginееr Тo Order – ЕТО). Слід відзначити, що в процесі розвитку 

виробництва звичайно відбувається зміна типів, наприклад, з ЕТО, 

характерного для початкових етапів розвитку нового бізнесу, на МТS, 

типовий для виготовлення продукції, що стандартизувалася. Програмне 

забезпечення ЕRР-систем забезпечує підтримку трансформації типів та їх 

співіснування на одному підприємстві; 

в) космополітизм. Часто філії і підрозділи підприємства розташовані в 

різних країнах, отже, виникають мовні бар'єри, а також необхідність 

врахування специфіки законодавства і валютних систем, діючих в цих 

країнах. В подібних ситуаціях всі турботи про забезпечення коректних 

перетворень для правильного виконання бізнес-транзакцій бере на себе ERP-

система. 

Як випливає з аналізу визначень різних авторів, концепція ERP поки що 

не має статусу стандарту і тому допускає певні різночитання. Деяку ясність у 

це питання вносять матеріали Асоціації APICS. Відповідно до них, сучасна 

система управління підприємством, що відповідає концепції ERP, повинна 

включати: 

 управління ланцюжком постачань (Supply Chain Management, SCM, 

раніше – DRP, Distribution Resource Planning);  

 удосконалене планування і складання розкладів (Advanced Planning 

and Scheduling, APS);  

 модуль автоматизації продаж (Sales Force Automation, SFA);  

 автономний модуль, відповідальний за конфігурування (Stand Alone 

Configuration Engine, SCE);  

 остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning, FRP);  

 бізнес-інтелект (Business Intelligence, BI), технологію оперативної 

аналітичної обробки (Online Analytic Processing, OLAP);  

 модуль електронної комерції (Electronic Commerce, EC);  

 управління даними про виріб (Product Data Management, PDM).  

Концепція ERP дозволяє відслідковувати не лише виробничі, але й інші 

ресурси підприємства (фінансові, збутові тощо). Ця концепція має велику 

функціональність, в ній значна увага приділяється фінансам і засобам 
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підтримки прийняття рішень. Вона забезпечує можливість планувати і 

управляти не тільки виробничими процесами, але й всією діяльністю 

(бізнесом) підприємства, добитися оптимізації останньої за ресурсами і 

часом.  

Досить часто вся властива концепції ERP сукупність задач реалізується 

не однією інтегрованою системою, а деяким комплектом програмного 

забезпечення. В основі такого комплекту, як правило, лежить базовий ERP-

пакет, до якого через відповідні інтерфейси підключені спеціалізовані 

продукти третіх фірм.  

В будь-якому випадку, в системі класу ERP повинні чітко виділятися 

три базових блоки:  

а) формування основного плану на основі замовлень клієнтів і прогноз 

попиту. Це організаційно-алгоритмічний процес, який включає процедуру 

швидкої перевірки виконуваності плану по ресурсах, так зване ―приблизне 

планування потужності‖ (Rough Capacity Planning);  

б) планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовлення 

партій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі матеріалів і 

комплектуючих. При цьому працюють цілком визначені алгоритми 

розрахунку розмірів замовлень і дат запуску замовлень на основі сіткових 

моделей. На цьому етапі виконується також розрахунок завантаження 

ресурсів або балансування плану-графіка по ресурсах – процедура 

―планування потужності‖ (Capacity Planning); 

в) оперативне управління. Процедури перевірки укомплектованості і 

запуску замовлень, управління ходом виробництва через механізми 

виробничих циклів, пріоритетів, розмірів замовлень, при цьому ведеться 

облік виконання операцій і замовлень та складський облік. 

Системи класу ERP повинні включати засоби, що дозволяють 

змоделювати весь хід виробництва при даному варіанті основного плану, 

щоб побачити можливі майбутні проблеми і вузькі місця. ERP-системи 

повинні підтримувати методи Just-In-Time (―точно в строк‖). Вони також 

повинні планувати діяльність служб збуту, постачання і виробництва як 

наскрізний графік взаємозалежних замовлень. Такі системи повинні 

включати засоби бюджетування і розвинуту систему управлінського обліку 

та фінансового планування, містити систему бухгалтерського обліку або 
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мати інтерфейс із такою системою, що працює як в українських, так і в 

західних (GAAP, IAS) стандартах бухгалтерського обліку і звітності.  

Завдання бухгалтерського обліку вирішуються в ERP-системах 

інтегровано із завданнями планування виробництвом (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Функції ERP-систем 

В залежності від особливостей виробництва, для різних підприємств 

доцільно використовувати різні концепції управління. На рис. 1.13 умовно 

зображені п'ять типів виробництв в залежності від числа видів кінцевої 

продукції й обсягу випуску в натуральних показниках. 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 56 

 

Обсяг 

випуску 

продукції 

1 

2 

3 

4 

5 

Асортимент  
Сфера 

застосування 
ERP-систем 

 
Рис. 1.13. Типи виробництв в залежності від обсягу випуску продукції та 

асортименту 

Перший тип – підприємства, що випускають складні вироби на 

замовлення, тобто це тип одиничного позамовного виробництва. Його 

відрізняє потенційно велика різноманітність продукції, що випускається, і 

штучний випуск. Характеризується універсальним устаткуванням – 

верстатами з ЧПУ, роботами і гнучкими автоматизованими виробництвами. 

Персонал – висококваліфіковані наладчики і верстатники широкого профілю.  

Другий, третій і четвертий типи – різні варіанти серійного виробництва: 

дрібносерійне, серійне і великосерійне. Чим вище серійність, тим нижче 

універсальність устаткування і вужче спеціалізація працівників. Число видів 

готової продукції нижче, випуск – вище.  

П'ятий тип – масове виробництво. Спеціалізоване устаткування, 

конвеєри, потокові лінії, технологічні комплекси. Мінімальне число видів 

продукції, що випускається, максимальні обсяги випуску.  

Кожному типу виробництва відповідають свої методи управління. Для 

підприємств першого типу – це різного роду сіткові моделі: методи PERT і 

―критичного шляху‖, а також стандарти управління ERP, що містять у собі 

методи сіткових розрахунків. Сьогодні обчислювальні можливості дозволяють 

застосовувати більш гнучкі та складні алгоритми розвузлування виробництва, 

що призвело до появи продуктів, що підтримують гнучке управління 

виробничими графіками та виробничими завданнями – APS (Advanced Planning 

and Scheduling – розширене планування та диспетчерування). Процес 

формування потреб в ресурсах виконується з їх допомогою за хвилини, 

причому завдання вирішується в умовах обмежених потужностей. 
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Підприємства другого, третього і четвертого типів – це область дії 

стандартів ERP. Для підприємств п'ятого типу – масового виробництва – це 

методи ―Точно в строк‖ (Just-In-Time – JIT). На них можуть працювати також 

й методи ERP, але для досить простого виробництва цього типу ERP занадто 

потужні. Проте якщо темпи збуту продукції (а значить, і темпи виробництва) 

часто змінюються – цілком типова ситуація в Україні, – то комплектні 

методи і JIT перестають працювати, і ERP – єдина альтернатива.  

Отже, вплив програмних систем MRP/ERP на бізнес величезний. 

Використання ERP сприяє об'єднанню, скороченню помилок, зменшенню 

числа непотрібних операцій, поліпшує можливості прогнозу і планування, 

що може забезпечити значне скорочення витрат і поліпшення процесу 

виробництва. Завдяки тому, що переваги систем планування ресурсів 

очевидні й діючі, провідні сучасні виробники продовжують активно 

впроваджувати додатки MRP і ERP уже протягом більш ніж 25 років. Згідно 

AMR, за останнє десятиліття світовий ринок систем ERP мав щорічний 

приріст у 30 %, від приблизно 5.2 млрд. доларів у 1996 році до 19 млрд. 

доларів у 2001 році [87]. 

 

Незважаючи на те, що сьогодні все більше 

підприємств звертає свою увагу на ERP-системи, 

з часом виявились деякі їх особливості у сферах 

виробництва, збуту і управління персоналом, через які виробничі 

підприємства найчастіше не можуть одержати необхідні їм дані. Як зазначає 

Кетрін де Роза [87], ERP-системи завжди сфокусовані винятково на 

внутрішніх процесах підприємства. ERP оптимізує прийом замовлень, 

планування виробництва, закупівлю, виробництво, доставку і управління – 

тобто всі внутрішні операції. Сьогодні переваги у конкуренції отримують ті 

підприємства, які зосереджуються на повному процесі руху споживчої 

вартості до покупця. І тут модель ERP виявляється недостатньою. 

Виробникам доводиться включати до своєї інформаційної системи покупця 

як повноправного учасника. 

На противагу концепціям MRPII і ERP, що орієнтовані на внутрішні 

процеси підприємств, в останні роки спостерігається тенденція інтенсивного 

розвитку технологій управління, направлених на удосконалення взаємодії з 

суб’єктами, що є зовнішніми по відношенню до підприємства і його 

виробничого ланцюжка – тобто з замовниками, постачальниками, 

Перспективні 

інформаційні системи 
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партнерами тощо. Метою є вихід ―за ворота‖ підприємства і організація 

управління повним циклом випуску продукції, від її проектування з 

врахуванням вимог замовника до гарантійного і сервісного обслуговування. 

Такими технологіями в сучасних умовах є: MES (Manufacturing Execution 

System – система управління виробництвом), CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning – планування ресурсів, що є синхронним з споживачем), 

SCM (Supply Chain Management – управління ланцюгом поставок), CRM 

(Customer Relationship Management – управління взаємодією з клієнтами). 

У загальному випадку дані MES-систем містять показники руху деталей 

по конвеєру або інгредієнтів у реальному масштабі часу, а також інформацію 

для контролю за якістю й експлуатацією. Використовуючи штрих-коди або 

інші способи автоматизації управління виробничим процесом, підприємства 

в розвинутих країнах відмовляються від руйнівної і дорогої з погляду витрат 

часу практики, коли операторам доводиться зупинятися, щоб зробити 

позначки від руки. У випадку правильного використання дані MES-систем 

дозволяють менеджерам істотно спростити процес порівняння показників 

роботи різних змін, контролювати кількість комплектуючих, готових 

виробів, а також відходів і бракованої продукції. 

Головною задачею ERP-систем є зниження витрат на види діяльності, 

засновані на господарських операціях, – виконання замовлень, 

бухгалтерський облік і здійснення закупівель. Дані, що могли б сприяти, 

наприклад, скороченню часу виробничого циклу або виявленню проблем на 

конвеєрній лінії, часто залишаються поза межами можливостей ERP-систем. 

З іншого боку, дані, що надходять з конвеєра і є частиною MES-системи, 

допомагають контролювати такі утворюючі прибуток види діяльності, як 

використання виробничого устаткування, сировини, комплектуючих, а також 

персоналу.  

Виробники повинні також інтегрувати покупця в процес планування 

діяльності підприємства. Інтеграція покупця в ключові бізнес-процеси 

потребує нової моделі управління діяльністю підприємства: планування 

ресурсів, синхронізоване з покупцем – CSRP (Customer Synchronized Resource 

Planning). Сутність технології CSRP полягає в тому, що при плануванні та 

управлінні підприємством враховуються не лише виробничі й матеріальні 

ресурси, але й ті, які звичайно розглядаються як допоміжні або накладні 

(тобто такі, що використовуються в процесі маркетингової і поточної роботи 
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з клієнтом, післяпродажного обслуговування тощо). Відбувається перехід від 

планування виробництва до планування задоволення вимог клієнтів. 

Реалізація цієї технології дозволяє управляти виконанням замовлень клієнтів 

і роботою всього підприємства набагато краще. З’являється можливість 

погодинної зміни виробничого графіка, що для звичайної ERP-системи 

практично неможливо, в той час як це часто зустрічається на реальних 

виробництвах малого та середнього розміру. Стає можливим детальний 

аналіз вартості замовлення і навіть конкретного товару ще на етапі його 

оформлення. 

Логічним розвитком ERP стали системи управління логістикою Supply 

Chain Management – SCM. З'явилося поняття інтеграції ланцюжків постачань 

(Supply Chain Integration), що поєднує покупців і постачальників у рамках 

єдиної структури обробки даних. Розвиток середнього бізнесу, який досить 

слабо захищений від звичайних українських проблем – недопостачання, 

браку у постачанні, зупинки виробництва – призвів до необхідності шукати 

рішення для логістичних ланцюжків з помірними фінансовими показниками. 

В результаті, в останні роки управління логістичними ланцюжками – SCM – 

перетворилося на провідну концепцію управління бізнесом, що переважає 

концепцію ERP. SCM забезпечує управління розширеним виробничим 

ланцюжком, тобто не тільки внутрішніми ресурсами підприємства, але й 

найважливішими зовнішніми (наприклад, облік розрахунків із замовниками і 

постачальниками). SCM реалізує новітню технологію управління, описану 

стандартом CSRP, що припускає наявність у системі можливостей 

управління зовнішніми стосовно підприємства елементами виробничого 

ланцюжка. Метою виходу за межі підприємства є управління повним циклом 

випуску продукції від проектування до гарантійного і сервісного 

обслуговування. Технологія SCM означає перехід від управління поставками 

до управління логістичними ланцюжками поставок, що включають всю 

інфраструктуру бізнесу: систему дистриб’юторів і дилерів, виробників і 

постачальників тощо. Тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності 

враховується вся низка, за якою товар із сировини перетворюється в готовий 

виріб і потім через мережу продаж попадає до кінцевого споживача. 

Причому, на відміну від CSRP, де основна увага акцентується на внутрішніх 

тонкощах виробництва, SCM фокусується на зовнішній логістиці і на 

зовнішніх по відношенню до виробництва процесах.  
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Проблема управління замовленнями сприяла розробці систем взаємодії 

з покупцем (Customer relationship management – CRM). CRM – це технологія 

управління зв’язками і взаємодією з клієнтами підприємства, яка звичайно 

включає прогнозування контрактів, їх відслідкування, підтримку, 

обслуговування клієнтів, супроводження процесів замовлень і продаж. 

Сьогодні модулі, що забезпечують реалізацію технологій CSRP, SCM, 

CRM, стали невід’ємним елементом провідних ERP-систем. Вони можуть 

також бути виконані і у вигляді окремих CSRP-, SCM- або CRM-систем. За 

даними AMR Research близько 30 % американських промислових компаній 

на 1999 р. вже придбали CRM- і SCM-системи. Зростання продаж таких 

систем відмічають і їх виробники. Так, у корпорації Oracle за 1999 

фінансовий рік на фоні росту продаж систем Oracle Applications в цілому на 

61 %, ріст продаж CRM-модулів значно більший – на 161 % [87]. 

Інша актуальна тенденція – забезпечення функціонування ERP-систем з 

Inetrnet, аж до підтримки ними Web-інтерфейсу, зокрема, в нових версіях 

Oracle Applications R11, J.D. Edwards OneWorld, а також в програмному 

забезпеченні SAS System (SAS Institute, США). Досить характерною є 

інтеграція ERP-систем з іншими зовнішніми системами (―клієнт-банк‖, 

електронного документообігу, автоматизованого проектування, управління 

технологічними процесами тощо). 

1.4. Економіко-математичне моделювання в управлінні 

підприємством 

Однією з цікавих та корисних можливостей, 

що надають сучасні автоматизовані інформаційні 

системи управлінцям, є можливість моделювання 

виробничих процесів з метою найбільш ефективного на них впливу. Але для 

того, щоб ефективно використовувати цей інструмент, управлінцям слід уявляти 

собі його можливості та бути обізнаними з теорією економіко-математичного 

моделювання. 

За найбільш загальним визначенням, модель – це природний або 

штучний, матеріальний або ідеальний замінник об’єкта, що має спільні 

властивості з цим досліджуваним об’єктом. Відомості про ці властивості, 

отримані при вивченні моделі, виступають як відомості про властивості 

Поняття моделювання в 

економіці 
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самого об’єкту [188, с. 139]. У вигляді моделей можуть бути представлені 

найрізноманітніші об’єкти і сукупності об’єктів, починаючи з зоряного неба і 

закінчуючи живою клітиною. 

Модель (від латинського modulus – міра) – це уявна або матеріальна 

система, що, відображаючи або відтворюючи об’єкт моделювання у 

визначених відносинах, здатна замінювати його таким чином, щоб вивчення 

цієї системи дозволило одержати нову інформацію про досліджуваний об’єкт 

або процес. Модель представляє собою відображення найбільш суттєвих, з 

будь-якого погляду, властивостей об’єкту або процесу. Процедура побудови 

моделей і вивчення за їх допомогою об’єктів або процесів називається 

моделюванням [188, с. 139; 261, с. 5]. 

Сьогодні існує багато різноманітних способів і прийомів моделювання, що 

застосовуються в економіці, причому в назві моделі часто відбивається назва 

того чи іншого математичного методу, що застосовується при її побудові. 

Наприклад, розрізняють моделі дискретні і безперервні, детерміновані та 

стохастичні, аналогові і символічні тощо. Класифікацію моделей можна 

здійснювати за різними ознаками, зокрема: за характером використання 

початкової інформації, за типом (видом) математичного методу, за ступенем 

адекватності моделі і реальної системи, за ступенем конкретизації 

моделюючого об’єкта тощо. Потрібно також розрізняти математичні моделі за 

характером опису ними просторових характеристик (властивостей) реальної 

системи. Моделі, у яких просторові характеристики, наприклад, системи 

бухгалтерського обліку, не враховуються, тобто ці моделі описують такі 

характеристики (параметри), які залежать тільки від часу, прийнято називати 

моделями із зосередженими значеннями (параметрами). А моделі, у яких 

враховуються зміна характеристик не лише в часі, а й у просторі, називаються 

моделями з розподіленими значеннями (параметрами).  

Сьогодні більшість математичних моделей, що широко застосовуються 

в різних галузях суспільних та економічних наук, розподіляються на такі два 

великі класи: а) математичні (або аналітичні) моделі; б) імітаційні (або 

системні) моделі. При цьому вважається, що в математичних моделях 

застосовуються, в основному, аналітичні методи, зокрема апарат сучасного 

математичного аналізу та інших розділів математики, а в імітаційних – 

принципово обов’язкові елементи дослідження. На рис. 1.14 зображена 

класифікація математичних моделей в економіці. 
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Дискретні – безперервні

Детерміновані – стохастичні

Точкові – просторові

Статичні – динамічні

МОДЕЛІ

Ідеальні

(знакові)

Математичні

Імітаційні

Реальні (натуральні,

аналогові)

Концептуальні (вербальні,

графічні)

Аналітичні

 

Рис. 1.14. Класифікація моделей, що застосовуються в економіці 

Насправді важко провести чітку межу між різними видами 

моделювання, оскільки в математичних (аналітичних) моделях часто 

доводиться використовувати чисельний експеримент із застосуванням 

комп’ютерів, а в імітаційних (системних) моделях неможливо обійтися без 

проведення аналітичного розв’язування поставленої задачі (на рис. 1.14 ці 

зв’язки показані пунктирними стрілками). Усе викладене підтверджує думку, 

що протиставлення математичного та імітаційного моделювання позбавлене 

будь-якої основи. Навпаки, розробка конкретних математичних моделей, у 

тому числі й аналітичних, є тією основою (базою), на якій може бути 

успішно побудована імітаційна модель, що спроможна надати значну 

допомогу в дослідженні складних економічних систем з метою виявлення 

найбільш загальних і важливих закономірностей, наприклад, організації 

бухгалтерського обліку та облікової політики, як основних елементів 

системи бухгалтерського обліку. Ось чому у тих випадках, коли будь-яка 

математична модель використовується для чисельного (імітаційного) 

експерименту або для відтворення і прогнозування реальних явищ, ситуацій, 

процесів або систем, можна говорити про успішне використання 

імітаційного математичного моделювання в практиці наукових досліджень. 
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В системі економічних наук чільне місце 

займає політична економія: вона служить 

теоретичною і методологічною основою всього 

комплексу економічних наук. Застосування 

методів математичного моделювання в економіці почалося саме в політико-

економічних дослідженнях. У 1778 р. лейб-медик короля Людовика XV 

доктор Франсуа Кене (1694–1774) опублікував роботу ―Економічна 

таблиця‖, у якій зробив спробу описати процес суспільного відтворення. 

Значний внесок у застосування математичного моделювання для 

політекономічних досліджень зробив Карл Маркс у своїй праці ―Капітал‖. 

Він розробив змістовну формалізовану схему суспільного відтворення, 

сформулювавши, по-суті, його математичну модель. 

Економіко-математичні методи – це узагальнююча назва комплексу 

наукових методів, що виникли на перетині трьох наук: економіки, 

математики і кібернетики. Вперше цей термін ввів на початку 60-х років 

акад. В.С. Немчинов [196], хоча початок розвитку самих методів покладено 

академіком Л.В. Канторовичем, який опублікував у 1939 р. книгу 

―Математичні методи організації і планування виробництва‖. У ній описані 

економічні оптимізаційні задачі і запропоновані методи їх розв’язку. Пізніше 

аналогічні результати були отримані американськими вченими Т. Купмансом 

і Дж. Данцигом. Згодом результати цих та інших досліджень були покладені 

в основу економіко-математичного програмування. 

У книзі французького вченого А. Курно ―Дослідження про математичні 

принципи теорії багатств‖, що була видана у Парижі в 1838 р., вперше 

систематично використовуються математичні методи. Ще одним видатним 

представником математичного напрямку в економіці ХІХ ст. був Леон 

Вальрас. У своїй книзі, що вийшла в Лозанні в 1874 р., Л. Вальрас писав: 

―Чиста теорія економіки є наука, що нагадує в усьому фізико-математичні 

науки‖ [353, с. 71]. Заслугою Л. Вальраса є не тільки те, що він ясно визначив 

роль і місце математичних методів у вивченні економіки, але й 

продемонстрував їх практичні можливості.  

Виникнення в ХІІІ столітті подвійного запису і наступне спостереження 

за динамікою господарського процесу за допомогою облікових координат – 

дебету і кредиту – стало проявом моделювання в специфічній формі, 

характерній саме для бухгалтерського обліку. Надалі ця тенденція 

посилилася. Так, на початку XIX століття Мартін Батайль спробував 

Розвиток економіко-

математичного 

моделювання 
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тлумачити основні облікові категорії як моделі. Наприкінці ХІХ століття 

відомий швейцарський бухгалтер Й.Ф. Шер висунув балансову теорію 

обліку, основу якої складала функціональна модель чотирьох типів 

господарських операцій; Дж. Чербоні запропонував логісмографічну модель 

обліку, де синтетичні й аналітичні рахунки були приведені в струнку 

ієрархічну систему. Уже на початку XX століття Є.Є. Сіверс став широко 

застосовувати в процесі навчання моделі рахунків; М.О. Блатов 

сконструював комплексну модель обліку господарських операцій. 

О.П. Рудановський запропонував складний математичний апарат для 

моделей бухгалтерського балансу. Р. Стоун використовував лінійну алгебру 

для створення моделей так званого ―національного‖ рахівництва. 

Підхід до бухгалтерського обліку як до інформаційної моделі 

господарського процесу простежується вже в роботах російських вчених 

Є.Є. Сіверса і М.О. Блатова, які, говорячи сучасною мовою, розробили 

комплексні моделі обліку господарських операцій для різних галузей 

діяльності. Не використовуючи самого терміну ―моделювання‖, ці автори 

зробили спробу знайти те загальне, що пов’язує і визначає організацію 

бухгалтерського обліку в різних галузях суспільного виробництва, тобто 

побудувати загальну модель обліку. Так, М.О. Блатов сконструював 

спеціальну модель усіх можливих видів обміну в господарстві, що 

відображаються подвійним записом [30]. ―Квадрат професора Блатова‖ (рис. 

1.15), під такою назвою відома ця модель, нагадує рисунок гомеостата 

У. Ешби [320] і деякою мірою підтверджує думку Л.П. Теплова про те, що 

подвійний запис відображає гомеостазис [275]. 
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Рис. 1.15. Модель проф. М.О. Блатова 

В цій моделі використовуються наступні позначення: Р – речові 

цінності, Г – гроші, У – умовні цінності. Розглянемо потоки, наведені в 

моделі: 1 – обмін речових цінностей на гроші (наприклад, продаж населенню 
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товарів); 2 – обмін грошей на речові цінності (наприклад, купівля домашніх 

предметів у населення в скупних пунктах); 3 – обмін грошових цінностей на 

умовні, тобто обіцянка платежу (наприклад, продаж товарів населенню в 

кредит); 4 – обмін умовних цінностей на речі (наприклад, отримання товарів, 

зобов’язання їх оплатити – акцепт рахунку постачальника); 5 – обмін грошей 

на умовні цінності (наприклад, видача грошей під звіт агенту, який повинен 

звітуватись за отриману суму); 6 – обмін умовних цінностей на гроші 

(наприклад, оплата рахунку постачальника); 7 – обмін одних речових 

цінностей на інші (наприклад, розбирання споруди на матеріали); 8 – обмін 

одних умовних цінностей на інші (наприклад, до фонду підприємства 

приєднані засоби бюджетного фінансування, проведення чи залік 

заборгованості). Всі ці вісім потоків мають різне значення і різну питому 

вагу на підприємстві. Модель визначає і класифікацію рахунків, і 

кореспонденцію між ними. Вона проводить до слушного висновку, що 

бухгалтерський баланс є наслідком подвійного запису. Проте ця модель має 

ряд недоліків, адже повністю ігнорує операційні, результативні, збірно-

розподільчі і регулюючі рахунки. Це значно знижує її пізнавальну якість. 

Використання обчислювальних машин починаючи з середини ХХ ст. 

призвело до широкого використання математичних методів в бухгалтерії. 

Найбільш повну її математичну інтерпретацію здійснили А. Куссеров, 

І. Кульман (Німеччина) и В. Краличек (Чехія). Із математичних методів 

сьогодні найбільшого визнання отримала матрична алгебра. Так, наприклад, 

Т. Трифонов (Болгарія) побудував систему лінійних рівнянь для обліку витрат. 

Найбільш повне значення апарату лінійної алгебри для планування, контролю 

та аналізу було розкрите в статті В. Хістерманна та Л. Медлера [346, с. 28-30], в 

якій наведена паралельна побудова планових та звітних матриць. 

Отже, бухгалтерський облік у своїй основі завжди був пов’язаний з 

математичним апаратом. Економіко-математичні методи і моделі привертали 

і привертають увагу фахівців (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 
Хронологія досліджень моделювання в бухгалтерському обліку 

Вчений Період Моделі 
1 2 3 

Лука Пачолі 1481 
Моделювання, засноване на комбінаториці Ф.В. Єзерський 1915 

Е.Е. Сіверс 1892 
Д. Форні 1790 Елементи алгебри в бухгалтерському обліку 
Е. Джонс 1790  
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1 2 3 

Ф. Гюглі 1887 

 

А. Гільбо 1899 

Н.У. Попов 1906 
О.І. Гуляєв 1913 
П.Б. Струве 1913 

О.М. Галаган 1925 

М.О. Блатов 1930 
Модель обліку, що базується на подвійному 
записі 

О.П. Рудановський 1916-1926 
Диференціальне й інтегральне числення, 
теорія комплексних чисел 

В. Хістерман, Л. Медлер 1961 Лінійна алгебра в бухгалтерському обліку 
К. Боніні 1963 Моделі прийняття рішень в бухгалтерському 

обліку Дж. Сортер 1969 

А.Л. Лузін 
1977 

Матричний спосіб запису облікової інформації М.А. Деркач 
К.Н. Нарібаєв 1979 

В.С. Рожнов 
С.І. Волков 
В.Г. Макаров 

1979-1990 
Графічне представлення інформації про 
здійснені господарські операції 

Е.К. Гільде 
1982 Класифікаційні моделі бухгалтерії 

О.А. Шапошніков 

Р.С. Рашитов 1979 
Логіко-математичний підхід до формалізації 
обліку 

Р.Кібурц, Б. Шмід 1979 Прогнозні облікові моделі 

Є.М. Євстигнєєв 1986 

Використання апарата теорії масового 
обслуговування на прикладі розрахунку 
чисельності і навантаження бухгалтерів групи 
централізованої бухгалтерії, а також 
моделювання роботи обчислювального центру 

С.І. Синяк 1986 

Лінійне програмування, використання моделі 
транспортної задачі для оптимізації 
інформаційного обміну при розподілі 
облікових робіт між різними АРМ бухгалтера 

Р. Аллен 
Г.В. Ковалевський 
А.Д. Шеремет 
О.В. Єфімова 
В.Б. Івашкевич 

1971-1996 
Моделі факторних систем, індексні методи і 
моделі 

Г.М. Гладій 1990 Імітаційні моделі 

Л. Ламбарді 1967 
Математичні структури процедур обробки 
нечислової інформації 

С.К. Татур 
М.І. Баканов 
А.Д. Шеремет 
О.М. Кашаєв 
І.І. Каракоз 
М.Г. Чумаченко 

1919-1994 
Математичні методи обліково-аналітичних 
робіт 

А.Л. Белл 1969 
Кількісне моделювання компонентів обліку Г.Л. Скапенз 1978 

К.А. Друрі 1985 
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1 2 3 
Б.В. Алахов 
Ю.П. Максимов 
В.І. Ісаков 
В.І. Подольський 
С.І. Волков 
В.Ф. Палій 
Я.В. Соколов 
О.М. Островський 
В.Б. Ліберман 
М.Г. Чумаченко 
Е.А. Умнова 
К.Н. Нарібаєв 
К.Е. Каллас 
З.В. Кір’янова 
Т.А. Краєва 
В.М. Давидов 
М.Т. Білуха 
В.П. Завгородній 
Є. Л. Шуремов 

1961-1998 
Теорія алгоритмів, програмування облікових 
об’єктів та процедур 

О.О. Шароватова 1998 Моделювання управлінського обліку 
Н.О. Сергєєва 1999 Моделі бухгалтерського балансу 
Д.В. Куросєєв 2000 Моделювання оцінки активів 
О.І. Кольвах  2000 Ситуаційно-матрична бухгалтерія 

 

Як зазначає проф. І.Т. Трубілін, 

―інформаційна модель – це відображення 

предметної галузі у вигляді інформації‖ [3, 

с. 37]. Предметна галузь представляє собою частину реального світу, що 

досліджується або використовується. Відображення предметної галузі в 

інформаційних технологіях представляється інформаційними моделями 

декількох рівнів (рис. 1.16)  

 Предметна область 

Концептуальна модель 

Логічна модель 

Математична модель 

Алгоритмічна модель 

Комп’ютерна програма 
 

Рис. 1.16. Рівні інформаційних моделей 

Економіко-математичні 

моделі підприємства 
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Концептуальна модель забезпечує інтегроване уявлення про предметну 

галузь (наприклад, технологічні карти, технічне завдання, план виробництва 

тощо) і має слабо формалізований характер. Логічна модель формується з 

концептуальної шляхом виділення конкретної частини, її деталізації і 

формалізації. Логічна модель, що формалізується мовою математики у 

виділеній предметній галузі, називається математичною моделлю. За 

допомогою математичних методів математична модель перетворюється в 

алгоритмічну, яка задає послідовність дій, що забезпечують досягнення 

поставленої мети управління. На її основі створюється комп’ютерна 

програма, що є тією ж алгоритмічною моделлю, тільки представленою 

комп’ютерною мовою програмування. 

У світовій практиці, зокрема у США, для допомоги в ефективному 

управлінні підприємством широко застосовують так звані моделі 

стратегічного планування підприємства (фірми). Під моделлю стратегічного 

планування (corporate planning model) розуміють опис, пояснення, і 

взаємовідношення функціональних галузей підприємства (облік, фінанси, 

торгівля, виробництво тощо), виражені в термінах набору математичних і 

логічних рівнянь для того, щоб формувати різноманітні прогнозні звіти, 

включаючи так звані pro forma фінансові звіти [349, с. 94]. Тобто моделі 

стратегічного планування є основними інструментальними засобами на 

підприємстві для ризикованих ―а що буде, якщо…‖ експериментів. 

Модель стратегічного планування складається з багатьох компонентів, 

які мають дещо різне призначення (див. рис. 1.17). 

В основі планування лежить інформація про господарську діяльність. 

Господарська діяльність описується рядом моделей, в числі яких і облікові 

моделі базових бухгалтерських об’єктів. Призначення моделей виробничих 

процесів полягає в тому, щоб за встановленою схемою накопичити оперативну 

інформацію, корисну для поточної роботи виробничих, збутових або інших 

підрозділів підприємства, а також зібрати та узагальнити дані для подальшого 

використання в моделях поточного і перспективного планування. 

Поточне планування має справу з часовим періодом менше року (це 

може бути місяць, квартал, півроку, рік). До таких моделей належать і 

фінансові моделі – моделі звітності та інші фінансові моделі, які показують 

взаємний зв’язок фінансових показників. Незважаючи на те, що і баланс, і 

звітність є елементами методу бухгалтерського обліку (див. п. 2.1), для цілей 

прогнозування і управління доцільно мати певні узагальнені показники до 
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завершення звітного періоду. Саме тому моделі звітності належать не до 

облікових, що забезпечують поточну реєстрацію, а до фінансових. 
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Рис. 1.17. Комплекс задач моделі стратегічного планування 

Математичні моделі перспективного планування покликані описувати 

стан і стратегію розвитку підприємства на 3-5 років. Природно, такі плани є 

прогнозними, і для їх створення залучаються математичні методи й моделі, 

що дозволяють ―програвати‖ поведінку керованого об’єкта при різних 

прогнозованих параметрах самого об’єкта і навколишнього середовища. 

Комплекс задач бухгалтерського обліку має в своєму складі такі задачі, 

як облік необоротних активів і матеріальних цінностей, облік праці і її 

оплати, облік собівартості продукції, облік грошових і розрахункових 

операцій тощо. Математичні моделі, що в подальшому дозволяють здійснити 

аналіз, тут є достатньо простими, а результатною інформацією є підсумкові 

облікові дані, що характеризують стан виробництва. 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 70 

Ті ж самі облікові моделі виробничих процесів (див рис. 1.17) можна 

надати в іншому розрізі, а саме за ділянками обліку (рис. 1.18).  
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Рис. 1.18. Комплекс облікових моделей  

Вихідна інформація облікових моделей використовується для цілей 

аналізу, на вхід фінансових моделей якого надходить також вихідна 

інформація планування як еталон стану виробництва. 

Хочемо наголосити, що важливою теоретичною проблемою в 

моделюванні взагалі та із застосуванням обчислювальної техніки зокрема 

якраз і є протиріччя між оперативними даними та даними, необхідними для 

аналізу та прийняття рішень. Тут сподівання теоретиків і практиків 

комп’ютерних облікових систем на те, що аналітичні й оперативні бази 

даних повинні об’єднатися, не справдились. Ключовим аспектом програмних 

модулів підтримки прийняття рішень є те, що вони не оперують даними 

реального часу. Тут одне і те саме питання задається декілька разів, зі зміною 

одного фактора; потім результати порівнюються, щоб визначити, наприклад, 

найвищу ціну, яка призвела до найменшого обсягу продаж. Такі аналітичні 

дані для фінансового моделювання ніколи не є актуальними. ―Актуальний‖ в 

контексті роботи керівника означає ―на момент минулого місяця, минулого 

кварталу, минулого року‖. Інколи ―актуальний‖ може означати ―до тижня‖ 

або навіть ―до дня‖, але ніколи ―до хвилини‖. За визначенням, аналітичні 

дані використовуються для аналізу стану, який передбачає порівняння, що 

завжди ґрунтуються на періодах часу – місяці, кварталі, році, тижні й навіть 

дні на відміну від поточних даних бухгалтерського обліку (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9  
Порівняльна характеристика двох типів баз даних  

Транзакційна (облікова) Аналітична 

Актуальна до хвилини Актуальна в межах певного періоду 

Постійно змінюється Моментальні зйомки 

Деталізована Агрегована 

Специфікована Узагальнена 

Локальна Глобальна 

Своєчасна Історична 
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Існуюче протиріччя призводить до численних проблем, які, на жаль, 

призводять до протиріч між бухгалтерським обліком та фінансовим аналізом, 

що ґрунтується на моделюванні. Проф. Д.В. Чистов констатує, що ―в 

існуючих проектах інтелектуальних автоматизованих робочих місць (АРМ) 

аналітика економічний аналіз, що бере початок із самого бухгалтерського 

обліку, знаходиться в експертній оболонці, але інформаційно відірваний від 

нього. Та інформація і ті знання, що могли б автоматично передаватися від 

систем автоматизації бухгалтерського обліку, вводяться у процесі довгого 

діалогу з оператором або користувачем‖ [303]. Такої ж думки дотримується 

американський автор Д. Васкевич [54, с. 199], а д.е.н. М.С. Пушкар уточнює, 

що частину інформаційних ресурсів ―…бухгалтерія повинна подавати в 

реальному масштабі часу для операційного менеджменту, а частину – на 

запит системи управління для стратегічного‖ [228, с. 76]. 

 

Застосування в бухгалтерському 

обліку методів моделювання обумовлене в 

першу чергу тим, що сам він представляє 

собою модель господарської діяльності підприємства. Саме так вважає 

проф. В.І. Подольський [221, с. 56], а проф. Я.В. Соколов висловлюється ще 

конкретніше: ―…вся система бухгалтерського обліку є не що інше, як 

інформаційна модель господарського процесу‖ [260, с. 558]. Чеські вчені 

Й. Яноут та С. Свобода також стверджували, що система інформації є 

модельованим відображенням реально існуючої економічної системи, 

орієнтованим на те, щоб створити оптимальне уявлення про цю систему як 

природну базу її існування [321]. 

В бухгалтерському обліку моделювання виступає як опис найбільш 

загальних моментів, властивих обліку в різних галузях та на різних 

підприємствах. У цьому полягає головна відмінна риса моделювання від 

інших методів дослідження. Модель, побудована на загальних принципах, 

дає методику дослідження, методику обліку, прийнятну для всіх галузей та 

підприємств, при цьому галузеві методики можуть бути представлені як 

окремий випадок загальної моделі. Такий підхід до моделювання 

простежується в роботах більшості фахівців, що досліджували проблеми 

моделювання бухгалтерського обліку, – Е.К. Гільде, Я.В. Соколова, 

В.Ф. Палія, Р.С. Рашитова, А.Л. Лузіна та інших [74, 172, 211, 210, 235]. 

Облікові моделі та бухгал-

терське моделювання 
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Ми розділяємо точку зору професорів В.Ф. Палія і Я.В. Соколова, 

відповідно до якої моделювання не можна розглядати як новий елемент 

методу бухгалтерського обліку, але лише як новий етап у розвитку науки про 

бухгалтерський облік, новий ступінь узагальнення, що дозволяє глибше 

осмислити уже відомі в обліку методи, а також одержати можливість для 

розкриття невідомих раніше закономірностей, для розробки нових шляхів 

його розвитку [211, с. 110].  

Насамперед, моделювання створює умови для виділення загальних 

моментів, властивих обліку в різних галузях і системах народного 

господарства. Це дозволяє виробити методику обліку, прийнятну для всіх 

галузей і систем, кожна з яких трактується як приватний, локальний випадок 

глобальної моделі. У цьому напрямку стосовно обліку виробництва 

фундаментальні дослідження виконав проф. Е.К. Гільде [74]. Саме він 

вперше в явному вигляді поставив проблему побудови облікових моделей. 

Також він розробив моделі організації обліку за нормативним методом, що 

належать до класу знакових моделей. Моделі конструювалися, виходячи з 

технологічних особливостей різних груп виробництв і цехів, і одержали 

назву інформаційних, а потім класифікаційних моделей. Зазначимо, що з 

терміном ―інформаційна модель‖ деякі автори не погоджуються, тому що, на 

їх думку, всяка модель є інформаційною [265]. Мабуть, тому проф. 

О.С. Бородкін, розглядаючи облікові моделі, називав моделі Е.К. Гільде 

економіко-організаційними, оскільки вони визначають організацію 

бухгалтерського обліку [35]. Тут же виділені ще дві групи моделей: 

економіко-математичні й обліково-економічні. Перші визначені як 

економіко-математичні залежності, що будуються з залученням лінійного 

програмування та інших методів прикладної математики. В основі змісту 

обліково-економічних моделей лежить принцип подвійного запису, що 

відображає економічну сутність тих або інших економічних явищ [35, с. 35; 

105, с. 41]. Це найбільш загальний тип моделей, що охоплюють усі сторони 

облікового процесу в їхньому взаємозв’язку. Відмітимо, однак, що 

віднесення моделей до тих або інших груп досить умовне, оскільки 

найчастіше облікові моделі мають ознаки декількох груп.  

Вченими-економістами розроблена наступна класифікація моделей 

бухгалтерського обліку (рис. 1.19). 
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Рис. 1.19. Класифікація моделей бухгалтерського обліку 

Найбільш продуктивною і методологічно переконливою є класифікація 

моделей, запропонована професорами Я.В. Соколовим і Р.С. Рашитовим 

[261]. Безліч моделей (не тільки облікових) автори підрозділяють на дві 

групи: функціональні та структурні. Перші розкривають тільки 

функціональні характеристики модельованого об’єкту або процесу, при 

цьому внутрішня структура об’єкту і моделі може бути зовсім різною. У 

функціональній моделі поняття бухгалтерського обліку представляються 

формулами, тобто послідовностями знаків, а правила виведення зводяться до 

деяких простих операцій над ними. Тому одержання деяких нових виразів як 

висновків з аксіом зводиться до механічних операцій над кінцевими 

послідовностями знаків. 

Структурна модель ґрунтується на структурній подібності моделі й 

об’єкта або процесу. Вона дозволяє значно краще передбачати поведінку 

об’єкту, що моделюється, або процесу (що і є практичною метою науки), ніж 

функціональна модель. Тут слід погодитись з проф. О.А. Шапошніковим, що 

структурна модель, яка побудована на структурній подібності об’єкту і моделі, 

найбільш точно описує і прогнозує стан і поведінку об’єкта [308, с. 18]. 
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У теорії і практиці бухгалтерського обліку довгий час переважали 

функціональні моделі. Поява спочатку систематичного, а потім і подвійного 

запису привела до виникнення структурного моделювання. 

 

Підготовку та прийняття управлінських 

рішень можна значно прискорити та 

покращити шляхом побудови фінансових 

моделей.  

Беручи до уваги критерії і ціль, яким відповідає певна модель, можна 

виділити моделі, які описують конкретне явище та можуть бути використані 

для підтримки прийняття фінансових рішень. Крізь призму проблем 

управління фінансами на мікрорівні д.е.н. О.С. Олексюк розглядає два види 

моделей: нормативні і дескриптивні моделі рішень [202]. 

Нормативна модель рішення призначена для пошуку бажаного стану 

об’єкта чи системи. У нормативних (кількісних) моделях критерій вибору 

може змінюватися залежно від кількості і ймовірності появи виділених 

станів реальних об’єктів. Ці моделі можна використовувати також в умовах 

визначеності (упевненості), ризику (ймовірнісної визначеності) і 

невизначеності (невпевненості). Якщо рішення приймається за умов ризику, 

то критерієм може виступати очікувана вигідність результату. У загальному 

випадку проблема вибору в умовах невизначеності може бути визначена за 

допомогою такої групи змінних, які описують множину варіантів вибору 

(альтернативних дій), множину значень функції переваг, множину значень 

ймовірностей настання ситуацій і множину критеріїв. Маємо [202]: 

 множину альтернативних рішень:   ),...,2,1(, mivV i  ;  

 множину значень функції переваг:   ),...,2,1;,...,2,1(, njmiqQ ij  ; 

 множину значень ймовірності настання ситуацій: 

   njpP j ,...,2,1,  . 

Проблема вибору альтернативи зводиться до вибору рядка i  матриці 

 ijq . Для цього можуть застосовуватися різні критерії: Бернуллі-Лапласа, 

Вальда, Байєса, Севіджа, Байєса-Севіджа, Гурвіца, Гурвіца-Севіджа, 

компромісу за Гурвіцем для виграшу, компромісу за Гурвіцем для ризику, 

Ходжеса-Лемана, Гермеєра, крайнього оптимізму, крайньої обережності, 

добутку. Зауважимо, що вибір критерію для прийняття фінансових рішень в 

умовах невизначеності, а також визначення параметрів відібраного критерію 

Фінансове моделювання 

для прийняття рішень 
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належать до найскладніших проблем в роботі управлінців. Основне 

призначення комп’ютерних систем підтримки прийняття фінансових рішень 

у даному випадку полягає в подоланні невизначеності вхідної інформації і 

наступних дій. 

Дескриптивну (описову) модель призначено для опису спостережуваних 

факторів або прогнозу поведінки об’єктів. Більшість дескриптивних моделей 

рішення пов’язана з діями конкретних осіб. Але економічна практика 

показує, що необхідно розглядати процеси рішення і у масштабах всієї 

організації (колективне прийняття рішень), що відповідає системному 

підходу, тобто розглядати всю економічну систему як множину пов’язаних 

проблем для прийняття рішень. 

Отже, метою створення і використання фінансових моделей є допомога, 

яку такі моделі можуть надати керівництву підприємства в процесі 

ухвалення рішення. В цьому контексті фінансова модель (financial model) – 

функціональна галузь загальної моделі стратегічного планування. Це 

математична модель, яка описує взаємозв’язки між фінансовими змінними 

підприємства. Таким чином, фінансову модель можна визначити як 

―спрощене математичне відображення реальної фінансової сторони 

діяльності підприємства‖ [288]. Це визначення означає, що фінансова модель 

представляє собою спробу показати комплексний характер фінансово-

господарської ситуації чи у формі спрощених (у порівнянні з дійсністю) 

математичних рівнянь. Вона є основним інструментальним засобом для 

планування і складання бюджету. Також вона використовується для аналізу 

ризику і ―а що буде, якщо…‖ експериментів.  

Кращим способом розуміння сутності фінансових моделей є 

дослідження декількох простих моделей, наприклад: кошторису; аналізу 

величини витрат, обсягу виробництва і прибутку; задачі лінійного 

програмування. Саме ці моделі вивчає більшість студентів спеціальності 

―Фінанси та бухгалтерський облік‖ в американських університетах. Вони 

знайомляться з основами техніки (інструментами) прийняття рішень, 

наприклад такими, як аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу і прибутку (cost-

volume-profit analysis), аналіз релевантних витрат (relevant cost analysis), 

регресійний аналіз, лінійне програмування і моделі розподілу витрат (cost 

allocation models) [291, с. 131]. Ці інструменти є неповними (частковими) 

моделями, тому що за їх допомогою аналізується тільки деяка частина 

великої проблеми. 
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Фінансові моделі забезпечують керівництво корисною аналітичною 

інформацією, що може бути використана як основа для прийняття зважених 

рішень. Інформація, якою фінансові моделі забезпечують особу, що приймає 

рішення, може бути проаналізована під двома кутами зору, а саме: 

а) досягнення цілей: якщо управлінці включать свої оцінки параметрів 

виробничої діяльності та інші відповідні дані у фінансову модель, тоді аналіз 

фінансової моделі покаже, чи зможуть результати рішення допомогти в 

досягненні цілей, поставлених перед підприємством. Для виробничого 

підприємства головною метою є максимізація прибутку. Таким чином, при 

використанні моделі кошторисного планування вона покаже, чи зможе 

підприємство максимально збільшити свої прибутки, ґрунтуючись на 

оцінках і допущеннях, включених у модель на певний момент часу. Також 

метою може бути оптимальне використання своїх ресурсів. Для цього 

використовують модель лінійного програмування. Ця модель може швидко 

визначити, чи можна досягти цілей підприємства, керуючись тим чи іншим 

рішенням, включеним у модель на різних етапах. Керівники можуть 

використовувати цю інформацію для перегляду рішень, переоцінки цілей і 

переосмислення процесів прийняття рішень; 

б) аналіз ризику: аналіз ризику є важливим елементом процесу 

ухвалення рішення. Можливість за допомогою фінансових моделей миттєво 

аналізувати ситуації типу ―що буде, якщо…‖ надає керівникам швидкий і 

простий метод для виконання широкого аналізу стосовно прийняття будь-

якого рішення. У цьому полягає основна перевага фінансових моделей. 

До появи комп’ютерних інформаційних технологій створення і 

використання фінансових моделей було копітким заняттям, що вимагало 

багато часу. У сучасних умовах складної робочої обстановки при наявності 

незліченних зв’язків і взаємин, що можуть існувати в самих незначних 

фінансових аспектах підприємства, використання фінансових моделей без 

допомоги передової інформаційної технології було б практично 

неможливим. Вплив, який здійснила інформаційна технологія на 

застосування фінансового моделювання, полягає в можливості майже 

миттєвого проведення аналізу складних і невизначених ситуацій, пов’язаних 

з ухваленням рішення. Якщо фінансову модель ввести в комп’ютерну 

систему, то керівник може одержати швидкі відповіді на свої питання типу 
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―що, буде, якщо‖ (наприклад, що буде з обсягом реалізації, якщо інфляція 

збільшиться на 3 %?). Через швидкість аналізу кількість питань типу ―що, 

якщо‖, які задаються, також істотно зростає, що дозволяє досягти повноти 

аналізу рішення. 

Таким чином, інформаційна технологія надала можливість керівникам 

використовувати фінансові моделі для уточнення цілей, переоцінки сутності 

і ступеня фінансових відносин і для значного полегшення аналізу різних 

варіантів рішення. Інформаційна технологія зробила фінансові моделі більш 

простими у використанні та доступними майже для всіх підприємств. 

Деякі задачі можуть бути вирішені тільки з застосуванням комп’ютера. 

Як правило, необхідність застосування комп’ютера викликана наступними 

причинами: 

а) складність розрахунків. Така ситуація може виникнути при 

розв’язуванні чисельними методами оптимізаційних задач, коли число 

змінних і обмежень перевищує межі, доступні для ручних розрахунків, а в 

реальній практиці це звичайне явище; 

б) великі обсяги оброблюваної інформації. Така ситуація також є 

звичайною для сучасного підприємства; 

в) суворі вимоги до термінів одержання результату аналізу. Інформація 

повинна бути оперативною, щоб не втратити свою цінність. 

Хоча фінансові моделі і можуть забезпечити керівництво великою 

кількістю корисної інформації, вони не приймають рішення замість 

керівника. Однак саме вони вказують керівнику правильний напрямок і 

можуть також істотно заощадити його час, допомагаючи уникнути розгляду 

варіантів, які модель відносить до розряду абсолютно неприйнятних. 

У 1970-роках у США використовували чотири теоретичних підходи до 

побудови системи моделювання рішень [283, с. 50]: бюджетний 

(фінансовий), функціональний, підхід з орієнтацією на інформаційні процеси 

і процеси прийняття рішень (модель Боніні) і з позицій індустріальної 

динаміки (див. табл. 1.10). Найбільш простою є модель, створена на основі 

бюджетного підходу, оскільки вона представляє собою нескладну систему 

математичних співвідношень, входами яких є різні фінансові і статистичні 

дані, а на виході одержуються узагальнені показники фінансової діяльності 

підприємства. В результаті розрахунків за такою моделлю визначається 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 78 

загальний результат діяльності підприємства (прибутки та збитки), 

з’ясовується необхідна для нормального функціонування величина фондів, 

що порівнюється з можливістю покриття за рахунок зовнішніх джерел 

фінансування. У випадку, коли таких можливостей не існує, плани 

підприємства змінюються, а розрахунок за моделлю проводиться з самого 

початку. 

Результати розрахунків за моделлю, що відповідає функціональному 

підходу, дають не тільки узагальнюючі фінансові показники, але й рівень 

запасів сировини, напівфабрикатів і готової продукції, обсяг продаж, 

завантаження устаткування та інші змінні, необхідні для одержання цих 

показників. Ця модель і модель Боніні є досить громіздкими, їх створення 

вимагає значних витрат часу і коштів, а також спеціальної підготовки 

менеджерів, що використовують результати розрахунків (табл. 1.10). 

Таблиця 1.10.  
Основні підходи до створення корпоративних моделей 

№ Назва підходу Автор Ознаки моделі 

1 2 3 4 

1 Бюджетний або 

фінансовий 

Р. Маттесіч 

[339] 

Модель будується на основі звичайної системи 

складання бюджету і звітності корпорації. 

Відрізняється від всіх інших моделей 

простотою і доступністю у використанні. Як 

входи, що визначають поведінку підприємства, 

використовуються поточні норми витрат праці 

і накладних витрат, попередні оцінки 

майбутніх обсягів виробництва і продаж. На 

виході одержують балансову відомість і 

фінансовий кошторис 

2 Функціональний Д. Малькольм 

[338] 

Модель представляє собою набір підмоделей 

різних функцій компанії та її оточення. При 

цьому значна увага приділяється 

встановленню правильних взаємозв’язків між 

окремими підмоделями 

3 Підхід з орієн-

тацією на інфор-

маційні процеси 

і процеси 

прийняття 

рішень 

всередині 

компанії (модель 

Боніні) 

К. Боніні [326] Основна увага приділяється інформаційній 

системі компанії і внутрішнім процесам 

прийняття рішень. Робиться спроба ввести ряд 

факторів, що впливають на керівника під час 

процесу розробки ним управлінських рішень у 

виді індексів тиску. Модель організована за 

трьома основними функціями управління ком-

панією (планування, організація і контроль) і 

за своєю структурою нагадує функціональну 

модель 
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1 2 3 4 

4 Індустріальна 

динаміка 

Дж. Форрестер 

[289] 

У центрі уваги аналіз процесів рішення 

керівника, його взаємодії з зовнішнім 

оточенням, що піддаються динамічним змінам. 

Основний метод – імітація системи, у якій 

події розглядаються в агрегованому вигляді 

а) динаміка 

стійких систем 
—— | —— метою моделей цього типу є стабілізація 

коливань на деякому стійкому рівні 

б) динаміка 

систем, що 

розвиваються 

 

—— | —— 

ці моделі аналізують можливий ріст компанії в 

умовах зовнішнього оточення, що змінюється 

 

Моделі, побудовані за концепцією індустріальної динаміки, можна 

поділити на дві групи: моделі, що описують динаміку стійких систем, і 

моделі, що описують динаміку систем, що розвиваються. У першому 

випадку ставиться задача стабілізації можливих коливань на деякому 

стійкому рівні. Так, проф. Дж. Форрестер побудував модель для фірми 

―Sprague electric company‖ з метою зниження коливань у виробничих 

витратах за допомогою зміни політики компанії у виробництві, в управлінні 

запасами й у відносинах з іншими компаніями. Аналогічні моделі були 

створені К. Шлагером
1
 ще для чотирьох фірм. Предметом вивчення моделей 

другого типу (динаміка зростаючих систем) є можливості розвитку компанії 

в результаті зміни її поведінки в зовнішньому світі [283, с. 54]. 

Аналіз показав, що корпоративні моделі, створені в реальних компаніях, 

найчастіше несуть у собі окремі риси всіх чотирьох підходів, однак найбільш 

поширеними в сучасній американській практиці управління є моделі, що 

відповідають функціональному і бюджетному підходам. Так склалося тому, що 

вони в більшому ступені відповідають існуючій в американських компаніях 

практиці розробки управлінських рішень. При цьому в 70-х роках спостерігався 

поступовий перехід від великомасштабних корпоративних моделей 60-х років, 

що ґрунтувалися на використанні складних методів кількісного аналізу, до 

систем моделювання рішень, що базуються на фінансових моделях із простою 

математичною структурою [270, гл. VI]. Вибір фінансової моделі як базової не є 

випадковим. Сама її структура й одержані вихідні змінні є звичними для 

американських управлінців інструментами обґрунтування рішень стратегічного 

розвитку підприємства, тобто ―фінансову модель відносно легко можна 

впровадити в існуючу практику управління‖ [283, с. 55]. 

                                            
1
 Industrial Management Review, 1964, v. 5, № 2 
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Підсумки по розділу 1 

Організація і ведення бізнесу сьогодні перебувають під впливом двох 

визначних подій. Перша – поява та зміцнення глобальної економіки, друга – 

перетворення індустріальної економіки в економіку обслуговування, 

орієнтовану на знання та інформацію. Ці події призвели до помітних змін у 

діловому середовищі і висунули ряд нових проблем в діяльності підприємств 

та їх управлінні. 

Отже, особливістю бізнесу на початку ХХІ ст. є те, що інформація стала 

важливим виробничим ресурсом. В інформаційному процесі управлінської 

діяльності інформація є, можливо, більш важливим ресурсом, ніж 

матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси. В технології обробки 

інформації первинні відомості про виробничі і комерційні операції, випуск 

продукції, факти придбання і продажу товарів, знання та навички людей, їх 

робочі обов’язки виконують роль предметів праці, а отримана в результаті 

інформація – продукту праці; вона використовується для аналізу і прийняття 

управлінських рішень. Відповідно, великого значення набувають методи 

обробки та використання інформації, а також технічні засоби, завдяки яким 

стало можливим перетворення інформації у важливий виробничий ресурс. 

Корисність інформації тепер не перевищує витрат на її отримання, тому 

будь-яка втрата інформації часто приносить більші збитки, ніж вартість 

втрачених даних. Звідси, головна перевага інформації – її корисність. 

Широке використання інформаційного ресурсу змінило процес 

управління підприємством. Для процесу прийняття рішень на сучасному 

етапі характерні два наступні моменти. 

1. Рішення приймаються не тільки при виборі альтернатив. На кожному 

етапі управлінського циклу приймаються часткові рішення, які суттєво 

впливають на результат всього процесу прийняття рішень (про можливі дії, 

про оцінку впливу, про методи контролю, про передачу інформації тощо). 

2. В центрі всіх етапів знаходиться інформація. Саме тому процес 

прийняття рішень можна визначити як процес обробки і обміну інформацією, 

яку отримують, переробляють і передають. 

Ядром економічної інформації підприємства є облікова інформація. Це 

пов’язано з тим, що вона є повнішою, точнішою і оперативнішою, 
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всебічнішою і достовірнішою за будь-яку іншу. Вона моделює як зв’язки 

підприємства з навколишнім середовищем, так і його внутрішню структуру, 

дає можливість розподіляти права виконавців та їх відповідальність за 

економічну ефективність.  

Облікова інформація відрізняється великим обсягом та різноманітністю, 

складністю логічної та відносною простотою арифметичної обробки. Їй 

притаманний масовий характер обчислень, які виконуються за типовими 

алгоритмами з певною періодичністю. Оскільки для економічної (в т.ч. 

облікової) інформації характерні великі обсяги, циклічність отримання та 

перетворення, розмаїття джерел і споживачів, велика кількість логічних 

операцій при обробці, її використання як ресурсу при ручному способі 

обробки інформації є надто трудомістким.  

При застосуванні комп’ютерів обробку економічної інформації 

здійснює КІСП – комп’ютерна інформаційна система підприємства. Вона є 

сукупністю інформації, методів, моделей; технічних, програмних, 

технологічних засобів та рішень, а також спеціалістів, які займаються 

обробкою інформації і прийняттям управлінських рішень в межах 

підприємства. КІСП є такою ж частиною (абсолютно рівноправною і 

необхідною) виробничої інфраструктури, як технологічне обладнання, 

ресурси і персонал. 

КІСП складається з наступних основних підсистем: управління 

ресурсами підприємства; управління логістикою; управління даними про 

вироби (на промислових підприємствах); автоматизованого проектування та 

технологічної підготовки виробництва; документообігу; комп’ютерної 

системи бухгалтерського обліку (КСБО); середовища Internet/Intranet; 

системи електронної комерції а також інших спеціалізованих програмних 

продуктів та систем. 

Будь-яка інформаційна система (в т.ч. КІСП) характеризується 

наявністю технології перетворення початкових даних у результатну 

інформацію. Інформаційна технологія не може існувати окремо від 

технічного і програмного середовища. Термін ―інформаційні технології‖ 

відображає величезну кількість різноманітних технологій у різних 

комп’ютерних середовищах і предметних галузях. В інформаційній 

технології можна виділити дві частини: а) здатність генерувати за запитом 

інформаційний продукт; б) засоби доставки цього інформаційного продукту 

в зручний час і в зручній для користувача формі. 
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Для КІСП характерними є робота користувача в режимі маніпулювання 

даними, наскрізна інформаційна підтримка на основі інтегрованої бази 

даних, безпаперовий процес підготовки документів, при якому на папері 

фіксується лише кінцевий варіант. Стають можливими колективне 

формування та заповнення документів та адаптивна перебудова форм і 

способу представлення інформації у процесі розв’язання задач. 

Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, 

кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та 

інформаційними носіями. З позицій користувача кожне удосконалення було 

спрямоване, насамперед, на підвищення рівня механізації та автоматизації 

виконання технічних операцій, що часто повторюються; створення нових 

засобів введення та виведення даних; збільшення обсягу пам’яті; розробку 

нових носіїв інформації тощо. Масове використання комп’ютерів в бізнесі 

почалося тільки після випуску десятків тисяч дешевих персональних 

комп’ютерів. При цьому не тільки великі та середні, але й малі підприємства 

отримали можливість створювати власні системи обробки даних та 

використовувати більш досконалі наукові методи управління. Однак, тільки 

комплексна комп’ютеризація підприємства і створення КІСП дозволили 

досягти якісних змін в управлінні підприємством. 

Основні відмінності організації бізнесу при застосуванні комп’ютерних 

інформаційних технологій наведені в таблиці (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 
Основні відмінності організації бізнесу при застосуванні 

інформаційних технологій 

Елементи організації 

бізнесу 

Способи обробки інформації 

Ручний, механізований Комп’ютерний 

Застосування обчислю-

вальної техніки 

Механізація окремих ділянок 

робіт 

Системна автоматизація гос-

подарської діяльності підпри-

ємства 

Зв’язок управління та 

процесу обробки даних 

Обробка даних відокремлена 

від процесу управління. 

Управлінці використовують 

готові зведені дані 

Процес обробки інформації 

не виділяється із загального 

процесу управління. Управ-

лінці використовують опера-

тивні дані 

Регламентація роботи 

працівників 

Посадові інструкції, поло-

ження про підрозділи, накази 

та розпорядження керівниц-

тва, плани та графіки, схеми 

документообігу 

Праця персоналу організу-

ється відповідно до тех-

нології, яка передбачена в 

комп’ютерній інформаційній 

системі  
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В системі функцій менеджменту, серед яких планування, організація, 

мотивація, контроль, координація, а також інформування та прийняття 

рішень, бухгалтерський облік входить до функції інформування. Головна 

мета функціонування комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО) 

як складової КІСП на підприємстві – забезпечити керівництво підприємства 

фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 

альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів.  

Інформаційна система бухгалтерського обліку підтримує дві основні 

бізнес-функції: реєстрацію господарських операцій та підтримку прийняття 

рішень. Це частина інформаційної системи, що має відношення до оцінки, 

аналізу та прогнозування доходу, прибутку та інших економічних подій на 

підприємстві в цілому та в його підрозділах. 

Підприємства також використовують нефінансову інформацію. В цьому 

випадку на підприємстві створюється економічна інформаційна система, яка 

складається із взаємопов’язаних підсистем, які забезпечують управлінський 

апарат необхідною інформацією. При цьому бухгалтерська підсистема є 

найбільш важливою, оскільки виконує провідну роль в направленні потоку 

інформації про стан об’єкта управління в усі підрозділи підприємства, а 

також зацікавленим особам поза ним. 

Традиційна форма розподілу праці в умовах ручної обробки інформації 

є адміністративно-бюрократичною. Однак, в другій половині ХХ ст. в 

менеджменті з’явились теорії та концепції, які суттєво змінили уявлення 

науковців та практиків щодо того, на яких засадах повинна будуватись 

ефективна організація бізнесу.  

Розповсюдження інформаційних технологій в управлінні, підвищення 

ролі стратегічних і маркетингових функцій в умовах гострої конкурентної 

боротьби призводять в ряді випадків до того, що різні види працівників все 

більше займаються прийняттям рішень. Відбувається перерозподіл 

стратегічних і поточних функцій управління між управлінцями вищого рівня 

і керівниками середньої ланки та окремими працівниками. Як зазначалось 

вище, облік є важливою складовою управлінської функції інформування. 

При цьому багато нових концепцій менеджменту побудовані саме навколо 

комп’ютерних інформаційних облікових систем, які відіграють значну роль 

на сучасних підприємствах. Вони безпосередньо впливають на планування і 

прийняття рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації 

товарів і послуг. Саме вони надали можливості для здійснення 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 84 

підприємствами своєї діяльності радикально зміненими методами. Фактично, 

без застосування інформаційних технологій, які дозволяють користувачу 

генерувати за запитом інформаційний продукт і доставляти його в зручний 

час і в зручній для користувача формі, жодна з сучасних концепцій 

організації бізнесу була б неможливою. Серед таких концепцій можна 

назвати наступні: демократична корпорація, внутрішні ринки корпорацій, 

домашні бюро, асоціативні форми організації управління, мережеві 

організації, тотальний контроль якості, кібернетична теорія взаємозв’язку,  

реінжиніринг бізнес-процесів. 

Певним чином нові концепції бізнесу можна розглядати як своєрідне 

протиріччя традиційній політичній економії, яка вбачала підвищення 

ефективності виробництва в розподілі праці, ієрархічному контролі, економії 

на витратах за рахунок зростання масштабів виробництва. Комп’ютерні 

системи, навпаки, передбачають підвищення ефективності праці в поєднанні 

різних функцій, пов’язаних за змістом, в одній людині.  

Основою сучасних інформаційних систем підприємств в розвинутих 

країнах є системи планування ресурсів (ERP–системи). В основі ERP-систем 

лежить принцип створення єдиного сховища даних, що містить усю ділову 

інформацію, накопичену підприємством в процесі здійснення господарських 

операцій, включаючи фінансову інформацію, дані, пов'язані з виробництвом, 

управлінням персоналом та інші відомості. При цьому будь-яка частина 

інформації, яку має підприємство, є доступною для всіх працівників, що 

мають відповідні повноваження. 

Тісно пов’язаними з ERP є комп’ютерні системи бухгалтерського 

обліку. Часто КСБО використовується як органічна складова ERP–систем. 

Завдання бухгалтерського обліку при цьому вирішуються в ERP-системах 

інтегровано із завданнями планування виробництва. 

Проте, ERP-системи завжди сфокусовані тільки на внутрішніх процесах 

підприємства. Сьогодні переваги у конкуренції отримують ті підприємства, 

які зосереджуються на повному процесі руху споживчої вартості до покупця. 

І тут технологія ERP виявляється недостатньою. На противагу системам, що 

орієнтовані на управління і облік внутрішніх процесів підприємств, в останні 

роки спостерігається тенденція інтенсивного розвитку технологій 

управління, направлених на удосконалення взаємодії з суб’єктами, що є 

зовнішніми по відношенню до підприємства і його виробничого ланцюжка, 

тобто з замовниками, постачальниками, партнерами тощо. Метою є 
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організація управління повним циклом випуску продукції, від її 

проектування з врахуванням вимог замовника до гарантійного і сервісного 

обслуговування.  

Однією з цікавих та корисних можливостей, що надають сучасні КІСП 

управлінцям, є можливість моделювання виробничих процесів з метою 

найбільш ефективного на них впливу. Але для того, щоб ефективно 

використовувати цей інструмент, управлінцям слід уявляти собі його 

можливості та бути обізнаними з теорією економіко-математичного 

моделювання.  

Економіко-математичні методи – це узагальнююча назва комплексу 

наукових методів, що виникли на перетині трьох наук: економіки, 

математики і кібернетики. Винайдення подвійного запису і наступне 

спостереження за динамікою господарського процесу за допомогою 

облікових координат – дебету і кредиту – стало проявом моделювання в 

специфічній формі, характерній саме для бухгалтерського обліку. 

Застосування в бухгалтерському обліку методів моделювання обумовлене в 

першу чергу тим, що сам він представляє собою модель господарської 

діяльності підприємства. 

У світовій практиці, зокрема у США, для допомоги в ефективному 

управлінні підприємством широко застосовують так звані моделі 

стратегічного планування підприємства. Під такою моделлю стратегічного 

планування розуміють опис, пояснення, і взаємовідношення функціональних 

галузей підприємства (облік, фінанси, торгівля, виробництво тощо), виражені 

в термінах набору математичних і логічних рівнянь для того, щоб формувати 

різноманітні прогнозні звіти. 

Всі види моделювання на підприємстві здійснюються в рамках моделі 

стратегічного планування. Причому серед облікових моделей до моделей 

реєстрації даних належать моделі документування, рахунків, оцінки та 

калькулювання, а також моделі господарських операцій. А серед моделей, 

корисних для здійснення аналізу та перспективного планування чільне місце 

займають моделі фінансової звітності (в числі інших фінансових моделей). 

Отже, на підприємстві слід виділяти декілька рівнів моделювання, які 

можуть бути об’єднані в дві загальні категорії: моделі реєстрації та 

зберігання інформації і моделі її обробки та аналізу. Як у першій, так і в 

другій категоріях моделей моделі, побудовані на основі методу 

бухгалтерського обліку, посідають чільне місце. 
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Поточне планування на підприємстві має справу з часовим періодом 

менше року (це може бути місяць, квартал, півроку, рік). Для його 

здійснення необхідні моделі звітності та інші фінансові моделі, які 

показують взаємний зв’язок фінансових показників. Незважаючи на те, що і 

баланс, і звітність є елементами методу бухгалтерського обліку, для цілей 

прогнозування і управління доцільно мати певні узагальнені показники до 

завершення звітного періоду. Саме тому моделі звітності слід віднести не до 

облікових, що забезпечують поточну реєстрацію, а до фінансових. 

Моделювання дозволяє вибирати оптимальний варіант рішення 

методичних питань і проблем бухгалтерського обліку, здійснювати його 

побудову на єдиних принципах. Воно забезпечує взаємозв’язок між 

окремими рівнями обліку і його складовими частинами, створює умови для 

розробки і реалізації типових рішень з автоматизації обробки облікової 

інформації. 

До появи комп’ютерних інформаційних технологій створення і 

використання фінансових моделей було досить трудомістким. У сучасних 

умовах при наявності незліченних зв’язків і взаємин, що можуть існувати в 

самих незначних фінансових аспектах підприємства, використання 

фінансових моделей без допомоги передової інформаційної технології було б 

практично неможливим. Вплив, який здійснила інформаційна технологія на 

застосування фінансового моделювання, полягає в можливості майже 

миттєвого проведення аналізу складних і невизначених ситуацій, пов’язаних 

з ухваленням рішення. 
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РРооззддіілл  22  

ТТееооррееттииччнніі  аассппееккттии  ооррггааннііззааццііїї  ббууххггааллттееррссььккооггоо  

ооббллііккуу    

 

попередньому розділі ми розглянули зміни, які в ділове життя 

принесло застосування комп‟ютерних інформаційних технологій, а 

також попередньо визначили місце бухгалтерського обліку в управлінні як 

складової функції інформування. В другому розділі ми детально розглянемо 

сутність бухгалтерського обліку, його завдання та організацію. 

Яке місце займає бухгалтерський облік в сучасній системі управління 

підприємством? Які завдання виконує? Які у нього функції? Що таке 

організація бухгалтерського обліку? З яких етапів складається створення 

надійної та ефективної системи бухгалтерського обліку на підприємстві? Які 

є види бухгалтерського обліку? Що таке облікова політика і яке значення 

вона має в обліковому моделюванні? 

Цим питанням присвячений другий розділ роботи.  

 

 

2.1. Система бухгалтерського обліку 

Сучасний підхід до характеристики 

бухгалтерського обліку має дві наступні 

характерні риси: а) необхідність обліку для 

інформаційного забезпечення управлінських рішень; б) системний підхід до 

розуміння поняття обліку. 

В історії бухгалтерського обліку як науки не одразу прийшли до такого 

розуміння. Так, фундатор бухгалтерського обліку Л. Пачолі стверджував, що 

мета обліку – це “ведення своїх справ в належному порядку і як треба, щоб 

можна було без затримки отримати будь-які свідчення, як відносно боргів, 

так і вимог” [214, с. 12]. Таким чином, вже в першій бухгалтерській праці 

підкреслювалося, що облік ведеться з метою оперативного виявлення 

В 

Завдання 

бухгалтерського обліку 
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величини боргів і вимог (юридична природа обліку) і належного стану своїх 

справ (економічна природа обліку). Отже, з перших кроків виникає дві 

взаємопов‟язані мети. Майже до ХХ ст. головною буде вважатися перша 

мета – контрольна, або, як писав Анжело ді Пієтро (1550–1590), “охоронна” 

функція [214, с. 203]. За часів Радянського Союзу першочерговими задачами 

бухгалтерського обліку були названі “... контроль за виконанням планових 

завдань і збереження соціалістичної власності, сприяння зміцненню режиму 

економії, здійснення господарського розрахунку, виявленню і використанню 

внутрішніх резервів” [187, с. 16-17], що мало багато спільного з початковим 

розумінням бухгалтерського обліку в роботах класиків.  

Один з відомих італійських вчених ХVII ст. в галузі бухгалтерського 

обліку Бастіано Вентурі (1655) дав трактування обліку як галузі 

адміністративного права і описав предмет бухгалтерського обліку як 

практичну реалізацію адміністративних функцій будь-якого підприємства 

[260, с. 68]. Починаючи саме з праці Б. Вентурі, на перше місце висувається 

мета обліку, пов‟язана з управлінням господарськими процесами. Б. Вентурі, 

зокрема, вважав, що бухгалтер повинен визначити сферу відповідальності 

адміністраторів, які зайняті в господарстві, і забезпечити з мінімальними 

затратами ефективність роботи підприємства. 

Цікаво підходив до визначення завдань бухгалтерського обліку відомий 

італійський вчений початку ХХ століття Ф. Беста. З одного боку, він вважав, 

що контроль є важливою функцією бухгалтерського обліку. “Рахівництво, – 

писав Ф. Беста, – з теоретичної точки зору вивчає і передбачає закони 

господарського контролю у всякого роду підприємствах, і з всіх законів 

виводить правила для найбільш дієвого, зрозумілого і досконалого 

виконання контролю, а з практичної точки зору рахівництво є використання 

у визначеному порядку цих правил” [260, с. 70]. З іншого боку, він визначав 

бухгалтерію як “науку про управління господарством, без якої господарська 

діяльність не може бути свідомою, а відповідно, і плідною” [241, с. ХVIII]. 

Такої ж думки дотримувались послідовники Ф. Бести: М. Ріва, який прямо 

розглядав бухгалтерський облік як науку про управління [68, с. 52]; Д. Масса 

(1850–1918), для якого бухгалтерський облік – не просто наука про 

управління, а наука про управління людьми. В цілі і задачі рахівництва, на 

думку Д. Масси, входить визначення результатів господарської діяльності і 

контроль всієї роботи господарства, що виконується для того, щоб діяльність 

цього господарства відбувалась відповідно до отриманих від керівного 
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органа вказівок [68, с. 52]. Е. Пізані підкреслював, що рахівництво повинно 

бути путівником по управлінню, а не його знаряддям [241, с. ХVIII]. Для 

француза Жана Фурастьє бухгалтерський облік – засіб управління 

підприємством, це і наука, і техніка, яка має за мету реєстрацію руху 

вартості, виражену в грошових одиницях, і яка представляє певні види майна 

[260, с. 343]. Для французького вченого XVII ст. Жака Саварі облік – це 

складова науки про управління окремим одиничним підприємством. Те саме 

писав засновник школи фізіократів Франсуа Кене (1694-1774): ”облік є 

однією з галузей управління, що відрізняється крайньою складністю та 

найбільш схильна до безладдя” [132, с. 528]. 

Найбільш яскраво розуміння бухгалтерського обліку як знаряддя 

управління підприємством проявилось в американській обліковій думці. 

Арман Лабар (1951) підкреслював, що в США мета бухгалтерії – надання 

даних для управління підприємством зараз і в майбутньому, тобто 

промисловий облік з цієї позиції трактується як інструмент управління, а не 

як засіб реєстрації фактів господарського життя. Адміністративні служби 

повинні спиратися на дані бухгалтерського обліку, без цього вони не можуть 

управляти [260, с. 352]. Проф. К.Н. Нарібаєв також зазначав, що в США 

облік розглядається як метод збору і реєстрації даних про економічні події і 

вироблення інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень 

[193, c. 9]. 

Взагалі, скільки існує бухгалтерський облік, стільки не припиняються 

суперечки щодо його сутності, завдань та кінцевої мети Так, проф. 

В.С. Рожнов вважав бухгалтерський облік функцією управління [237, с. 6]. 

Таку ж позицію займає відомий спеціаліст з організації обліку проф. 

О.М. Кашаєв [129], який виділяє облік як одну з функцій управління, разом з 

такими загальними функціями, як планування, організація, регулювання, 

контроль. Облік при цьому органічно пов‟язаний з усіма основними 

функціями управління шляхом взаємного обміну відповідною інформацією. 

Без використання даних обліку неможлива реалізація інших функцій 

управління, оскільки на їх підставі приймають управлінські рішення. Такої ж 

думки дотримується і проф. Ю.Я. Литвин [167, с. 10], який зазначає, що 

бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності слід 

розглядати як вид діяльності людей, а отже, як функцію управління, як 

систему, що має свій технологічний процес. Останній охоплює початковий 

бухгалтерський баланс, сам процес документування фактів господарської 
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діяльності та їх подвійне відображення в системі рахунків з наступним 

узагальненням при складанні заключного бухгалтерського балансу.  

До визначення задач обліку є ще один підхід, який відрізняється досить 

широким розумінням бухгалтерського обліку як системи, що надає 

інформацію не тільки для управлінських, а й для інших рішень, зокрема 

інвестиційних, всім зацікавленим користувачам. До числа користувачів 

облікової інформації передусім відносять (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Користувачі облікової інформації 

У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 

надається таке визначення: “бухгалтерський облік – процес виявлення, 
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вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень” [111, Ст. 1]. В цьому ж законі метою 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності вважається 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності 

та рух грошових коштів підприємства” [111, Ст. 3]. Це узгоджується з 

визначенням, яке надала бухгалтерському обліку у 1978 р. американська 

асоціація бухгалтерів: “Бухгалтерський облік повинен відображати 

господарську діяльність підприємства, допускаючи мінімальні відхилення 

від реального стану справ. Форма відображення повинна бути зрозумілою 

кожному користувачу”. Мова тут іде про відображення господарської 

діяльності в цілому, а не її складових – фактів господарського життя. 

Цікавим моментом є визнання неповної адекватності облікової інформації 

господарському процесу. 

Сучасні американські автори Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда [291, 

с. 84] зазначають, що найперший підхід до формулювання цілей 

бухгалтерського обліку зводився до розрахунку і подання чистого прибутку в 

результаті складання балансу, який встановлює послідовність між поточним і 

майбутнім періодами. Наприклад, Положення № 4 АРВ (Accounting 

Principles Board – Рада по розробці принципів бухгалтерського обліку США) 

визначило головну мету фінансової звітності – забезпечення достовірною 

фінансовою інформацією про економічні ресурси і зобов‟язання 

комерційного підприємства (ARB. Statement № 4). В цьому ж ракурсі 

визначена мета обліку в ARS (Accounting Research Study – Звіт відділу AIA 

(American Institute of Accountants – Американський інститут бухгалтерів) по 

дослідженнях в галузі бухгалтерського обліку): а) вимірювати ресурси 

господарюючих одиниць; б) відображати права і вимоги господарюючих 

одиниць; в) оцінювати зміни ресурсів, прав і вимог; г) надавати всі 

перераховані в п. 3 дані в єдиному грошовому вимірнику. 

Інший американський автор Дж. Поттер [343, с. 4], пише: “якщо 

розглядати бухгалтерський облік як облікову систему, то два основних 

завдання будь-якої облікової системи наступні: а) реєстрація господарських 

операцій; б) оцінка та звітування про ефективність організації”. Такий, більш 

загальний підхід, також має право на існування. Але нам ближче розуміння 

завдань обліку, що надав д.е.н. М.С. Пушкар, який стверджує, що основним 
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завданням бухгалтерського обліку є “упорядкування вхідної та вихідної 

інформації у відповідності до потреб управління” [228, с. 46], та професорів 

В.Ф. Палія і Я.В. Соколова, які відмічають: “Мета бухгалтерського обліку – 

управління господарськими процесами: його зміст – інформація про факти 

господарської діяльності та його робоча функція – спостереження, 

вимірювання, класифікація, узагальнення і передача інформації. Мета лежить 

поза бухгалтерським обліком, вона надається йому” [210, с. 34]. У цьому 

дослідженні автор виходить з тієї основної ідеї, що система управління є 

основною, а система обліку – забезпечуючою (див. п. 1.2). Саме тому 

бухгалтерський облік не є окремою функцією управління, а є складовою 

такої його функції, як інформування. 

  

Для того, щоб з‟ясувати, з яких елементів 

складається система бухгалтерського обліку, в 

першу чергу, слід з‟ясувати загальне поняття 

системи, яке відіграє дуже важливу роль в науці. 

Система – ціле, що складається з частин. Це поняття в літературі вживається 

в різних значеннях. У науковому розумінні система – це сукупність 

взаємопов‟язаних та взаємодіючих елементів, кожен з яких робить свій 

внесок до характеристики цілого. Механізм системи характеризують її теорія 

(визначення мети, предмету та методу) і практика; система в статиці – це її 

структура (складові елементи та їх співвідношення); в динаміці – 

технологічні процеси.  

Основні властивості систем наступні: 

 система прагне зберегти свою структуру (ця властивість заснована 

на об‟єктивному законі організації – законі самозбереження); 

 система має потребу в управлінні; 

 в системі формується складна залежність властивостей елементів та 

підсистем, що в неї входять. 

Для системи характерна не лише наявність зв‟язків і відносин між 

елементами, що її утворюють, але й нерозривна єдність з середовищем, у 

взаємозв‟язку з яким система проявляє свою цілісність. Будь-яка система 

може бути розглянута як елемент системи більш високого порядку, в той час 

як її елементи можуть виступати в якості систем більш низького порядку. 

Окремі рівні системи обумовлюють певні аспекти її поведінки, а цілісне 

Поняття системи 

бухгалтерського 

обліку та її складові 
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функціонування є результатом взаємодії всіх її сторін, рівнів. Для більшості 

систем характерна наявність в них процесів передачі інформації та 

управління.  

Система може бути великою, і тому її доцільно поділити на ряд 

підсистем. Підсистема – це набір елементів, що представляють автономну 

область в системі. Об‟єкти, з яких складається система, називаються 

елементами цієї системи. Між ними існують взаємозв‟язки та взаємодія. 

Зв‟язки між елементами поділяються на вхідні і вихідні. Через вихідні 

зв‟язки даний елемент системи може впливати на інші елементи або 

оточуюче середовище. Кожен з елементів може мати один або більше входів 

та один або більше виходів. Зв‟язки між елементами системи – це з‟єднання 

між елементами, які впливають на поведінку елементів і систему в цілому. 

Види елементів і зв„язків можуть бути різноманітними. Вибір тих чи інших 

елементів і зв„язків з множини реально існуючих як предмету дослідження 

залежить від поставленої проблеми.  

В теорії систем розрізняють конкретні та абстрактні системи. В конкретній 

системі зв‟язок між елементами здійснюється за допомогою передачі 

матеріальних і нематеріальних об„єктів, внаслідок чого між ними виникають 

вхідні і вихідні потоки. Елементи впливають на об‟єкти за допомогою ресурсів 

(потенціалів). Ці дії (процеси), в свою чергу, впливають на вхідні та вихідні 

потоки. Абстрактна ж система представляє собою систему висловлювань або 

класифікаційну систему. В ній елементи підпорядковуються без вхідних і 

вихідних потоків (наприклад, система цілей підприємства). 

Розглядаючи бухгалтерський облік як систему, ми виходимо з того, що 

на конкретному підприємстві він здійснюється за допомогою засобів праці 

(обчислювальної та організаційної техніки) і живої праці працівників 

бухгалтерії, які зайняті обробкою специфічних предметів праці 

(бухгалтерських документів) з метою одержання проміжної та результатної 

інформації. Бухгалтерський облік можна охарактеризувати як систему, 

оскільки він має властивості системи – наявність зв‟язків (в тому числі 

зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих 

елементів), цілеспрямованість, збереження певної структури в заданих межах 

під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність. 

До цього часу в поняття системи бухгалтерського обліку вкладається 

різний зміст. Як приклад, наведемо декілька визначень системи 

бухгалтерського обліку (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 
Визначення поняття системи бухгалтерського обліку в різних 

літературних джерелах 
Джерело Визначення 

Барац С.М. Курс двойной 

бухгалтерии. – С.-П., 1900. 

Під системою бухгалтерії розуміють сукупність торгових 

книг, які взаємно доповнюють одна одну і пов'язані між 

собою єдністю принципу, покладеного в основу самої 

бухгалтерії [20, с. 2] 

Блатов Н.А. Основы общей 

бухгалтерии в связи с 

торговым, промышленным и 

сметным счетоводством. – М.: 

1926.  

Система рахівництва – це закінчена організація облікових записів, 

що виступає логічним розвитком єдиного принципу і якій 

притаманні повнота, всебічність та універсальність [31, с. 14] 

Большой бухгалтерский 

словарь / Под ред. 

А.Н. Азрилияна. – М.: 

Институт новой экономики, 

2000. 

Система бухгалтерського обліку – це комплекс регістрів з 

обраної форми, групування аналітичних регістрів обліку, 

первинних документів [34, с. 241] 

Василенко П.Н. Основы 

бухгалтерского учета. – М.: 

Издательство экономической 

литературы, 1961. 

Певна сукупність елементів методу бухгалтерського обліку 

складає систему цього обліку [53, с .9] 

Додонов А.А. Организация 

учета в условиях АСУ. – М.: 

Легкая индустрия, 1973.  

Система обліку – це певний порядок побудови синтетичного та 

аналітичного обліку [94, с. 14] 

Саріків А.Н. Бухгалтерія. 

Харків, 1927. 

Під системою рахівництва розуміємо таку організацію 

рахункових записів, що цілком обґрунтовується логічно 

пов‟язаними між собою певними принципами [248, с. 13] 

 

На сьогодні в теорії бухгалтерського обліку немає чіткого визначення 

системи бухгалтерського обліку та переліку її складових елементів, з яким 

була б згодна переважна більшість науковців. Однак, незважаючи на це, 

велика кількість авторів підручників з теорії бухгалтерського обліку, серед 

яких можна назвати проф. Ф.Ф. Бутинця [42], проф. П.М. Василенка [53], 

проф. З.В. Кирьянову [136], професорів В.Ф. Палія та Я.В. Соколова [212], у 

визначенні бухгалтерського обліку використовують поняття системи, що є, 

безумовно, правильним.  

Визначення вчених, які вживали поняття системи бухгалтерського 

обліку, можна поділити на три групи. До першої групи належать визначення, 

в яких під системою бухгалтерського обліку розуміють сукупність регістрів, 

записів та процедур (методів), що використовуються в бухгалтерському 

обліку для запису операцій та складання звітів. Серед них можна назвати 

визначення І.П. Бабенка [17], професорів М.О. Блатова [31], О.М. Галагана 

[68], П.О. Додонова [94]. Відомий російський бухгалтер Є.Є. Сіверс в своїх 

тезах в брошурі “Счетоведение и счетоводство”, визначав систему обліку 
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так: “По відношенню до рахівництва слово “система” має три значення: 

потрібно розрізняти, по-перше, систему в широкому розумінні цього слова, 

тобто загальний розпорядок записів, який базується на принципі подвійного 

запису, отже систему організації і ведення рахунків чи рахівництва, як науку; 

по-друге, систему в більш вузькому розумінні слова, тобто, ту чи іншу 

систему ведення головних чи допоміжних книг, пристосованих до окремих 

господарств, але з тим же загальним, притаманним їм всім науковим 

принципом і, на решті, по-третє, систему в самому вузькому розумінні слова, 

тобто ту чи іншу графу окремої книги”. Суттєвим недоліком такого підходу є 

елемент невизначеності, оскільки його можна застосувати і до форми 

бухгалтерського обліку (детальніше про форми обліку див. п. 3.3). Навіть у 

США систему бухгалтерського обліку іноді неправильно (на нашу думку) 

визначають “...як сукупність проводок або записів (журнали, книги рахунків, 

робочі листки, пробний баланс і звіти) плюс процедури і обладнання, 

необхідні для їх обробки” [49, с. 89]. 

Інші вчені до складу системи бухгалтерського обліку, крім облікових 

регістрів та способів їх заповнення відносять принципи та методи 

відображення господарських подій на рахунках бухгалтерського обліку, 

тобто елементи методу бухгалтерського обліку. Серед них – професори 

К.Е. Каллас [126], А.М. Кузьмінський та В.В. Сопко [159], О.М. Островський 

[208]. Недоліком такого підходу є ігнорування суб‟єктивного, людського 

фактору, який найбільш впливає на процес ведення бухгалтерського обліку.  

На нашу думку, найбільш змістовним і таким, що може бути практично 

використаний, є підхід професорів В.Ф. Палія та Я.В. Соколова [210]. Вони 

вважають бухгалтерський облік складною трирівневою системою. Перший 

рівень – методичний, другий – технічний (рівень форми обліку), третій – 

організаційний. Згідно із запропонованим професорами В.Ф.Палієм та 

Я.В. Соколовим поділом на методичному, базовому рівні систему 

бухгалтерського обліку утворюють факти господарської діяльності, що 

реєструються та узагальнюються на бухгалтерських рахунках. Тут 

елементами системи бухгалтерського обліку виступають рахунки (на яких 

здійснюється узагальнення фактів), що розкривають зв‟язки між 

господарськими подіями через подвійний запис. Обробка та реєстрація 

фактів господарської діяльності призводять до створення різних форм обліку 

(другий рівень системи бухгалтерського обліку). Взаємодія облікових 

працівників в процесі ведення обліку вимагає управління в бухгалтерії, що 
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відбувається на третьому, організаційному рівні системи бухгалтерського 

обліку. 

Серед економістів, які розглядали третій, організаційний рівень системи 

бухгалтерського обліку, слід назвати професорів С.І. Волкова [62], 

К.Н. Нарібаєва [192], В.С. Рожнова [237], академіка М.Г. Чумаченка [306]. Ці 

автори підійшли до визначення системи бухгалтерського обліку з позицій 

теорії систем, теорії інформації та теорії управління. Болгарський економіст 

В. Янков, виходячи з того, що поняття системи є фундаментальним поняттям 

кібернетики, визначив бухгалтерський облік як “керовану, складну, 

імовірнісну, динамічну, кібернетичну систему зі своїм об‟єктом та суб‟єктом 

управління” [208, с. 42], де об‟єктом управління є сукупність матеріальних, 

трудових та грошових ресурсів у процесі їх кругообігу на підприємстві 

(господарські факти), суб‟єктом – працівники підприємства, що виконують 

облікові функції (рис. 2.2). 

Вихід системи

Керований об‟єкт

Керуючий суб‟єкт

Система управління

Вхід системи

Рис. 2.2. Кібернетична система управління 

З цієї позиції бухгалтерський облік розглядають також 

проф. О.М. Кашаєв [129] та С.І. Синяк [253], які вважають, що для обліку, як 

і для будь-якої іншої кібернетичної системи, характерні процеси сприйняття, 

перетворення та передачі інформації. Вони представляють бухгалтерський 

облік відкритою системою, яка здатна пристосовуватись до впливу 

оточуючого середовища. Такий підхід в організації обліку передбачає 

обов‟язкову наявність цілей та завдань бухгалтерського обліку, належне 

інформаційне забезпечення, динамічні умови, які визначають стійкість і 

гнучкість системи (документи), зовнішні обмеження (закони, інструкції, 

методики, накази тощо), зовнішні та внутрішні інформаційні потоки 

(рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Бухгалтерський облік як відкрита кібернетична система 

Окрім вхідних даних, цілей і завдань, до внутрішніх параметрів 

відноситься також ряд динамічних та статичних умов, до яких належать 

структура об‟єкта управління та його спеціалізація (розподіл праці; 

структура управління), технологія (технологічні операції та виробничі 

процеси), працівники (їх здібності та кваліфікація). 

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність 

зв‟язків і відносин між елементами, що її утворюють, але й нерозривна 

єдність з середовищем, у взаємозв‟язку з яким вона проявляє свою цілісність. 

Бухгалтерський облік може розглядатись як елемент системи більш високого 

порядку – інформаційної системи підприємства, яка генерує та інтерпретує 

всю базу інформаційного потоку, надану різними підсистемами, для 

ефективного управління. В той же час систему бухгалтерського обліку 

можна розглядати як автономну, елементи якої можуть виступати в якості 

систем більш низького порядку.  

Бухгалтерський облік є відкритою кібернетичною системою, в якій 

кількість елементів та зв‟язків між ними змінюється в залежності від входів 

та виходів і яка здатна пристосовуватися до впливу оточуючого середовища. 

Розглянемо основні поняття кібернетичної системи щодо застосування в 

бухгалтерському обліку. В кібернетичній системі існують інформаційні 
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зв‟язки між елементами, а єдність системи забезпечується на основі 

інформації і управління. Основними ознаками кібернетичної системи є:  

 наявність інформаційної мережі, яка має канали, що приймають 

сигнали, які надходять і утворюють потік інформації; 

 координаційний центр інформаційної мережі, який створює в 

системі замкнуте автономне управління; 

 саморегулювання інформації, необхідної для цілей управління, яка 

підтримує параметри системи в завданих межах; 

 інформаційні входи і виходи для обміну з зовнішнім середовищем і 

всередині системи. 

Бухгалтерський облік має інформаційну мережу, яка включає канали, по 

яких надходять дані щодо стану об‟єктів обліку (матеріальних цінностей, 

виробничих витрат тощо). В системі бухгалтерського обліку координаційним 

центром є бухгалтерія. Регулювання інформації, яка необхідна для 

управління, забезпечується за допомогою комплексу комп‟ютерних програм 

обробки обліково-економічної інформації. 

Дані щодо господарських процесів надходять в систему обліку 

безперервно по інформаційних входах, а потім після перетворення 

використовуються для інформаційного обміну з зовнішнім середовищем і 

всередині системи господарського обліку. Вхідні і вихідні потоки 

бухгалтерського обліку як системи направлені на обробку фактів господарського 

життя (див. рис. 2.4). 

Отже, володіючи вхідними і вихідними інформаційними потоками, 

інформаційною мережею, в якій здійснюється перетворення обліково-

економічної інформації із застосуванням обчислювальної техніки, 

господарський облік є кібернетичною інформаційною системою. 

Відомо, що вхідним пунктом системи є найпростіші елементи. Стосовно 

бухгалтерського обліку такими найпростішими елементами є факти 

господарської діяльності. Саме вони є тією субстанцією, яка лежить в основі 

побудови всієї системи бухгалтерського обліку. 

Факти господарської діяльності відстежують методом їх фіксації в 

первинних документах, що відображають ці факти (господарські операції), а 

документи використовують для оцінки економічних та юридичних наслідків 

діяльності підприємства в результаті групування цих фактів на рахунках 

бухгалтерського обліку. Останні групуються в плані рахунків 
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бухгалтерського обліку. Факти господарської діяльності в системі 

бухгалтерського обліку відображаються за єдиною моделлю. Моделлю 

кругообігу господарських засобів, їх джерел, виробничого процесу і 

результатів діяльності в системі обліку можна вважати саме план рахунків.  
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Рис. 2.4. Система бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства 

 

Поняття факту дозволяє визначити межі бухгалтерського обліку, що 

визначаються абстрактно предметом бухгалтерського обліку. Межа 

відокремлює економічну інформацію діючого підприємства, яка 

відбирається методами бухгалтерського обліку з маси фактів і є корисною 

для системи, так як забезпечує у ній зворотній зв‟язок. Межа 

бухгалтерського обліку може звужуватись або розширюватись в залежності 

від інформаційних потреб.  

Бухгалтерський облік як система забезпечує інформацію в 

безперервному ланцюгу подвійного запису фактів господарської діяльності 

на рахунках, а подвійний запис разом з іншими елементами методу обліку 
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створює замкнутий контур інформаційних зв‟язків у системі рахунків обліку, 

що чітко окреслює його межі. 

Елементи бухгалтерського обліку змінюються з часом і зв‟язки між 

ними не залишаються постійними, тому система обліку належить до 

динамічних систем. Як і всі складні динамічні системи, система 

бухгалтерського обліку характеризується великою кількістю різних 

показників, що відображають стан окремих її елементів, входів та виходів і 

вимірюються кількісно у вигляді конкретних чисел. Такими є, наприклад, 

дані про постачання, виробництво і продаж, використання ресурсів, стан 

розрахунків з постачальниками, покупцями, бюджетом, фінансові результати 

тощо. На практиці кількість показників обмежується вимогами до 

підсумкової інформації, що необхідна для управлінців та інших 

користувачів. 

В той же час система бухгалтерського обліку може виступати і як 

статична система на такому проміжку часу, що характеризує стан елементів 

системи і зв‟язки між ними на певну дату, коли зміни за останній день 

вважаються настільки несуттєвими, що їх не беруть до уваги. Так, 

бухгалтерський баланс складається на останнє число місяця чи кварталу, і 

зміни, що відбуваються на рахунках бухгалтерського обліку на день 

складання балансу, не беруться до уваги. Аналіз системи бухгалтерського 

обліку в статиці дозволяє вивчити окремі миттєві стани операцій, розглянути 

фіксовані значення показників в певний момент часу, вивчити інформацію, 

отримати результати і зробити висновки щодо об‟єкту спостереження. 

Способи обробки і реєстрації фактів господарської діяльності 

призводять до створення різних форм обліку – сукупності облікових 

регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для 

ведення обліку. Вони виступають практичною реалізацією базової моделі 

бухгалтерського обліку – плану рахунків.  

В залежності від змісту інформації, яка виступає кінцевим продуктом 

обліку, у внутрішній структурі системи обліку виділяють фінансовий, 

управлінський та “податковий” облік, які можуть розглядатись як підсистеми 

загальної системи обліку, так і як окремі системи. Фінансовий облік формує 

інформацію, яка призначена переважно для зовнішніх користувачів: 

акціонерів, інвесторів, кредиторів тощо, а управлінський облік покликаний 

забезпечити інформацією внутрішніх користувачів підприємства для 
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прийняття правильних управлінських рішень. “Податковий” облік можна 

розглядати як підсистему бухгалтерського обліку, яка на підставі 

затверджених державою правил виконує функції нарахування та сплати 

податків та надання інформації про це відповідним державним органам. 

Отже, система бухгалтерського обліку представляє собою модель 

ретроспективного відображення документально оформлених і оцінених у 

вартісних вимірниках фактів господарської діяльності підприємства, що 

ґрунтується на застосуванні плану рахунків.  

Бухгалтерський облік є великою системою, тобто системою, яку не 

можна в повному обсязі спостерігати з позиції одного спостерігача в часі і 

просторі. Система бухгалтерського обліку є підсистемою більш складної 

системи, а саме – системи управління. Бухгалтерський облік – це 

інформаційна система, оскільки основним завданням бухгалтерського обліку 

є збирання, обробка та надання інформації. Крім того, це документальна 

система, тому що бухгалтерський облік не може функціонувати без 

документів. Таким чином, бухгалтерський облік є великою та складною 

iнформацiйно-документальною підсистемою системи управління. 

Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності – складові 

системи більш високого рангу – системи економічної інформації 

підприємства. Під системою економічної інформації розуміють таку 

взаємопов‟язану та внутрішньо узгоджену організацію збирання, обробки, 

передачі та зберігання економічної інформації, яка забезпечує оптимальне 

управління підприємством. З точки зору багатьох авторів бухгалтерський 

облік, будучи складовою частиною інформаційної системи підприємства, 

повинен розглядатися як сукупність методологічних елементів, що постійно 

розвивається, при цьому він не може розглядатися як самоціль, а тільки як 

засіб, що дозволяє вирішити певні управлінські задачі. При всіх обставинах 

затрати на одержання необхідної інформації не повинні перевищувати 

управлінського ефекту, викликаного використанням цієї інформації. Тому 

К. Сова (Польща) ставив питання про необхідність калькулювання 

відомостей, що представляються бухгалтерським обліком [260, с. 538]. 

Бухгалтерія в цьому випадку розглядається як відділ, що виробляє 

інформацію і, як у будь якому виробництві, продукти праці (саме так 

трактував бухгалтерську інформацію Т. Тотев (Болгарія)), як мінімум, 

повинні покривати витрати на її створення [260, с. 538]. 
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Оскільки обробка облікової інформації 

також є елементом системи бухгалтерського 

обліку, розглянемо різні способи її обробки. 

Всі способи обробки облікової інформації в системі бухгалтерського 

обліку можна поділити на три види: паперовий, механізований і 

комп‟ютеризований (автоматизований), в залежності від виду 

обчислювальної техніки, що застосовується. При цьому перші два методи 

можна об‟єднати під загальною назвою “безкомп‟ютерний спосіб”, який 

об‟єднує паперовий та механізований, маючи на увазі не перелік технічних 

засобів, а саме спосіб їх використання (рис. 2.5). 
 

Способи обробки 
облікової інформації 

 

Безкомп‟ютерний 
Комп‟ютеризований 

(автоматизований) 

Паперовий  Механізований  
 

Рис. 2.5. Способи обробки облікової інформації 

Єдиної загальноприйнятої термінології щодо бухгалтерського обліку із 

застосуванням обчислювальної техніки в Україні не існує. Найчастіше в 

літературі використовується термін “автоматизація бухгалтерського обліку”. 

Стосовно механічних та електронних обчислювальних машин перших 

поколінь, які не дозволяли комплексно вирішити завдання бухгалтерського 

обліку, використовували також терміни “машинізація бухгалтерського 

обліку”, “механізація бухгалтерського обліку”. 

Зазначимо, що терміни “автомат” та “автоматизація” почали широко 

вживатись тільки у 50-х роках ХХ ст. У відомому тлумачному словнику 

англійської мови Вебстера термін “автомат” був визначений як “пристрій, 

який автоматично контролює дії машини, процесу або системи, особливо за 

допомогою контролюючих пристроїв”
1
. Ця характеристика охоплює 

автоматизацію як на промисловому підприємстві, так і в офісі (бухгалтерії).  

У вітчизняній літературі традиційно виділяли дві послідовні стадії 

автоматизації обліку: механізацію облікових робіт на окремих ділянках 

обліку за допомогою обчислювальних пристроїв (так звану “малу 

                                            
1
 Webster‟s New International dictionary of English Language. – Springfield, Mass, 1957 
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механізацію”) та комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку в 

умовах автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) [4, 120, 

153, 265, 286]. Необхідно відзначити, що трактування поняття паперових 

систем обробки даних в Україні та, наприклад, у США не збігаються. 

Американські спеціалісти відносять до паперових або ручних також такі 

системи, в яких комп‟ютери та периферійні пристрої не мають між собою 

безпосереднього зв‟язку, наприклад, системи копіювального обліку на 

дошках, картотеки із застосуванням карток з перфорацією, системи, 

побудовані з використанням бухгалтерських, обчислювальних та друкуючих 

машин [22, c. 8], які в українській літературі об‟єднуються поняттям 

часткової механізації обліку та обчислювальних робіт. 

Отже, необхідно чітко відрізняти поняття механізації обліку та його 

комп‟ютеризації (автоматизації). При визначенні способу обробки облікової 

інформації головним є не тільки вид техніки, що застосовується, але й 

сукупність способів та методів її використання. Як буде показано далі, при 

механізації обчислювальна техніка виступає допоміжним засобом для 

обробки інформації, а при комп‟ютеризації технічні засоби стають основним 

засобом ведення обліку: суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, 

накопичення облікової інформації, її передачі та одержання підсумкових 

показників. На відміну від механізації комп‟ютеризація обліку базується на 

системному вирішенні облікових завдань за допомогою комп‟ютерів.  

Автоматизовані інформаційні технології утворюють людино-машинну 

облікову систему, яка функціонує на базі обчислювальних мереж та інших 

сучасних засобів комп‟ютерної техніки, що забезпечують комплексне 

виконання функцій бухгалтерського обліку. Автоматизовані інформаційні 

технології в обліку утворюють для обліковця інтерактивне інформаційне 

середовище, що синтезується з наступних компонентів (рис. 2.6). 

 

 Облікова інформація 

Обчислювальна 

техніка 
Телекомунікації 

Інтерактивне 

інформаційне 
середовище 

 
Рис. 2.6. Інтерактивне середовище обліковця 
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Далі в роботі ми будемо використовувати терміни “комп‟ютерна система 

бухгалтерського обліку (КСБО)”, “комп‟ютеризація бухгалтерського обліку” з 

одного боку, як синоніми терміну “автоматизація”, а з іншого – для того, щоб 

зазначити той факт, що з появою швидкодіючих комп‟ютерів четвертого 

покоління, засобів комунікації та відповідного програмного забезпечення 

з‟являється можливість системно вирішувати облікові завдання. 

2.2. Поняття організації бухгалтерського обліку  

 При розгляді організації бухгалтерського 

обліку в теоретичному аспекті необхідно з‟ясувати 

зміст самого терміну “організація” та його 

значення в бухгалтерському обліку.  

Термін “організація” походить від лат. organizo – спільно, стрункий 

вигляд, влаштовую. Від нього пішло поняття “орган”, а потім, як похідні, 

“організм” і “організація”. Організацію можна розглядати і як процес, і як 

явище. На жаль, в теорії бухгалтерського обліку не існує чіткого визначення 

організації та системи бухгалтерського обліку, часто відбувається зміщення 

понять системи, форми і організації бухгалтерського обліку, в ці поняття 

вкладається різний зміст. З іншого боку, акад. М.М. Моісєєв не розрізняє 

поняття “система” та “організація”. Він пише: “Я вважаю ці поняття дуже 

розмитими і такими, що не можуть бути чітко визначені. Більше того, я 

певен, що будь-яка спроба надати цим поняттям суворо однозначного змісту 

може призвести тільки до ускладнення викладення…” [186, с. 74]. Однак, 

спробуємо більш чітко визначити поняття організації. 

В тлумаченні самого терміну “організація” існують докорінні 

відмінності. В одних випадках він вживається для позначення властивості, 

яка розуміється як діяльність по впорядкуванню всіх елементів визначеного 

об‟єкта в часі і просторі. Таке трактування дуже близьке до поняття 

“організовувати”. В багатьох інших випадках термін “організація” 

розглядається як об‟єкт, що має внутрішню структуру. У ньому поєднуються 

різноманітні зв‟язки (фізичні, технологічні, економічні, правові) і людські 

відносини [182, с. 4]. 

В англомовній літературі використовується термін organizing, тобто 

організація як одна з функцій управління; а також термін organization, коли 

організація розуміється як “підприємство”, тобто організація, як деякий 

Загальне поняття 

організації 
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реально існуючий об‟єкт. Хоча ці визначення, як і багато інших, які 

намагаються охопити різні аспекти об‟ємного і різноманітного поняття 

“організація” у вітчизняній і зарубіжній літературі, не потрібно розглядати як 

єдині і суворо регламентовані. 

Організація як смислове поняття включає порядок, послідовність або 

систему сукупності предметів або понять. Протилежною організації є 

невизначеність, тобто відсутність порядку, що співвідноситься з певною 

сукупністю предметів і понять [29, с. 4]. Організація як об‟єкт представляє 

собою цілісний комплекс взаємопов‟язаних елементів (властивість 

організаційної складності) і особливу єдність із зовнішнім оточенням. Для 

неї характерна цілеспрямованість функціонування та розвитку [182, с. 4]. 

Організація як процес – це сукупність дій, що ведуть до утворення та 

удосконалення взаємозв‟язків між частинами цілого. Організація як явище – 

це об‟єднання елементів для реалізації програми або мети, що діє на підставі 

визначених правил та процедур [255, с. 10]. Також термін “організація” 

означає впорядкування, об‟єднання в систему. В.П. Боголєпов писав, 

наприклад, що “організація є явище, чинник, відповідно поняття і категорія, 

протилежні дезорганізації, неупорядкованості, невизначеності...” [33, с. 6]. 

Отже, організація – це впорядкування, приведення в певну систему трудової 

діяльності людей.  

Радянський енциклопедичний словник наводить три визначення слова 

“організація”
1
:  

а) внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш 

диференційованих та автономних частин цілого, що зумовлені його будовою; 

б) сукупність процесів або дій, що призводять до створення і 

удосконалення взаємозв‟язків між частинами цілого;  

в) об‟єднання людей, що спільно реалізують програму або намагаються 

досягти мети на підставі певних правил та процедур.  

Перше визначення слова “організація” пов‟язане з певною 

характеристикою рівня узгодженості, впорядкованості, координованості, 

тобто організованості єдиного цілого. Друге – пов‟язане з розумінням 

організації як сукупності заходів, дій, процесів з підвищення рівня 

організованості шляхом удосконалення конкретних параметрів 

(характеристик) цілого і його частин, в тому числі створення нових частин 

                                            
1
 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская Энциклопедия. – 1982. – С. 931 
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цілого. Третє визначення пов‟язане з розумінням організації як результату 

заходів, дій, процесів з підвищення рівня організованості цілого, тобто як 

певної сукупності, спільності частин єдиного цілого. Всі три визначення 

організації тісно взаємопов‟язані та створюють своєрідний організаційний 

цикл (рис. 2.7).  

 

Організація як 

характеристика рівня 

організованості єдиного 

цілого 

Організація як сукупність 

дій з підвищення рівня 

організованості єдиного 

цілого 

Організація як єдине ціле 
 

Рис. 2.7. Організаційний цикл 

Взагалі, термін “організація” дуже часто вживається в науковій мові. 

Він використовується в таких значеннях: як система, і, зокрема, як система 

управління, що розглядається як єдиний організм; як стадія процесу 

управління, призначена для створення нової, або реорганізації чи ліквідації 

діючої системи; як господарюючий суб'єкт тощо. 

 

Ідеї й концепції, які охоплюються класичною 

теорією організацій, представляють собою 

результат роботи багатьох вчених і 

практиків. Одним з перших проблеми організації дослідив академік 

О.О. Богданов [32]. У 1913 році він розробив основні положення нової науки 

тектології – загальної теорії організації. Він вважав, що існують універсальні 

організаційні принципи, що з однаковим успіхом можна застосовувати в 

економіці, техніці, соціології, політиці.  

До відомих авторів, які зробили свій внесок у розвиток розділів 

класичної теорії також належать: науковий напрямок – Ф.В. Тейлор, 

Ф. Гілберт, Г.Л. Гант, Х. Мюнстерберг, Г.Л. Таун, М.Л. Кук; власне теорія 

організацій – Г. Файоль, Дж.Д. Лизней, А.К. Рейли, Л. Урвик; бюрократична 

теорія – М.Вебер. 

В галузі соціальної організації перші дослідження носили суто 

практичний характер і були спрямовані на раціоналізацію управлінської 

діяльності. У 1911 році Ф. Тейлор започаткував вивчення оптимальних 

Розвиток теорії 

організації та її 

основні закони 
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шляхів розподілу адміністративних функцій і відповідальності між ланками 

управлінського апарату підприємства [351]. Ідеї й методи, які випливають із 

його досліджень відомі як “науковий” напрямок, в центрі якого – робота, яка 

виконується працівниками в нижчих ланках організації. Саме Ф. Тейлор 

першим застосував і довів можливість використання наукових методів для 

організаційних цілей.  

М. Вебер на початку ХХ ст. досліджував формальну сторону соціальних 

організацій. Він обґрунтував необхідність суворої регламентації функцій 

працівників та відносин між ними в спеціальних розпорядженнях і 

запропонував модель бюрократії – максимально раціоналізованої ідеальної 

системи управління [354]. Подальший розвиток організаційної науки 

пов‟язаний з такими відомими спеціалістами в галузі управління, як 

Ф. Джильберт, О.К. Гастєв (організація праці), А. Файоль, Г. Емерсон, 

П.М. Керженцев, П. Друкер (принципи управління та продуктивності), 

Ф. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Е. Мейо, В. Оучи (психологічні фактори в 

організації та управлінні). 

Теорія організацій тісно пов‟язана з іншими науковими дисциплінами. 

Зв‟язок теорії організацій з економічною наукою визначається 

об‟єктивною потребою формувати мету і стратегію організацій як основу для 

їх побудови, забезпечення внутрішніх і зовнішніх взаємодій у відповідності 

до обраного курсу. 

Внесок психології в теорію організацій проявляється в значній мірі 

через вивчення і прогнозування поведінки індивідуума, вимірювання і 

виявлення можливостей вимірювання поведінки людей. Психологія з‟ясовує 

умови, які заважають чи допомагають раціональним діям і вчинкам людей. В 

останній час розширилась база психологічних досліджень, безпосередньо 

пов‟язаних з поведінкою людини в організації. Мова йде про прийоми 

виховання, навчання і тренування, виявлення потреб і розробку 

мотиваційних методів, ступеня задоволення роботою, психологічні аспекти 

процесів прийняття рішень, про оцінку вчинків, вимірювання позицій і про 

природу психологічної здатності до підприємництва. 

Дослідження в області соціології розширюють методологічні основи 

теорії організацій за рахунок вивчення соціальних систем, де індивідууми 

виконують свої ролі і вступають у визначені відносини між собою. 

Важливим тут є вивчення групової поведінки (особливо у формальних і 

складних організаціях) і соціологічні висновки та рекомендації, що 
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стосуються групової динаміки, процесів соціалізації, організаційної 

структури, бюрократії, комунікацій, статусу влади. 

Внесок антропології в теорію організацій обумовлений тим, що ця 

наука займається поведінкою і діяльністю людей в широкому контексті 

життя суспільства, розпізнання того, як люди себе ведуть, тобто займається 

функцією культури всього суспільства. 

Теорія організації має свої закони. Закони організації за важливістю 

поділяються на два рівні [255, с. 142]. До першого відносяться основні 

закони організації: закон синергії, закон самозбереження та закон розвитку, 

до другого – менш важливі закони організації: інформованості-

впорядкованості, єдності аналізу та синтезу, композиції та пропорційності, 

специфічні закони соціальної організації.  

Будь-яка система є не випадковою сукупністю розрізнених елементів, а 

організованою, тобто є такою сукупністю, у якій визначені місце, значення та 

зв'язки кожного елемента. Отже, основний закон організації – закон 

синергії – полягає в тому, що сума властивостей (потенціалів, енергії, 

якостей) організованого цілого перевищує арифметичну суму властивостей 

елементів – складових цілого. Абстрактно закон синергії можна подати за 

допомогою наступної моделі: 
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, за умови, що аі належить А, 
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де: ПА – потенціал системи А; аі – і-й елемент системи А; ni – потенціал 

і-го елемента. 

Ефект синергії виникає за рахунок взаємної співучасті, взаємодії 

елементів, які знаходяться в межах цілого. Цей закон має різне практичне 

застосування (наприклад, при формуванні корпоративних стратегій або при 

формуванні облікової політики). Організація – це система, яка 

самоорганізовується на всіх етапах всього життєвого циклу. Саме таке 

розуміння, стверджує проф. Б.З. Мільнер, і покладено в основу всього 

комплексу знань про теорію організацій як наукової дисципліни [182, с. 4]. 

Також нас буде цікавити закон інформованості-впорядкованості, який, 

за визначенням доц. Н.П. Тарнавської [273, с. 100], означає, що у системі не 

може бути більше порядку, ніж інформації. Він формулюється наступним 

чином: чим більшою інформацією володіє організація про внутрішнє та 
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зовнішнє середовище, тим вона має більшу ймовірність стійкого 

функціонування (самозбереження). Математична інтерпретація цього закону 

має наступний вигляд [255, с. 203]: 
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54321 max))*)(*)(*)(*)(*((  
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1
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де: к1, к2, к3, к4, к5 – коефіцієнти пропорційності впливу рівнів 

характеристик інформації одна на одну; 

Vi, Ci, Di, Hi, Oi – відповідно, рівні характеристик інформації: обсяг, 

цінність, достовірність, насиченість і повнота в області і; 

Рі – ресурс підприємства в області і; 

Li – фактори, спрямовані на ліквідацію підприємства в області і. 

Перша формула співвідношення сумує інформаційні масиви та 

зобов‟язує керівників збирати максимальну кількість інформації в кожному 

напрямку діяльності. 

За другою формулою обчислюється похідна по часу від відношення 

ресурсів підприємства до факторів, спрямованих на його ліквідацію. Вона 

зобов‟язує керівників обмежити збір такої інформації межами 

самозбереження. Наведене співвідношення регулює вибір рівнів 

характеристик інформації та її кількість. 

Закон інформованості-впорядкованості виходить з відомого 

співвідношення невизначеності інформації (N), що визначає якість розробки 

рішень: 
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1

)log*( , 

де Рі – ймовірність надходження і-ї інформації.  

Ця, по суті, модель оптимізації, добре узгоджується з тезою 

проф. М.Т. Білухи про те, що більш організовані системи легше піддаються 

управлінню [28, с. 34]. 

  

Організація управління, або менеджмент – 

це цілеспрямований вплив на колективи людей 

для досягнення поставленої мети. Організація – 

це також і функція менеджменту, що полягає у формуванні структури 

Організація як функція 

управління 

 

 

; 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 110 

підприємства або його підрозділу, та забезпечення цієї структури ресурсами, 

необхідними для нормальної роботи (персоналом, матеріалами, 

обладнанням, грошовими коштами тощо). Організація як функція управління 

спрямована на створення необхідних умов для досягнення запланованих 

цілей. 

Організаційна діяльність є основним елементом системи менеджменту. 

Вона охоплює широке коло питань: визначення раціональної структури 

управління, видів діяльності та завдань, які потрібно розв'язати для 

досягнення мети підприємств (об'єднань); розподіл між окремими 

керівниками і спеціалістами загального обсягу робіт, повноважень і 

відповідальності; визначення взаємопідпорядкованості і взаємозалежності 

зайнятих на підприємстві працівників; розташування зайнятих працівників 

на окремих ділянках роботи відповідно до їх кваліфікації, спеціалізації, 

здібностей; організаційне нормування апарату управління; встановлення 

правильних взаємовідносин між працюючими [103, с. 54–56]. 

Отже, організація – це процес створення структури підприємства, яка 

дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення цілей 

[180, c. 308]. З цим погоджується також і доц. Н.П. Тарнавська, яка вважає, 

що організація як функція менеджменту – це процес створення структури 

підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати для 

досягнення спільної мети. Необхідною умовою створення структури є 

виконання робіт в межах функції планування, адже чітке визначення місії 

організації, цілей та завдань, вироблення стратегії діяльності формують базу 

для побудови структури. Отже, функція організації в менеджменті повинна 

забезпечувати перехід від стратегії до структури. Функцію організації в 

менеджменті розглядають як процес створення об‟єкта управління 

(виробничої структури) та суб‟єкта управління з регламентацією їх функцій, 

підфункцій, робіт і операцій, прав та обов'язків, а також підбір та 

розташування кадрів, формування штатів працівників [273, с. 150-151]. 

Таким чином, організаційний процес є засобом, за допомогою якого 

керівництво об‟єднує трудові ресурси, матеріали, технологію, інформацію і 

людей для досягнення поставлених цілей, а організаційна робота – це процес 

розподілення ресурсів для виконання планів [258, с. 228]. 
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Польські вчені А. Яруга та В. Новак [322] 

вважають, що існує три універсальні моделі 

підприємства (організації): організація як машина; 

організація як біологічний організм і організація як гра за певними 

правилами та з певними конфліктами, в якій задіяні ресурси, інформація та 

енергія. А проф. Б.З. Мільнер певен, що організація є свідомо 

координованим соціальним утворенням з певними межами, яке функціонує 

на відносно сталій основі для досягнення спільної мети. Під словами 

“свідомо координоване” розуміють управління, під “соціальним 

утворенням” – те, що організація складається з людей або групи осіб, які 

взаємодіють між собою [182, с. 12]. За висловом проф. В.І. Терещенка, під 

організацією розуміють структуру, кістяк, в рамках якого здійснюються 

певні заходи. Організація – це “статика бізнесу” [276, с. 12]. 

Дійсно, будь-яка організація є складним організмом. В ній 

переплітаються інтереси особистості та групи, стимули та обмеження, 

жорстка технологія та інновації, безумовна дисципліна та вільна творчість, 

нормативні вимоги та неформальні ініціативи. В організацій є свій імідж, 

своя культура, свої традиції і репутація. Вони впевнено розвиваються, коли 

мають обґрунтовану стратегію і ефективно використовують ресурси. Вони 

перебудовуються, коли припиняють відповідати обраній меті. Вони 

зникають, коли стають нездатними виконувати свої завдання. 

Отже, організація – це певна структура, тобто складові елементи та їх 

співвідношення. Організаційна структура управління є впорядкованою 

формою елементів системи управління і зв‟язків між ними, яка забезпечує 

розподіл праці в управлінні і виражає наявні (або ті, що проектуються) 

відносини підлеглості та функціональної відповідності. Це справедливо і для 

бухгалтерії. 

 

За часів СРСР багато авторів, що займалися 

питаннями організації управління, писали про 

“наукову організацію праці” на підприємстві. В 

економічній літературі можна зустріти найрізноманітніші формулювання 

задач наукової організації праці, причому слово “наукова” дуже часто можна 

опустити без втрати змісту. Наприклад, А. Щербань і Б. Зав‟ялов зазначали, 

що задачі наукової організації праці “полягають в тому, щоб систематично 

удосконалювати організацію праці на основі новітніх досягнень науки, 

Організація як 

структура 

 

 

Організація праці 
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техніки і передового виробничого досвіду” [317, с. 2]. Отже, за цими 

авторами виходить, що задача наукової організації праці – це її 

впровадження. Один з класиків теорії організації П.М. Керженцев вважав, 

що наукова організація праці – це боротьба за час 97, с. 72. 

А Ю.М. Дубровський стверджував, що метою наукової організації праці в 

сфері управління підприємством є вдосконалення організації живої праці 

працівників управлінського апарату на основі досягнень науки і передового 

досвіду для забезпечення найбільшої ефективності управління при 

використанні реально наявних на підприємствах можливостей 97, с. 64. 

Найбільш цікавим нам здається визначення В.К. Мнюха: “Наукова 

організація праці (НОП) – це ряд практичних підходів до роботи, які або 

збільшують продуктивність праці, або полегшують трудовий процес самого 

працівника, або покращують якість виробленого продукту” [185]. 

В будь-якому випадку, організацію праці слід розглядати як складову 

процесу організації виробництва. Однак в такому джерелі, як “Економічна 

енциклопедія”, сказано, що наукова організація праці включає в себе “власне 

наукові засоби організації праці, а також наукову організацію виробництва і 

управління”
1
. Близький до цього визначення і М.В. Адфельдт, який вважає, 

що організація праці включає в себе “власне організацію праці”, а також 

організацію виробництва в цілому [5]. Подібні вислови ми вважаємо 

помилковими, тому що організація виробництва є ціле, а організація праці 

(як і організація управління) – лише частина цього цілого. 

З всього сказаного вище можна зробити висновок, що організація 

праці – це система заходів, що забезпечують раціональне використання 

робочої сили, що включає відповідну розстановку працівників у процесі 

виробництва, поділ і кооперацію, методи, нормування і стимулювання праці, 

організацію робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці. Таке 

визначення має загальний характер і розкриває зміст організації будь-якого 

виду праці. 

Організація праці працівників обліку є системою заходів, спрямованих 

на вдосконалення методів і умов усіх видів праці на базі досягнень науки і 

техніки в області обробки інформації, які забезпечують найбільшу 

ефективність облікової праці при мінімальних її затратах. Коли говорять 

                                            
1
 Экономическая энциклопедия. Промышленность и строительство. Т. 2. – М.: Советская 

энциклопедия, 1964. – С. 27 
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“організувати працю в бухгалтерії”, то мають на увазі таку організацію 

праці, яка дає можливість при мінімальних затратах праці досягти 

максимальних результатів. Все те, що дає можливість при використанні 

наукових методів роботи посилити продуктивність облікової праці, є 

об‟єктом наукової організації праці в бухгалтерії [185]. 

Елементами організації праці в бухгалтерії є: організація процесів праці, 

організація робочих місць, забезпечення сприятливих умов праці, організація 

праці з функціонального обслуговування робочих місць, нормування і 

матеріальне стимулювання, розвиток творчих здібностей і суспільної 

активності облікових працівників. 

Зазначимо, що в світовій теорії і практиці термін “наукова організація 

праці” не використовується. В англомовних країнах поширені терміни Work 

study, O&M (Organization and methods), які, проте, не є однозначними [252]. 

Термін Work study можна перекласти як “дослідження роботи”. Він 

застосовується для визначення двох способів вдосконалення організації 

праці: раціоналізації методів роботи (Method study) і нормування праці (Work 

Measurement). Історично вони розвивалися окремо. Засновником першого 

способу вважають подружжя Джильберт, другого – Ф. Тейлора. Термін O&M 

перекладається як “організація і методи”. Він використовується тільки 

стосовно вдосконалення організації офісної праці. Цей термін, крім 

раціоналізації методів роботи і нормування праці, охоплює дослідження 

організаційної структури, проектування форм документів, аналіз умов 

роботи, механізації конторських операцій тощо. 

 

Бухгалтерський облік є специфічною 

діяльністю з “виробництва” інформації, і має 

свою спеціальну процедуру – технологію її 

обробки. Коли відома мета діяльності та складений її план, необхідно 

створити певну структуру з людей, техніки, інформації, та фінансових 

ресурсів. Тобто при створенні бухгалтерії, як і при створенні всього 

підприємства та окремих його підрозділів використовується організаційна 

функція менеджменту. Нарешті, сама бухгалтерія як структура є 

організацією. Вона є системою, яка є підсистемою системи (структури) 

більш високого порядку. Вона є соціальною організацією. Отже, в 

бухгалтерському обліку присутні організація виробництва, організація 

управління та організація праці. 

Поняття організації 

бухгалтерського обліку 
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Організація бухгалтерського обліку підпорядкована головній задачі – 

забезпеченню системного перетворення обліково-економічної інформації про 

господарські явища та процеси з метою активного впливу на них через 

систему управління. Коло питань, що охоплюється поняттям “організація 

обліку” дуже широке та постійно змінюється під впливом зростаючих вимог 

до обліку як до однієї з найважливіших підфункцій управління. Однак в 

підручниках з “теорії” бухгалтерського обліку викладення питань організації 

обліку зводиться в основному до перерахування передумов організації: 

особливостей підприємства, обсягу необхідних облікових даних, розподілу 

облікових функцій тощо.  

Проаналізуємо визначення організації бухгалтерського обліку, надані в 

різний час різними авторами. Питання організації бухгалтерського обліку 

досліджували відомі зарубіжні економісти Р. Антоні, Р.Я. Вейцман, 

П. Гарньє (застосування наукових організаційних принципів для організації 

функціонування бухгалтерських апаратів), Ф. Беста, Ж.Б. Дюмарше 

(системний підхід до бухгалтерського обліку), Д. Сортер (інформаційний 

підхід), І.Ф. Шер (загальні принципи організації обліку). Проте прямого 

аналогу терміну “організація бухгалтерського обліку”, наприклад, в 

англомовних країнах не існує.  

В СРСР поняття “організація обліку” найчастіше визначалося як 

побудова системи обліку, при якому досягаються найкращі результати при 

найменших витратах. Така позиція професорів В.Г. Макарова [175], 

Д.І. Пільменштейна [217], а також інших вчених (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 
Дефініції поняття організації бухгалтерського обліку різних авторів. 

Перша група  

Автор Визначення 

1 2 

П.С. Безруких Поняття “організація бухгалтерського обліку” можна визначити як 

науково обґрунтовану сукупність умов, при яких найбільш економно 

та раціонально відбувається накопичення, обробка та зберігання 

бухгалтерської інформації для аналізу і оперативного контролю за 

тим, як використовуються засоби на підприємстві [23, с. 6] 

Я.М. Гальперін  Організація бухгалтерського обліку – це встановлення визначеного 

порядку обліку, що забезпечує повноцінний контроль і аналіз 

виконання господарського плану при мінімальних затратах праці і 

коштів [70, с. 290] 

Н.М. Грабова  Раціональною є така організація бухгалтерського обліку, яка може 

своєчасно надавати повну інформацію про хід та результати виконання 

плану, що необхідна для оперативного управління, контролю і 

економічного аналізу, при мінімальних витратах коштів і праці [82, с. 319] 
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1 2 

Я. Даниленко  Організацію рахівництва ми визначаємо як науку, що вивчає методи 

дослідження всіх факторів, які впливають на ведення облікових 

записів, і встановлює загальні принципи побудови і впровадження в 

життя такого плану робіт по веденню обліку, при якому задачі, що 

стоять перед обліком, вирішувались би швидко (проблема ажуру) і з 

мінімальними витратами (проблема оптимуму) [86, с. 88] 

Ю.І. Осадчий Раціоналізація обліку визначає організаційну побудову, при якій 

можна досягти найкращих результатів при мінімальних трудових і 

фінансових затратах на його ведення [204, с. 37]. 

 

В такого роду підході є дещо раціональне, хоча тут не визначені 

специфічні ознаки організації обліку.  

Одне з найкращих визначень організації обліку належить 

проф. О.М. Кашаєву: “Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти 

систему заходів, спрямованих на оптимальне сполучення елементів 

облікового процесу в їх статичному та динамічному стані, що забезпечує 

найбільш активний вплив обліку на процеси виконання плану, а також 

збереженість виробничих ресурсів та дотримання режиму економії” [130, 

с. 65]. Автор розуміє організацію обліку як підвищення ступеня 

упорядкованості системи обліку, причому її елементами в числі інших 

називає нормативні документи, що регламентують ведення обліку: 

положення, інструкції тощо. В цьому відношенні проф. О.М. Кашаєва 

доповнює доц. О.Д. Шмігель, який вважає організацією обліку “діяльність зі 

створення системи обліково-економічної інформації та безперервне її 

упорядкування” [312, с. 19], а також інші автори (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Дефініції поняття організації бухгалтерського обліку різних авторів. 

Друга група 
Автор Визначення 

1 2 

О.М. Кашаєв  Організація бухгалтерського обліку – це поєднання елементів 

облікового процесу в їх статичному і динамічному стані, що 

забезпечує найбільш активний вплив на процеси виконання плану, а 

також збереження виробничих ресурсів і дотримання режиму 

економії [129, с. 65] 

П.А. Костюк  Організація бухгалтерського обліку – побудова бухгалтерського обліку за 

планом та у відповідності до визначених умов і передумов [152, с. 87] 

І.С. Кумок  Під організацією бухгалтерського обліку прийнято розуміти систему 

умов і елементів (складових) облікового процесу, що включає первинний 

облік і документування операцій, план рахунків бухгалтерського обліку, 

форми бухгалтерського обліку, форми організації обліково-

обчислювальних робіт, обсяг та зміст звітності [195, с. 15] 
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1 2 

М.А. Леонтьєв  Під організацією обліку ми розуміємо дії осіб, яким доручено 

здійснювати облік, спрямовані на досягнення цілей, що поставлені 

перед обліком [166, с. 58] 

Ю.Я. Литвин, 

В.А. Полторадня  

Організація бухгалтерського обліку є такою системою практичного 

здійснення прийомів і способів відображення господарських 

операцій, що повністю забезпечує дієвий контроль і всебічний аналіз 

виконання планів підприємства при мінімальних витратах праці і 

засобів на ведення обліку [169, с. 3] 

П.П. Німчинов  Раціональна організація бухгалтерського обліку передбачає таку його 

побудову, при якій він забезпечує необхідну інформацію: про 

наявність, рух і збереження засобів, наявних у господарстві; для 

контролю за процесом виконання планів у всіх його підрозділах; для 

наукового обґрунтування управлінських рішень і розробки різних 

заходів щодо удосконалення виробництва і управління [199, с. 221] 

В.Ф. Палій, 

Я.В. Соколов  

Організація бухгалтерського обліку – це все те, що забезпечує роботу 

бухгалтерії та вирішення облікових задач [210, с. 244] 

В.В. Сопко  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві – це система методів, 

способів та заходів, що забезпечують оптимальне функціонування обліку 

та подальший його розвиток. Така організація полягає в 

цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури 

та процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування системи 

бухгалтерського обліку – це організація цієї системи та організація 

функціонування її в часі та просторі [264, с. 149] 

О.Д. Шмігель  Цілеспрямована діяльність по створенню системи обліково-

економічної інформації і безперервному її упорядкуванню та 

удосконаленню з метою більш повного забезпечення процесу 

виробництва і управління необхідними обліково-економічними 

даними носить назву організації обліку [312, с. 19] 

 

Підсумовуючи сказане, ми можемо відмітити, що “оптимальне 

сполучення елементів” та “безперервне їх упорядкування” створюють 

основну частину поняття організації бухгалтерського обліку. Далі необхідно 

пам‟ятати, що організація бухгалтерського обліку виходить із загальних 

принципів організації управлінської праці: спеціалізації, пропорційності, 

паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, культури праці. 

Зміст кожного принципу детально розглянутий у роботі проф. М.Т. Білухи 

[28, с. 36-41]. Методологічною ж основою організації обліку є моделювання, 

оскільки воно дає можливість виділити оптимальне сполучення елементів 

організації, упорядкувати їх відповідно до вирішуваних задач. 

Можна зробити висновок, що майже всі наведені дефініції різних 

авторів (крім проф. Р.Я. Вейцмана та П.А. Костюка) включають до 

визначення організації обліку цілі, завдання та функції обліку. Найбільш 

чітко в цьому плані висловлюються професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов, 
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які організацію обліку визначають як таку його побудову, при якій облік 

ефективно виконує свої функції. Я. Даниленко, П.А. Костюк включають до 

поняття організації обліку складання планів роботи бухгалтерії. І це цілком 

слушно, адже будь-яка діяльність повинна починатись з постановки цілей та 

шляхів їх досягнення. Не зовсім можна погодитися з позицією проф. 

Р.Я. Вейцмана та І.С. Кумка, які організацію обліку визначають через її 

складові. Найбільш правильним з практичної точки зору є дефініція 

доц. О.Д. Шмігеля, який використовує поняття системи, визначаючи 

організацію бухгалтерського обліку. Саме застосування системного підходу 

при дослідженні бухгалтерського обліку дозволяє перейти від вивчення 

окремих елементів до дослідження цілісних наборів елементів, підсистем та 

систем в цілому і з‟ясувати всі суттєві взаємозв‟язки між ними.  

На нашу думку, саме кібернетичний системний підхід до визначення 

організації бухгалтерського обліку є найбільш точним. По-перше, розуміння 

бухгалтерського обліку та його організації як системи “об‟єкт-суб‟єкт” 

дозволяє визначити, що саме підлягає організаційному впливу, як і того, хто 

цей вплив здійснює. По-друге, цей підхід дозволяє розглянути і організувати 

бухгалтерський облік як процес обробки даних, що регулюється економіко-

математичним моделюванням за допомогою сучасних засобів 

обчислювальної техніки. 

Окремо можна виділити дефініції організації бухгалтерського обліку 

тих авторів, які розуміли під організацією бухгалтерського обліку управління 

обліковим персоналом (див. табл. 2.4). Цей підхід також є слушним, хоча й 

стосується тільки окремих елементів системи бухгалтерського обліку. 

Таблиця 2.4 
Дефініції поняття організації бухгалтерського обліку різних авторів. 

Третя група  

Автор Визначення 

1 2 

Р.Я. Вейцман  Вираз “організація рахівництва” можна розглянути як творчу 

роботу бухгалтера, спрямовану на створення бухгалтерського 

апарату, що задовольняє вимогам справи та вимогам закону, і 

власне форму цього апарату [57, с. 49] 

О.М. Галаган  Під технічною організацією апаратів бухгалтерського обліку 

розуміють ряд заходів, що забезпечують безперебійне одержання з 

дотриманням повного ажуру всіх необхідних для обліку 

відомостей, своєчасну їх обробку та складання і надання 

періодичної звітності [67, с. 297] 
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1 2 

О.М. Островський  Організація бухгалтерського обліку – це використання засобів і 

методів, що регламентують взаємодію різних категорій персоналу 

підприємства при спільному виконанні ними функцій обліку 

[208, с. 21] 

Бухгалтерский 

учет на 

промышленом 

предприятии. – 

М., 1972 

Організація облікового процесу полягає в тому, щоб створити 

найбільш оптимальну структуру і чисельність бухгалтерії, 

раціонально розмістити її, впровадити науково обґрунтовані норми 

виробітки на обліково-обчислювальних операціях, спеціалізацію і 

кооперування, графіки роботи і режиму праці [50, с. 22]. 

 

Ми розглядаємо організацію бухгалтерського обліку в двох аспектах: по-

перше, як сукупність дій зі створення цілого – системи бухгалтерського обліку, 

підтримання та підвищення її рівня організованості, і, по-друге, як специфічну 

структуру – бухгалтерію, що є результатом організаційної діяльності. 

Маючи на увазі всі ці аспекти, нас буде цікавити насамперед прикладна 

діяльність, спрямована на те, щоб бухгалтерський облік виконував свої 

функції, і тому під організацією бухгалтерського обліку ми будемо розуміти 

цілеспрямовану діяльність керівників підприємства по створенню, 

постійному впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку 

з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Співставлення “організація – організм” також найцікавішим способом 

пов‟язана з обліком. Бухгалтерія є своєрідною нервовою системою 

підприємства, яка забезпечує його інформацією в грошовому вимірнику про 

навколишній світ та внутрішні процеси, і має складну структуру, яка 

розглядається в горизонтальному (спеціалізація і поділ на відділи), 

вертикальному (глибина структури) і, нарешті, в просторовому вимірі 

(розташування в просторі). 

Застосування кібернетичного підходу до системи бухгалтерського 

обліку на її третьому, організаційному рівні дозволяє виділити суб‟єкт і 

об‟єкт організації бухгалтерського обліку, які є відмінними від суб‟єкта і 

об‟єкта бухгалтерського обліку. Якщо в бухгалтерському обліку суб‟єктом є 

всі працівники, які виконують функції обліку [42, 208], то в організації 

бухгалтерського обліку суб‟єктом виступають керівники підприємства – 

директор та головний бухгалтер [111]. Якщо в бухгалтерському обліку 

об‟єктом є господарські факти [42, 208], то в організації бухгалтерського 

обліку – обліковий процес, праця виконавців, організаційне, інформаційне та 

технічне забезпечення обліку [159, 167, 264], тобто власне система 

бухгалтерського обліку (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Суб’єкт і об’єкт організації бухгалтерського обліку 

Огляд сучасної літератури з теорії управління дозволяє назвати наступні 

основні функції управління, стосовно яких погоджуються більшість авторів 

(див. також п. 1.2): планування, організація, мотивація,  контроль і 

координація, які об‟єднані з‟єднуючими функціями або процесами – 

комунікацією (інформуванням) та прийняттям рішень [103, 162, 180, 258, 

280]. Так, під час організації бухгалтерського обліку директор та головний 

бухгалтер здійснюють планування – цей процес характеризується 

постановкою цілей та способів їх досягнення; створюють спеціалізовану 

структуру – бухгалтерію; здійснюють мотивацію – застосовують набір 

методів та стимулів, що забезпечують виконання працівниками своїх 

обов‟язків; забезпечують контроль – процес, необхідний для досягнення 

поставлених цілей згідно плану. З іншого боку, деякі автори підручників з 

теорії бухгалтерського обліку вважають, що бухгалтерський облік, як один із 

засобів забезпечення інформацією системи управління підприємством, є 

відокремленою функцією управління (проф. О.М. Кашаєв [129], професори 

А.М. Кузьмінський та В.В. Сопко [159], доц. О.Д. Шмігель [312]). Звідси 

можна зробити висновок, що бухгалтерський облік та його організація як 

підфункції належать до різних функцій управління, а саме: бухгалтерський 

обліку – до інформування, а його організація – до організації. 



Інформаційні технології  в організації бухгалтерського обліку:  

 120 

Найближче до розуміння цього розмежування підійшов 

проф. Р.Я. Вейцман [57], який зазначав, що в організації обліку є дві групи 

завдань: група завдань, рішення яких визначає зміст облікових записів, та 

група завдань, вирішення яких визначає виконання цих записів. Він вважав, 

що перша група завдань вирішується на підставі тих правил, що визначають 

облік як прикладну науку, а друга – за допомогою науки управління. І якщо 

на першому та другому рівнях системи бухгалтерського обліку його 

організація зводиться до питання щодо вибору конкретних способів 

застосування елементів методу бухгалтерського обліку та вибору форми 

обліку, то на третьому – організаційному рівні системи бухгалтерського 

обліку, застосовуються методи, характерні для загальної теорії управління, а 

саме: систематичність, комплексність [159, 264, 322]; індукція, дедукція, 

класифікація, кібернетичний підхід [159]; проектування, моделювання, 

планування [167, 264, 312]; графічні методи, анкетування, метод експертної 

оцінки, вивчення нормативно-правового оточення [167, 264]; метод 

спостереження і дослідження [185, 264]; науковий експеримент [185]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна визначити організацію 

бухгалтерського обліку як складову організаційної функції управління 

підприємством, що полягає в цілеспрямованій діяльності керівників 

підприємства по створенню та постійному впорядкуванню і вдосконаленню 

системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення необхідною для 

потреб управління та здійснення контролю за власністю підприємства 

інформацією зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

 

Аналіз змісту підручників та наукових 

праць з організації бухгалтерського обліку а 

також з теорії бухгалтерського обліку свідчить, 

що єдиної думки щодо переліку елементів організації бухгалтерського обліку 

та послідовності їх здійснення не існує. Складові організації бухгалтерського 

обліку розглянуті в роботах І.П. Бабенка [17], проф. П.С. Безруких [23], 

проф. Р.Я. Вейцмана [319], проф. З.В. Кир‟янової [136], проф. О.М. Кашаєва 

[129], професорів А.М. Кузьмінського та В.В. Сопко [159], І.С. Кумка [195], 

проф. Ю.Я. Литвина [167, 169], доц. В.А. Полторадні [169], доц. 

О.Д. Шмігеля [312]. Більшість авторів до складових організації 

бухгалтерського обліку відносять організацію первинного обліку, 

документообігу, визначення номенклатури рахунків та організацію робочого 

Складові організації 

бухгалтерського обліку 

 



історія,  теорія, перспективи  

 121 

місця бухгалтера. Щодо решти елементів організації бухгалтерського обліку, 

кожний автор наводить свій власний перелік складових організації 

бухгалтерського обліку, що відрізняється як складом елементів організації 

обліку, так і послідовністю їх здійснення.  

На нашу думку, організація бухгалтерського обліку складається з трьох 

пов‟язаних частин (етапів), що відповідають трьом розглянутим раніше 

(п. 2.1) рівням системи бухгалтерського обліку, та охоплює весь 

бухгалтерський облік як технологічний процес, в якому поєднується жива 

праця облікових працівників, засоби праці – технічне забезпечення 

бухгалтерського обліку, а також специфічні предмети праці – бухгалтерські 

документи – для одержання підсумкової інформації (рис. 2.9).  
 

І етап – 

методичний 

Вибір конкретного застосування елементів 

методу бухгалтерського обліку 
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Організація 
технології 
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обліку 

Мета – ефективне виконання обліком 
інформаційної та контрольної функцій 

 

Примітка: стрілками на схемі позначені зв‟язки між етапами 

Рис. 2.9. Етапи організації бухгалтерського обліку 

На першому, методичному етапі організації бухгалтерського обліку 

здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються 

документування, інвентаризація, використання синтетичних і аналітичних 

рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та 

зобов‟язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. На цьому 

етапі, що відповідає першому рівню системи бухгалтерського обліку, 

здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу 

бухгалтерського обліку, а саме: 1) проводиться комплекс заходів, що 

забезпечують організацію первинного документування: вибір об‟єктів 

первинного документування та носіїв первинної інформації, складання 
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переліку форм первинних документів, їх проектування, встановлення 

порядку та процедур здійснення записів в первинних документах; 

2) встановлення строків та порядку проведення інвентаризації; 3) вибір 

методу оцінки активів підприємства; 4) калькулювання (вибір номенклатури 

статей загальних і цехових витрат, способу калькулювання собівартості 

тощо); 5) вибір номенклатури рахунків (робочого плану рахунків) 

бухгалтерського обліку і розробка структури субрахунків та аналітичних 

рахунків; 6) вибір і затвердження переліку типових бухгалтерських 

проводок; 7) визначення переліку та розробки форм внутрішньої звітності і 

порядку їх заповнення. 

Другий етап організації бухгалтерського обліку – технічний, – це вибір 

форми обліку, що найбільше відповідає галузі та розміру даного підприємства. 

Він полягає: 1) у виборі способу обробки облікових даних – безкомп‟ютерного 

або комп‟ютеризованого; 2) розробці переліку і форм облікових регістрів; 

3) встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в регістри.  

Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація ведення 

облікових записів, то третій етап полягає в організації роботи облікового 

апарату, або іншими словами – це організація управління в бухгалтерії. Він 

включає: 1) встановлення найбільш економної і найбільш зручної загальної 

схеми обліку (облік централізований або децентралізований); 2) визначення 

оптимальної структури облікового апарату (розподіл облікової праці за 

ділянками обліку); 3) встановлення норм праці та часу, необхідного для 

виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; 4) набір 

кадрів та їх навчання; 5) організація робочих місць бухгалтерів; 6) раціональне 

розміщення облікового апарату (розташування поруч з оперативними 

підрозділами, працівниками, які часто взаємодіють з бухгалтерією тощо); 

7) встановлення належних інформаційних зв‟язків між окремими частинами 

бухгалтерії та між бухгалтерією і оперативними підрозділами підприємства, а 

також із зовнішнім середовищем (встановлення належного діловодства та 

документообігу); 8) організація матеріального, інформаційного і технічного 

забезпечення облікових працівників; 9) мотивація працівників бухгалтерії 

(оплата праці, інші види стимулювання); 10) встановлення правильного і 

точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними своїх 

функцій; 11) організація архіву бухгалтерських документів; 12) організація 

безпеки та захисту облікової інформації.  

Об‟єктом організації бухгалтерського обліку є система бухгалтерського 

обліку (див. п. 2.1). Ми вважаємо, що система бухгалтерського обліку має три 
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рівні: методичний, технічний (рівень форми обліку), організаційний 

(організація управління в бухгалтерії). На методичному рівні систему 

бухгалтерського обліку утворюють господарські факти, що реєструються та 

узагальнюються на рахунках через подвійний запис та інші елементи методу 

бухгалтерського обліку. Обробка та реєстрація фактів господарської діяльності 

призводять до створення різних форм обліку. Взаємодія облікових працівників 

вимагає управління в бухгалтерії, що відбувається на організаційному рівні 

системи бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку 

складається з трьох пов‟язаних етапів, що відповідають трьом рівням системи 

бухгалтерського обліку. 

Принципи організації бухгалтерського обліку розглянуті в роботах 

І.П. Бабенка [17], І.С. Кумка [195], професорів А.М. Кузьмінського та 

В.В. Сопко [159], проф. Ю.Я. Литвина, доц. В.А. Полторадні [169], 

Н.М. Ткаченко [278]. Як і стосовно складових організації бухгалтерського 

обліку, єдиної думки щодо переліку принципів організації обліку не існує. 

Однак всі принципи, крім основних – державного регулювання та 

економічності обліку, можна поділити на принципи, що визначають порядок 

ведення облікових записів та принципи, що визначають порядок організації 

облікового апарату. 

При застосуванні інформаційних технологій організація бухгалтерського 

обліку має свої особливості. На неї великий вплив здійснюють теорія 

бухгалтерського обліку, менеджмент, кібернетика та інформатика (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Організація бухгалтерського обліку при застосуванні інформаційних 

технологій 
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Як ми показали раніше, моделювання є одним з методів організації 

бухгалтерського обліку. В обліковій системі можна виділити наступні 

підсистеми або елементи, що визначають якість її функціонування: 

методологію, методику, організацію, технологію. Усі ці елементи є 

окремими об‟єктами моделювання, а саме: 

 у методології моделюються структура записів операцій на рахунках, 

кореспонденції рахунків, викликані господарськими операціями; 

 у методиці об‟єктами моделювання можуть бути розподіл реквізитів 

у первинних документах, склад та форма облікових регістрів, взаємозв‟язок 

синтетичного й аналітичного обліку; 

 у технології моделюється процес обробки облікової інформації для 

визначення найбільш ефективного поєднання процедур, що виконуються 

людиною й комп‟ютером; 

 в організації до об‟єктів моделювання можна віднести склад 

елементів облікового процесу, структуру облікового апарату, розподіл 

обов‟язків між обліковими працівниками. 

2.3. Види бухгалтерського обліку 

 Поділ бухгалтерського обліку на види є 

важливим питанням організації бухгалтерського 

обліку. За часів планової економіки вважалось, 

що бухгалтерський облік, разом із статистичним та оперативно-технічним, є 

складовою частиною господарського обліку. Ця класифікація була практично 

єдиною щодо видів обліку. Так, проф. П.П. Німчинов писав, що 

господарський облік – це “кількісне відображення і якісна характеристика 

процесу суспільного відтворення з метою контролю і управління ним, а 

бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого 

в грошовому виразі здійснюється суцільне, взаємопов‟язане і безперервне 

спостереження та контроль за роботою господарства в цілому” [199, с. 6]. 

Аналогічно господарський та бухгалтерський облік характеризували доц. 

Н.М. Грабова [82, с. 5, 16] та багато інших вчених.  

Однак, в розвинутих країнах, зокрема в англо-американській практиці 

бухгалтерський облік прийнято поділяти на облік особистих фінансів та 

бізнесовий, а бізнесовий облік, в свою чергу – на фінансовий та 

управлінський [191, 325, 336]. 

Поділ господарського 

обліку на види 
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Стосовно сучасної ситуації з обліком в країнах СНД, деякі автори 

російських та українських підручників роблять спробу поєднати дві 

класифікації. Наприклад, І.Є. Глушков [76, с. 6] поділяє облікову інформацію 

на таку, що використовується статистичним, бухгалтерським та оперативно-

технічним обліком. А бухгалтерський облік він поділяє на оперативний (що 

забезпечує даними фінансовий та управлінський), фінансовий та 

управлінський. 

Спробуємо впорядкувати класифікацію відомих на сьогодні видів 

обліку. Для цього згрупуємо види господарського обліку відповідно до їх 

об‟єктів (рис. 2.11). 

 

Корпорація 

3 

Цех Магазин 

Підприємство 

Цех Магазин 

Рух коштів 

Рух ТМЦ, послуг 

Держава 

Підприємство 1 Філія 1 Філія 2 

Корпорація 

На рівні держави 
або на 

глобальному 

На рівні кількох 
пов’язаних 
корпорацій 

На рівні 

корпорації 

(бізнесу) 

На рівні 

підприємства 

вцілому 

На рівні 
підрозділів 

підприємства 

На рівні окремих 
господарських 

операцій 

Облік економічних 

ланцюжків 

 

Статистичний 

Стратегічний 

(фінансовий ме-

неджмент) 

Фінансовий 

(бухгалтерський) 

 

Управлінський 
(виробничий) 

 

Оперативний 

Корпорація 

2 

Корпорація 

1 

 
Рис. 2.11. Поділ господарського обліку за об’єктами 

Розглянемо детальніше наведену схему. Оперативний або оперативно-

технічний облік використовують для отримання відомостей про виконання 

плану виробництва, використання робочого часу, фонду заробітної плати, 

реалізації продукції, виконання договірних зобов‟язань, формування 

собівартості тощо. Його ведуть рахівники, табельники, бухгалтери. Він є 
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досить детальним, розглядаючи господарську діяльність на рівні окремих 

операцій. 

Управлінський облік надає керівництву підприємством різноманітну 

інформацію, насамперед про виробничий процес з метою оперативного 

управління ним та контролю собівартості продукції (місце і роль 

управлінського обліку розглянуті нижче). 

Фінансовий (бухгалтерський) облік надає інформацію про фінансовий 

стан підприємства керівництву, власникам, інвесторам, державі та іншим 

зацікавленим внутрішнім та зовнішнім користувачам. В рамках фінансового 

обліку в розвинутих країнах державою встановлюються податкові правила, 

що використовуються для надання інформації державним податковим 

органам та керівництву підприємства про нарахування та сплату податків. 

Основна задача стратегічного обліку (фінансового менеджменту) – за 

допомогою спеціальних методів на підставі даних фінансового та 

управлінського обліку надати керівникам інформацію, що необхідна для 

прийняття стратегічних інвестиційних рішень. 

Облік економічних ланцюжків та статистичний облік виходять за межі 

одного підприємства. Перший необхідний для послідовного обліку та 

контролю витрат у кожній ланці виробничого процесу, незалежно від 

підприємства та центра господарської відповідальності. Другий призначений 

для збирання інтегрованої інформації для управління економікою на 

державному рівні. 

 

Зазначимо, що українськими 

законодавцями бухгалтерський облік “де-

факто” поділено на 3 види: фінансовий 

облік, управлінський та податковий (Закони 

України “Про бухгалтерський облік”, “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, “Про ПДВ”).  

На нашу думку, поділ бухгалтерського обліку на такі підсистеми є 

досить умовним, оскільки фінансовий, управлінський та “податковий” облік 

в переважній більшості випадків здійснюються на підприємствах єдиним 

структурним підрозділом – бухгалтерією та базуються на одних і тих же 

первинних документах. Тому ми будемо розглядати бухгалтерський облік як 

єдину інформаційну систему, що використовується для всіх функцій і задач 

управління. Розглянемо відмінні особливості управлінського і фінансового 

Поділ бухгалтерського об-

ліку на фінансовий, управ-

лінський та податковий 
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обліку (див. табл. 2.5). Тут же наводиться коротка характеристика так 

званого “податкового” обліку, що ведеться на підприємствах України. 

Таблиця 2.5 
Порівняльна характеристика видів бухгалтерського обліку 

Ознака порівняння Управлінський облік Фінансовий облік “Податковий” 
облік 

1 2 3 4 
1. Обов‟язковість 
використання 

Залежить від рішен-
ня керівництва 
підприємства 

Регламентується 
Законом України 
“Про бухгалтер-
ський облік та 
фінансову 
звітність”, 
стандартами  

Регламентується 
податковим 
законодавством 

2. Користувачі 
інформації 

Обмежене коло пра-
цівників управлін-
ського персоналу 
підприємства 

Широке коло внут-
рішніх та зовнішніх 
користувачів 

Податкова 
адміністрація 

3. Об‟єкт обліку та 
звітності 

Центри відповідаль-
ності, окремі види 
продукції 

Підприємство в ці-
лому 

База оподаткування 

4. Мета обліку Надання інформації 
для планування, 
управління та конт-
ролю 

Складання звітності 
для потреб 
зовнішніх 
користувачів 

Надання інформації 
про нарахування та 
сплату податків 
державним органам 
 

5. Принципи обліку Корисність 
інформації для 
прийняття рішення 

Національні поло-
ження (стандарти) 
обліку (П(С)БО) 

Сувора 
регламентація 
облікових процедур 

6. Часовий аспект 
інформації 

Поряд з фактич-
ними даними – 
прогнозування 
майбутньої ситуації 

Фіксація господар-
ських фактів в 
обліку після їх 
здійснення 

Формування даних 
залежить від 
звітного періоду 

7. Вимірники обліку Грошові, 
натуральні, трудові, 
якісні 

Грошові Грошові 

8. Частота подання 
звітності 

Залежить від потреб 
управління 
(частіше – щоденно, 
щотижня, щомісяця) 

Поквартально, за 
рік 

За рік, 
поквартально, 
щомісяця 

9. Строки подання 
звітності 

Оперативно  На вимогу користу-
вачів або у встанов-
лені законодавством 
строки 

У встановлені за-
конодавством 
строки 

10. Ступінь відпові-
дальності за 
помилки в обліку 

Дисциплінарна (до-
гана, зауваження 
тощо) 

Адміністративна 
відповідальність 

Адміністративна 
відповідальність 

11. Елементи 
методу бухгал-
терського обліку 

Використовувати не 
обов‟язково 

Використовувати 
обов‟язково 

Часто суперечить 
бухгалтерському 
обліку 
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1 2 3 4 
12. Групування 
витрат 

За статтями каль-
куляції, за спосо-
бами включення до 
собівартості, за 
ступенем впливу 
обсягу виробництва 
на рівень витрат 

За елементами 
витрат 

За можливістю від-
несення до складу 
валових витрат 

13. Ступінь 
відкритості 
інформації 

Інформація має кон-
фіденційний харак-
тер 

Інформація є 
відкритою, 
публічною 

Надається тільки 
податковим 
органам, але не є 
комерційною 
таємницею 

14. Порядок 
розрахунку 
фінансових 
результатів 

В залежності від 
мети обліку розра-
ховують прибуток 
або маржинальний 
дохід як результат 
діяльності окремого 
центру 
відповідальності 

Фінансовий ре-
зультат від усіх 
видів діяльності 
підприємства за 
звітний період 
відображається на 
рахунку прибутків 
та збитків 

Прибуток = Ско-
ригований валовий 
дохід звітного 
періоду – Валові 
витрати – Аморти-
заційні 
відрахування 

15. Зв‟язок з іншими 
науками 

Повязаний з еко-
номікою, 
фінансами, еконо-
мічним аналізом, 
математичною 
статистикою 

Заснований на 
власному методі 

Зв‟язок фактично 
відсутній 

  

Аналізуючи табл. 2.5, можна виділити основні відмінності 

управлінського та фінансового обліку: 

 управлінський облік спрямований на майбутнє, у зв‟язку з чим 

поєднується з плануванням, а фінансовий, навпаки, реєструє факти і 

господарські операції, які відбулись; 

 управлінський облік не регламентується затвердженими 

бухгалтерськими стандартами, тоді як фінансовий чітко регламентований за 

змістом і формами подання даних; 

 в управлінському обліку зосереджується увага на конкретних 

сегментах господарської діяльності (тобто на окремих видах продукції, яку 

виробляють і реалізують, на певних сферах ринку і території збуту, а також 

на різних рівнях управління тощо), а не на всьому підприємстві в цілому, як 

в фінансовому обліку; 

 управлінський облік, на відміну від фінансового, не є обов‟язковим. 

Стосовно ролі, місця та значення управлінського обліку серед 

українських вчених існують протилежні позиції. Так, проф. О.С. Бородкін 
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вважає, що система управлінського обліку концептуально помилкова, 

оскільки “управлінський облік ототожнюється з управлінням виробничих 

систем” [36, с. 49]. А акад. М.Г. Чумаченко стверджує, що оскільки сучасний 

бухгалтер підприємства в розвинутих країнах, зокрема в США, “приєднався 

до управління”, то управлінський облік має право на існування [305, с. 115]. 

На нашу думку, сам термін “управлінський облік” містить у собі 

протиріччя. Адже фінансовий облік також необхідний власникам та 

керівникам для управління підприємством. І тут слід більше погодитись з 

проф. О.С. Бородкіним, ніж з його опонентами, оскільки сучасний 

“управлінський” облік на українських підприємствах займається здебільшого 

питаннями “обліку витрат, калькулюванням фактичної собівартості 

продукції, аналізом собівартості продукції і відхилень від норм, контролем і 

регулюванням собівартості” [36, с. 51], тобто по суті є виробничим обліком. 

На нашу думку, виникнення плутанини в термінах пов‟язане з різними 

шляхами розвитку бухгалтерського обліку в Україні та, скажімо, в США. 

В  СРСР мета бухгалтерського обліку визначалася як забезпечення 

збереженості соціалістичної власності і контроль виконання державного 

плану. Фінансові результати обчислювались дуже ретельно. Свідомої 

фальсифікації по результатних рахунках майже не було. В США була 

прийнята наступна концепція: бухгалтерський облік необхідний для 

обчислення фінансових результатів господарської діяльності окремого 

підприємства. Засоби такого обчислення можуть бути різними. По-перше, 

оскільки керівництво будь-якого підприємства оцінює успішність своєї 

роботи по величині отриманого прибутку, то, обираючи засоби (інструменти) 

його обчислення, бухгалтер формує і його обсяг. Остаточний вибір 

методологічних прийомів належить керівництву підприємства, але воно 

робить його за рекомендацією головного бухгалтера (фінансового 

директора). По-друге, оскільки для податкових служб з метою 

оподаткування також важлива сума прибутку, то вводяться певні обмеження 

на правила розрахунку оподаткованого прибутку. Для цих двох груп 

користувачів західні фахівці і формують те, що вони називають фінансовим 

обліком. 

Однак у керівництва підприємством може бути своя мета, і вона не 

завжди збігається з метою податкових служб. Тому для обчислення 

фінансового результату в цьому випадку адміністрація може вибрати інші 

прийоми (інші засоби амортизації, своєрідні прийоми калькулювання готової 
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продукції і послуг тощо) і організувати, крім фінансового обліку (Financial 

Accounting) свій внутрішній управлінський облік (Management Accounting). 

Прибуток, обчислений за даними фінансового обліку, може не збігатись з 

величиною, показаною в управлінському обліку. Але це не фальсифікація 

даних, а свідомий відкритий підхід до досягнення різних цілей – обчислення 

оподатковуваних сум і оцінки адміністрацією результатів своєї роботи. 

Взагалі, те, що в США називають управлінським обліком, містить в собі 

елементи фінансової роботи, економічного аналізу, прогнозування. В цьому 

розумінні управлінський облік за інформаційним змістом і колом 

вирішуваних завдань набагато ширший і різноманітніший, ніж фінансовий. 

Він повністю підпорядкований запитам менеджерів підприємства. Його 

дієвість забезпечується орієнтацією на конкретні господарські завдання, 

вирішення яких ґрунтується на відповідній інформації про витрати і доходи. 

Що ж стосується правил обчислення податків, то в Україні із введенням 

в дію у 1997 році законів “Про оподаткування прибутку підприємств” та 

“Про ПДВ” вони стали фактично протирічити методології фінансового 

обліку. Це і дало підстави науковцям та практикам казати про появу так 

званого “податкового” обліку. Зазначимо, що у розвинутих країнах правила 

розрахунку бази оподаткування також відрізняються від правил розрахунку в 

фінансовому обліку, але різниця значно менш суттєва. 

 

Проф. А.М. Кузьминський у 1990 році 

передбачав, що застосування в обліку “мікроЕОМ 

та універсальних ЕОМ” в перспективі буде 

сприяти розвитку в системі господарського обліку нових видів обліку, 

зокрема, “прогностичного обліку для визначення, вивчення та відображення 

господарських операцій, які можуть відбутися в результаті відхилень від 

встановлених параметрів” [157, с. 11]. Ця концепція отримала свій розвиток 

у роботі англійського автора Б. Райана [234], який називає такий облік 

“стратегічним”. Вона полягає в тому, що управлінський облік повинен 

постачати інформацію, засновану на фінансових даних, для прийняття 

рішень керівниками, але стосовно деяких важливих аспектів діяльності 

підприємства він це робить погано. Більше того, на більшості розвинених 

підприємств служби фінансового і управлінського обліку частково 

перекриваються за своїми функціями (див. рис. 2.12). На думку Б. Райана, на 

великих підприємствах системи фінансової звітності та інформаційні 

Стратегічний облік 
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системи управлінського обліку настільки дублюють один одного, що не існує 

реальних шляхів їх розумного розподілу. А на малих підприємствах система 

фінансової звітності часто використовується як система управлінського 

обліку і використовується керівництвом для управління підприємством на 

базі підрахунку прибутків та збитків [234, с. 30]. 
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Рис. 2.12. Взаємодія облікових і фінансових функцій всередині  

підприємства [234, с. 31]. 

Зазначимо, що ні фінансовий, ні тим більше, управлінський облік не 

мають спеціальних методик, які допомогли б отримати інформацію 

власникам для прийняття важливих інвестиційних рішень. З цієї точки зору 

необхідним є стратегічний облік, який, використовуючи дані 

бухгалтерського обліку та спеціальні прийоми, надає таку інформацію. Інша 

назва стратегічного обліку – фінансовий менеджмент.  

Задачами стратегічного обліку є дослідження зовнішнього економічного 

середовища, розробка фінансової стратегії підприємства, аналіз і планування 

фінансової діяльності, прийняття інвестиційних рішень. 
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ланцюжків (economic-chain accounting), який дозволяє простежити витрати 

по всьому економічному ланцюжку, від постачальника до кінцевого 

споживача [95]. Потреба в такому обліку випливає з того, що споживач 

оплачує всі ці витрати і його не цікавить, де саме (на якому підприємстві) 

вони були понесені. Адже сьогодні промислові підприємства в розвинутих 

країнах виробляють менше однієї десятої доданої вартості, яку в ціні готової 

продукції (товару) сплачує споживач.  

Іншим важливим видом господарського обліку, що базується на даних 

оперативного і бухгалтерського обліку, є статистичний облік. Його об‟єктом 

є економічна система держави в цілому. 

Організація бухгалтерського обліку і облікові стандарти відіграють 

важливу роль в статистичному обліку. Вони визначають кількість і якість 

статистичної інформації. У світі існує два підходи до організації 

бухгалтерського обліку та звітності, наслідки яких для системи 

статистичного обліку протилежні.  

Перший підхід спрямований на задоволення цілого ряду вимог, зокрема, 

на забезпечення порівнянності даних про підприємства. Здійснюється 

класифікація доходів і витрат, внаслідок чого з‟являється можливість 

проводити макроекономічний аналіз. Статистика використовує показники  

звітності підприємств як основні дані при побудові макроекономічних 

моделей.  

В другому підході звітність підприємства – зокрема, звіт про прибутки і 

збитки – націлена на розрахунок показників, що відображають 

рентабельність інвестицій. У звіті про прибутки і збитки розкриваються 

залишки на рахунках фінансових результатів, яким пильну увагу приділяють 

інвестори й акціонери. При такому представленні інформації не 

відображається процес господарської діяльності на мікрорівні в динаміці, 

тобто використання факторів виробництва.  

Два зазначених вище підходи до організації бухгалтерського обліку 

визначають різні взаємозв‟язки між статистичним і бухгалтерським обліком 

у різних країнах.  

У тих країнах, де застосовується перший підхід (континентальна модель 

бухгалтерського обліку), статистичний облік активно використовує 

інформацію з бухгалтерського обліку. Система статистичних даних про 

підприємства дуже інтегрована, практикується широкомасштабне об'єднання 

баз даних (наприклад, у Франції та у колишньому Радянському Союзі). 
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Очевидно, що інтеграція на підприємствах обліку і статистики забезпечує 

значну економію ресурсів усього суспільства, зокрема, скорочує загальну 

вартість одержання макроекономічної інформації.  

У країнах, що дотримуються другого підходу (англо-американська 

модель бухгалтерського обліку), наприклад, у США, статистики у своїй 

діяльності не використовують дані бухгалтерського обліку. Тому їм 

доводиться робити набагато більше операцій з метою узгодження різних 

джерел інформації на макроекономічному рівні. У цьому випадку 

спостерігається досить низький ступінь інтеграції статистичного та 

бухгалтерського обліку, при цьому не відбувається об'єднання баз даних. 

Статистики не використовують дані фінансової звітності для отримання 

інформації про фактори виробництва. Раз на п'ять років вони проводять 

опитування, що охоплюють усю систему виробництва, а також проводять 

щорічні спостереження. У результаті цього підходу зменшується якість 

статистичних показників через відсутність гармонізації між статистичними і 

бухгалтерськими правилами: останні формулюються підприємствами тільки 

для цілей внутрішнього обліку. Крім того, значно зростає вартість надання 

статистичної інформації, що навряд чи можуть дозволити собі країни, що 

розвиваються, або держави з перехідною економікою, і в тому числі Україна.  

 

Протягом десятиліть вчені дискутують 

щодо того, в якому ступені і як саме повинна 

поєднуватись економічна інформація, що 

використовується для різних потреб різними користувачами. Так, ще у 1967 

році академік В.С. Немчінов [197] запропонував побудову єдиної, 

взаємопов‟язаної системи інформації, що відображає об‟єктивний хід 

виробництва, обміну, обігу, розподілу і споживання сукупного продукту. 

Стосовно облікової системи підприємства найбільш вдало висловився 

проф. М.Т. Білуха, який писав: “Розглядаючи господарський облік як 

інформаційно-обчислювальну систему управління підприємством, можна 

встановити, що між компонентами цієї системи існує економічний зв‟язок, 

заснований на методологічній, організаційній і технічній єдності групування 

інформації про господарські явища і процеси, які здійснюються на 

підприємстві” [28, с. 8]. 

Сьогодні переважає думка, що основою обліку і, відповідно, 

обґрунтуванням для прийняття управлінських рішень, повинні бути не 
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бухгалтерські проводки, а первинні документи, що реєструються або 

створюються самою комп‟ютерною інформаційною системою. Наприклад, 

В. Пічугін вважає, що у рамках оперативного обліку (маючи на увазі саме 

первинний облік) повинні вирішуватися такі задачі, як облік готівки і 

безготівкових коштів, контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами, 

ведення договорів, облік взаємозаліків, процесу придбання, запасів, збуту і 

персоналу [218]. Це узгоджується з думкою проф. А.І. Сумцова, який 

зазначав, що джерелом інформації для оперативно-технічного обліку в ряді 

випадків служать ті ж первинні документи, що використовуються для 

відображення господарських операцій в системі бухгалтерського обліку [269, 

с. 10], та М.І. Савицького [245, с. 27-28] стосовно того, що основним 

принципом інформаційної єдності системи обліку є раціональна організація 

первинного обліку. Отже, оперативний (первинний) облік є базою для інших 

видів обліку. 

Професори В.Ф. Палій і Я.В. Соколов розглядали оперативно-технічний 

облік як особливий спосіб узагальнення інформації для подальшого 

поглиблення і розширення аналітичних можливостей бухгалтерського обліку 

в інтересах контролю за господарською діяльністю й управління нею [212, 

с. 152]. Проте вони вважали, що аналітичний бухгалтерський облік не має 

спільних рис з оперативно-технічним. Однак спеціалісти з управління 

висловлювали слушну думку, згідно з якою бухгалтерський облік базується 

на оперативному обліку. В монографії “Управління соціалістичним 

виробництвом” зазначається: “Бухгалтерський облік ґрунтується на даних 

оперативного обліку. Однак в ньому використовуються не всі дані і 

відомості оперативного обліку, а тільки ті, що відображають господарські 

засоби (матеріальні, грошові) підприємств і організацій, їх джерела і 

здійснювані із ними операції” [281, с. 229]. Бухгалтерський облік забезпечує 

послідовне зведення і групування даних оперативного обліку на 

взаємопов‟язаних рахунках, в результаті чого одержується узагальнена 

модель стану і руху засобів підприємства, що володіє високими 

аналітичними властивостями. Початкова інформація для отримання всіх 

зведених даних міститься в первинних документах, які фіксують зміни 

параметрів технологічних операцій, починаючи від отримання матеріалів, 

напівфабрикатів, комплектуючих виробів від постачальників і закінчуючи 

збутом готової продукції споживачам. Ця інформація обробляється, отримані 

результати зберігаються в деяких проміжних документах, на підставі яких 
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отримуються вихідні документи оперативного, бухгалтерського і 

статистичного характеру. Обробка ведеться в різних підрозділах 

підприємства у відповідності з їх спеціалізацією. Тому кожний 

функціональний підрозділ підприємства має власну документацію і процеси 

її формування.  

Відсутність єдності думок економістів з приводу співвідношення різних 

видів обліку в минулому була досить характерним явищем, хоча українські 

вчені робили спроби пояснити інтегрований підхід до організації обліку. 

Наприклад, проф. М.Т. Білуха писав: “Господарський облік в умовах АСУ 

повинен стати інтегральною системою, що базується на принципах 

організації обробки інформації з використанням економіко-математичних 

засобів” [28, с. 5]. Акад. М.Г. Чумаченко вважав, що “по мірі впровадження у 

виробництво ЕОМ відокремленість бухгалтерського і оперативного обліку 

буде поступово зникати і межі між ними будуть стиратися” [306, с. 77-78]. 

Дійсно, в США, наприклад, сьогодні бухгалтерський облік став 

настільки органічною частиною системи управління, що облікова 

інформаційна підсистема складає важливу основу інтегрованої системи 

інформації [193]. Такій підхід виявився досить перспективним з точки зору 

створення і функціонування загальної інформаційної системи підприємства. 

Бухгалтерський облік складає основну частину інформаційної системи 

підприємства, забезпечуючи, за різними оцінками, до 70 % всього обсягу 

даних про господарську діяльність підприємства. На практиці відображенням 

господарських процесів також займаються інші економічні науки – 

планування, статистика, аналіз господарської діяльності, але, на відміну від 

них, бухгалтерський облік фіксує стан і рух ресурсів (засобів праці, 

предметів праці, живої праці, фінансових ресурсів), витрати на виробництво і 

результати праці, процеси розподілу і споживання у вартісній формі. Проф. 

П.О. Додонов називав іншу цифру – він зазначав, що в загальному обсязі 

інформації по управлінню виробництвом інформація по обліку складає 

близько 80 %. При цьому працівники бухгалтерського обліку складають 

75,9 % від загальної чисельності адміністративно-управлінського персоналу, 

зайнятого виконанням економічної роботи з її автоматизацією [94, с. 206]. 

Основна функція апарату бухгалтерії полягає в організації та веденні 

бухгалтерського обліку. Але бухгалтерія, особливо в ринкових умовах, як 

показує досвід зарубіжних країн, займається ще і контролем, аналізом, 

фінансовими та юридичними питаннями, економікою і навіть 
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прогнозуванням. Це особливо характерно для середніх та малих підприємств, 

на яких апарат управління (крім керівників), часто складається з одного-двох 

бухгалтерів, на яких і покладають всі ці функції. 

В процесі комп`ютерної обробки даних відбувається інтеграція обробки 

різних видів первинної економічної інформації, яка використовується 

окремими функціями управління, тобто облікової (єдиної), планової, 

нормативної, технологічної, виробничої, оперативно-технічної бази та ін. Це 

і призводить до створення єдиної інформаційної бази (результат 

інтегрування обробки), дані з якої потім можуть багаторазово 

використовуватися всіма службами та підрозділами підприємства. Якщо в 

умовах ручної обробки даних різні служби створювали і обробляли 

необхідну інформацію, що зумовлювало різнобій, то в КІСП така обробка 

представляє собою одночасний і єдиний технологічний процес, який 

приводить до скасування паралелізму і дублювання, до принципу 

однократної фіксації, а також єдності і уніфікації (форм документації, 

показників, класифікації інформації, системи кодування тощо) (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Потік інформації в КІСП 

Інтеграція видів обліку полягає в тому, що вся облікова інформація 

централізовано накопичується в комп‟ютерних базах даних і 

використовується для реалізації комплексу функцій управління. Результати 

обліку можна охарактеризувати як сукупність значень параметрів системної 

моделі виробничого процесу в деякі моменти часу. При цьому не потрібно 

вводити в якості відмінних ознак видів обліку одиниці виміру параметрів, 

якість носіїв інформації (документів) або характерні операції над 
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параметрами. Результати обліку повинні фіксувати значення параметрів 

входу, виходу і перетворювача в системній моделі процесу. Значення 

параметрів, що відображають стан процесу, накопичуються, 

систематизуються, “запам‟ятовуються” в пам‟яті комп‟ютера. А в 

паперовому бухгалтерському обліку накопичення і “запам‟ятовування” 

інформації здійснюється у великий кількості проміжних накопичувальних 

книг, журналів, відомостей, трудомісткість заповнення і використання яких 

дуже велика.  

Таким чином, інтегрованою виявляється низка операцій технологічного 

процесу обробки первинних даних і створення їх інформаційної бази. Отже, 

мова може йти про інтеграцію обробки даних лише первинного обліку як 

єдиної бази, яка використовується усіма видами господарського обліку. 

Наступні стадії і фази групування та узагальнення даних проходить з 

використанням методів та прийомів, які характерні і специфічні для кожного 

виду економічної діяльності на підприємстві. 

Створення інтегрованої системи обробки даних впливає і на систему 

обліку, в тому числі бухгалтерського. При цьому подвійний запис, система 

рахунків, синтетичний та аналітичний облік не зникають, а перетворюються 

лише в один з методів отримання зведеної інформації із єдиної бази 

первинних даних КІСП.  

Звичайно призначення системи обробки даних підприємства ширше, 

ніж його потребує фінансовий облік. Наприклад, коли облікова система 

дозволяє робити бюджетні прогнози, в неї можна вводити інформацію про 

майбутні операції та оцінювати їх вплив на стан підприємства. Як 

короткотермінові, так і довгострокові бюджети забезпечують керівництво 

життєво необхідною фінансовою інформацією. Такі облікові системи, 

призначені переважно для використання всередині підприємства, складають 

інформаційну систему управлінського обліку [327, с. 5]. Як фінансові, так і 

управлінські системи є компонентами КІСП, яка є комбінацією людей, 

процедур та обладнання, призначених для забезпечення керівників 

необхідною для прийняття рішень інформацією (див. рис. 2.14). Вона 

розпізнає події глибше, ніж просто у фінансовому розумінні. Б. Райан також 

відмічає, що формальне ділення функцій управлінського та фінансового 

обліку стало менш помітним, оскільки в обох випадках інформація звичайно 

надходить із єдиної інформаційної системи менеджменту [234, с.31].  
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обліку 
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інформаційні 
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рамках КС 

фінансового 

обліку  

 
Рис. 2.14. Призначення облікових інформаційних систем підприємства 

В подальших розділах нашої роботи ми переважно будемо говорити про 

розширені можливості для управління, які можна отримати в межах 

традиційних систем фінансового обліку за умови, якщо облік ведеться із 

застосуванням обчислювальної техніки. Це є найбільш характерним для 

середніх за розміром підприємств, де єдиною економічною службою є 

бухгалтерія.  

2.4. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку та 

облікова політика 

У світовій практиці можна виділити 

чотири основних системи регулювання 

бухгалтерського обліку: державою, 

державними органами, приватними органами або самими фірмами [291, 

с. 159]. Перша система може бути також представлена як регулювання 

“зверху”, а остання – як регулювання “знизу”. Дві проміжні системи 

представляють собою компроміс між цими двома системами. 

Для досягнення балансу інтересів в облікових відносинах необхідно 

розмежовувати рівні правового регулювання обліку (див. рис. 2.15). 

В самому загальному тлумаченні право – це вольове вираження 

об'єктивних виробничих відношень певного суспільства, загальний регулятор 

суспільних відношень, конкретизованих в різноманітних правових нормах [9]. 

Нормативне регулювання 

бухгалтерського обліку 
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Існує декілька різновидів (галузей) права – державне, адміністративне, 

господарське, цивільне, трудове, кримінальне тощо. При розгляді правового 

аспекту управління підприємством може виникнути необхідність використання 

положень будь-якого з перерахованих різновидів права.  

 Мінімальний обов'язковий облік ведеться на всіх 

підприємствах і однозначний для всіх за правилами, 

встановленими державою 

Додатковий облік за угодою, означає доповнення до 

мінімального обов'язкового обліку в рамках угоди з іншою 

особою – за правилами, що визначаються сторонами 

Додатковий облік на розсуд підприємства, передбачає 

можливість вводити і здійснювати доповнення до діючих 

видів обліку – за своїми власними правилами 

Рівні правового регулювання обліку 

 
Рис. 2.15. Рівні правового регулювання облікових відносин 

Як відмічає д.юр.н. С.Г. Чаадаєв, в сучасній юридичній науці не 

склалося єдиного уявлення про місце та роль облікових норм в загальній 

системі права [301]. Так, В.С. Мартем‟янов вважав, що правове регулювання 

бухгалтерського обліку є складовою частиною господарського права [295, 

с. 291-300]. Іншої точки зору дотримується Ю.А. Тихомиров. Він вважає, що 

йде процес становлення нової галузі – інформаційного права [277, с. 339]. 

При цьому він небезпідставно відносив бухгалтерський облік і звітність до 

різновидності інформаційних відносин. Проф. Я.В. Соколов взагалі вважає, 

що має сформуватись окрема галузь – бухгалтерське право [263, с. 25]. 

Висловлюються також думки про те, що бухгалтерський облік обслуговує 

фінансові відносини і тому входить до системи фінансового права. 

Під обліковим законодавством розуміють сукупність правових актів і 

окремих обліково-правових норм, що регулюють бухгалтерський облік. 

Система такого законодавства поділяється на закони та підзаконні акти. 

Основним нормативним актом з бухгалтерського обліку в Україні є Закон 

“Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” [111], який 

забезпечує одноманітність обліку майна, зобов‟язань, господарських 

операцій, складання і надання достовірної і необхідної користувачам 

інформації про майновий стан підприємств, їх доходи і витрати. Він 

встановлює єдині правові та методологічні засади організації та ведення 

бухгалтерського обліку в Україні. Закон закріплює методологічні основи 
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збирання, реєстрації і узагальнення інформації, що здійснюється шляхом 

суцільного, безперервного документування всіх господарських операцій.  

Підзаконними нормативними актами міністерства фінансів, що 

регламентують бухгалтерський облік, є національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. 

Рівні державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

наведені на рис. 2.16. 

 
Рівні державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

І рівень 
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

ІІ рівень 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та План рахунків 
бухгалтерського обліку 

ІІІ рівень 
Накази та листи Міністерства фінансів, що роз‟яснюють застосування П(С)БО  

Рис. 2.16. Структура державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

Всі нормативні і методичні регламенти та положення з метою 

правильного використання в практичній діяльності класифікуються за 

різними ознаками. За ознакою обов‟язкового застосування організаційні 

документи поділяються на обов‟язкові: Закон про бухгалтерський облік, 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку тощо, та внутрішні 

документи підприємства (див. рис. 2.17).  

За ознакою конкретизації розрізняють типові та індивідуальні 

документи. За сферою застосування організаційні документи в залежності від 

їх поширення на об‟єкти організації обліку поділяються на такі, що 

регламентують види робіт – обліковий процес (графіки, стандарти), роботу 

апарату управління (положення про відділи, посадові інструкції тощо), 

обліковий процес і роботу апарату управління одночасно (методичні вказівки 

по веденню обліку в умовах автоматизації обліку). 

Кожне підприємство самостійно встановлює правила організації, 

методології і ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність за 

організацію бухгалтерського обліку на підприємствах та забезпечення 

фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій в первинних 

документах, регістрах і звітності протягом встановленого терміну несе 

власник або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює 

керівництво підприємством. Дотримання законодавства при виконанні 

господарських операцій несуть їх власники. 
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З позицій поширення на елементи організаційної структури організаційні 

документи поділяються на загальнооб‟єктні – такі, що поширюються на всі 

елементи організаційної структури підприємства, – як, наприклад, Статут або 

Положення про підприємство, та внутрішньооб‟єктні – такі, що поширюються 

на окремі функціональні підрозділи і служби, а також посадові – такі, що 

регламентують діяльність посадових осіб (посадові інструкції), та часткові – 

такі, що регламентують діяльність певної частини, етапу робіт, процесів. 

 Правове регулювання обліку в Україні 

Політика державних органів щодо 

розвитку обліку в Україні 

– визнання міжнародних 

бухгалтерських стандартів та 

впровадження їх в національну 

систему обліку 

– розробка національного плану 

рахунків розробка та затвердження 

форм звітності 

– методологічне та організаційне 

керівництво системою обліку в країні 

– сприяння підготовці кадрів та 

розвиток наукових досліджень з обліку 

– програма книговидання, 

забезпечення методичною літературою 

бухгалтерів-практиків 

– питання оплати праці, соціального 

– робочий план рахунків бухгалтер-

ського обліку 

– форми первинних облікових доку-

ментів 

– порядок проведення інвентаризації 

активів та зобов‟язань 

– методи оцінки активів та зобов‟я-

зань 

– правила документообігу і тех-

нологія обробки облікової інформації 

– порядок контролю за господар-

ськими операціями 

– інші рішення, необхідні для 

організації бухгалтерського обліку 

І-й рівень ІІ-й рівень 

Дії  конкретного підприємства з метою 

забезпечення надійності фінансової 

звітності 

 
Рис. 2.17. Рівні правового регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві 

При використанні загальних і галузевих положень та інструкцій в 

кожному підприємстві чи установі індивідуально розробляють нормативні 

документи, що регламентують діяльність окремих облікових працівників. Це, 

в основному, Положення про бухгалтерію та посадові інструкції. В 

Положенні про бухгалтерію приводиться її структура, завдання, функції, 

права і відповідальність. Типова структура Положення про бухгалтерію 

повинна обов‟язково містити назву підрозділу, загальні положення, мету, 

організаційну структуру, завдання, функції. Крім того, в ній повинні бути 

визначені права і відповідальність та взаємовідносини з іншими 

функціональними підрозділами, порядок стимулювання, розширення, 

реорганізації або ліквідації. 
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Посадові інструкції розробляють на кожну посадову особу бухгалтерії – 

головного бухгалтера, його заступника, бухгалтера з обліку виробничих запасів, 

бухгалтера з обліку оплати праці тощо. В типовій структурі посадової 

інструкції обов‟язковими є назва посади, загальні положення, мета, завдання, 

обов‟язки, права і відповідальність, взаємозв‟язок з іншими посадовими 

особами, критерії оцінки виконання обов‟язків, оклад, премії, порядок 

призначення, звільнення з посади, переведення на іншу посаду тощо. 

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік 

документів, що використовуються для первинного відображення 

господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для 

накопичення і систематизації інформації. Перелік документів повинен бути 

затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про 

організацію облікової роботи і може включати: 

 робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить 

синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського 

обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності; 

 форми первинних облікових документів, що застосовуються для 

оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові 

форми первинних облікових документів, а також форми документів для 

внутрішньої бухгалтерської звітності; 

 порядок проведення інвентаризації активів та зобов‟язань; 

 правила документообігу і технологія обробки облікової інформації; 

 порядок контролю за господарськими операціями; 

 обов‟язки головного бухгалтера; 

 інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку. 

В розвинутих країнах на великих підприємствах та в транснаціональних 

корпораціях обов‟язково існує система внутрішніх стандартів і правил 

обліку. Звичайно вони сформульовані в наступних документах: 

 operating policy (OP) – господарська політика; 

 procedure manual (PM) – процедури обліку господарських операцій; 

 accounts definitions (AD) – опис плану рахунків компанії; 

 instruction for entries (IE) – інструкція, яка визначає для кожного 

рахунку операції, що на ньому відображаються; 

 standard balance sheet (BS) – формат і опис балансового звіту; 

 standard profit&loss (P&L) – формат і опис звіту про прибутки і збитки. 
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В багатьох країнах світу існує чітка 

система норм і правил ведення обліку, основами 

якої є стандарти бухгалтерського обліку. 

Стандарт – (від англ. standard – норма, зразок, мірило), в широкому 

розумінні цього слова – зразок, еталон, модель, які приймаються за вихідні 

для зіставлення з ними інших об‟єктів; нормативно-механічний документ по 

стандартизації, по комплексному встановленню норм, правил, вимог до 

об‟єкту стандартизації та затвердження комплексної організації
1
. 

Стосовно нормативної документації з бухгалтерського обліку 

“стандарт” означає комплекс документально оформлених правил ведення 

обліку. Кожне з таких правил визначає термінологію, методи, засоби, 

сутність обліку при відображенні того чи іншого явища. Під 

бухгалтерськими стандартами розуміють вимоги до методів та процедур 

ведення бухгалтерського обліку. Стандарти бухгалтерського обліку 

базуються на трьох елементах: прецеденти; державні процедури-інструкції, 

які регулюють порядок встановлення стандартів; вплив зі сторони 

недержавних (громадських) бухгалтерських організацій.  

Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та національні. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – це сукупність 

правил, методів і процедур обліку, розроблених професійними організаціями 

з метою застосування доступних методів і процедур країнами світу. МСБО 

носять рекомендаційний характер. Національні стандарти – нормативи з 

бухгалтерського обліку, які створюються для внутрішнього користування 

окремою країною. Між національними та міжнародними стандартами обліку 

існує тісний зв‟язок. Національні стандарти є первинними. При розробці 

міжнародних стандартів аналізуються національні, вивчається практика 

обліку того чи іншого об‟єкту, що склалася в окремих країнах, і лише потім 

формуються рекомендації з обліку, які носять міжнародний характер. Хоча в 

деяких країнах можна спостерігати протилежне, коли національні стандарти 

формуються на підставі міжнародних. 

Міжнародні стандарти визначають загальноприйняті правила і норми, у 

межах яких конкретне підприємство отримує свободу вибору рішень. Це 

забезпечує гнучкість облікової системи і потребує високого рівня освіти не 

тільки бухгалтерів, але й користувачів облікової інформації. 

                                            
1
 БСЭ, 1972, т. 25 

Поняття стандартів 

бухгалтерського обліку 
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Групування економічних відносин обумовлює й групування стандартів. 

М.І. Кутер [163] виділяє наступні їх групи (рис. 2.18). 
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основоположні принципи облі-

ку, облікової політики та фінан-
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Рис. 2.18. Групування облікових стандартів 

 

Розробка та удосконалення стандартів є важливим елементом системи 

обліку та звітності в країнах з розвинутою економікою. Це відбувається 

тому, що, по-перше, вони забезпечують зіставленість бухгалтерської 

документації, як між будь-якими підприємствами, так і за окремі звітні 

періоди; а, по-друге, стандарти є умовою доступності звітної інформації для 

різних її користувачів. 

 

 На національному рівні провідними 

країнами в області стандартів обліку є США і 

Великобританія, що визначається роллю цих 

країн на міжнародних фінансових ринках. Національні стандарти обліку і 

звітності розроблюються кожною країною самостійно. В кожній країні ці 

стандарти називаються по-різному; крім того, їх розробкою займаються різні 

органи: в одних країнах – переважно державні установи, в інших – 

професійні організації. 

Світова практика 

стандартизації обліку 
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Хоча стандарти в різних країнах мають різні назви, їх призначення 

однакове. В США такими стандартами є Generally Accepted Accounting 

Principles – GAAP (Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку), у 

Великобританії – Закон про компанії, Statements of Standards Accounting 

Practice – SSAP (Положення про практику ведення обліку) і ряд інших 

документів, які іноді називають Generally Accepted Accounting Practice – 

GAAP (Загальноприйнятою практикою обліку), у Німеччині вони 

називаються директивними законами, у Франції – нормами. 

Поняття облікових принципів (стандартів) вперше було застосовано в 

1934 р. в звітах аудиторів США. За домовленістю між американським 

інститутом дипломованих громадських бухгалтерів (аудиторів), інститутом 

контролерів і нью-йоркською фондовою біржею було встановлено, що звіти 

корпорацій повинні складатися на основі загальноприйнятих принципів 

обліку, затверджуватися радою директорів і доводитися до відома акціонерів. 

Під офіційним визнанням облікових принципів розумілась їх рекомендація 

американськими обліковими організаціями та інститутами. 

В кінці 1957 р. на щорічній конференції американського інституту 

дипломованих громадських бухгалтерів було оголошено про необхідність 

більшої уніфікації бухгалтерських звітів. При інституті було затверджене 

бюро з розробки облікових принципів (Accounting Principles Board, 

скорочено АРВ)
1
. 

В США вважають, що облікові принципи є тими положеннями теорії і 

практики обліку, які виникли на базі загального досвіду, історичного 

прецеденту, пропозицій окремих осіб і професійних організацій та інструкцій 

урядових агентств. 

В зв‟язку з розробкою загальноприйнятих облікових принципів від 

підприємства вимагають, щоб будь-яка суттєва зміна оціночних і 

розрахункових методів була пояснена у примітках до фінансової звітності за 

той рік, коли почали застосовувати нові способи обчислення. При цьому 

мають бути розкриті характер відмінностей в методах, причини їх зміни і 

показана сума різниці в доларах в порівнянні з результатом, який був би 

отриманий при використанні методу попереднього року. Таке ж пояснення 

                                            
1
 The Journal of Accountancy, February, 1962, р. 45 
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потрібно давати в тому випадку, коли методи обліку даного підприємства 

відрізняються від облікових принципів, що застосовуються в галузі 

промисловості, до якої належить підприємство, або від загальноприйнятих 

принципів незалежно від характеру даного підприємства [190, с. 39-41]. 

Сьогодні в кожній країні розробкою принципів та стандартів 

займаються спеціальні організації: в США – Комісія з розробки стандартів 

фінансового обліку (Financial Accounting Standards Board – FASB); у 

Великобританії – Рада з облікових стандартів (Accounting Standards Board –

ASB); у Франції – Національна рада з бухгалтерського обліку, в Україні – 

Міністерство фінансів тощо.  

Всі стандарти різних країн мають майже однакову структуру (рис. 2.19). 

 

Сфера 

застосування 

Визначення 

мети 

Визначаються межі стандарту, обумовлюються умови, при яких 
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Наводяться поняття основних термінів, що зустрічаються в 

тексті стандарту 

Викладаються основні принципи вирішення проблем. 

Є найбільшою частиною, яка найчастіше представляється 

декількома розділами 

Наводиться інформація, яка повинна бути обов‟язково розкрита 

у фінансовій звітності, примітках до неї, обліковій політиці. 

Є обов‟язковою частиною 

Зазначається дата введення стандарту в дію 

Наводяться детальні пояснення до окремих пунктів стандарту. 
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інформації 
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Рис. 2.19. Загальна структура облікового стандарту 

З середини ХХ ст. у зв‟язку з розвитком міжнародних економічних 

відносин, спеціалізацією та кооперацією виробництва, утворенням 

транснаціональних корпорацій досить гостро постала проблема 

неузгодженості облікових та аудиторських стандартів в різних країнах. 

З  метою усунення таких невідповідностей виникла необхідність розробки 

відповідних положень – міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 



історія,  теорія, перспективи  

 147 

(МСБО). Це документи, які визначають загальний підхід до складання 

фінансової звітності та пропонують варіанти обліку окремих засобів або 

операцій підприємств. Крім того, до складу міжнародних стандартів обліку 

входять документи Framework for the Preparation and Presentation of 

Financial Statements (Концептуальні основи підготовки та представлення 

фінансової звітності), в яких викладені основні принципи ведення обліку та 

складання звітності. Міжнародні облікові стандарти – це компроміс між 

особливостями національних бухгалтерських шкіл тих країн, представники 

яких беруть участь у розробці стандартів. Стандарти, в першу чергу, доцільні 

для міжнародних компаній, які зобов‟язані консолідувати фінансову 

звітність дочірніх підприємств, що працюють у різних країнах. 

МСБО розробляються Комітетом міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (КМСБО) – International Accounting Standards 

Committee (IASC), який був створений у 1973 р. в результаті угоди між 

професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, 

Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії, США. 

Цей комітет визначає основні правила (викладені в стандартах), яких 

повинні дотримуватися банки і небанківські установи при відображенні своїх 

операцій в обліку та визначенні фінансових результатів діяльності. 

Стандарти постійно доопрацьовуються. Із створенням КМСБО почалося 

втілення в життя ідей про необхідність розробки єдиної міжнародної мови 

спілкування бухгалтерів та користувачів звітності. 

Кількість стандартів може коливатися від 20 до 40 (на теперішній час їх 

32). Стандарти щорічно переглядаються і поновлюються комітетами з питань 

бухгалтерського обліку, які працюють на постійній основі. 

Важливо підкреслити, що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

і звітності є принципами і методологічними основами, а не сукупністю 

інструкцій, положень та інших нормативних документів, які детально 

регламентують порядок реєстрації, класифікації, обробки і надання 

інформації в звітності. В рамках діючої моделі обліку кожна західна 

компанія достатньо вільна в розробці облікової політики, методики 

фінансового та управлінського обліку. 

МСБО значною мірою сприяють удосконаленню та гармонізації 

фінансової звітності в усьому світі. Їх застосовують: 

 як основу національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох 

країнах; 

 як міжнародний зразок – ті країни, які розробляють свої власні 

вимоги, в тому числі провідні розвинуті країни, а також дедалі більша 
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кількість країн, що розвиваються, такі як Китай і багато інших країн в Азії, 

Центральній Європі та колишньому Радянському Союзі; 

 фондові біржі та регулюючі органи, які дозволяють іноземним та 

вітчизняним компаніям подавати фінансові звіти відповідно до МСБО; 

 наднаціональні органи, такі як Європейська комісія, яка оголосила, 

що вона значною мірою покладається на КМСБО щодо результатів, які 

відповідають потребам ринків капіталу; 

 дедалі більша кількість підприємств. 

Сьогодні у 56 країнах з 67, які були досліджені КМСБО, безпосередньо 

використовуються МСБО або національні стандарти, які на них ґрунтуються 

(Бразилія, Індія, Ірландія, Литва, Мавританія, Мексика, Намібія, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Сінгапур, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія та 

Швейцарія тощо). Тільки в одинадцяти країнах з 67 національні стандарти 

підготовлені зовсім без посилань на МСБО. Але навіть тут багато з 

національних стандартів за змістом відповідає МСБО. 

В наш час існує декілька форм використання країнами Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 
Форми використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

№ 

з/п 
Країни Порядок використання МСБО 

1 2 3 

1 Хорватія, Кіпр, Кувейт, 

Латвія, Мальта, Оман, 

Пакистан, Трінідад і Тобаго 

МСБО використовуються без змін як національні 

стандарти 

2 Малайзія і Папуа – Нова 

Гвінея 

МСБО використовуються, але вони називаються 

“Національні стандарти бухгалтерського обліку”, 

хоча повністю відповідають структурі та змісту 

МСБО  

3 Албанія, Бангладеш, Барба-

дос, Колумбія, Ямайка, Кенія, 

Польща, Судан, Свазіленд, Та-

їланд, Уругвай, Замбія і 

Зімбабве  

МСБО використовуються безпосередньо як 

національні стандарти, але в деяких випадках 

враховуються місцеві вимоги або обставини 

4 Китай, Філіппіни, Словенія, 

Туніс  

Національні стандарти базуються на нормах і 

правилах МСБО 

5 Бразилія, Чехія, Франція, Ін-

дія, Ірландія, Литва, Маврита-

нія, Мексика, Намібія, Нідер-

ланди, Норвегія, Португалія, 

Сінгапур, Словаччина, Пів-

денна Америка, Швейцарія, 

Туреччина  

Національні стандарти підготовлені з 

використанням МСБО і відповідають їх вимогам 

та принципам, але деякі можуть дати більший або 

менший вибір методів чи підходів. У той же час в 

тексті національних стандартів бухгалтерського 

обліку 17 країн не роблять посилань на МСБО  
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1 2 3 

6 Австралія, Данія, Гонконг, 

Італія, Нова Зеландія, Швеція, 

Югославія  

У стандартах в окремих параграфах дається 

інформація про відмінність кожного національ-

ного стандарту бухгалтерського обліку від МСБО 

7 Румунія В даний момент не існує національних стандартів 

обліку 

8 Ботсвана, Лесото  МСБО офіційно не адаптовані, але, як правило, 

використовуються  

 

На даний момент Комітетом розроблені 32 Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (див. додаток Б).  

МСБО не домінують над законодавчими актами, які регулюють 

складання фінансової звітності в певній країні. Вони використовуються і 

забезпечують наступне (рис. 2.20). 
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як основа національних вимог до 

бухгалтерського обліку в багатьох 

країнах світу 

як міжнародний базовий підхід тими 

країнами, які розробляють свої власні 

вимоги 

фондовими біржами і регулюючими 

органами, які вимагають або 

дозволяють іноземним емітентам 

подавати фінансові звіти згідно МСБО 

світовим банком, який вимагає від 

позичальників фінансової звітності 

згідно МСБО 

міжнародними органами, такими як 

Европейська комісія 

великою кількістю підприємств 

зменшення ризику для 

кредиторів і інвесторів 

поглиблення міжнародної 

кооперації в області 

бухгалтерського обліку 

однозначне розуміння 

фінансових звітів і 

збільшення довіри до їх 

показників по всьому світу 

зниження витрат кожної 

країни на розробку власних 

стандартів 
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Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

 
Рис. 2.20. Використання МСБО 

Міжнародні стандарти не є зібранням абсолютних та універсальних 

правил і норм, вони не схожі на нормативні інструкції та не містять 

проводок. Скоріше їх можна назвати способом світогляду, оскільки ці 

стандарти – це оцінки, уявлення, розкриття та призначення інформації у 

фінансовій звітності. Міжнародні стандарти надають та вирішують 

альтернативні рішення облікових проблем, рішення достатньо великої 

кількості питань засновується на професійному судженні самих бухгалтерів, 
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в них міститься велика кількість якісних характеристик та імовірних оцінок. 

Однак уся різноманітність вирішення варіантів та трактувань підпорядкована 

єдиній загальній меті – забезпеченню різних груп користувачів корисною та 

об‟єктивною інформацією про стан та результати діяльності підприємства. 

Крім КМСБО, питаннями стандартизації та гармонізації обліку в 

світовому масштабі займаються ООН (United Nations Organization – UNO), 

Організація економічного співтовариства і розвитку (Organization for 

Economic Cooperation and Development – OEСD) та Європейський союз – ЄС 

(European Unity – EU). 

Сутність регулювання ЄС полягає в тому, що в кожній країні може 

існувати своя модель організації обліку і система стандартів, що її 

регулюють. Головне, щоб ці стандарти не суперечили аналогічним 

стандартам в країнах-членах співтовариства, тобто знаходились в відносній 

“гармонії” один з одним. Робота в цьому напрямку ведеться з 1961 р. 

З метою формування концепції розвитку обліку в країнах ЄС була 

сформована дослідницька група з проблем бухгалтерського обліку. Її 

діяльність розглядалась як складова частина програми гармонізації 

національних версій закону про компанії. Результати цієї роботи були 

опубліковані у вигляді нормативних документів – облікових директив, які 

були включені кожним членом ЄС в своє національне законодавство в 

частині бухгалтерського обліку. 

Облікові директиви ЄС є юридичними документами, адресованими 

країнам-учасникам. До цього часу до сфери бухгалтерського обліку 

відносяться п‟ять прийнятих директив (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 
Облікові директиви ЄС 

Директива Призначення 

Четверта директива від 25 

липня 1978 р. 

Про уніфікацію форм звітності та правил їх аудиту 

Сьома директива від 13 

червня 1983 р. 

Про принципи складання консолідованої звітності 

Восьма директива від 10 

квітня 1984 р. 

Про кваліфікаційні вимоги, що ставляться до аудиторів, і 

про взаємне визнання дипломів аудиторів в країнах ЄС 

Директива від 8 грудня 

1986 р. 

Про щорічну фінансову звітність та консолідовану звітність 

банків та інших фінансових організацій 

Директива від 15 лютого 

1989 р. 

Про вимоги до щорічної фінансової звітності фінансово-

кредитних організацій країн-членів ЄС, головні контори 

яких розташовані поза цими країнами, що стосуються 

включення до цієї звітності даних про діяльність всієї 

організації 
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Крім наведених вище організацій проблемами стандартизації обліку 

займаються і регіональні організації. Серед них: 

 Конфедерація бухгалтерів країн Азіатського і Тихоокеанського 

регіонів (Confederation of Asian and Pacific Accountants – CAPА); 

 Міжамериканська бухгалтерська асоціація (Inter-American Accounting 

Association – IAA); 

 Африканська рада з бухгалтерського обліку (African Accounting 

Council – AAC); 

 Асоціація держав Південно-Східної Азії (Association of South East 

Asian Nations – ASEAN). 

 

Одним із рівнів регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні є 

національні Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, через які реалізуються 

принципи обліку. П(С)БО – це сукупність прийомів і процедур організації та 

методології бухгалтерського обліку і звітності, вироблених практикою і 

узагальнених державою. 

Наказом Міністерства фінансів України станом на 01.09.2001 р. 

затверджено двадцять три П(С)БО. 

Кожний стандарт обліку має декілька типових розділів (вступ, 

визначення, опис сутності, власне стандарт, введення в дію), що дозволяє 

орієнтуватись в інформації, викладеній в стандарті. Структура українських 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку має наступний вигляд: 

 вступ – загальні положення. В ньому зазначається, що це Положення 

(стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 

обліку інформації про конкретний об‟єкт обліку, що є основою даного 

Положення. Саме Положення є елементом системи нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні і повинно застосовуватися з 

урахуванням інших Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 

відповідності до чинного законодавства. Вказуються умови, на яких 

використовується об‟єкт в обліку підприємства (на праві власності, 

господарського ведення, оперативного управління, договору оренди тощо). 

Надається перелік окремих об‟єктів, які регулюються цим Положенням. 

Також розкриваються основні поняття, що дозволяють однозначно розуміти 

Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку в 

Україні 
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терміни і зміст відповідних об‟єктів обліку та їх показники, наводиться 

одиниця бухгалтерського обліку конкретного об‟єкту; 

 опис сутності. Він складається з декількох розділів і є найбільш 

значущим. Тут розкривається поняття даного об‟єкту, його визнання та 

способи оцінки, методи обліку тощо; 

 розкриття інформації, яка повинна обов‟язково знайти відображення 

у звітності та Примітках до неї; 

 необхідні пояснення (Примітки), що регулюють процедуру 

практичного застосування окремих вимог, що складають основу того чи 

іншого положення (стандарту); 

 дата набуття чинності. 

За призначенням П(C)БО можна об‟єднати у наступні групи (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 
Класифікація П(С)БО за призначенням 

№ 
з/п 

Група стандартів Стандарти 

1 Стандарти, які формулюють 
загальні принципи 
бухгалтерського обліку 

– П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 
звітності” 

2 Стандарти, що регламентують 
склад та зміст фінансової 
звітності 

– П(С)БО 2 “Баланс” 
– П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” 
– П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” 
– П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” 
– П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у 
фінансових звітах” 
– П(С)БО 19 “Об‟єднання підприємств” 
– П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” 
– П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо 
пов‟язаних сторін” 
– П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб‟єкта малого 
підприємництва” 

3 Стандарти, що визначають 
правила обліку окремих 
об‟єктів 

– П(С)БО 7 “Основні засоби” 
– П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” 
– П(С)БО 9 “Запаси” 
– П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” 
– П(С)БО 11 “Зобов‟язання” 
– П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” 
– П(С)БО 14 “Оренда” 
– П(С)БО 15 “Дохід” 
– П(С)БО 16 “Витрати” 
– П(С)БО 17 “Податок на прибуток” 
– П(С)БО 18 “Будівельні контракти” 
– П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” 
– П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” 
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Поділ стандартів на вказані групи є умовним. Однак така класифікація 

дозволяє чіткіше уявити весь спектр взаємопов‟язаних економічних 

інтересів, який зумовлює побудову стандартів обліку. 

Короткий зміст та призначення кожного із діючих в Україні стандартів 

подано в додатку В. 

Головна основа стандартів, закладена в Законі Україні “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, – це правдиве 

відображення фінансового стану підприємства і результатів його 

господарювання в реальному часі. За своєю сутністю стандарти 

бухгалтерського обліку відповідають на такі запитання: 

 який мінімум інформації слід мати у фінансовій звітності, щоб на її 

підставі можна було приймати управлінські рішення; 

 як оцінювати статті фінансової звітності – активи, капітал, 

зобов‟язання та інші показники. 

Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку розроблені 

у відповідності до Міжнародних стандартів і не суперечать їм. 

Нижче наведено таблицю зіставлення національних П(С)БО та МСБО 

(табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 
Відповідність П(С)БО і МСБО 

Номер 

П(С)БО 
Назва П(С)БО 

Кореспондуючий 

МСБО 

1 2 3 

1 Загальні вимоги до фінансової звітності 1 

2 Баланс 1 

3 Звіт про фінансові результати 1, 33 

4 Звіт про рух грошових коштів 7 

5 Звіт про власний капітал 1, 32, 20 

6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 8, 10 

7 Основні засоби 16 

8 Нематеріальні активи 4, 38 

9 Запаси 2 

10 Дебіторська заборгованість 1, 32 

11 Зобов‟язання 1, 32, 20, 37 

12 Фінансові інвестиції 25, 27, 28, 31 

13 Фінансові інструменти 39 

14 Оренда  17 

15 Дохід 18 

16 Витрати 1, 9, 19, 23 

17 Податок на прибуток  12 

18 Будівельні контракти  11 

19 Об‟єднання підприємств 22 
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1 2 3 

20 Консолідована фінансова звітність 27 

21 Вплив змін валютних курсів 21 

22 Вплив зміни цін та інфляції (проект) 15, 29 

23 Розкриття інформації щодо пов‟язаних сторін  14, 24 

24 Прибуток на акцію 1, 33 

25 Фінансовий звіт суб‟єкта малого підприємництва – 

 

Наведеною кореспонденцією українських та міжнародних стандартів 

рекомендується користуватись, якщо необхідно уточнити поняття, 

трактування, які недостатньо висвітлені в національних П(С)БО. 

 

 Термін “облікова політика підприємства” 

увійшов до лексикону українських бухгалтерів в 

кінці вісімдесятих років як переклад англійського 

словосполучення “accounting policies”, яке використовують в стандартах, що 

видаються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Під 

обліковою політикою (accounting policy), наприклад, в США розуміють 

загальні принципи і прийоми відображення господарських операцій в обліку, 

згідно з якими ведуться рахунки окремого підприємства [190, с. 41]. 

Облікова політика – це таке тлумачення і застосування рекомендованих 

принципів обліку, яке задовольняє вимогам підприємства або потребам його 

управління. Під обліковою політикою підприємства розуміють обрану ним 

сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, яку проф. Д.В. Чистов 

представляє за допомогою наступної формули [304]: 

 m

i

1

ii m1
S...SU  , UU i  ,  

де U – множина можливих кінцевих варіантів формування облікової 

політики підприємства; Ui – і-й варіант облікової політики; 
m

im
S – і-й спосіб 

ведення обліку за напрямком m. 

Професори О.С. Бакаєв і Л.З. Шнейдман [19, с. 5] тлумачать термін 

“облікова політика” як “сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, 

які були вибрані підприємством як відповідні умови господарювання”. 

Р.А. Алборов також визначає облікову політику як сукупність способів 

ведення обліку: “Під облікової політикою підприємства розуміють 

сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первинного 

спостереження, вартісного вимірювання, поточного групування та 

Поняття облікової 

політики 
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підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) 

діяльності” [8, с. 4]. 

Інше визначення облікової політики виходить з того, що вона є певними 

принципами і правилами ведення обліку в даній установі. Цієї точки зору 

дотримується, наприклад, С.О. Ніколаєва. Вона пише: “Облікова політика 

підприємства є сукупністю принципів і правил, що регламентують методичні 

і організаційні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві в 

умовах чинної нормативної бази на поточний момент часу” [198, с. 3]. Таке 

саме визначення зустрічаємо і у В.М. Пруднікова в “Настольной книге 

бухгалтера” [194]. Подібної думки дотримується і проф. І.О. Білобжецький: 

“Облікова політика установи – це принципи, процедури і правила, на підставі 

яких у відповідності до чинного законодавства ведеться бухгалтерський 

облік в установі” [26, с. 5]. 

Ще одна точка зору ґрунтується на тому, що облікова політика є 

методами і формами ведення бухгалтерського обліку підприємства. “Облікова 

політика – це сукупність конкретних методів і форм ведення бухгалтерського 

обліку, що встановлюється підприємством, виходячи із загальноприйнятих 

правил і особливостей своєї діяльності”, – таке визначення наводять 

професори П.С. Безруких, М.П. Кондраков, В.Ф. Палій у підручнику з 

бухгалтерського обліку [25, с. 112]. Таке саме визначення надано і в 

підручнику з основ бухгалтерського обліку під редакцією Б. Сац [206], та в 

“Теорії бухгалтерського обліку” проф. Ф.Ф. Бутинця [46] (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 
Характеристика терміну “облікова політика” в різних літературних 

джерелах     

Джерело 

Сукупність 

засобів 

ведення 

обліку 

Принципи і 

правила 

бухгалтер-

ського 

обліку 

Форми і 

методи 

ведення 

обліку 

1 2 3 4 
Алборов Р.А. Выбор учетной политики 

предприятия: Принципы и практические 

рекомендации. – М., 1995  
+ – – 

Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная 

политика предприятия. – М.: Бухгалтерский 

учет, 1994. 
+ – – 

Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палий В.Ф. и 

др. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. 

Безруких П.С. – М.: Бухгалтерский учет, 

1994. 

– – + 
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1 2 3 4 
Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и 

внутренний аудит. – М.: Бухгалтерский учѐт, 

1994. 
– + – 

Бутинець Ф.Ф, Теорія бухгалтерського 

обліку: Підручник для студентів вузів 

спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” (Вид. 

2-е, доп. і перероб.) – Житомир: ЖІТІ, 2000.  

– – + 

Настольная книга бухгалтера т.1. Составитель 

Прудников В.М. – М.: Информ-М, 1995. 
– + – 

Николаева С.А. Учетная политика в 1994 г. – 

М., 1994.  
– + – 

Основы бухгалтерского учета. / Под ред. Б. 

Сац – М., 1995. 
– – + 

 

В Законі “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” облікова 

політика визначається як “сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання фінансової звітності” [111]. 

Разом з тим, під обліковою політикою розуміється зведення правил ведення 

обліку, яке визначає ідеологію економіки підприємства на поточний 

господарський рік. Однак, на нашу думку, неправильно розуміти облікову 

політику як робочий інструмент в організації бухгалтерського обліку 

безпосередньо на підприємстві, як це, наприклад, робить О.А. Єфремова. 

Вона пише: “Облікова політика оформляється у вигляді комплексу 

взаємозалежних документів, кожний з яких є її невід‟ємною частиною і 

затверджується в порядку, визначеному в цілому для облікової політики. Цей 

комплекс документів містить: наказ про облікову політику; стандарти обліку; 

єдиний робочий план рахунків бухгалтерського обліку; єдиний регламент 

документообігу” [100, с. 27].  

Ми також не можемо погодитись з д.е.н. М.С. Пушкарем, що теорія 

облікової політики включає у себе принципи обліку, законодавчі акти, 

наукові положення конструювання інформаційної системи [228, с. 32], 

оскільки не можна в облікову політику включати все: організацію облікової 

роботи, регламентацію обліку та створення інформаційної системи 

підприємства. 

Ми вважаємо, що найбільш правильним є розуміння облікової політики 

як принципів та правил ведення обліку насамперед в частині оцінки статей 

фінансової звітності. Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда зазначають, що 

облікова політика є ґрунтом бухгалтерських стандартів, рекомендацій, 

тлумачень, правил і положень, які використовуються компаніями при 
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складанні фінансової звітності [291, с. 153]. Згідно з визначенням Ради по 

розробці принципів бухгалтерського обліку США, облікова політика фірми 

включає “… методи використання адміністрацією тих принципів, які при 

зазначених обставинах забезпечують справжнє уявлення про фінансовий 

стан, його зміни і результати діяльності господарської одиниці” [291, с. 153]. 

Опис облікової політики в фінансовому звіті американського підприємства 

повинен бути присутній в окремій секції, яка передує приміткам до фінансових 

звітів або як перша примітка. Опис облікової політики повинен включати 

облікові принципи і методи їх застосування, які включають: 1) вибір із 

загальноприйнятих альтернатив; 2) те особливе, що стосується галузі або 

напрямку підприємництва; і 3) незвичайне або відмінне застосування 

загальноприйнятих облікових принципів (GAAP) [349, с. 9]. 

Облікова політика як складова частина фінансової звітності повинна 

розроблятися кожним підприємством, що зареєстроване у встановленому 

законодавством порядку. Основна мета облікової політики – забезпечити 

одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан 

підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів 

фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. 

У тих випадках, коли законодавство надає підприємству можливість 

самостійно вибирати методи ведення бухгалтерського обліку, виникає 

питання про розробку методології обліку. Формування облікової політики 

полягає в тому, що з усієї сукупності способів реалізації названих прийомів 

обирають ті, які прийнятні на даний момент в конкретних умовах. Обрані 

способи ведення бухгалтерського обліку повинні забезпечувати обліковий 

процес, в результаті якого формується повна і достовірна картина майнового 

та фінансового стану підприємства.  

На цьому етапі головний бухгалтер приймає методологічні рішення про 

організацію обліку таких важливих об‟єктів, як амортизація основних 

засобів, нематеріальних активів, оцінка готової продукції, незавершеного 

виробництва тощо. Методологія облікової політики включає принципи та 

правила, критерії розмежування основних засобів та МШП, нарахування 

амортизації і зносу, обліку ремонтів, оцінки запасів та готової продукції, 

списання витрат майбутніх періодів, визначення обсягу реалізації продукції, 

обліку та розподілу накладних витрат і включення їх до собівартості, 

утворення статутного (акціонерного, додаткового, резервного) капіталу, 

фондів спеціального призначення тощо. 
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На жаль, сучасне українське законодавство залишає мало можливостей 

для вибору методів відображення в бухгалтерському обліку засобів 

підприємства та  джерел їх утворення.  

При перевірці підприємства аудиторами або податковими органами 

облікова політика перевіряється в першу чергу. 

На вибір облікової політики підприємства впливають наступні основні 

фактори (рис. 2.21). 

 
Рис. 2.21. Фактори, що впливають на вибір облікової політики підприємства 

Також на облікову політику впливають такі фактори, як: технічне 

забезпечення (комп‟ютерна техніка, програмні продукти, засоби оргтехніки 

тощо); наявність ефективної системи інформаційного забезпечення 

підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямками); рівень 

кваліфікації управлінських та бухгалтерських кадрів; система матеріального 

заохочення і матеріальної відповідальності за коло обов‟язків, що 

виконуються працівниками. 

Розробка облікової політики в США частіше за все є компетенцією 

головного бухгалтера підприємства. У великих корпораціях в рішенні 

проблем облікової політики приймає участь також керівництво 

підприємства, а рада директорів затверджує їх пропозиції [190, с. 39-41]. В 
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Україні облікова політика підприємства визначається головним бухгалтером 

і затверджується керівником. Виконання сукупності принципів і правил, що 

формують облікову політику, є обов‟язковим. Наявність таких принципів і 

правил пояснюється безпосереднім призначенням бухгалтерського обліку на 

окремому підприємстві в умовах ринкової економіки. 

Облікову політику підприємства повинні знати: керівник підприємства, 

який несе відповідальність за її формування; бухгалтер підприємства, за 

участю якого можна грамотно та всебічно обґрунтувати зміст облікової 

політики; аудитор, оскільки облікова політика є одним з об‟єктів 

дослідження, з вивчення яких розпочинається процес аудиторської 

перевірки; податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової 

політики залежить порядок формування того чи іншого об‟єкту оподаткування. 

При формуванні облікової політики передбачається майнова 

відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність 

застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів 

господарської діяльності. Облікова політика повинна відповідати вимогам 

повноти, обачності, превалювання змісту над формою, послідовності, 

безперервності, періодичності та іншим вимогам, передбаченим Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [111]. 

Основні принципи облікової політики наведені на рис. 2.22. 

Названі припущення і вимоги повинні складати основу розробки і 

впровадження підприємством своєї облікової політики, недотримання яких 

без достатніх на те підстав може викривити картину майнового і фінансового 

положення підприємства, результати його діяльності і при визначених 

умовах може трактуватись як неправильне ведення бухгалтерського обліку. 

Сказане не означає, що підприємство в жодній ситуації не вправі 

відступати від названих допущень. В реальному житті можливі випадки, 

коли підприємство повинно виходити із інших допущень. Наприклад, 

допущення про безперервність діяльності не можна застосовувати при 

визначенні облікової політики на період ліквідації підприємства. Однак такі 

ситуації є винятками із загального правила. 

Крім того, при виборі способів ведення обліку іноді виникає 

необхідність віддати перевагу тій чи іншій вимозі. Наприклад, способи, що 

забезпечують повноту обліку фактів господарської діяльності, можуть не 

зовсім відповідати такій вимозі, як несуперечливість, і навпаки. В подібних 

ситуаціях керівництво і спеціалісти підприємства повинні оцінити ступінь 
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впливу способу, що вибирається, на корисність фінансової інформації і 

вирішити, якій вимозі віддати перевагу. Частіше за все формування облікової 

політики є процесом досягнення балансу між зазначеними вимогами. 

 
Рис. 2.22. Принципи облікової політики 

Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо: змінюються 

статутні умови; змінюються вимоги органу, який затверджує стандарти; нові 

положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій 

або операцій у фінансовій звітності. Не вважається зміною облікової 

політики інформація, що стосується: подій або операцій, які відрізняються за 

змістом від попередніх подій або операцій; подій або операцій, які не 

відбувалися раніше. 

Відображення у фінансовій звітності впливу зміни облікової політики 

на події та операції минулих періодів здійснюється шляхом коригування 

сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року або повторного 

надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів. 
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Отже, зміст облікової політики ґрунтується на національних стандартах 

ведення бухгалтерського обліку. Якщо ж, враховуючи специфіку 

господарської діяльності, способи ведення обліку не встановлені, 

підприємство самостійно розробляє відповідні процедури, виходячи з вимог 

законодавства і нормативних актів з бухгалтерського обліку. 

Ми не можемо погодитись з тим, що документом, в якому фіксується 

положення про облікову політику, є наказ керівника підприємства, який 

складається на кожний наступний звітний рік. Тут розробка і реалізація 

облікової політики пов‟язуються з практичним веденням бухгалтерського 

обліку на підприємстві, або з методом його здійснення. Це вже не політика, 

це – внутрішня норма. 

Ми вважаємо, що на початку звітного року на підприємстві слід 

затверджувати документ з назвою “Методологічні принципи 

бухгалтерського обліку”, де визначаються способи ведення бухгалтерського 

обліку, які суттєво впливають на оцінку статей звітів і прийняття рішень 

користувачами фінансової звітності. До них слід віднести: оцінку запасів, 

товарів, незавершеного виробництва і готової продукції; методи амортизації 

основних засобів; методи амортизації нематеріальних активів та інших 

необоротних матеріальних активів; визнання доходів та витрат від реалізації 

продукції, товарів, робіт і послуг; варіанти ведення обліку витрат 

виробництва. Решту слід включити до “Наказу про організацію облікової 

роботи” 

На жаль, в Україні національні стандарти тільки за назвою подібні до 

американських, англійських та міжнародних, які приймаються професійними 

організаціями бухгалтерів. Фактично вони є нормативними актами 

Міністерства фінансів. В американській практиці бухгалтер в кінці року 

може змінити окремі положення облікової політики, що стосуються вже 

здійснених операцій, якщо він вважає це доцільним (за погодженням з 

керівником підприємства і аудитором) [336].  

Фінансове моделювання тут тісно пов‟язане з обліковою політикою. Річ 

в тому, що при оцінці різних статей звітів бухгалтер, використовуючи різну 

облікову політику, може суттєво впливати на відображення господарської 

діяльності в звітності. 

Як зазначав проф. О.Ф. Мухін, дві ділянки взаємовідносин підприємств 

з урядом США та громадськістю постійно привертають увагу до питань 

обліку, а саме: нарахування та сплата прибуткового податку та розподіл 

прибутку (перш за все визначення суми дивідендів по акціях) [190, с. 39]. 
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Основна проблема при цьому – підтвердження реальності тієї суми 

прибутку, яка приведена у звітах корпорацій. Однак, звіти підприємств 

складають на основі різних методів оцінки і нарахувань, саме тому, одні і ті 

ж показники можуть мати різне значення. Наприклад, основний капітал 

оцінюється в балансі за собівартістю, а в рахунку Прибутків і збитків, що 

додається до нього, розрахунок амортизаційних відрахувань робиться за 

відновлювальною вартістю. Це є сьогодні характерним і для українських 

підприємств. 

Таким чином, право вибору того чи іншого методу розрахунку 

залишається за підприємствами, а якщо до цього додати ще й ту обставину, 

що класифікація видів капіталу, витрат і доходів, як і сама система ведення 

обліку в цілому не охоплюється обліковими принципами, то стає зрозумілим, 

що реальний зміст обліку залишається в цілковитій компетенції власників 

підприємства. В таких умовах підприємства, хоча формально і беруть до 

уваги рекомендації щодо питань фінансової звітності, зберігають свободу в 

методах організації та ведення обліку і проводять власну, незалежну 

облікову політику. 

В Україні зміна облікової політики можлива тільки у випадках, 

передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і повинна 

бути обґрунтована і розкрита в Примітках до фінансової звітності. 

Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики 

обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка надана 

переліком методик і облікових процедур, серед яких однак припустимі 

альтернативні варіанти. Вона визначається можливістю вибору конкретних 

способів оцінки, калькуляції тощо. Отже, облікова політика підприємства – 

це вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні 

варіанти відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від 

поставлених цілей). 

При формуванні облікової політики звичайно проходять декілька 

етапів. На першому етапі встановлюють предмет облікової політики для 

конкретного підприємства відповідно до сукупності об‟єктів 

бухгалтерського обліку (фактів господарської діяльності). На наступному 

етапі, в залежності від складу об‟єктів обліку, визначаються конкретні 

умови, явища і процеси, що впливають на розробку облікової політики. 

Третій етап передбачає аналіз загальновизнаних припущень в побудові 

облікової політики з точки зору виявленої на минулому етапі сукупності 
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факторів; при їх адекватності ці припущення закладаються в основу 

облікової політики. Четвертий етап полягає у відборі потенційно придатних 

для використання підприємством способів ведення бухгалтерського обліку; 

відбір ведеться із всього розмаїття теоретично можливих способів, виходячи 

з прийнятих на минулому етапі припущень і виявлених на другому етапі 

факторів вибору. Наступний етап полягає безпосередньо у виборі способів 

ведення обліку для даного підприємства; вибір здійснюється за допомогою 

перевірки кожного способу, що був обраний на минулому етапі системою 

відповідних критеріїв. На останньому етапі обрана облікова політика 

одержує відповідне оформлення, щоб задовольняти формальним вимогам. 

Беручи до уваги змінність в часі всіх перерахованих вище факторів, в 

облікову політику можуть вноситися зміни та уточнення у відповідності до 

передбаченої законом процедури. Якщо подивитися на проблему 

формування облікової політики підприємства з позицій її автоматизації, то є 

евристична інтелектуальна задача пошуку рішення в заданому просторі 

станів. 

Часто середні та великі підприємства для вирішення питань технічної та 

облікової політики звертаються за допомогою в аудиторські, консалтингові 

фірми. В цих фірмах накопичується значний емпіричний матеріал та досвід, 

який за допомогою засобів інформаційних систем може бути формалізовано і 

акумульовано у вигляді баз знань. Тоді підприємства, що стикаються з 

необхідністю вирішення складних методичних і практичних питань 

бухгалтерського обліку та його автоматизації, могли б скористуватися 

такими базами знань типу того, як сьогодні вони користуються описами 

облікових методик, що представлені в алгоритмічній формі [303]. 

 

Свобода підприємств при виборі облікової 

політики може привести до використання так 

званого “креативного” обліку. Креативний 

облік (creative accounting) – це будь-який обліковий метод, що не відповідає 

загальноприйнятій практиці або діючим стандартам та принципам [40, 

с. 235]. Часто облікова політика американських підприємств прямо йде в 

розрізі з загальноприйнятими обліковими принципами і це не вважають за 

протиправну дію. В цьому випадку від підприємства вимагають тільки 

пояснити характер відхилень та розходжень від рекомендованих принципів 

та їх вплив на облікові показники [190, с. 41]. 

Креативний облік і 

облікове моделювання 
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Елементи креативного обліку зустрічаються ще в XIX ст. Вже тоді, 

шляхом створення резервів, бухгалтери-практики почали приховувати 

прибуток. Особливого поширення набув креативний підхід з появою 

акціонерних товариств, яким властиве відокремлення власності від 

управління і, як наслідок, суперечливі інтереси власників і управлінців. 

Відсутність облікових стандартів та законодавчих актів на цьому етапі 

призвела до посилення “творчого” підходу в бухгалтерському обліку.  

Загальноприйнятого визначення креативного обліку не існує. Термін 

“креативний” (творчий) застосовується в бухгалтерському обліку і часто 

сприймається негативно, хоча взагалі творчий підхід може призвести до 

позитивних результатів за умови використання наукових методів. Внаслідок 

подвійності природи креативного обліку йому можна дати подвійне 

визначення. В кращих своїх проявах – це будь-який обліковий метод, який не 

відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам та 

принципам. Креативний облік є позитивним тоді, коли використовується 

належним чином, без прямого порушення законодавства, для відображення 

основних тенденцій в зміні вартості бізнесу і достовірної картини стану 

справ фірми, особливо якщо не існує інших методів відображення нової 

операції в обліку. У гіршому випадку – це процес підгонки звітності 

підприємства, щоб вона відображала його діяльність більш вигідно для 

акціонерів, інвесторів та інших зацікавлених осіб. За таких умов це метод, 

який відображає скоріше бажаний, ніж фактичний стан підприємства. Він є 

негативним, якщо використовується недобросовісними управлінцями з 

метою введення в оману інвесторів, кредиторів, банкірів та інших 

користувачів фінансової звітності. В цих випадках для характеристики 

креативного обліку часто використовуються такі вирази, як “підтасовка, 

підгонка рахунків” (fiddling the books, cooking the books), “косметична 

звітність” (cosmetic reporting) та “оформлення вітрини” (window-dressing the 

accounts). 

До факторів, що сприяють креативному підходу до складання звітності 

відносяться: неконкретність облікових правил; розвиток технологій та 

методів ведення бізнесу; конфлікт між підзвітністю управління та завданням 

розподілу ресурсів; гнучкі, не завжди однозначні формулювання 

законодавчих норм та облікових правил. 

Можливість розвитку креативного обліку залежить від багатьох 

факторів, але необхідність його застосування з‟являється лише тоді, коли 
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діяльність підприємства оцінюється сторонніми особами. З відокремленням 

власності від управління у менеджерів виникає стимул подавати позитивну 

або прикрашену звітність особам, які вклали або збираються вкласти в 

підприємство свій капітал, тоді як власник, який самостійно керує 

підприємством, навряд чи стане застосовувати творчі прийоми для 

виявлення стану справ свого підприємства. 

Сприятлива атмосфера для застосування креативного обліку 

складається тоді, коли законодавчі норми, а також облікові правила або 

принципи, призначені для регулювання облікових методів мають гнучкі, не 

завжди однозначні формулювання. Це пояснюється тим, що правові норми і 

стандарти, покликані управляти процесом підготовки та надання фінансової 

звітності, мають за мету лише звуження кола доступних варіантів. Вони 

вимагають дотримання послідовності, але не прагнуть до стандартизації всіх 

облікових методів. 

Елементи креативного обліку на українських підприємствах можуть 

застосовуватись, коли підприємство йде на пряме порушення податкового 

законодавства з метою зменшити суми податків. Спочатку визначають суму 

податків, що підприємство збирається сплатити. Далі, виходячи з 

приблизних цифр податків, формулюють господарські операції, які повинні 

привести до відповідних результатів. Звичайно, розрахунки проводяться 

шляхом декількох ітерацій, оскільки потрібно підібрати суми, які при 

кореспонденції рахунків цих господарських операцій призводять до таких 

залишків та оборотів, з яких виводяться відповідні величини платежів. Тут 

вже вступають в дію комп‟ютерні програми, які дозволяють автоматизувати 

послідовні варіанти розрахунків по запропонованих варіантах оформлення 

господарських операцій. Фактично звичайна програма, яка призначена для 

ведення “нормальної” бухгалтерії, стає деяким спеціалізованим аналогом 

програм прогнозування, призначених для того, щоб дати відповідь на 

запитання “а що буде, якщо…”. 

Після того, як підібрані цифри приблизно відповідають розподілу 

податків або бажаним значенням статей звітності, складається кінцевий 

варіант звіту. І лише після його здачі розпочинається робота по оформленню 

заднім числом первинних документів, цифри яких, в свою чергу, 

підганяються під суми відповідних господарських операцій.  

З точки зору законності або необхідності такого роду “технології” 

обліку можна оцінити досить негативно, але якщо керівництво підприємства 
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вирішує, що потрібно вести бухгалтерський облік з елементами креативного 

обліку, бухгалтерія потребує відповідної автоматизованої технології. 

Розглянута вище технологія моделювання обліку вимагає досить 

складних математичних інструментів. З точки зору математики в цьому 

випадку мова може йти про вирішення невизначених систем рівнянь, в яких 

кількість невідомих більше числа рівнянь. В загальному випадку така 

система має безмежну кількість розв‟язків. Для одержання конкретного 

рішення потрібна додаткова умова, наприклад, умова максимізації або 

мінімізації списаної собівартості. Ця задача достатньо легко формалізується 

у модель лінійного цілочисленого програмування. 

 

 Підсумки по розділу 2 

Бухгалтерський облік – це вид діяльності людей, що має свій 

технологічний процес, який охоплює початковий бухгалтерський баланс, 

процес документування фактів господарської діяльності та їх подвійне 

відображення в системі рахунків з наступним узагальненням при складанні 

заключного бухгалтерського балансу.  

Бухгалтерські інформаційні системи надають облікову інформацію, що 

відображає господарську діяльність підприємства. На сучасному етапі 

змінилась орієнтація облікової інформації. Якщо раніше її основним 

користувачем були органи державного управління, то тепер облікова 

інформація є основою для прийняття управлінських рішень як всередині 

підприємства, так і поза ним.  

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється за допомогою 

засобів праці (обчислювальної техніки) і праці обліковців, які обробляють 

специфічні предмети праці (бухгалтерські документи) з метою одержання 

проміжної та підсумкової інформації. Бухгалтерський облік можна 

охарактеризувати як систему, оскільки він має властивості системи – 

наявність зв‟язків (в тому числі зворотних), поділ на частини, наявність 

структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження певної 

структури в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та 

багатоаспектність. 
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Бухгалтерський облік є системою спостереження, вимірювання, 

реєстрації, обробки і отримання інформації у вартісній оцінці про активи, 

капітал, зобов‟язання і господарські операції господарюючого суб‟єкта. 

Бухгалтерський облік є великою системою, тобто системою, яка не 

вивчається одночасно із позиції одного спостерігача в часі або в просторі. Це 

складна система, тобто система, побудована для рішення багатоцільової 

задачі. Далі, система бухгалтерського обліку є підсистемою більш складної 

системи, а саме системи управління. Це документальна система, оскільки 

бухгалтерський облік не може функціонувати без документів. 

Бухгалтерський облік є складною трирівневою системою. Перший 

рівень – методичний, другий – технічний (рівень форми обліку), третій – 

організаційний. На методичному, базовому рівні систему бухгалтерського 

обліку утворюють факти господарської діяльності, що реєструються та 

узагальнюються на бухгалтерських рахунках. Обробка та реєстрація фактів 

господарської діяльності призводять до створення різних форм обліку 

(другий рівень системи бухгалтерського обліку). Взаємодія облікових 

працівників в процесі ведення обліку вимагає управління в бухгалтерії, що 

відбувається на третьому, організаційному рівні системи бухгалтерського 

обліку. 

Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти цілеспрямовану 

діяльність керівників підприємства по створенню, постійному 

впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою 

забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Організація як смислове поняття включає порядок, послідовність або 

систему сукупності предметів або понять. Протилежною організації є 

невизначеність, тобто відсутність порядку. Найбільш широким значенням 

теорії організації є те, що це наука про найбільш загальні принципи та 

закономірності розвитку матеріального світу. В цьому значенні теорія 

організації тісно пов‟язана із теорією систем, теорією управління, 

філософією. Організація на підприємстві органічно проявляється в 

організації виробництва, організації праці та організації управління; тут 

найважливіший практичний внесок організації пов‟язаний з розробкою 

узагальненого підходу до якісно різних явищ – машин, живих організмів, 

людського суспільства, підприємства. 
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Організація управління, або менеджмент – це цілеспрямований вплив на 

колективи людей для досягнення поставленої мети. Організація – це також і 

функція менеджменту, що полягає у формуванні структури підприємства і 

його бухгалтерії, та забезпеченні цієї структури ресурсами, необхідними для 

нормальної роботи (персоналом, матеріалами, обладнанням, грошовими 

коштами тощо).  

Бухгалтерський облік на підприємстві – це виробнича діяльність, це 

процес по переробці інформації, що здійснюється людьми. Таким чином, як і 

будь-який інший керований процес, він потребує вибору однієї з 

альтернатив, тобто управлінського рішення. 

Організацію бухгалтерського обліку розглядають в двох аспектах: по-

перше, як сукупність дій зі створення цілого – системи бухгалтерського 

обліку, підтримання та підвищення її рівня організованості, і, по-друге, як 

специфічну структуру – бухгалтерію, що є результатом організаційної 

діяльності. 

Коли відома мета діяльності та складений її план, необхідно створити 

певну структуру з людей, техніки, інформації, та фінансових ресурсів. Тобто 

при створенні бухгалтерії, як і при створенні всього підприємства та окремих 

його підрозділів використовується організаційна функція менеджменту. 

Сама бухгалтерія як структура є організацією. Вона є системою, яка є 

підсистемою структури більш високого порядку – підприємства. Вона є 

соціальною організацією. Отже, в бухгалтерському обліку присутні 

організація виробництва, організація управління та організація праці. 

Бухгалтерський облік та його організація належать до різних функцій 

управління: бухгалтерський облік – до інформування, а організація 

бухгалтерського обліку – до організації. 

Проблема організації обліку на кожному конкретному підприємстві 

полягає у встановленні такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила 

б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у даному 

випадку розуміється своєчасне формування фінансової й управлінської 

інформації, її вірогідність, доступність і корисність для широкого кола 

зацікавлених користувачів. 

Організація бухгалтерського обліку складається з трьох пов‟язаних 

частин (етапів), що відповідають трьом рівням системи бухгалтерського 
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обліку, та охоплює весь бухгалтерський облік як технологічний процес, в 

якому поєднується жива праця облікових працівників, засоби праці – 

технічне забезпечення бухгалтерського обліку, а також специфічні предмети 

праці – бухгалтерські документи. 

На першому, методичному етапі організації бухгалтерського обліку 

здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються 

документування, інвентаризація, використання синтетичних і аналітичних 

рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та 

зобов‟язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. На цьому 

етапі, що відповідає першому рівню системи бухгалтерського обліку, 

здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

Другий етап організації бухгалтерського обліку – технічний, – це вибір 

форми обліку, що найбільше відповідає галузі, розміру та особливостям 

бізнесу даного підприємства.  

Якщо під час першого та другого етапів здійснюється організація 

ведення облікових записів, то третій етап полягає в організації роботи 

облікового апарату, або іншими словами – це організація управління в 

бухгалтерії.  

Організація бухгалтерського обліку залежить від розміру та специфіки 

діяльності підприємства. Якщо на підприємстві один бухгалтер, то 

організація бухгалтерського обліку звужується до визначення порядку 

ведення облікових записів. При зростанні числа обліковців з‟являється 

потреба в організації роботи облікового апарату.  

Важливими проблемами організації обліку є поділ обліку на види, а 

також інтеграція різних видів обліку. При цьому факти господарського життя 

фіксуються в первинній документації, а первинна інформація у принципі 

повинна бути єдиною як для управлінця та інженера, так і для економіста, 

плановика, бухгалтера, аналітика та маркетолога тощо. Похідна ж 

інформація, заснована на систематизації, групуванні й узагальненні 

первинної, має специфічний характер, що залежить від мети її майбутнього 

використання та користувачів. 

Отже, в процесі комп`ютерної обробки даних відбувається інтеграція 

обробки різних видів первинної економічної інформації, яка 
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використовується різними службами, тобто облікової, планової, нормативної, 

технологічної, виробничої, оперативно-технічної тощо. Це і призводить до 

створення єдиної інформаційної бази, дані з якої потім можуть багато разів 

використовуватися усіма службами та відділами підприємства. Якщо в 

умовах ручної обробки даних різні служби створювали і обробляли 

необхідну інформацію, то в КІСП така обробка представляє собою 

одночасний і єдиний технологічний процес, який приводить до скасування 

паралелізму і дублювання, до застосування принципу однократної фіксації, а 

також єдності і уніфікації (форм документації, показників, класифікації 

інформації, системи кодування тощо). 

При цьому підсумкові документи бухгалтерського обліку складаються з 

використанням всієї наявної в базі даних інформації незалежно від того, хто 

персонально – бухгалтер, економіст або інший працівник – здійснив 

первинну обробку інформації і ввів її в систему. Весь процес облікової 

обробки і систематизації інформації здійснюється поза бухгалтерією і в 

кінцевому рахунку не залежить від поділу обліку на локальні ділянки. 

Завдяки цій особливості вся інформація з господарської діяльності може 

бути отримана як у традиційній “бухгалтерській” формі, так і без прив'язки 

до рахунків бухгалтерського обліку. Іншими словами, на перше місце 

виходить оперативний облік бізнесів-процесів, а на друге – їхнє 

відображення в бухгалтерському обліку. У результаті аналітичне 

навантаження блоку бухгалтерського обліку може бути зведено до мінімуму. 

Так, наприклад, в бухгалтерському обліку зовсім необов'язково 

організовувати облік розрахунків з контрагентами з точністю до договорів, 

рахунків, накладних. Ці зведення можуть бути отримані з відповідних блоків 

оперативного обліку і деталізовані за всіма актуальними розрізами – 

контрагентами, договорами і етапами договорів, рахунками, термінами, 

сумами, предметами постачання тощо.  

Бухгалтерський фінансовий облік необхідний для обчислення 

фінансових результатів господарської діяльності підприємства в цілому з 

наступним поданням суттєвої підсумкової інформації в фінансових звітах.  

Управлінський облік часто розуміють як виробничий облік. Однак в 

розширеному трактуванні під управлінським обліком на підприємстві мають 

на увазі діяльність, яка містить в собі елементи фінансової роботи, 
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економічного аналізу, прогнозування. В цьому розумінні управлінський 

облік за інформаційним змістом і колом вирішуваних завдань набагато 

ширший і різноманітніший, ніж фінансовий.  

З точки зору отримання інформації для прийняття важливих 

інвестиційних рішень необхідним є стратегічний облік (або фінансовий 

менеджмент), який, використовуючи дані бухгалтерського обліку та 

спеціальні прийоми, надає таку інформацію. Задачами стратегічного обліку є 

дослідження зовнішнього економічного середовища, розробка фінансової 

стратегії підприємства, аналіз і планування фінансової діяльності, прийняття 

інвестиційних рішень. 

Традиційний фінансовий облік надає дані про фінансові події тільки 

усередині підприємства. Облік економічних ланцюжків дозволяє простежити 

витрати по всьому економічному ланцюгу створення доданої вартості, від 

постачальника до кінцевого споживача. Іншим важливим видом 

господарського обліку, що базується на даних бухгалтерського обліку, є 

статистичний облік. Його об‟єктом є економічна система держави в цілому. 

Під обліковим законодавством розуміють сукупність правових актів та 

окремих обліково-правових норм, що регулюють бухгалтерський облік. 

Система такого законодавства поділяється на закони та підзаконні акти. 

Основним нормативним актом з бухгалтерського обліку в Україні є Закон 

"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який забезпечує 

одноманітність обліку майна, зобов‟язань, господарських операцій, 

складання і надання достовірної і необхідної користувачам інформації про 

майновий стан підприємств, їх доходи і витрати. Він встановлює єдині 

правові та методологічні засади організації та ведення бухгалтерського 

обліку в Україні. Підзаконними нормативними актами міністерства фінансів, 

що регламентують бухгалтерський облік в Україні, є національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку. 

За ознакою обов‟язкового застосування організаційні документи 

поділяються на державні обов‟язкові та внутрішні нормативні документи 

підприємства. За ознакою конкретизації розрізняють типові та індивідуальні 

документи. За сферою застосування організаційні документи в залежності від 

їх поширення на об‟єкти організації обліку поділяються на такі, що 

регламентують види робіт – обліковий процес (графіки, стандарти), роботу 
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апарату управління (положення про відділи, посадові інструкції тощо), 

обліковий процес і роботу апарату управління одночасно (методичні вказівки 

по веденню обліку в умовах автоматизації обліку). 

При використанні загальних і галузевих положень та інструкцій в 

кожному підприємстві чи установі індивідуально розробляють нормативні 

документи, що регламентують діяльність окремих облікових працівників. Це, 

в основному, Положення про бухгалтерію та посадові інструкції. Типова 

структура Положення про бухгалтерію повинна обов‟язково містити загальні 

положення, мету, організаційну структуру, завдання, функції. Крім того, в 

ній повинні бути визначені права і відповідальність та взаємовідносини з 

іншими функціональними підрозділами, порядок стимулювання, розширення 

та реорганізації. 

Кожне підприємство самостійно встановлює правила організації, 

методології і ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність за 

організацію бухгалтерського обліку на підприємствах та забезпечення 

фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій в первинних 

документах, регістрах і звітності протягом встановленого терміну несе 

власник або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює 

керівництво підприємством. Дотримання законодавства при виконанні 

господарських операцій також повинні забезпечити власники підприємств. 

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік 

документів, що використовуються для первинного відображення 

господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для 

накопичення і систематизації інформації. Перелік документів повинен бути 

затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про 

організацію облікової роботи і може включати: робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку, форми первинних облікових документів, порядок 

проведення інвентаризації, правила документообігу і технологію обробки 

облікової інформації, порядок контролю господарських операцій, обов‟язки 

головного бухгалтера а також інші рішення, необхідні для організації 

бухгалтерського обліку. 

В багатьох країнах світу існує чітка система норм і правил ведення 

бухгалтерського обліку, основами якої є стандарти бухгалтерського обліку. 

Стосовно нормативної документації з бухгалтерського обліку “стандарт” 
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означає комплекс документально оформлених правил ведення обліку. Кожне 

з таких правил визначає термінологію, методи, засоби, сутність обліку при 

відображенні того чи іншого явища. На відміну від інструкцій стандарти 

передбачають, по-перше, декілька варіантів рішення конкретних облікових 

завдань, і, по-друге, розробку облікової політики підприємства. Стандарти 

бухгалтерського обліку базуються на трьох елементах: прецеденти; державні 

процедури-інструкції, які регулюють порядок встановлення стандартів; 

вплив зі сторони недержавних (громадських) бухгалтерських організацій.  

Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та національні. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) – це сукупність 

правил, методів і процедур обліку, розроблених професійними організаціями 

з метою застосування доступних методів і процедур країнами світу. МСБО 

носять рекомендаційний характер. Національні стандарти – нормативи з 

бухгалтерського обліку, які створюються для внутрішнього користування 

окремою країною. Між національними та міжнародними стандартами обліку 

існує тісний зв‟язок. Національні стандарти є первинними. При розробці 

міжнародних стандартів аналізуються національні, вивчається практика 

обліку того чи іншого об‟єкту, що склалася в окремих країнах, і лише потім 

формуються рекомендації з обліку, які носять міжнародний характер.  

МСБО розробляються Комітетом з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, який був створений у 1973 р. в результаті угоди між 

професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Канади, Франції, 

Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії, США. 

Цей комітет визначає основні правила, яких повинні дотримуватися банки і 

небанківські установи при відображенні своїх операцій в обліку та 

визначенні фінансових результатів діяльності. Стандарти постійно 

доопрацьовуються (на теперішній час їх 32).  

Крім КМСБО, питаннями стандартизації та гармонізації обліку в 

світовому масштабі займаються ООН, Організація економічного 

співтовариства і розвитку та Європейський союз. Сутність регулювання 

Європейського союзу полягає в тому, що в кожній країні може існувати своя 

модель організації обліку і система стандартів, що її регулюють. Головне, 

щоб ці стандарти не суперечили аналогічним стандартам в країнах-членах 

союзу, тобто знаходились у відносній “гармонії” один з одним.  
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Одним із рівнів регулювання бухгалтерського обліку в Україні є 

національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, через які 

реалізуються принципи обліку. П(С)БО – це сукупність прийомів і процедур 

організації та методології бухгалтерського обліку і звітності, вироблених 

практикою і узагальнених державою. Наказом Міністерства фінансів України 

станом на 01.09.2001 р. затверджено двадцять три П(С)БО. 

Під обліковою політикою розуміють зведення правил ведення обліку, 

яке визначає методологію бухгалтерського обліку підприємства на поточний 

господарський рік. Обрані способи ведення бухгалтерського обліку повинні 

забезпечувати обліковий процес, в результаті якого формується повна і 

достовірна картина майнового та фінансового стану підприємства. Однак, на 

нашу думку, неправильно розуміти облікову політику як робочий інструмент 

в організації бухгалтерського обліку безпосередньо на підприємстві. 

Найбільш правильним є розуміння облікової політики як принципів та правил 

ведення обліку насамперед в частині оцінки статей фінансової звітності. До 

облікової політики не можуть входити робочий план рахунків бухгалтерського 

обліку, регламент документообігу, структура бухгалтерії тощо. 

Не зовсім коректним є становище, коли документом, в якому фіксується 

положення про облікову політику, є наказ керівника підприємства, який 

складається на кожний наступний звітний рік. Тут часто розробка і реалізація 

облікової політики пов‟язуються з практичним веденням бухгалтерського 

обліку на підприємстві, або з методом його здійснення. Це вже не політика, 

це – внутрішня норма. 

Ми вважаємо, що на початку звітного року на підприємстві слід 

затверджувати документ з назвою “Методологічні принципи 

бухгалтерського обліку”, де визначаються способи ведення бухгалтерського 

обліку, які суттєво впливають на оцінку статей звітів і прийняття рішень 

користувачами фінансової звітності. До них слід віднести: оцінку запасів, 

товарів, незавершеного виробництва і готової продукції; методи амортизації 

основних засобів та нематеріальних активів та інших необоротних 

матеріальних активів; визнання доходів та витрат від реалізації продукції, 

товарів, робіт і послуг; варіанти ведення обліку витрат виробництва, 

створення резервів тощо. Решту положень, що стосуються організації 
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бухгалтерського обліку, слід включити до Наказу або Положення про 

організацію облікової роботи. 

Фінансове моделювання тісно пов‟язане з обліковою політикою. Справа 

в тому, що при оцінці різних статей звітів бухгалтер, використовуючи різну 

облікову політику, може суттєво впливати на відображення господарської 

діяльності в звітності. Якщо подивитися на проблему формування облікової 

політики підприємства з позицій її автоматизації, то є евристична 

інтелектуальна задача пошуку рішення в заданому просторі станів. 

Технологія моделювання обліку вимагає досить складних математичних 

інструментів. З точки зору математики в цьому випадку мова може йти про 

вирішення невизначених систем рівнянь, в яких кількість невідомих більше 

числа рівнянь. В загальному випадку така система має безмежну кількість 

розв‟язків. Для одержання конкретного рішення потрібна додаткова умова, 

наприклад, умова максимізації або мінімізації певних показників (прибутку, 

капіталу, витрат тощо). Ця задача достатньо легко формалізується у модель 

лінійного цілочислового програмування. 
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РРооззддіілл  33  

ООррггааннііззааццііяя  ббууххггааллттееррссььккооггоо  ооббллііккуу  ппррии  

ззаассттооссуувваанннніі  ккооммпп’’ююттееррнниихх  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм  

 

 попередніх розділах ми розглянули роль інформаційних 

комп’ютерних систем в бізнесі, а також з’ясували сутність 

бухгалтерського обліку та його організації в сучасних умовах. Третій розділ 

призначений показати, які саме зміни вносять автоматизовані комп’ютерні 

системи в бухгалтерський облік та його організацію.  

Як змінюються елементи методу бухгалтерського обліку 

(документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та 

подвійний запис, баланс і звітність) в комп’ютерній бухгалтерії? Які 

фактори впливають на розвиток форм бухгалтерського обліку? Чим 

відрізняються паперові та комп’ютерні форми бухгалтерського обліку? Що 

таке електронний обліковий регістр? Як функціонує електронний 

документообіг? Як здійснюється контроль в комп’ютерній бухгалтерії? 

 Цим питанням присвячений третій розділ роботи. 

 

3.1. Трансформація елементів методу бухгалтерського 

обліку при використанні комп’ютерних інформаційних 

систем 

Значення первинних документів в 

бухгалтерському обліку дуже велике. Документ 

є початковим джерелом всієї облікової 

інформації. З іншого боку, приблизно 30 % всіх документів, що створюються 

на промисловому підприємстві, припадає на бухгалтерію. Без документу 

жодна господарська операція не може бути прийнята до обліку. Документи є 

основою, фундаментом, на якому ґрунтується вся облікова робота. Від якості 

документів залежить якість всіх облікових показників, включаючи звітність, 

В 

Первинні документи: 

поняття, реквізити, 

класифікація 
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а документування як процес оформлення господарських операцій 

документами є одним із основних елементів методу бухгалтерського обліку. 

Є декілька точок зору щодо визначення первинних документів. 

Наприклад, проф. М.В. Дембінський, який писав: ―...документи є 

спеціальними бланками, виготовленими типографським способом, в яких 

реєструються ознаки (що називаються реквізитами), які характеризують 

сутність господарських операцій‖ [89, с. 81], ставив на перше місце в ряду 

ознак документів їх матеріальну форму. Доц. Н.М. Грабова писала про 

первинні документи просто як про ―доказ виконаних господарських операцій 

або письмове розпорядження на право їх виконання‖ [82, с. 207]. І це, на 

нашу думку, є більш правильним, оскільки проф. В.С. Спірін зазначав, що ―із 

застосуванням в бухгалтерському обліку комп’ютерів під документами стали 

розуміти і електронні носії первинних даних‖ [265, с. 20]. 

Про первинні документи як про основу обліку писав ще Лука Пачолі у 

відомому ―Трактаті про рахунки і записи‖. Хоча він і не розглядав документи 

як такі свідоцтва, що підтверджують кожну господарську операцію, проте 

вказував на необхідність ведення такого ―первинного документу‖, як 

Меморіалу – книги, в яку ―купець записував всі справи, в такій 

послідовності, в якій вони відбувалися з дня в день, година за годиною‖. Вже 

тут мова йшла про обов’язковість зазначення таких даних, які повинні бути 

відображені в обліку: суб’єкт (хто); об’єкт (що); час (коли); місце (де). 

За проф. М.В. Дембінським [89, с. 83], первинні документи класи-

фікуються за наступними ознаками: а) призначенням; б) за обсягом даних; 

в) за способом використання. За призначенням документи поділяються на: 

а) розпорядчі, що мстять наказ на здійснення господарської операції; 

б) виправдовуючі, які відображають господарські операції, що вже 

здійснилися; в) комбіновані. За обсягом даних він поділяв документи на 

а) первинні; б) зведені, а за способом використання на: а) разові; 

б) накопичувальні. Доц. Н.М. Грабова [82, с. 207] до класифікації документів 

за призначенням додавала ще й документи бухгалтерського оформлення, які 

складають працівники бухгалтерії для підготовки і полегшення облікових 

записів на підставі відповідних первинних документів. Вона слушно зазначала, 

що часто документи за призначенням поєднують в собі ознаки різних видів. 

Крім того, за місцем складання документи бувають внутрішніми (які 

складаються на підприємстві та обертаються в його межах) та зовнішніми 

(складаються на підприємстві або за його межами, але обертаються між 
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підприємствами і організаціями). В залежності від кількості облікових 

позицій розрізняють однопозиційні та багатопозиційні документи. 

Документи також поділяються за способом опрацювання. 

Елементарними неподільними одиницями економічної інформації, що 

містяться в первинному документі, є його реквізити. Реквізити поділяються 

на реквізити-ознаки і реквізити-підстави [2, с. 14]. Реквізити-ознаки 

характеризують якісні властивості об’єкта, що описується, (час і місце 

операції, прізвище, ім’я виконавця, назву операції тощо). Реквізити-підстави 

дають кількісну характеристику явищ, виражену у визначених одиницях 

виміру (сума внеску в гривнях, ставка податку у відсотках тощо). Окремо 

взяті реквізити-ознаки і реквізити-підстави економічного сенсу не мають, 

тому застосовуються тільки в поєднанні один з одним. 

Сьогодні можна виділити наступні обов’язкові реквізити документів: 

назва документу, дата складання, назва та адреса підприємства, де був 

складений документ; зазначення осіб, що брали участь у здійсненні 

господарської операції; зміст операції, вимірники та підписи відповідальних 

осіб. Решта реквізитів визначаються характером операцій, які реєструються. 
 

При розгляді питання про комп’ютеризацію 

первинного документування слід мати на увазі, що 

поняття документу в бухгалтерському обліку і в 

теорії автоматизованої обробки інформації суттєво відрізняються. Поняття 

―електронного документу‖ в інформатиці, або документу, представленого в 

комп’ютері, дуже широке. Всі екрани, екранні форми і дані, представлені на 

комп’ютері, можуть бути розглянуті як документи. Спочатку інформація 

фіксується на магнітному або оптичному диску, потім представляється в форматі 

комп’ютерної програми, і, нарешті, використовується в подальшій діяльності. 

Отже, в інформатиці електронний документ – це сукупність трьох 

складових: фізичної реєстрації інформації; форми подання інформації; 

активізації визначеної діяльності. Саме деяка діяльність і перетворює 

інформацію в документ. Але документ припиняє існування, якщо в 

подальшому над ними не будуть здійснені процедури обробки.  

Питання комп’ютеризації саме бухгалтерського документування 

досліджувалося М.А. Бортником [37], І.І. Ємцем [101], Т.А. Краєвою [153], 

професорами В.Ф. Палієм та Я.В. Соколовим [212] та іншими економістами. 

Зокрема, змістовне дослідження сутності первинного обліку та перспектив 

його удосконалення в сучасних умовах провела доц. Т.А. Бутинець [40]. Зміст 

Електронні   первинні 

документи 
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пропозицій більшості дослідників зводиться до удосконалення форм 

первинних документів та порядку заповнення їх реквізитів для спрощення 

введення інформації до електронного журналу операцій. Але на сьогодні 

технічні засоби дозволяють автоматизувати сам процес заповнення первинних 

документів. Основні відмінності та особливості ведення первинного обліку за 

допомогою комп’ютерів були розглянуті нами раніше [45]. Використання 

комп’ютерів вносить значні зміни в організацію первинного обліку, які 

полягають, по-перше, у використанні електронних носіїв первинної 

інформації, і, відповідно, електронних первинних документів, та, по-друге, в 

автоматичному складанні первинних документів, з чим погоджуються також і 

проф. Д.В. Чистов [304], В. Щербаков [316]. Складання, оформлення та 

зберігання первинних документів при комп’ютеризованому первинному 

обліку має ряд відмінностей від паперової обробки даних, які можуть бути 

представлені наступною схемою (рис. 3.1).  

 Первинна облікова інформація 

Паперовий первинний 

документ 

Електронний первинний 

документ 
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Електронний журнал 

реєстрації первинних 

документів 

Хронологічний масив 

даних 

(журнал операцій) 

Паперовий журнал 

реєстрації первинних 

документів 

перенесення даних 

звірювання 

Заповнення реквізитів первинних документів 

вручну на комп’ютері 

 
Рис. 3.1. Порядок ведення комп’ютеризованого первинного обліку  

Первинний документ може складатись вручну безпосередньо на місці 

здійснення господарської операції без створення електронного первинного 

документу. Потім цей документ передається до бухгалтерії для обробки. 

Бухгалтер (оператор) створює за ним облікову фразу – сукупність реквізитів 

для зберігання в комп’ютерній базі даних, в т.ч. проводку, яка додається до 

хронологічного масиву даних – журналу операцій. Паралельно цей документ 

реєструється вручну в журналі реєстрації первинних документів.  
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При комп’ютеризованому обліку первинний документ може складатись 

або в бухгалтерії, або на робочих місцях облікових працівників – в 

підрозділах підприємства – за допомогою комп’ютерів, що підключені до 

локальних та глобальних обчислювальних мереж, причому документи, що 

зберігаються на електронних носіях інформації, можуть не мати паперових 

аналогів. Електронний документ реєструється в комп’ютерному журналі 

реєстрації первинних документів, а проводки, що за ним створюються 

(облікова фраза), додаються до електронного журналу операцій. 

Отже, в первинному обліку, який є важливою (а на думку 

проф. Г.Г. Кірейцева [134] – головною) частиною обліку, при застосуванні 

КІСП відбуваються значні зміни. Т.А. Краєва [153] наводить наступні 

відмінності технології первинного документування в комп’ютеризованих 

системах: а) накопичення і первинна обробка облікових даних базуються на 

персональних комп’ютерах, які встановлюють безпосередньо на робочих 

місцях облікових працівників (в цехах, на складі, в бухгалтерії). При цьому 

скорочується потік паперових документів та здійснюється перехід до 

безпаперової технології обліку; б) обробка даних первинного обліку 

здійснюється за принципом об’єднання процесів складання первинного 

документа та введення його до комп’ютерної бази даних. 

На нашу думку, сюди слід додати і третю характерну відмінність 

комп’ютеризованого документування: можливість автоматичної реєстрації 

первинної інформації за допомогою таких засобів, як технологічні датчики, 

сканери штрихових кодів (для обліку товарно-матеріальних цінностей), 

касові апарати (для обліку виручки від реалізації в роздрібній торгівлі), 

смарт-картки (для обліку праці і заробітної плати), ваги, годинники, 

лічильники, вимірювальна тара тощо. Така технологія первинного обліку 

дозволяє без будь-якої попередньої реєстрації облікових даних та їх 

накопичення отримати всі необхідні звітні дані безпосередньо на підставі 

первинної інформації. При цьому зведені первинні документи створюються 

періодично після здійснення господарських операцій. 

Однак зазначимо, що при безпаперовій технології бухгалтерського 

обліку залишається дуже важлива проблема, про яку писав ще 

проф. В.Б. Івашкевич [116], і яка досі до кінця не вирішена – забезпечення 

юридичної обґрунтованості облікових даних та юридичної доказовості 

електронних первинних документів. 
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Важливим компонентом системи моделей 

подання та інтерпретації облікових даних, які 

використовуються при створенні комп’ютер-

них систем бухгалтерського обліку (КСБО), є модель документування, яка в 

них використовується. Вона визначає правила формування, зберігання, 

інтерпретації та обробки документів. 

У представлених на українському ринку системах робота з первинними 

документами відбувається по-різному. Як зазначає Л. Пічугіна, у ряді 

програм, де декларується документарність обліку, кожен господарський 

документ, що вводиться, є тільки допоміжним засобом для формування 

записів на рахунках бухгалтерського обліку [219].  

В сучасних програмах застосовуються чотири основні моделі 

інтерпретації первинних документів (рис. 3.2): 

 
Доповнення до 

господарських 

операцій 

Засіб формування 

записів масиву 

господарських 

операцій 

Допоміжний 

інформаційний 

об’єкт 

Повна модель 

документообігу 

Документ 

 
Рис.3.2. Основні моделі інтерпретації первинних документів в комп’ютерних 

програмах бухгалтерського обліку 

В програмах, заснованих на моделі документів як доповнень до 

господарських операцій, найголовніша складова інформаційної бази системи 

обробки облікових даних – масив господарської інформації (у вигляді 

господарських операцій). Передбачається, що при введенні в базу даних 

інформації, сформованої без застосування КСБО в паперових первинних 

документах, бухгалтер повинен перетворити її вручну або за допомогою 

програми в записи масиву господарських операцій. В програмах цього типу 

центральним є поняття господарської інформації, а документи, які 
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формуються в системі, трактуються як вихідні форми, побудова яких 

проводиться автоматично або за запитом після введення даних про операцію. 

Така інтерпретація документів була характерна головним чином для ранніх 

версій багатьох програм ведення бухгалтерського обліку, нині широко 

розповсюджених, а окремі елементи даного підходу збереглись і в існуючих 

версіях. Наприклад, в програмі ―Финансы без проблем‖ більшість документів 

інтерпретуються саме так – для того, щоб за допомогою програми 

сформувати документ, необхідно попередньо ввести дані господарської 

операції. При використанні цієї моделі документи, які створює система, 

окремо в базі даних не реєструються, а ті, що формуються в системі, 

зберігаються прив’язаними до того чи іншого запису масиву господарських 

операцій без зв’язку з іншими документами.  

Ця інтерпретація первинних документів певною мірою входить у 

протиріччя з нормальним порядком облікового процесу, при якому операція 

відображається в обліку тільки після складання та затвердження документів. 

При застосуванні такої моделі саме операція стає основою для формування 

документу. Перевага такого підходу полягає в простоті роботи з даними, 

оскільки формування документу здійснюється паралельно з його 

відображенням в обліку. Однак, в цій моделі не передбачений часовий лаг 

між формуванням документу та відображенням операцій на його основі 

(документ може бути складений, але не затверджений, в той час коли 

програма вже сформувала для нього відповідні записи на рахунках).  

Для програм, які використовують модель документів як засобу 

формування записів масиву господарських операцій, характерно те, що 

документ тут є лише формальним підґрунтям для створення проводок. В 

програмі існує той чи інший набір форм, які визначають структуру введення 

інформації, притаманну тому чи іншому документу. На основі  даних, 

введених за цим макетом, програма формує відповідні для документа записи 

масиву господарських операцій. Після цього зв’язок документа з ними 

втрачається, а введені записи, як правило, інтерпретуються як 

―підтвердження‖ і завжди відображаються при розрахунку оборотів по 

рахунках.  

Цю модель також не можна вважати повноцінною моделлю 

документообігу, оскільки тут документ розглядається тільки як допоміжний 

засіб для введення записів масиву господарських операцій та не враховується 

складний характер його руху.  
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Використання перших двох моделей може бути виправдано в тому 

випадку, якщо запис про господарські операції по незатвердженому 

документу є ―прогнозним‖, тобто до моменту реального здійснення операції 

по виписаному документу такий запис зберігається в базі даних, але не 

змінює сальдо та обороти рахунків. Після реального здійснення операцій 

бухгалтер помічає їх як ―проведені‖, і з цього моменту вони приймаються до 

уваги системою при виконанні розрахунків.  

Модель інтерпретації документів як допоміжних інформаційних 

об’єктів використовується в багатьох системах комп’ютерного обліку. 

Наприклад, в типових конфігураціях програми ―1С:Бухгалтерия 7.7‖, 

розробках фірм ―Парус‖, ―Інтелект-сервіс‖, ―Аверс‖ та інших підтримується 

технологія проведення як первинних документів, що формуються в системі, 

так і тих, що надходять ззовні В цій моделі, як і в попередній, існує 

можливість формування бухгалтерських записів не тільки напряму, але й 

шляхом контирування документів, які вводяться в базу даних системи. На 

відміну від двох попередніх моделей, тут момент реєстрації документа в базі 

даних системи та момент його відображення в обліку можуть не збігатися. 

Документи, введенні без підтвердження користувача та без формування 

проводок на їх основі, не впливають на обороти рахунків. Документи 

зберігаються в окремих реєстрах та можуть бути неодноразово відкориговані. 

Бухгалтер в будь-який момент може переглянути потрібний документ, а також 

роздрукувати вибірку з реєстру, яка задовольняє заданому набору критеріїв 

(наприклад, відібрати та роздрукувати перелік документів, певним чином 

пов’язаних з конкретною організацією або фізичною особою). 

Програмним засобам, які базуються на застосуванні технології роботи з 

документами за схемою ―введення – відображення в обліку‖, притаманна 

природність роботи з вихідною інформацією, при цьому основне завдання 

користувача полягає в заповненні полів екранної форми, яка відповідає 

зовнішньому вигляду документу. В більшості програм, заснованих на цій 

моделі, існує взаємозв’язок введених документів та сформованих на їх 

підставі записів масиву господарських операцій. При зміні полів документу 

автоматично або за запитом змінюються і відповідні проводки. Звичайно, 

взаємозв’язок документів в даному випадку спостерігається лише непрямо: 

через можливість формувати одні документи на підставі інших або через 

механізм хронологічного взаємозв’язку записів масиву господарських 

операцій, як, наприклад, в програмному комплексі ―БЕСТ‖ або в типових 
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конфігураціях програми ―1С:Бухгалтерия‖. Це пояснюється тим, що ця 

модель передбачає відокремлення дій по реєстрації документів в базі даних 

від їх перетворення в записи масиву господарських операцій.  

В системах, заснованих на повній моделі документування, головним є 

не формальний принцип взаємозв’язку документів та записів масиву 

господарських операцій, а обслуговування системи зв’язку між документами 

різних типів (системи ―Галактика‖, Abakus Financial, Concorde XAL та ін.).  

Відмітимо, що деякі поширені програмні системи також дозволяють 

побудувати порядок обробки документів на основі повної моделі 

документування. Наприклад, в типових конфігураціях програми 

―1С:Бухгалтерия‖ традиційно реалізується подібна модель. Однак, за 

рахунок вбудованих засобів програмування треба забезпечити повну 

підтримку міждокументних зв’язків. 

Основною перевагою повної моделі документування є те, що вона 

забезпечує взаємодію електронних копій документів. Завдяки цьому системи, 

які найбільш послідовно реалізують цю модель, можуть використовуватись 

не тільки бухгалтерією, але й іншими службами управління, оскільки 

дозволяють отримувати з документів інформацію про рух грошових коштів, 

товарно-матеріальних цінностей та стан взаєморозрахунків. Базовим 

елементом такої системи є документ разом з набором унікальних зв’язків з 

іншими документами, які використовуються в системі управління. 

Бухгалтерські проводки тут є вторинною інформацією. Отже, рахунки та 

проводки можуть бути звільнені від невластивого їм технологічного 

навантаження, яке існує в системах з домінуючим принципом подвійного 

запису. При цьому факт відображення або невідображення того чи іншого 

документу в бухгалтерському обліку ніяк не впливає на функціонування 

інших підсистем управління, за рахунок чого всі модулі бухгалтерського 

контуру системи можуть використовуватись незалежно від інших підсистем. 

При цьому бухгалтерія має можливість працювати з документами в зручному 

для себе режимі. Зокрема, можна налагодити систему так, щоб контирування 

давало результати, узагальнені за пачками документів. В системах, 

побудованих на основі моделі третього типу, це не завжди можливо. 

Таким чином, повна модель документування послідовно вирішує 

проблеми розподілу функцій бухгалтерського та оперативно-технічного 

обліку за рахунок можливості отримання будь-якої узагальнюючої 

інформації поза системою бухгалтерських рахунків. При використанні інших 
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моделей документообігу значна її частина зберігається на рахунках 

бухгалтерського обліку. Однак слід відмітити, що для невеликих 

підприємств повна модель документування може виявитись технологічно 

надлишковою. 

Інвентаризація завжди була одним із важливих 

моментів облікової роботи, який дозволяв привести 

облікові дані у відповідність до реального стану 

речей на підприємстві. Базові елементи інвентаризаційної роботи знаходимо 

ще у працях Луки Пачолі [214], який писав про порядок складання інвентарю 

та про ―позначки‖ на предметах довгострокового користування (інвентарні 

номери), а також Анжело де Пієтро, який досить повно розвинув вчення про 

інвентаризацію та вперше запровадив класифікацію інвентаризації на 

переоблік рухомого та нерухомого майна та цінних речей. 

З великої кількості наукових і методичних праць, що були написані 

радянськими та, пізніше, українськими авторами, і в тому чи іншому ступені 

присвячені проблемам інвентаризації, назвемо глибоке монографічне 

дослідження доц. С.В. Бардаша ―Інвентаризація: теорія, практика, 

комп’ютеризація‖ [21]. Автор всебічно дослідив процес інвентаризації, в 

тому числі і при застосуванні комп’ютерної техніки, та розвинув вчення про 

інвентаризацію як про елемент методу бухгалтерського обліку та як про 

метод господарського контролю. Його дослідження показали, що сутність 

інвентаризації в умовах комп’ютеризації обліку не змінюється, хоча в 

процедурі є певні відмінності. 

На можливість механізації і автоматизації інвентаризації на 

промислових підприємствах вказував М.П. Рябчиков [244]. На його думку, 

це може суттєво прискорити терміни проведення інвентаризації та 

визначення її результатів. Такого прискорення можна досягти завдяки 

завчасній підготовці майже всіх реквізитів інвентаризаційного опису, за 

винятком графи ―фактична наявність‖, та автоматизованого складання 

порівняльних відомостей.  

Особливістю практики проведення інвентаризації до цього часу є те, що 

перевірка в натурі товарно-матеріальних цінностей заснована на застосуванні 

ручної праці. Виконання великого обсягу робіт при знятті фактичних 

залишків з об’єктів майна є трудомісткою ділянкою, тому що необхідно 

перевірити десятки і сотні тисяч одиниць елементів об’єкту, їх якість і ціну, 

провести таксування і підрахунки підсумків в інвентаризаційних описах. В 

Автоматизація 

процедури 

інвентаризації 
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окремих випадках намагання скоротити строки інвентаризації при ручному 

способі їх оформлення і обробки призводить до їх неякісного та 

несвоєчасного проведення, і, відповідно, до невиявлення фактів розкрадань 

та зловживань. У зв’язку з цим постає проблема використання в процесі 

інвентаризації обчислювальної техніки і комп’ютерних програм. 

При здійсненні ідентифікації елементів об’єкту інвентаризації 95 % часу 

витрачається на перевірку їх комплектності, цілісності упаковки тощо. 

Можливості комп’ютерів дозволяють забезпечити порівняння фактичних 

залишків товарів з обліковими даними на підставі введеної в базу даних 

інформації про облікові і фактичні залишки товарів. При введенні такої 

інформації на початковій стадії виключаються показники ціни і вартості. Такі 

показники вводяться на кінцевій стадії інвентаризаційного процесу – 

виведенні результатів інвентаризації, з метою виявлення недостач, надлишків, 

пересортування, природного убутку і остаточного визначення кінцевих 

результатів інвентаризації. При цьому слід використовувати постійну базу 

даних з переліком товарів (інших цінностей), де кожному номенклатурному 

номеру (номеру по прейскуранту, артикулу), сорту товару відповідає певна 

облікова ціна.  

Методика проведення інвентаризації за допомогою комп’ютерної 

техніки може бути представлена у вигляді наступної схеми (рис. 3.3). 

 

Визначення облікових даних про залишки 

товарів на момент інвентаризації 

Визначення фактичних залишків товарів. Запис 

інформації в комп’ютерну базу при скануванні 

Складання і контроль інвентаризаційних описів 

Складання і обробка порівняльних відомостей 

(групування і отримання результатів 

інвентаризації) 

Ідентифікація товару по штриховому коду 

Комп’ютеризовані процедури 
інвентаризаційного процесу 

Проведення коригуючих записів 
 

Рис. 3.3. Комп’ютеризований сегмент інвентаризаційного процесу 
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Отже, є можливість майже повністю комп’ютеризувати процес 

проведення інвентаризації товарів, тобто штучних предметів, на яких можна 

проставити штрих-коди. Таке проведення інвентаризації розв’язує одразу 

декілька проблемних питань, а саме: дотримання об’єктивності, точності 

результатів, терміну проведення, зменшення обсягу затрат праці. Недоліком 

проведення інвентаризації шляхом сканування штрих-кодів є те, що сканер 

не може визначити повторно відсканований один і той самий товар. 

В Радянському Союзі спроби автоматизувати інвентаризаційний процес 

здійснювалися ще в 60-х роках XX ст. Так, за даними Н. Фархутдінова [284, 

с. 34] у 1964 р. на торговельних базах почали створюватись спеціальні 

машинно-обчислювальні станції, при яких організовували машинно-лічильні 

бюро, обладнані фактурними машинами. Така механізація обліку руху 

товарів сприяла поліпшенню роботи бази, а також механізації процесу 

інвентаризації. Після підрахунку фактичної наявності товарно-матеріальних 

цінностей інвентаризаційна комісія зазначала кількість товарів в картці 

складського обліку і завіряла ці дані підписами членів комісії. Потім картки 

надходили в машинно-рахункове бюро, де складався опис – порівняльна 

відомість. При виявленні пересортування інвентаризаційна комісія разом з 

бухгалтером, який вів складський облік, здійснювала його залік, після чого 

опис – порівняльну відомість – знову передавали в обчислювальний центр 

для виведення остаточного результату. 

Застосування фактурних машин дозволило впровадити ярличний 

метод проведення інвентаризації. В.Д. Андрєєв зазначав, що таке 

нововведення дозволяло на 35-40 % скоротити час проведення 

інвентаризації [10, с. 96-97]. За ярличним методом перед початком 

інвентаризації матеріально відповідальною особою складався товарний звіт 

або реєстр здачі документів з оприбуткування і вибуття цінностей, які 

передаються на обчислювальний центр, де формувалась машинограма 

фактичної наявності товарів із зазначенням кількості залишків товару і тари 

за даними бухгалтерського обліку на день інвентаризації. Фактичну ж 

наявність товарів і тари інвентаризаційна комісія одержувала після 

перевірки цінностей в натурі. Ця інформація відображалась в спеціально 

виділених графах: товари на складі, товари, підготовлені до відвантаження, 

але не здані транспортній організації, і товари, що знаходяться в 

приміщенні товарних зразків. У випадку розбіжностей даних по окремих 

товарно-матеріальних цінностях про їх фактичну наявність з даними 
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бухгалтерського обліку інвентаризаційний опис здається на обчислювальний 

центр для складання порівняльної відомості за результатами інвентаризації, яка 

потім оформлювалась у встановленому порядку. 

Тут можна погодитись з доц. С.В. Бардашем [21, с. 289] та доц. 

В. Мурашком [189], що традиційні організаційні прийоми: перерахування, 

зважування, перемірювання, контрольний обмір і в умовах комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку зберігають своє значення. Їх застосування 

пояснюється неможливістю повного уникнення помилок при визначенні 

фактичної наявності цінностей.  

 

Для забезпечення інформацією комп’ютери-

зованої системи управління підприємством на 

етапі впровадження комп’ютерної системи обліку 

проводиться кодування різних матеріальних цінностей (матеріалів, товарів, 

необоротних активів), що обліковуються. Розроблено та застосовується багато 

різноманітних систем та правил кодування (коди номенклатур товарів, 

інвентарні номери об’єктів, бухгалтерські проводки господарських операцій 

тощо), одним з видів якого є штрихове кодування.  

Штриховий код – це особлива система кодування інформації про 

товарно-матеріальні цінності у вигляді послідовності темних та світлих смуг, 

що зчитується автоматичним цифровим пристроєм. Системи штрихового 

кодування давно і успішно використовуються в усьому світі, а зараз стали 

активно застосовуватись і на українському ринку. Цьому сприяє широкий 

вибір різноманітних приладів для зчитування і нанесення штрихових кодів, а 

також поява в другій половині 1996 року великого асортименту касових 

апаратів, занесених до Державного реєстру і здатних працювати зі сканерами 

штрихових кодів. Відповідні українські законодавчі акти [225] створюють 

необхідні юридичні умови для масового впровадження технології обліку з 

використанням штрихових кодів. 

Однак досвід впровадження штрихового кодування показав, що для 

практичного отримання вагомих результатів необхідні наступні три 

компоненти: апаратні засоби, що здійснюють нанесення і зчитування 

штрихових кодів; програмне забезпечення, яке дозволяє ефективно 

взаємодіяти з апаратними засобами для вирішення задач інвентаризації, 

касового обслуговування тощо; персонал для роботи з програмно-

апаратними засобами. 

Штрихове кодування 
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цінностей 
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Вперше маркування штриховими кодами почали застосовувати у США. 

У 1949 році Джо Вудленд і Берні Сільвер отримали патент на технічний 

прилад для зчитування штрихового коду на касовому терміналі. 1973 року в 

США з’явився ―Універсальний товарний код‖ (Universal Product Code – 

UPC) для використання у промисловості й торгівлі. У Західній Європі для 

ідентифікації споживчих товарів з 1977 року впроваджено систему під 

назвою ―Європейський артикул‖ (European Article Number – EAN). Існує 

понад 30 видів штрихових кодів, більшість з яких мають вузьку сферу 

вжитку. Найпоширеніші з них – EAN-13, EAN-8, EAN-128. У вересні 1994 

року була створена Асоціація товарної нумерації ―ЄAН-Україна‖.   

Підприємствам торгівлі, які застосовують електронні системи контролю 

та управління товарно-грошовим обігом, для впровадження технології 

штрихового кодування необхідно придбати сканери штрихових кодів, за 

допомогою яких проводиться автоматична ідентифікація товарів, та, в 

окремих випадках, принтери друку штрихових кодів для маркування товарів.  

Технічні засоби для роботи зі штрих-кодами вибирають відповідно до 

завдань, що стоять перед підприємством. У невеликих торгових точках 

найдоречніші – ручні сканери, а у великих універсамах і супермаркетах зі 

спільним вузлом розрахунку – стаціонарні сканери-столи. На оптових 

складах раціональніше використовувати багатоплощинні лазерні сканери, як 

і на конвеєрному виробництві. Потрібно звернути увагу на такі технічні 

характеристики сканерів, як ширина захвату і роздільна здатність. 

Доцільніше купувати прилади з низькою контрастністю, що дозволяють 

зчитувати код навіть із забруднених етикеток.  

Штрих-код може позитивно вплинути на діяльність виробничого або 

торговельного підприємства: автоматизована ідентифікація товару спрощує 

облік, прискорює процес обслуговування клієнта тощо. Власне, в розвинених 

країнах штрих-кодування дозволяє суттєво скоротити чисельність персоналу.  

 

Проблема правильної оцінки матеріальних 

цінностей, витрат та зобов’язань завжди була 

однією з ключових в бухгалтерському обліку. Як 

правило, в кожному окремому випадку для 

господарської операції є не менше двох варіантів оцінки суми операції. 

Наприклад, оцінка матеріалів за методами ЛІФО, ФІФО та ін., оцінка товарів 

за купівельними або продажними цінами тощо. 

Можливості оцінки  

в комп’ютерних 

облікових програмах 
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При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті в 

українському бухгалтерському обліку оцінка їх здійснюється за одним з 

таких методів [222, п.16]: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 

запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО); собівартості останніх за часом надходження 

запасів (ЛІФО); нормативних затрат; ціни продажу. 

В умовах паперової бухгалтерії обліковець, формуючи обліковий запис, 

змушений обирати тільки один варіант оцінки, свідомо обмежуючи 

інформацію, яка могла бути корисною для потреб управління. До того ж, 

бухгалтер звичайно обирає не найбільш прийнятний з точки зору 

економічної доцільності спосіб оцінки, а найменш трудомісткий. 

В своїй фундаментальній праці, присвяченій проблемам бухгалтерської 

оцінки, доц. Н.М. Малюга цілком слушно стверджує, що в умовах 

комп’ютеризації обліку ―...є можливість відображати багатоваріантні оцінки, 

орієнтуватися в різних властивостях об’єкта, якщо їх слід приймати до уваги‖ 

[177, с. 333]. Дійсно, сучасні комп’ютерні програми бухгалтерського обліку 

мають декілька унікальних можливостей щодо здійснення оцінки. По-перше, є 

можливість зберігати для одного об’єкта аналітичного обліку (наприклад, 

товару) декілька реквізитів-ознак, які дають йому різнобічну характеристику. 

Такими реквізитами можуть бути і різні ціни цього товару (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Фрагмент комп’ютерного довідника “Товари” програми “1С:Бухгалтерия 7.7” 

№ 

з/п 
Назва 

Облікова 

ціна, грн. 

Реквізити 

Од. 

виміру 

Ціна 
продажу, 

грн. 

Термін 
зберігання, 

діб 
Тип тари 

1 Борошно 1 гат. 2,00 кг 2,80 60 мішки 

2 Крупа гречана 1,50 кг 2,00 90 пакети 

Цікаво, що багато програм, наприклад, ―1С:Бухгалтерия 7.7‖, 

―Галактика 5.71‖ дозволяють динамічно міняти місцями значення облікової 

ціни та іншої ціни, що занесена в реквізит довідника. Наприклад, при 

оприбуткуванні товару від постачальника використовується купівельна ціна, 

а при формуванні накладної на відвантаження товарів покупцю – продажна. 

На практиці бухгалтери використовують тільки один метод оцінки 

вибуття для всіх запасів. Однак положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 9 передбачає, що один метод оцінки повинен застосовуватись 
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тільки для тих запасів, які мають однакове призначення та однакові умови 

використання [222, п.16]. Застосування комп’ютерних програм дозволяє 

використовувати найбільш оптимальний спосіб оцінки окремо для кожної 

групи запасів, не збільшуючи трудомісткості обліку. 

Особливо важливе практичне значення мають можливості 

комп’ютерних програм щодо оцінки товарів на торгових підприємствах. 

Історично більшість комп’ютерних програм складського та оперативного 

обліку були створені для потреб оптової торгівлі. Роздрібна торгівля має ряд 

специфічних особливостей, яким в більшості програм надається мало уваги. 

Перш за все, більшість торговельних програм розраховані на облік за 

собівартістю (за цінами придбання), тоді як в роздрібній торгівлі облік 

товарів ведеться за продажними цінами. Для роздрібної торгівлі характерні 

операції переоцінки та уцінки, зміна цін продажу по всьому підприємству, а 

також по кожній торговельній точці окремо, розрахунок ціни продажу на 

основі купівельної, декілька продажних цін на різні партії одного і того ж 

товару (партіонний облік).  

Перерахуємо особливості оцінки товарів, які мають програми, що 

досить ефективно автоматизують облік в роздрібній торгівлі, наприклад, 

―Аспект‖, ―БЭСТ‖, ―1С:Торговля‖: 

 облік товарів ведеться за продажними цінами, при цьому також 

можливий облік в закупівельних цінах. Всі внутрішні операції (внутрішні 

переміщення, списання товару) здійснюються за продажними цінами; 

 ціна на товар залежить від часу і може залежати від місця зберігання, 

партії і, можливо, від інших ознак. Таким чином, на один товар можуть бути 

встановлені декілька цін, причому кожна з цих цін поширюється на суворо 

визначену кількість товару, а не на весь товар, як в оптовій торгівлі. В 

оптовій торгівлі також може встановлюватись декілька цін на один товар, 

але, на відміну від роздрібної торгівлі, ці ціни встановлюються на весь товар 

і наперед невідомо, яку кількість товару буде продано по одній ціні, а яку – 

по іншій. Програма може показати історію зміни ціни на товар в часі; 

 програма забезпечує можливість проведення переоцінки або уцінки 

як всього товару, так і будь-якої її частини, при цьому формуються 

відповідні документи (акт переоцінки, акт про списання товару). Існує 

можливість проведення переоцінки по прибутковому документу, визначення 

ціни продажу на підставі торгової націнки, переоцінки ―заднім числом‖. 
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В умовах комп’ютеризації обліку облік витрат на 

виробництво повинен бути нормативним. Основними 

завданнями розробки і впровадження нормативного 

методу обліку є підвищення рівня і ступеня деталізації нормування витрат, 

обчислення впливу зміни норм на величину фактичної собівартості, виявлення 

відхилень від норм за причинами, місцям виникнення і центрами 

відповідальності. Технічно обґрунтоване, максимально диференційоване 

нормування витрат за видами, місцем формування витрат і об’єктами 

калькулювання, системне виявлення і облік змін норм створюють необхідну і 

достатню інформаційну базу для управління собівартістю продукції і 

пов’язаними з нею іншими якісними показниками виробничо-фінансової 

діяльності підприємства. Як вважає проф. В.Б. Івашкевич, ―експлуатаційні 

можливості ЕОМ дозволяють без суттєвого збільшення трудомісткості 

обчислити нормативну, а в подальшому – планову і звітну калькуляції по всій 

номенклатурі продукції, що випускається, по кожній модифікації виробу або 

виду використання‖ [116, с. 128-129]. Дійсно, при цьому немає необхідності 

виконувати всю сукупність розрахунків по кожному виробу, обчислювати і 

зберігати в базі даних результати таких розрахунків. Розрахунок нормативної 

собівартості виду продукції може проводитися за запитом шляхом вибірки, 

систематизації і сумування нормативів деталей і інших первинних елементів, 

які в нього входять. 

В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів існує 

можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше 

число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного 

місяця. Це дозволяє відмовитися від щомісячного перерахунку залишків 

незавершеного виробництва у зв’язку із змінами норм на початок місяця і 

більш точно обчислювати фактичну собівартість товарного відпуску 

продукції. 

Зазначимо також, що при комп’ютерній бухгалтерії через розширені 

можливості аналітичного обліку можлива побудова багаторівневих розрізів 

статей витрат, необхідних для потреб управління, а також облік витрат за 

центрами відповідальності. Припустимо, необхідно деталізувати витрати по 

цехах, видах продукції і видах витрат. Багаторівнева аналітика в одному 

розрізі тут не допоможе – отримавши підсумки, наприклад, по цехах, ми не 

отримаємо підсумків за видами продукції. В сучасних  комп’ютерних 

Автоматизація 

калькулювання 
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системах, наприклад, в програмах ―1С:Бухалтерия 7.7‖, ―Галактика 5.71‖ 

така задача може бути вирішена наступним чином: 

 для кожного виробничого підрозділу відкривається окремий 

субрахунок 23-го рахунку; 

 види витрат задаються окремим переліком аналітичних статей 

―витрати‖; 

 для деталізації за видами продукції використовується довідник 

―номенклатура‖. 

Така схема калькуляції дозволить отримати інформацію про: витрати 

певного виду ресурсів на одиницю окремого виробу по конкретному 

підрозділу; витрати за видами і  групами продукції; витрати по підрозділах; 

витрати за видами витрат або за групами витрат (тут використовуються різні 

рівні аналітичного обліку). 

Можливості організації аналітичного обліку доповнюються гнучкими 

засобами формування операцій, що дозволяють, наприклад, розносити 

загальновиробничі витрати пропорційно заробітній платі в основному 

виробництві. 

 

В основі інформаційної моделі 

кругообігу засобів господарського об’єкту – 

підприємства лежить система рахунків 

бухгалтерського обліку, що є класифікаційними ознаками об’єктів обліку. 

План рахунків – це та облікова модель, що складає основу інформаційної 

системи бухгалтерського обліку [211, 212, 235, 210]. Отже, професори В.Ф. 

Палій та Я.В. Соколов вважають, що бухгалтерська динамічна інформаційна 

модель підприємства проявляється у вигляді саме сукупності бухгалтерських 

рахунків, їх кореспонденції і деталізації даних в системах аналітичного 

обліку. Ця модель визначає загальну структуру облікової інформації, в той 

час як ступінь деталізації інформації залежить від характеру зв’язків 

інформаційної бази даних у формі обліку. 

Основні відмінності при роботі з бухгалтерськими рахунками в 

комп’ютерних програмах полягають в наступному: 

 є можливість одночасного ведення обліку в декількох планах рахунків; 

 можливості аналітичного обліку значно розширені. 

Робота з планами  

рахунків в комп’ютерних 

облікових програмах 
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Багато програм, наприклад, ―Галактика 5.71‖ та ―1С:Бухгалтерия 7.7‖, 

дозволяють вводити проводки одночасно в декількох робочих планах 

рахунків. Це може бути корисним в декількох випадках: 

а) якщо за первинним документом одночасно формується дві групи 

проводок – одна в національному плані рахунків, а інша – в плані рахунків 

іноземного партнера або власника; 

б) при відокремленому веденні на підприємстві управлінського обліку; 

в) при відокремленому веденні обліку відокремлених підрозділів 

підприємства (філій) з наступною консолідацією. 

При цьому номер, точніше, код рахунку, складається з досить великої 

кількості цифр і літер, в межах якої допускається будь-яка система 

кодування рахунків. В найбільш розвинутих програмних системах план 

рахунків може містити і опис кореспонденції кожного рахунку, так що 

програма просто не дозволить здійснити неправильний бухгалтерський 

запис. 

 

Як зазначив проф. З.А. Шнейдман, ―задачі 

на рівні аналітичного обліку мають найбільшу 

питому вагу на усіх ділянках бухгалтерського 

обліку і служать для отримання аналітичної бухгалтерської інформації, яка 

деталізує і конкретизує результатну інформацію, що отримується в задачах 

на рівнях синтетичного обліку і звітності‖ [313, с. 49].  

Природно, що в умовах використання комп’ютерів багато авторів 

наполягали на поглибленні аналітичного обліку. Одні (проф. П.О. Додонов) 

бачили п’ятирівневу ієрархію рахунків, інші (проф. В.Ф. Палій) – паралельні 

ієрархічні розрізи. Проф. В.Ф. Палій писав, ―що тепер виникає можливість в 

межах одного синтетичного рахунку одержати декілька різних систем 

аналітичних рахунків, які, в свою чергу, всебічно відображають первинну 

інформацію. В кожній системі аналітичних рахунків інформація групується і 

узагальнюється в інтересах управління за певним принципом‖ [209, с. 33]. 

Саме за цим підходом організований аналітичний багатовимірний облік в 

сучасних системах, таких, наприклад, як ―1С:Бухгалтерия 7.7‖, 

―Галактика 5.71‖, ―Янус‖. Аналітичний облік в бухгалтерських системах 

ведеться шляхом встановлення зв’язків між конкретною проводкою, сумою, 

кількісним показником і об’єктом (об’єктами) обліку. 

Аналітичний облік в 

комп’ютерних 

облікових програмах 
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Наприклад, облік матеріалів на рахунку 20 ―Виробничі запаси‖ ведеться 

як в розрізі номенклатури, так і по складах. Це дозволяє формувати звіти як 

по складах з розбивкою по матеріалах, так і по матеріалах з розбивкою по 

складах. Третій розріз аналітики по рахунку 20 ведеться за матеріально 

відповідальними особами. 

В сучасних комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку 

припустиме використання від 3 до 5 розрізів аналітичного обліку по 

кожному синтетичному рахунку. Це дає можливість організувати ведення 

аналітичного обліку в повній відповідності з вимогами до затвердженого 

Плану рахунків і отримувати всю необхідну звітність з потрібним рівнем 

деталізації. Проте це не виключає побудови аналітичного обліку і за 

глибоким ієрархічним принципом. Тут розробники програмного 

забезпечення також в цілому дотримуються теоретично розробленої 

концепції, яка передбачає суворе обмеження використання субрахунків і 

розширення номенклатури аналітичних рахунків (проф. П.О. Додонов 

[94, 93], проф. В.Б. Івашкевич [116], проф. В.Г. Макаров [175], 

проф. К.Н. Нарібаєв [192], акад. М.Г. Чумаченко [306] та ін.). Це дозволяє 

вести аналітичний облік не тільки по організаціях, але й за окремими 

розрахунковими документами (договорами, рахунками, накладними тощо). 

Наприклад, в програмній системі ―Галактика 5.71‖ аналітичний облік 

ведеться за допомогою механізму Классификатор КАУ (Код Аналитического 

Учѐта – код аналітичного обліку). Об’єкт аналітичного обліку 

характеризується назвою, кодом, під яким він зберігається в каталозі та 

кодом аналітичного обліку, під яким цей об’єкт занесений в класифікатор. 

Поповнення каталогів веде до автоматичного створення нових об’єктів 

аналітичного обліку. 

В програмній системі ―Галактика 7.51‖ передбачено три рівні 

аналітичного обліку, причому допускається довільне поєднання елементів 

(об’єктів обліку) всіх рівнів (див. рис. 3.4). 

В верхній панелі ліворуч відображаються групи рахунків, для яких 

аналітичний облік ведеться за однією схемою. Рахунки кожної групи 

записуються в одному рядку через кому. В верхній панелі праворуч 

виводиться перелік каталогів (довідників аналітичних статей), що підключені 

до поточної групи рахунків. В нижній панелі можна побачити перелік 

об’єктів аналітичного обліку, що зберігаються в поточному каталозі (групі). 
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Рис. 3.4. Налагодження структури аналітичного обліку в програмі “Галактика 5.71” 

В програмі ―1С:Бухгалтерия 7.7‖ до одного рахунку також можна 

прикріпити декілька видів субконто – переліків аналітичних рахунків 

(максимальна кількість можливих розрізів аналітичного обліку задається в 

режимі Конфигуратор при створенні Плану рахунків). Тут підпорядкованість 

довідників аналітичного обліку та різних планів рахунків може бути 

виражена наступною схемою (рис. 3.5). 
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рахунків 

Рис. 3.5. Взаємний зв’язок довідників аналітичного обліку в програмі 

“1С:Бухгалтерия 7.7” 
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Конкретні реалізовані в різних програмах механізми аналітичного 

обліку відрізняються. Наприклад, розробники фірми ―1С‖ назвали 

довідник аналітичних об’єктів терміном ―субконто‖, що в перекладі з 

італійської мови означає буквально ―субрахунок‖. Слід зазначити, що така 

термінологія є некоректною з точки зору теорії бухгалтерського обліку, 

оскільки тут маються на увазі саме аналітичні рахунки. 

 

Вчені багато років ведуть дискусію 

стосовно збереження принципу подвійного 

запису при застосуванні комп’ютерної 

техніки. Щодо цього економістів можна поділити на прибічників подвійного 

запису зі збереженням принципу подвійності при відображенні 

господарських операцій на рахунку (Ю.О. Максимов, В.С. Рожнов та ін.) і 

тих, що заперечують або висловлюють сумніви в доцільності його 

збереження (Б.В. Алахов, М.Г. Чумаченко та ін.). Однак аналіз різних точок 

зору показав, що часто поєднуються різні питання: пошуки нового засобу 

узагальнення і групування господарських операцій ототожнюються з 

спробою відмови від принципу подвійності взагалі. Варто розуміти, що 

теорія подвійності обліку не є набором правил, що визначають 

кореспонденцію рахунку, а представляє систему доказів об’єктивного 

існування подвійності всіх господарських актів в умовах ринкових відносин і 

необхідності адекватного відображення цієї подвійності в обліку. Доказом 

того, що використання подвійності в обліку є лише наслідком подвійності 

явищ, які відображаються, є робота проф. І.В. Малишева [176].  

Огляд більше 20 наявних на українському ринку програм для 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку свідчить про те, що в практичній 

роботі по веденню обліку підприємства використовують комп’ютерні 

програми, що відрізняються функціональним виконанням, способами 

налагодження, інтерфейсом, але побудовані за однією моделлю. Їх суть – 

уніфікація даних та їх представлення в системі подвійного запису. Вона, як 

правило, ускладнена і доповнена спеціальними допоміжними деталями, які 

необхідні для відображення специфіки операцій різних ділянок обліку. 

Спеціалісти іноді називають її ―уніфікованою узагальненою моделлю 

обліку‖ [173]. Проф. В.П. Завгородній також вважав, що в основі змісту 

обліково-економічних моделей лежить принцип подвійного запису, що 

Моделі облікових записів в 

комп’ютерних облікових 

програмах 
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відображає економічну сутність тих або інших явищ. Система 

бухгалтерських записів є відображенням, а отже, моделлю реального 

виробничого процесу [105, с. 41]. 

Однак в окремих програмних продуктах (―Галактика‖, ―ЛокОФФИС‖, 

―Miracle‖) обробка та накопичення первинної документації спочатку 

здійснюються шляхом простої реєстрації, а потім виконується формування 

бухгалтерських проводок. З одного боку, ми не можемо повністю погодитись 

з підходом розробників цих програм [173, 227], який полягає в тому, що 

багато видів обліку логічніше вести не за допомогою бухгалтерського 

запису, а в ―природному‖ вигляді на місці виникнення господарських фактів, 

що підлягають обліку. На нашу думку, подвійний запис є універсальним 

механізмом, за допомогою якого можна адекватно відображати факти 

господарського життя. Бухгалтерія є головним джерелом та головним 

споживачем інформації на підприємстві, тому всі дані повинні зберігатися в 

єдиному уніфікованому регістрі, побудованому на принципі подвійного 

запису. 

З іншого боку, на великих та багатопрофільних підприємствах, які не 

обмежуються комп’ютеризацією бухгалтерського обліку, а проводять 

комплексну автоматизацію господарської діяльності, дані оперативного (або, 

іншими словами, первинного) обліку безпосередньо використовуються всіма 

економічними службами. Тут дійсно, за умови коректної побудови бази 

даних первинних документів, яка дозволяє будувати та обробляти 

міждокументні та міжреквізитні зв’язки, можна не формувати бухгалтерські 

проводки під час введення документів. До того ж, чисто технічно це може 

забирати значну частину ресурсів обчислювальних систем. Доцільніше в 

кінці звітного періоду формувати зведені проводки з синтетичного обліку 

для складання фінансової звітності, а для потреб управління користуватись 

спеціальними аналітичними механізмами. 

З цієї точки зору бухгалтерські проводки в комп’ютерній системі повинні 

бути нічим іншим, як вторинною інформацією, результатом застосування 

набору специфічних запитів до сукупності первинних документів, які 

зберігаються в базі даних, і не більше того. При розгляді з цієї точки зору, 

рахунки і проводки, як основна інформаційна компонента бухгалтерського 

контуру автоматизованої системи управління, можуть бути звільнені від 

невластивого їм технологічного навантаження, яке існує в системах 

автоматизації, побудованих на базі домінанти принципу подвійного запису. 
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Розширені можливості 

облікових записів в 

комп’ютерних програмах 

Якщо дотримуватись моделі подвійного запису, то слід погодитись з 

Е.Н. Воєвудським, що при комп’ютеризації обліку насамперед необхідно 

формалізувати опис господарського факту, що є предметом подвійного 

запису. Кожен господарський факт характеризується набором ознак і 

вимірників, тобто його можна представити у вигляді в = {а1, а2,..., ae,.... аn}, де 

а1, а2,..., ae,..., аn – ознаки і вимірники господарського факту [61, с. 62]. 

Ознаки характеризують якісні сторони господарського факту, а вимірники – 

його кількісну сторону. Записуються вони у вигляді чисел і можуть 

вимірюватись в натуральній, вартісній формі або у витратах праці. При 

записі господарського факту в комп’ютер користувач складає ―облікову 

фразу‖. Облікова фраза складається з наступних частин: дата господарської 

операції, шифри рахунків, що дебетуються та кредитуються (включаючи 

характеристику в аналітичному розрізі), суми окремих проводок, кількість 

(натуральні вимірники для операцій з товарно-матеріальними цінностями), 

сума в іноземній валюті та курс валюти (для операцій з іноземною валютою), 

сума господарської операції (документу), номер первинного документу; 

короткий зміст господарської операції. В ряді програм алгоритми, що 

забезпечують введення облікових фраз, називаються механізмом ―групових 

операцій‖. В обліковій фразі може бути декілька проводок, що відображають 

господарський факт. 

В більшості комп’ютерних 

бухгалтерських програм ―господарська 

операція‖ означає звичайну бухгалтерську 

проводку або сукупність проводок. Дещо 

розширений підхід наявний у системі ―Корифей‖ версії 12.4. Тут під 

господарською операцією розуміється макропроцедура – довільні дії з 

даними (у тому числі по введенню й авторизації проводок), структуру 

(алгоритм дії) якої користувач може наочно описати у вигляді логічного 

дерева [137]. Набір взаємозалежних даних, що утворюється в ході виконання 

господарської операції, яка описує створений або змінений об’єкт, тут 

називається екземпляром господарської операції. Кожен такий об’єкт має 

свій унікальний номер і дату актуальності, що задає період дії бізнесів-

правил стосовно цього об’єкта (значення ставок податків, алгоритми їхнього 

розрахунку тощо). 

Багато сучасних бухгалтерських програмних продуктів, наприклад, 

―1С:Бухгалтерия 7.7‖, мають цікаву можливість ―відключати‖ бухгалтерські 
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проводки. В цьому випадку сума конкретної записаної в журнал проводки 

(або всіх проводок попередньої операції) перестає враховуватись при 

розрахунку бухгалтерських підсумків. 

Ще далі пішли розробники програми ―Віртуоз‖ [171]. Тут документи 

можуть бути проведені попередньо (м’яко), або остаточно (жорстко). Отже, 

здійснені ними операції можуть бути попередніми або остаточними 

(кінцевими). Кожен господарський об’єкт відповідно має пару значень своїх 

показників: попередні і кінцеві. Попереднє проведення змінює попередні 

значення показників. Остаточне – і попередні, і кінцеві значення. А 

попередньо проведений документ можна провести остаточно або повернути 

на один крок назад.  

Головна потреба в попередньому проведенні документів полягає в 

наступному: більшість операцій носять тривалий характер, але вже до свого 

остаточного завершення повинні бути відображені в обліку (наприклад, для 

управлінських цілей). Вихід – попереднє проведення документу і аналіз 

попередніх показників з наступним остаточним проведенням документу 

після завершення операції (типовий приклад – підготовка платіжного 

доручення, банківська виписка для якого буде отримана з деякою 

затримкою). 

Взаємодія оперативного та бухгалтерського обліку тут буде відбуватись 

за наступною схемою (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Взаємодія оперативного і бухгалтерського обліку  

в програмній системі “Віртуоз” 

Таким чином, проводячи документи попередньо, можна моделювати та 

прогнозувати операції підприємства і проводити аналіз ―а що буде, якщо …‖. 

Проведення документів змінює стан об’єктів системи. Записи про ці зміни 

фіксуються в журналах двох видів: операційні – відображають зміни 

показників операційних об’єктів (наявність інвентарних об’єктів, 

товарообігу, кредиторської і дебіторської заборгованості тощо) і 



історія,  теорія, перспективи  

 201 

бухгалтерські – відображають зміни показників бухгалтерських об’єктів 

(бухгалтерських рахунків, регістрів валових доходів і витрат, касових книг). 

Документи можна проводити повністю, а можна – частково, тобто спочатку 

здійснити так назване операційне проведення, а потім ―допровести‖ його по 

бухгалтерії. Операційне проведення здійснює ту частину господарської 

операції, яка зв’язана з рухом операційних об’єктів (інвентарних об’єктів, 

взаємозаліками …), а бухгалтерське – ту, яка пов’язана з рухом 

бухгалтерських об’єктів (побудовою проводок, зміною залишків по рахунках 

тощо). 

Більшість документів і операції, що їм відповідають, не можуть бути 

одразу заповнені всіма необхідними, а саме, аналітичними даними, а час на 

введення і проведення цих документів може бути обмежений. Розділення 

операційного і бухгалтерського проведення дозволяє частково заповнити 

документ і провести його операційно. В результаті операційна інформація 

завжди буде актуальною, а звірка і аналіз бухгалтерських показників можуть 

бути відкладені до моменту, коли всі дані стануть відомі, будуть введені в 

документ і він буде проведений повністю. Прикладом може бути 

надходження платежу від клієнта, який відноситься одразу до декількох 

договорів. Відповідно, документ набуває статусу або повністю проведеного, 

або операційно проведеного (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Проведення первинних документів в системі “Віртуоз” [171] 
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Види звітів в 

комп’ютерних 

облікових програмах 

Відмову від проведення документів також можна проводити або 

повністю, або частково – спочатку провести бухгалтерське скасування 

документу (для зміни бухгалтерських даних), а пізніше, якщо необхідно, 

відмовитись від його операційного проведення (для внесення змін до 

управлінських даних). 

Документи можна проводити негайно, а можна поставити їх в чергу на 

проведення (можна також здійснити операційне проведення, а бухгалтерське 

відкласти). У другому випадку спеціальний компонент системи почне 

послідовне проведення документів при настанні певної події. 

 

На складання звітності, як обов’язкової, так 

і управлінської, в умовах ведення паперового 

обліку витрачається досить багато часу. Саме 

тому підприємці часто не можуть своєчасно отримати звіти, які є 

основними носіями інформації для прийняття управлінських рішень, на їх 

отримання витрачається значна кількість часу та зусиль облікових 

працівників. Автоматизований облік відкрив перед обліковцями та 

керівниками доволі широкі можливості щодо оперативності та якості 

складання звітності. Це підтверджується і змістовним дослідженням 

доц. Л.В. Чижевської [302]. 

Вся звітність, яка надається користувачам при використанні 

комп’ютерних програм бухгалтерського обліку, умовно може бути поділена 

на три класи: а) зовнішні (регламентовані) звіти; б) системні внутрішні звіти; 

в) нестандарті звіти (див. рис. 3.8). 

Часто бухгалтери використовують звіти, які допомагають їм перевірити 

правильність ведення обліку, відшукати ймовірні помилки – це так звані 

системні внутрішні звіти. Варто зауважити, що при веденні паперового 

обліку вони складаються за допомогою пошуку в підшивках документів у 

будь-якій їх комбінації. Системні звіти заздалегідь спроектовані 

розробниками в частині як зовнішнього вигляду, так і опису алгоритмів 

формування їх змістової частини. Номенклатура таких звітів у стандартних 

конфігураціях програм може коливатись від одиниць до десятків. Це 

―Відомість операцій по рахунку‖, ―Оборотна відомість по рахунку‖, 

―Оборотно-сальдовий баланс‖, ―Аналітична довідка по рахунку‖, ―Головна 
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книга‖ тощо. Їх формування відбудеться при будь-яких варіантах 

розробленого бухгалтером робочого плану рахунків, внутрішніх стандартів 

кодування і облікової політики. Ця особливість породжується самим 

механізмом формування таких звітів, який містить жорсткі правила введення 

значень, обмежених кількістю параметрів, по яких програма здійснює підбір 

даних в відповідній базі і в якій заздалегідь відомо, що ці параметри існують. 

Наприклад, будова журналу реєстрації господарських операцій в 

електронному вигляді не може в одній програмі бути різною у різних 

підприємств. Це, наприклад, такі поля бази даних, як ―Дата здійснення 

операції‖, ―Номер документа‖, ―Текстовий опис дій‖, ―Сума‖ тощо. 

Інформація, яка вводиться користувачем в відповідні колонки створеної 

таким чином бази даних, використовується для того, щоб потім заздалегідь 

визначеним і математично описаним в програмі способом знайти відповідь 

на питання, яке ставить бухгалтер. 
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Рис. 3.8. Звітність в комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку 

Труднощі у бухгалтерів виникають, як правило, не від обмеженості 

кількості звітів, а від їх численності. Так, наприклад, фірма ―Інтелект-Сервіс‖ 

пропонувала в програмі ―БЭСТ-3‖ 16 видів синтетичних і аналітичних 

вбудованих системних звітів. Однак для забезпечення перевірки 
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Складання звітності в 

комп’ютерних 

облікових програмах 

правильності ведення обліку і оцінки майнового стану підприємства 

достатньо двох системних внутрішніх звітів: ―Книга обліку господарських 

операцій‖ та ―Оборотно-сальдовий баланс‖. 

Зовнішні (або регламентовані) звіти – звіти, які є обов’язковими для 

подання юридичними особами державним органам, інвесторам, кредиторам 

тощо. Під ними розуміють можливість автоматичного отримання в 

програмах звітів для податкової інспекції, позабюджетних фондів, 

різноманітних довідок, фінансових звітів. 

Існують також види звітів, які не входять до основних форм 

бухгалтерської звітності, і є регламентованими лише для деяких видів 

підприємств. Це так звані специфічні звіти. До цієї групи можна віднести 

консолідовану звітність (для холдингових компаній, які мають у своєму 

складі дочірні підприємства) та звітність за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку GAAP або IAS (для спільних підприємств та 

підприємств з іноземними інвестиціями). Комп’ютерні програми 

бухгалтерського обліку дають можливість ефективно створювати такі види 

звітності шляхом допрограмування. 

Нестандартні звіти необхідні для задоволення потреб керівників 

підприємства у систематичному отриманні відповідей на актуальні питання. 

До цієї групи відносять звіти, які є засобом для проведення оперативного 

аналізу, наприклад, щоденний звіт про оприбуткування грошових коштів і 

напрямки їх витрачання. Такий звіт не може бути заздалегідь передбачений 

розробниками, відповідно, його неможливо безпосередньо отримати 

штатними засобами програми. 

 

На ринку інформаційних технологій 

провідні позиції традиційно займають ті 

бухгалтерські програми, які задовольняють 

вимоги користувачів щодо формування різних видів бухгалтерської звітності 

та автоматичної перевірки створених звітів. Сьогодні ринок бухгалтерських 

програм майже повністю задовольняє потреби бухгалтерів по формуванню 

звітності. Про це свідчать проведені дослідження найбільш поширених 

програм бухгалтерського обліку щодо можливості складання всіх видів 

звітності на підприємстві (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 
Можливості комп’ютерних програм щодо складання бухгалтерської 

звітності 

№ 

з/п 

Бухгалтерська 

програма 

Можливості щодо складання звітності 

Р
ег

ла
м

ен
т

о
ва

н
а
 

В
н
ут

р
іш

н
я
 

си
ст

ем
н
а
 

Н
ес

т
а

н
д

а
р

т
н
а
 

С
п

ец
и

ф
іч

н
а
 

Особливості програми 

1 2 3 4 5 6 7 

1 КІС ―Галактика-

Парус‖ 

+ + + + Існує окремий модуль для створення 

звітності 

2 1С:Бухгалтерия 7.7 

(для малих та 

середніх 

підприємств) 

+ + + ск
*
 Програмою передбачена можливість 

крім використання вбудованих, за 

умови володіння мовою програмуван-

ня ―1С‖ створювати власні спеціалі-

зовані звіти 

3 Бухгалтерський 

комплекс ―Гарант-

Учѐт‖ (для 

бюджетних 

організацій) 

+ + + - Існує окремий функціональний пакет 

―Зведений облік і звітність‖, який може 

функціонувати як автономно, так і у в 

взаємозв’язку з іншими функціональ-

ними модулями, є функція контролю 

введення інформації та отримання 

звітності 

4 ―Универсальная 

бухгалтерия Кирилла 

и Мефодия 2.0‖ (для 

малих і середніх 

підприємств) 

+ + + ск Звіт можна формувати за списком 

рахунків чи валют; інформацію можна 

отримати з баз даних, розглядаючи їх з 

різних точок зору, використовуючи як 

системні, так і спеціалізовані для 

кожного конкретного підприємства 

звіти 

5 Система управління 

підприємством 

―Конкорд‖ 

+ + + ск Велика кількість спеціальних 

управлінських звітів дозволяє 

бухгалтеру задавати певні критерії 

вибірки та сортування даних, а також 

забезпечити виведення проміжних сум 

6 КІС ―Монополія‖ 

(для середніх 

торгових і торгово-

виробничих 

підприємств) 

+ + + + В систему входить близько 100 видів 

звітів, крім того користувачі, які 

знайомі зі стандартними засобами 

формування звітів, можуть створювати 

нові види звітів. В звітах можна 

створювати досить складні запити, 

задаючи певні обмеження і фільтри 

*Примітка: ск – є можливість самостійно створювати користувачем. 
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Як бачимо, наявність в програмі специфічних звітів залежить від типу 

(розміру) підприємств, для яких призначена програма. Хоча деякі програми 

надають користувачу можливість при потребі самому створювати таку 

звітність. Всі інші види звітності можна сформувати у зазначених 

програмних продуктах без будь-яких проблем.  

Практично в кожній програмі бухгалтерського обліку є вмонтований 

генератор звітів. Він функціонує наступним чином. Кожна форма звіту 

складається, як правило, з бланку звіту та імен змінних в його графах. 

Наприклад, в стандартному зовнішньому звіті ―Бухгалтерський баланс― на 

перетину рядка 110 і стовпчика 3 стоїть змінна, позначена як ―А110‖, в 

стовпчику 4 – ―Б110‖. Цей бланк, а також залишки на рахунках, що пов’язані 

із змінними, нескладно сконструювати засобами вмонтованого в програму 

редактора звітів, або засобами зовнішнього редактора. Отже, будь-який звіт 

може бути заданий описом верхньої і бокової шапок, а кожна клітинка 

однозначно характеризується сумами або кількісними показниками, що 

знаходяться на перетині умов верхньої і бокової шапок. 

Однак незважаючи на все, сказане вище, практично жоден з 

запропонованих генераторів звітів не працює з користувачем в простому 

діалоговому режимі. Для побудови нового звіту необхідно користуватися 

мовою запитів, що не завжди влаштовує бухгалтера. Автоматизована 

бухгалтерська система повинна надати такий засіб, застосовуючи який, 

користувач зміг би сам створити всі необхідні бухгалтерські і планово-

фінансові звітні документи, не витрачаючи при цьому додатковий час на 

вивчення мови програмування. 

Складання бухгалтерської звітності в умовах використання 

інформаційних технологій відкриває перед бухгалтером нові можливості 

щодо забезпечення користувачів необхідною інформацією, але водночас 

ставить і багато невирішених питань. Так, актуальності набирає питання 

щодо оперативного подання звітності в умовах автоматизації та подання її 

через мережу Internet, налагодження програмного забезпечення до змін у 

законодавстві. Всі ці питання потребують детального аналізу і в 

майбутньому є предметом окремих досліджень.  
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Поняття електронного 

документообігу 

 

3.2. Особливості електронного документообігу  

Нормальна робота бухгалтерії та 

підприємства в цілому можлива тільки за 

умови, що необхідна інформація, будь-який 

документ можуть бути швидко знайдені. Жоден документ, що вимагає 

певних дій, не повинен залишитися без виконання, жодне доручення 

керівника не повинно бути забуте. Цього можна досягти тільки при обліку 

всіх документів шляхом їх реєстрації і організації контролю за їх 

виконанням. 

За оцінкою спеціалістів [2, с. 133], в світі щоденно з’являється більше 

мільярда нових документів. В основному, це текстова інформація, і лише 

10 % – документи, непридатні для подальшої автоматизованої обробки. Це 

свідчить про необхідність організації на підприємствах (організаціях, банках 

тощо) електронного документообігу. 

Документ представляє собою ―знімок‖ даних, що фіксує їх стан у 

певний момент часу. Управління документами – це процес відстеження такої 

інформації, що забезпечує, наприклад, наявність тільки однієї оригінальної 

копії документу і збереження архівних копій усіх його старих версій у 

порядку їх появи [310]. 

На жаль, за інформацією проф. Й.С. Завадського, на багатьох 

підприємствах складають у 2-3 рази більше документів, ніж це потрібно для 

прийняття і обґрунтування господарських рішень [103, с. 410–411]. 

Нерівномірність потоків первинних документів, що надходять до бухгалтерії 

або виписуються самим бухгалтером, ускладнює роботу бухгалтерської 

служби. У зв’язку з цим необхідно раціонально організовувати 

документообіг, що в підсумку забезпечить стабільність роботи бухгалтерії, 

чіткість та оперативність обробки і руху документів, своєчасність прийняття 

управлінських рішень. 

З іншого боку, інформація про документообіг може, наприклад, 

дозволити визначити чисельність бухгалтерів. Так, знаючи припустимий 

максимальний і мінімальний документообіг підрозділу (Vmax i Vmin) і середній 

документообіг на одного бухгалтера (Vср.), можна визначити необхідну 

чисельність бухгалтерів (r): 

срV

VV
r

2)( minmax 
 . 
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Базові правила роботи щодо реєстрації та зберігання документів 

наводили класики облікової науки Лука Пачолі та Бенедетто Котрулі. Зокрема, 

Л. Пачолі писав: ―Журнал повинен зберігатися в ящику або коробці, або в 

мішку, зав’язаному мотузкою, або в пакеті… Те ж саме я пораджу тобі 

стосовно листів та ділових записок‖. ―Записки… твоїх боржників, за якими ще 

не було сплачено грошей… слід зберігати в більш таємному місці, як 

наприклад, в ящиках, шкатулках і т.п.‖ Листи збирали в пачки, пачки – в 

пакети, пакети – в сумки (за роками). На пакетах проставляли дату (рік). Інші 

документи повинні були зберігатись в ящиках, шкатулках, в таємних надійних 

місцях. В. Котруллі радив щомісячно робити з цих листів пачки, і переносити 

їх в одне місце в своєму кабінеті разом з іншими документами [214]. 

На жаль, сьогодні немає чіткої термінології щодо комп’ютерного 

документообігу. Часто під документообігом розуміють саму комп’ютерну 

систему управління документами. Але це різні поняття. Під документообігом 

ми будемо розуміти рух документів від моменту складання на конкретному 

підприємстві, або одержання від інших підприємств, до здачі в архів після їх 

опрацювання та систематизації. Під рухом документів в комп’ютерній 

бухгалтерії ми будемо розуміти не фізичне переміщення електронних 

документів, тому що вони зберігаються в базі даних, а передачу прав на їх 

використання з повідомленням користувачів і контролем виконання.  

За умов комп’ютеризації управління і з переходом до зберігання 

інформації на електронних носіях документообіг (документальне 

забезпечення управління) розуміють як створення інформаційної бази 

документів на різноманітних носіях для використання управлінським 

апаратом в процесі реалізації його функцій [156]. 

Одна з основних переваг передачі документу безпосередньо з 

комп’ютера на комп’ютер – це можливість отримати документ в тому 

вигляді, в якому він був підготований, з включеними в нього таблицями, 

графіками, зображеннями тощо. Відомості з такого документа легко можуть 

бути включені в інші документи, а сам він може передаватися по мережі 

всередині підприємства. 

Для того, щоб успішно управляти документами, потрібно визначити, які 

типи документів якого управління потребують. К. Шарп поділяє всі 

документи підприємства на дві категорії: документи для автоматизації 

статутної діяльності і критично важливі документи [310]. Перші 

представляють собою електронну пошту, зауваження, листи, звіти і 
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Програмні системи 

електронного 

документообігу 

загальнодоступні бази даних; другі призначені для вирішення внутрішніх 

(управління виробничим процесом і ресурсами) або зовнішніх (маркетинг і 

обслуговування покупців) інформаційних задач. 

При автоматизації статутної діяльності можна використовувати 

однакове управління документами для всіх працівників. Однак критично 

важливими даними, як правило, управляють відповідно до задач конкретної 

робочої групи. Наприклад, дані, що цікавлять бухгалтерію, суттєво 

відрізняються від технічної інформації, з якою працює інженерний відділ. 

 

Комп’ютерні програми документообігу 

автоматизують три основні види документообігу: 

офісний, спільний, адміністративний (див. рис. 3.9). 

Офісний документообіг обслуговує рутинні офісні завдання і 

застосовується тільки в рамках конкретного проекту, наприклад підготовки 

пакетів інструкцій. Тут керівник приймає рішення, що і як необхідно зробити 

(наприклад, яка повинна бути підготовлена інструкція), а також – хто 

повинен це робити. Електронне повідомлення, що містить інструкцію та 

інформацію про її статус у процесі документообігу, передається від 

працівника до працівника відповідно до порядку, визначеного керівником. 

Спільний документообіг має місце, коли нетипові процеси охоплюють 

декілька підрозділів або підприємств. Розробка нової продукції, що 

проходить стадії висування концепції, проектування, виробництва і 

маркетингу, є прикладом спільного документообігу. Цей вид документообігу 

може використовуватися, наприклад, для автоматизації процесу одержання 

сертифікату на продукцію у відповідному державному органі. 

Адміністративний документообіг обслуговує процеси, у яких раніше 

використовувалися тільки паперові форми документів. Як і виробничий 

документообіг, він призначений для обробки звітів про витрати і 

реєстраційних форм з меншими адміністративними витратами. Замість 

заповнення паперової форми, наприклад, для одержання добових при 

відрядженні співробітник заповнює електронну форму на комп’ютері й 

електронною поштою надсилає її в бухгалтерію. 

Ці три типи документообігу розширюють його традиційне призначення 

за рахунок охоплення більш широкого кола учасників і більш широкої 

інфраструктури. Якщо функціонування виробничих систем документообігу 
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обмежене локальними мережами, то новий документообіг із застосуванням 

Internet–технологій може виходити за межі локальних мереж. 
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Рутинні офісні 

завдання в рамках 

конкретної задачі 

Нетипові процеси, що 

охоплюють декілька 

підрозділів 

підприємства 

Процеси, у яких 

раніше 

використовували 

паперові форми 

документів  
Рис. 3.9. Види документообігу, реалізовані в комп’ютерних програмах 

документообігу 

Інший підхід до невиробничого документообігу пов’язаний із 

інтеграцією в більшість систем документообігу електронної пошти. 

Програми документообігу на базі електронної пошти використовують 

середовище обміну повідомленнями як платформу для всієї системи 

документообігу, доставляючи користувачам завдання прямо в поштову 

скриньку. При доставці поштою завдання є невід’ємною частиною 

повідомлення: користувачі виконують свою задачу і передають завдання далі 

у відповідності зі схемою послідовності документообігу.  

Таким чином, природною базою комплексної КІСП повинна бути 

підтримка документообігу, який утворюється із первинних документів різних 

типів, організації їх взаємозв’язків за тими чи іншими ключовими полями 

або їх сукупностями, і реалізація на цій основі системи запитів до бази 

даних, яка дозволяє будувати довільний набір похідних документів – звітів, 

які створюються із сукупності тієї чи іншої підмножини первинних 

документів. 

Для вирішення задач автоматизації документообігу в усіх організаціях, 

установах, підприємствах використовуються наступні типи програмного 

забезпечення: 1) операційна система (ОС), тобто базова програма, під 

управлінням якої працюють комп’ютери; 2) текстові редактори; 

3) електронні таблиці; 4) СУБД (системи управління базами даних); 
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5) комунікаційні програми для роботи з факсами і доступу в Internet; 

6) утиліти (допоміжні програми, які оптимізують роботу комп’ютера). Як 

правило, використовуються також програми OCR (Optical Character 

Recognition System) – програми оптичного розпізнання текстів для введення 

документів в комп’ютер з використанням сканеру; електронні словники і 

перекладачі – при роботі з текстами на іноземних мовах. 

Наступний ступінь автоматизації процесів діловодства – це системи 

автоматизованого діловодства, що поєднують в собі реєстрацію і контроль 

документів; повнотекстове зберігання (зберігання самого документа, а не 

тільки його реєстраційної картки, в пам’яті комп’ютера), індексування і 

можливість наступного швидкого пошуку документа, створення тематичних 

підборок документів; автоматизацію руху документів між виконавцями за 

заданими маршрутами; їх архівне зберігання і швидкий пошук. Це програмні 

комплекси типу Lotus Notes, DOCS OPEN тощо, які висувають високі вимоги 

як до комп’ютерного обладнання, необхідного для їх функціонування, так і, в 

першу чергу, – до чіткої організації управлінського процесу, однозначного 

розподілу обов’язків між працівниками і їх високої відповідальності за 

дотримання всіх правил роботи з документами. Такі програмні комплекси 

дозволяють здійснювати реєстрацію документів, автоматичне сортування по 

каталогу, їх маршрутизацію (переміщення від виконавця до виконавця), 

автоматичне нагадування виконавцю про наближення або закінчення терміну 

виконання робіт, пошук документів, перенесення документів на змінні носії 

для архівного зберігання тощо.  

Спеціалізовані системи управління документами можна умовно 

поділити на дві категорії. Першу категорію складають програмні продукти, 

початково орієнтовані на вузькопрофільне застосування, і засоби, які не 

мають засобів інтеграції з іншими системами. Такі програми призначені для 

вирішення конкретних облікових задач, управління персоналом, ведення 

складського обліку тощо. На жаль, більшість подібних програм мають 

суттєві обмеження щодо їх застосування в корпоративному середовищі. 

Кожна з них має свою власну базу даних, причому ці сховища інформації 

ніяк між собою не пов’язані. В підсумку, витрати на підтримку загальної 

інфраструктури суттєво збільшується.  

Другу категорію складають спеціалізовані програми, що мають засоби 

інтеграції з іншими програмними системами. Так, програми PDM (Product 

Document Management – управління виробничою документацією) призначені 
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для вирішення цілого класу задач, пов’язаних із проектуванням виробів. За їх 

допомогою новий вид продукції може розроблятися одночасно декількома 

проектантами. Програми TDM (Technical Document Management – управління 

технічною документацією) призначені для обслуговування іншого класу 

задач, пов’язаних із підготовкою технічної документації. Прикладом системи 

категорії PDM/TDM може бути програмний пакет AutoDesk WorkCenter. 

Такий процес документування звичайно базується на роботі одного 

програмного серверу з експертною системою і центральною базою даних. У 

загальному випадку серверна частина універсальної системи управління 

документообігом (СУД) складається з таких логічних компонентів: сховища 

атрибутів документів (карток), сховища документів і сервісу повнотекстової 

індексації (див. рис. 3.10). Під сховищем документів розуміють сховище 

вмісту документів. Сховище атрибутів і сховище документів часто 

об’єднують загальним поняттям архіву документів [230]. 

 Серверна частина СУД 

Сховище 

документів 

Сервіс 

повнотекстової 

індексації 

СУБД 

Сховище 

атрибутів 

(карток) 

Клієнтські місця 
 

Рис. 3.10. Логічна схема системи управління документообігом 

Якщо розглядати корпоративні інформаційні системи і системи 

управління підприємством класу ERP/MRPII (див. п. 1.3), то вони звичайно 

мають модулі для підтримки діловодства, але можливості багатьох із них 

дуже обмежені. Більшість універсальних систем управління документообігу 

підтримує інтеграцію з відомими системами управління підприємствами, 

наприклад, з програмними продуктами SAP і PeopleSoft. Проблема в тому, 

що дуже небагато вітчизняних підприємств встановлюють подібні 

комп’ютерні інформаційні системи класу ERP – поки що вони занадто дорогі 

і важко адаптуються до українських умов. Вартість систем виробничого 

документообігу в розвинутих країнах дуже висока – від декількох сотень до 
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декількох тисяч доларів у розрахунку на одне робоче місце [236]. Причина 

такої високої вартості в тому, що виробничі системи документообігу мають 

високий ступінь налагоджуваності – вони не пропонуються у вигляді 

готового продукту.  

З метою забезпечення своєчасності і 

повноти обліку, розпорядчі і виправдовуючі 

документи повинні складатися і надходити в 

бухгалтерію у встановлені строки. Порушення документообігу і затримка 

документів на будь-якому етапі їх проходження призводить до відставання 

реєстрації господарських операцій в обліку, до зниження контролю за їх 

виконанням. 

Розклад термінів складання, подання та опрацювання первинних 

документів, реєстрації облікових даних, проходження інших стадій 

облікового процесу прийнято називати графіком документообігу. 

На кожному підприємстві розробляються правила документообігу, в 

яких встановлюється, якими бланками документів потрібно оформлювати 

окремі господарські операції, хто з працівників підприємства і коли здійснює 

це оформлення. В правилах обробки документів також містяться вказівки, 

куди направляти складені документи, в якій кількості примірників та в які 

строки, а також порядок передачі їх за належністю (поштою, кур’єром тощо). 

В правилах документообігу детально викладається порядок реєстрації 

документів в обліковому органі, окремі стадії їх обробки, порядок передачі 

використаних документів до архіву та порядок їх зберігання в архіві. В 

місцях здійснення господарських операцій розміщують заповнені зразки 

документів. 

Послідовність основних стадій паперового документообігу наведена на 

рис. 3.11. 

На підприємствах повинен складатись План документації і 

документообігу, який визначає порядок документального оформлення всіх 

господарських операцій, а також послідовність проходження документів з 

моменту їх виписки через всі стадії оперативної обробки і до здачі в архів. В 

бухгалтерії повинен бути перелік і опис документів із зазначенням порядку 

їх заповнення і схеми документообігу.  

Основними принципами документообігу є прямоточність руху 

документації, паралельність і оперативність її обробки. Принцип 

прямоточності руху документації полягає в оперативному проходженні 

Маршрути електронних 

документів 
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документів найкоротшим шляхом від місця їх виникнення або надходження 

до місць виконання або відправки, причому зворотні переміщення 

документів повинні виключатися або обмежуватися.  Принцип паралельності 

полягає в одночасному виконанні різних робіт з документом. Принцип 

паралельності документообігу скорочує його тривалість, сприяє швидкому і 

правильному виконанню робіт. Оперативність – це швидкість обробки 

документів. 

Рішення про здійснення господарської операції

Облікові працівники виписують документи

Керівники перевіряють і підписують документи

Виконавці виконують операції і відмічають на документах виконання

Виконавці складають зведені документи на основі первинних

Керівники контролюють виконання операції і в необхідних випадках затверджують

документи

Бухгалтери приймають документи від оперативних працівників і перевіряють їх

достовірність

Рахівники проводять групування первинних документів і складають на їх основі

зведені документи

Бухгалтери проставляють на документах кореспонденцію рахунків бухгалтерського

обліку

Рахівники записують в регістри синтетичного і аналітичного обліку підсумкові дані

первинних зведених документів

Облікові працівники зберігають документи протягом одного року, а потім

передають їх в архів

Архіваріус приймає документи і розміщують їх на зберігання в архів

Рис. 3.11. Послідовність основних стадій паперового документообігу 

Документ в господарському житті підприємства є багато-

функціональним. Його головне призначення – зафіксувати інформацію, щоб 

її можна було передати на відстань і використати. Тому перша задача в сфері 

управлінської праці, для рішення якої був використаний персональний 

комп’ютер – це створення документів, тобто фіксація інформації. 
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Створений документ треба передати адресату. Тут комп’ютер стає 

засобом комунікації. Для передачі документів всередині підприємства 

створюються локальні мережі, з’являються засоби передачі документів 

телефонними лініями зв’язку.  

Якщо маршрут можна розглядати як рух реальних учасників процесу, 

то програми для документообігу визначають для цих учасників ролі, що 

виконуються на конкретних етапах процесу. Наприклад, бухгалтерія виписує 

видатковий касовий ордер, який рухається за маршрутом від касира до 

керівника, головного бухгалтера, працівника і, нарешті, назад – до касира. 

Маршрут, за яким рухаються документи всередині підприємства в 

комп’ютерній системі документообігу, може бути декількох типів (рис. 3.12). 

  

Маршрути руху документів у комп’ютерних  програмах документообігу 

Жорсткий 

Гнучкий 

Послідовний 

Паралельний 

Має чітко визначених виконавців на кожному етапі незалежно від 
будь-яких умов. В ньому зафіксовані всі учасники 
документообігу та жоден з них не має права змінювати маршрут 

 

 

 

 

На кожному етапі визначаються групи виконавців та їх ролі. При 
відправці документа на наступний етап система запитує, хто з 
членів робочої групи повинен отримати його для подальшої 
обробки. Цей метод дозволяє враховувати різні обставини 
(хворобу, відрядження, звільнення тощо) 
 

 

 

 

Документ послідовно переходить з папки одного користувача в 
папку іншого. При порушенні встановленого контрольного строку 
він може автоматично: направлятись відправнику (тобто тому, в 
кого об’єкт знаходиться); отримувачу документа; пропустити цей 
етап; повністю змінити маршрут. Документ може бути доступним 
тільки одному користувачу в певний момент часу та буде 
знаходитись тільки в папці цього користувача 
 

 

 

 

Документ може бути переданий для обробки одразу декільком 
працівникам. При цьому задаються вхідні та вихідні умови для 
переходу на наступний рівень. Підтримується злиття шляхів 
документообігу, при якому документ обробляється одночасно на 
кожному відрізку шляху та результати змін видно в обох шляхах, 
але на затвердження він надходить тільки після повного 
проходження всіх етапів 

 
 

Рис. 3.12. Маршрути руху документів у комп’ютерних  програмах документообігу 

У загальному випадку розрізняють вільну і жорстку маршрутизацію 

документів. При вільній маршрутизації будь-який користувач, який бере 

участь у процесі, може на свій розсуд змінити існуючий або задати новий 

маршрут проходження документів. При жорсткій маршрутизації маршрути 

проходження документів чітко визначені, і користувачі не мають права їх 

змінювати. Проте такою схемою передбачається опрацювання логічних 



Інформаційні технології  в організації  бухгалтерського обліку:  

 216 

Реєстрація електронних 

документів 

операцій, коли маршрут може бути змінений відповідно до деяких заданих 

наперед умов. Значний платіж, наприклад, візується тільки головним 

бухгалтером, а не його заступником. 

Одна з основних переваг комп’ютерної системи документообігу – це 

значне прискорення і спрощення узгодження документа. Воно проводиться 

шляхом встановлення послідовного маршруту руху документа або 

паралельною його розсилкою всім зацікавленим особам у відповідності з 

встановленим переліком узгодження. В автоматизованих системах 

діловодства цю процедуру здійснює автоматично модуль маршрутизації у 

відповідності із розробленим службою діловодства або секретарем-

референтом заздалегідь списком погоджуючих (візуючих) інстанцій для 

кожного виду і різновиду документів. Наприклад, договір автоматично 

надійде в бухгалтерію, юристу, і в залежності від типу договору – іншим 

зацікавленим підрозділам. 

 

При отриманні і опрацюванні 

документів їх необхідно зареєструвати і 

проконтролювати їх виконання. До початку 

1970-х років в установах та на підприємствах реєстрація здійснювалася 

шляхом запису відомостей про документи в спеціальний журнал. Така 

система призводила до багаторазової реєстрації документа в різних 

структурних підрозділах, а для того, щоб знайти відомості про документи, 

треба було або переглядати весь журнал, або знати, коли цей документ був 

отриманий або відправлений. 

На зміну журнальній прийшла карткова система реєстрації. При цьому 

на кожний документ під копіювальний папір заповнювалося від 2 до 5 

примірників реєстраційної картки. В інформаційно-довідковій картотеці 

картки розташовували за певною ознакою. 

Комп’ютерні технології дозволяють використовувати електронний 

варіант картотек – бази даних. База даних – це та ж картотека, тільки 

розташована в пам’яті комп’ютера, що дозволяє шукати документ або групу 

документів за будь-якою пошуковою ознакою, введеною при реєстрації: 

автором документа, виконавцем, темою, датою одержання або складання 

документа, його номером тощо. Реєстрація проводиться шляхом заповнення 
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Створення архіву 

електронних документів 

реєстраційної картки на екрані комп’ютера і перенесення реєстраційного 

номеру на сам документ в штамп з позначкою про одержання документа. 

В нормативно-методичній літературі основним принципом організації 

реєстрації документів завжди вважалася однократність, що досягалася тільки 

шляхом централізованої обробки і реєстрації документів в канцелярії і 

заповненні декількох карток із застосуванням копіювального паперу. 

Сьогодні при наявності локальної мережі, яка об’єднує комп’ютери 

підприємства, реєстрація може вестися децентралізовано за місцем 

одержання (відправлення) документів з передачею інформації про 

документи, які реєструються, в центральну базу даних. Це особливо 

актуально, коли документи надходять і передаються по факсимільному 

зв’язку або електронній пошті безпосередньо з підрозділів. 

 

Використані паперові документи 

переплітаються в окремі папки і здаються на 

зберігання або до поточного архіву 

підприємства, якщо вони потрібні в поточній роботі, або до центрального 

архіву підприємства. Після встановлених законодавством строків окремі 

документи передаються до державного архіву, а решта – знищуються. 

Документи, що зберігаються на підприємстві, мають різну цінність і, 

відповідно, різні терміни зберігання. Документи, що мають історичне, 

господарське, практичне значення, мають постійний термін зберігання. 

Більшість документів по особовому складу зберігаються 75 років. Інші 

документи можуть знищуватися при зникненні потреби, а деякі – мати 

терміни зберігання 3-5 і більше років. Всі ці вимоги стосуються також і  

електронних архівів документів. 

Електронний документ, що створюється, необхідно зберегти – записати 

у вигляді файлу на твердому диску. Порядок в зберіганні файлів не менш 

важливий, ніж порядок в зберіганні традиційних паперових документів. 

Документи можуть зберігатися на твердому диску комп’ютера, на диску 

іншого комп’ютера, на спеціально виділеному комп’ютері (файл-сервері), на 

змінних носіях. 

Особливістю електронного зберігання документів є легкість 

виготовлення копій, що дозволяє всі документи з постійним терміном 

зберігання після завершення обробки негайно копіювати в архів з 
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виготовленням страхових копій на змінних носіях. Однак документи 

постійного терміну зберігання, наприклад, організаційні документи, накази 

по основній діяльності тощо, довгострокового (накази по особовому складу), 

поки що повинні зберігатись в паперовому вигляді.  

Комп’ютерні інформаційні технології дозволяють суттєво прискорити 

операції по підготовці документів до архівного зберігання – укладати описи 

документів постійного і довгострокового зберігання, акти на знищення 

документів. Для автоматизації цих операцій робиться необхідна позначка в 

електронній реєстраційній картці виконаного документа. Наявність 

автоматизованої системи обліку дозволяє складати подокументні описи, 

складання яких є неможливим при традиційній паперовій технології, 

зважаючи на високу трудомісткість.  

Дані про документи за минулий рік зберігаються окремо і після того, як 

всі документи за минулий рік будуть виконані, база даних використовується 

тільки для довідкової роботи і може бути переписана на зовнішній носій 

інформації – в залежності від обсягу інформації це може бути дискета, 

магнітна стрічка, CD-ROM або інший носій. У випадку виникнення 

необхідності пошуку документів за попередні роки, інформація зчитується з 

архівного носія. В зв’язку з цим, якщо документи за минулі роки потрібні 

вкрай рідко, то для їх зберігання можна використати стример (запис на 

магнітну стрічку), що вимагає відновлення даних на жорсткому диску для їх 

використання. Якщо ж необхідність в отриманні довідок по документам за 

минулі роки виникає досить часто, то для зберігання баз даних (БД) і самих 

документів краще використовувати пристрої зі змінними дисками, в 

залежності від обсягу даних — типу Zip drive (100 Мб), Jaz drive (1000 Мб), 

CD (650 Мб – однократність запису гарантує від випадкового або 

навмисного стирання інформації), магнітооптичні бібліотеки.  

В організаціях з високими вимогами до оперативного пошуку 

документів (зокрема, в операційній системі Novell NetWare) можуть 

використовуватися системи, що підтримують автоматичну міграцію 

(перенесення) документів, які більше не використовуються, на зовнішні, 

більш повільні носії інформації (наприклад, магнітооптичні диски) і 

відновлення інформації на твердому диску комп’ютера в випадку частого до 

неї звертання. 
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Поняття форми 

бухгалтерського 

обліку 

3.3. Комп’ютерні форми та системи бухгалтерського 

обліку  

Для того, щоб визначити, що саме розуміють 

під формою бухгалтерського обліку, слід, в першу 

чергу, звернутися до загального поняття ―форма‖. 

Форма (від лат. forma – вид, образ) – це: обрис, 

зовнішній вигляд, контури предмету; зовнішній вираз будь-якого змісту
1
. 

Які б предмети і явища ми не розглядали, всі вони мають зміст і форму. 

Під змістом ми розуміємо сукупність елементів (сторін, рис, ознак, 

процесів), що складають певний предмет, і властиві йому функції (дії, що 

виконує цей предмет, його призначення тощо). Форма предмета — це 

зв'язки, які існують між елементами змісту, та організація предмета, завдяки 

якій він виступає як єдине ціле і може виконувати свої функції [91, с. 131]. 

З факту єдності форми і змісту зовсім не випливає, що вони завжди в 

однаковій мірі залежать одне від одного. Провідну роль у взаємовідношенні 

змісту і форми відіграє, як правило, зміст. Сама форма виникає і складається 

під безпосереднім впливом змісту – в нашому випадку – технології 

бухгалтерського обліку. 

Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових 

регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для 

ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису. Певне 

поєднання хронологічного та систематичного обліку, певні форми зв’язку 

між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів – все це 

визначає форму ведення бухгалтерського обліку. Причому форми регістрів, 

порядок та послідовність записів у них, а також технічні засоби обліку дуже 

різноманітні. 

В СРСР до появи комп’ютерів використовували велику кількість форм 

обліку, серед яких основними були Журнал-Головна, меморіально-ордерна 

та журнально-ордерна форми, які й досі застосовують українські 

підприємства. Проведене серед бухгалтерів підприємств Житомирської 

області опитування щодо форми обліку, яку вони використовують, 

дозволило окреслити наступну картину щодо найбільш поширених форм 

обліку (рис. 3.13).  

                                              
1
 БСЭ,1976, т. 28 
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Журнал-

Головна 

Меморіально - 

ордерна 

Комп'ютерна 

Змішана 

Журнально-ордерна 51 % 

13 % 

5 % 

14 % 

1998 рік 2000 рік 

2% 

26% 

68% 

4% 

17 % 

Меморіально - 

ордерна 

Журнал-

Головна 

 
Рис. 3.13. Форми обліку, що застосовуються на підприємствах  

Житомирської області  

Чим складнішою є організація виробництва, тим ширшими є функції та 

задачі обліку і тим досконалішою має бути форма обліку. На думку 

проф. М.З. Вайсмана, ―будь-яка форма обліку з’являється за конкретних 

умов розвитку суспільного виробництва. Її доцільно використовувати лише 

протягом часу, коли за допомогою цієї форми можна забезпечити 

своєчасність, аналітичність та економічність обліку‖ [51, с. 11]. При 

дослідженні форм обліку необхідно виходити з того, що кожна форма 

базується на методі бухгалтерського обліку і сприяє вирішенню поставлених 

перед ним завдань; вона базується також на технічних засобах обліку, що 

залежать від рівня розвитку виробничих сил. 

Таким чином, при виборі і оцінці форми бухгалтерського обліку, 

основним критерієм є складність ведення бухгалтерського обліку. При 

забезпеченні облікової інформації для планування, аналізу і контролю 

найкращою вважають ту форму бухгалтерського обліку, ведення обліку в 

якій є найменш трудомістким. 

Характеристика форми бухгалтерського обліку є однією з 

найскладніших проблем в теорії бухгалтерського обліку, з якої досі немає 

визначеності та чіткості. Незважаючи на те, що під формою бухгалтерського 

обліку прийнято розуміти ―побудову облікових регістрів та їх взаємозв’язок, 

а також послідовність і способи облікової реєстрації‖ [152, с. 148], протягом 

багатьох років не припиняються суперечки щодо правильності трактування 

поняття форми обліку, які посилилися з появою комп’ютерів та їх 

застосуванням для автоматизації облікових робіт.  
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Ознаки форм 

бухгалтерського 

обліку 

Перед тим, як більш детально розглядати ознаки, що характеризують 

певну форму обліку, зазначимо, що найбільш загальним і таким, що може 

застосовуватись як до паперових форм обліку, так і до форм, що 

передбачають використання комп’ютерів, ми вважаємо визначення, надане 

проф. Я.В. Соколовим [260], який під формою обліку розуміє все те, що 

знаходиться між первинними носіями облікової інформації та 

бухгалтерським звітом. Визначення решти авторів не є точними та містять 

ряд суперечливих положень.  

Поняття облікового регістру є невід’ємною 

складовою визначення форми обліку. Регістр 

відображає вторинну облікову інформацію 

(первинним джерелом інформації є бухгалтерські 

документи) та є матеріальним засобом фіксації на рахунках даних про факти 

господарської діяльності підприємства. Регістри бухгалтерського обліку 

призначені для формування в них заздалегідь встановленого переліку 

показників. Внесення змін в бік збільшення або зменшення кількості 

показників призводить до зміни роботи всього облікового персоналу, що є 

досить трудомістким.  

Протягом багатьох років головною ознакою форми бухгалтерського 

обліку вважали саме зовнішній вигляд регістрів та їх побудову (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 
Регістри у визначеннях форми бухгалтерського обліку різних авторів 

Автори визначень Зміст ознак 
Є.Т. Асташкевічер [14], М.З. Вайсман [51], О.М. Галаган 
[66], М.А. Леонтьєв [166], В.Г. Макаров [175], В.Ф. Палій, 
Я.В. Соколов [212], В.І. Петрова [216], В.В. Сопко [264], 
А.І. Сумцов [268], Н.Д. Цемко [299] 

Сукупність та структура 
облікових регістрів 

М.О. Блатов [31] Книги, за допомогою яких 
здійснюється облік 

П.С. Безруких [24], С.С. Кейш [131], М.А. Леонтьєв [165], 
В.Г. Макаров [175], В.В. Сопко [264], Н.Д. Цемко [299] 

Зовнішня форма (побудова) 
регістрів 

В.Г. Макаров [175], Є.Б. Пошерстнік, М.С. Мейксін [224] Сукупність особливостей 
побудови зведених показників 

Н.Д. Цемко [299] Кількість хронологічних 
регістрів 

В основу побудови паперових регістрів бухгалтерського обліку 

покладений принцип надлишку, тобто всі дані, що можуть знадобитися, 

регламентно в них формуються та фіксуються. При цьому облікові регістри 

мають багатоцільове призначення. В них формується інформація, необхідна 

функціональним службам для різноманітних цілей: проведення аналізу і 
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виявлення резервів, заповнення форм періодичної і річної бухгалтерської 

звітності, поточного і наступного контролю, видачі довідок тощо. Облікові 

регістри однозначно характеризують будь-яку форму обліку. Наприклад, 

постійне удосконалення форм журналів-ордерів, їх модифікація для великих 

та малих підприємств не змінили сутності журналів-ордерів та форми 

бухгалтерського обліку, що побудована за їх допомогою, незважаючи навіть 

на те, що цю форму зараз не зовсім точно називають ―журнальною‖ 

Проте в умовах застосування комп’ютерів змінилося традиційне 

розуміння самого поняття ―регістр бухгалтерського обліку‖. При паперових 

формах бухгалтерського обліку система відображення облікових даних в 

регістрах бухгалтерського обліку об’єднана з системою їх узагальнення та 

повністю залежить від неї. Якщо при безкомп’ютерному способі обробки 

бухгалтерських даних під регістром бухгалтерського обліку розуміють засіб, 

призначений для фіксації, накопичення, систематизації, узагальнення і 

відображення облікової інформації, то в умовах комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку стадія відображення облікової інформації, тобто 

надання систематизованих облікових даних в зручному для користувача 

вигляді, як правило, є самостійним процесом, що не пов’язаний із стадіями 

накопичення, узагальнення та систематизації.  

Накопичення, систематизація та узагальнення облікової інформації в 

умовах застосування сучасної обчислювальної техніки здійснюються в 

автоматичному режимі. Первинна бухгалтерська інформація накопичується в 

базі даних комп’ютерної системи, а узагальнюється та систематизується на 

рахунках, що представлені окремими комірками пам’яті комп’ютера та є 

ідеальними, з точки зору теорії бухгалтерського обліку, носіями ознак її 

групування. Побудова структури комп’ютерних баз даних може бути 

найрізноманітнішою, табличний принцип, за яким будуються паперові 

регістри, не є єдиним при побудові комп’ютерних баз даних. Бази даних є 

також ієрархічні, мережеві, реляційні [105, с. 44] 

При комп’ютеризованому обліку будь-який матеріальний носій даних 

бухгалтерського обліку з теоретичної точки зору можна розглядати як 

регістр, а отже, будь-які електронні носії, за допомогою яких накопичується 

облікова інформація, можна вважати регістрами обліку. Стосовно 

традиційних паперових облікових регістрів, можна погодитись з думкою 

проф. Д.В. Чистова, що при комп’ютеризованому обліку їх призначення та 

зміст принципово змінюються – із засобів узагальнення та групування 
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інформації вони перетворюються на вихідні форми аналітичної 

спрямованості [304, с. 5].  

При застосуванні комп’ютерів обліковий регістр поєднує три складові 

частини: а) комп’ютерну базу даних з певною структурою, призначеною для 

накопичення та зберігання облікової інформації на технічних носіях; 

б) змінні величини, тимчасово створені в пам’яті комп’ютера для 

систематизації та узагальнення облікових даних – бухгалтерські рахунки; 

в) відеограми та машинограми, призначені для відображення згрупованої та 

систематизованої облікової інформації (рис. 3.14).  

База даних

Бухгалтерські

рахунки в

електронному

вигляді

Відеограми та

машинограми

Способи

здійснення

облікових

записів

Технологія

обробки

облікової

інформації

Зовнішній

вигляд

регістрів

Електронний обліковий регістр

 
Рис. 3.14. Структура електронного облікового регістру 

 

Таким чином, не можна погодитися з твердженням Є.Б. Пошерстника та 

М.С. Мейксіна, що ―обліковим регістром, який одержується при 

використанні комп’ютерів, може бути будь-який документ, який містить 

систематичний або хронологічний запис‖ [224, с. 43]. 

Форма обліку визначається також зв’язком між обліковими регістрами 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 
Взаємозв’язок регістрів у визначеннях форми бухгалтерського обліку 

різних авторів 
Автори визначень Зміст ознак 

1 2 

О.М. Галаган [66], П.О. Додонов [94], 

М.А. Леонтьєв [166], К.Н. Нарібаєв [192] 

Взаємозв’язок синтетичного та 

аналітичного обліку 

П.С. Безруких [24], М.А. Леонтьєв [166], 

В.Г. Макаров [175], В.І. Подольський [220], 

В.В. Сопко [264], Н.Д. Цемко [299] 

Взаємозв’язок регістрів 
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1 2 

М.З. Вайсман [51], А.І. Сумцов [268], 

Е.Н. Хотяшов [296]  

Взаємозв’язок записів 

К.Н. Нарібаєв [192] Взаємозв’язок хронологічного і 

систематичного обліку 

Н.Д. Цемко [299] Форми та послідовність зв’язку 

облікових регістрів з документами 

О.М. Островський 208 Техніка взаємозв’язків проміжних 

підсумків з вихідними даними 

 

Структура кожної форми обліку містить наступні компоненти: тип 

запису (простий або подвійний); послідовність запису (хронологічний або 

систематичний); узагальненість запису (синтетичний або аналітичний, тобто 

кількість рівнів, на яких узагальнюються облікові дані); повноту запису. 

Незважаючи на те, що контрольні (пов’язуючі) засоби мають велике 

значення у формі бухгалтерського обліку, вони не є головними при 

застосуванні комп’ютерів. Наприклад, зв’язків облікових регістрів з 

документами, взаємозв’язків хронологічного і систематичного запису, 

аналітичного і синтетичного обліку, облікових записів може бути стільки, 

скільки є варіантів технологічного процесу обробки облікової інформації. 

Отже, відмінності однієї форми від іншої визначаються не тільки зовнішнім 

виглядом облікових регістрів та їх зв’язком, але й системою записів, що в 

них здійснюються (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 
Методи здійснення записів у визначеннях форми бухгалтерського 

обліку різних авторів 
Автори визначень Зміст ознак 

М.А. Блатов [31] Методи та прийоми ведення основних книг 

В.С. Рожнов [237] Спосіб ведення облікових операцій 

К.Н. Нарібаєв [192], В.В. Сопко [264] Методи зберігання та пошуку облікових 

даних 

К.Н. Нарібаєв [192] Методи узагальнення облікових даних 

В.Г.Макаров [175] Поєднання особливостей порядку та 

способів реєстрації 

В.П. Завгородній [105], П.О. Додонов [93], 

В.Ф. Палій [209], Р.С. Рашитов [235], 

Є.Б. Пошерстник, М.С. Мейксін [224]  

Спосіб обробки первинних даних 

М.З. Вайсман [51], С.І. Волков [62], 

П.О. Додонов [93], В.П. Завгородній [105], 

В.Ф. Палій [209], Р.С. Рашитов [235], 

Є.Б. Пошерстник, М.С. Мейксін [224]  

Спосіб одержання результатної інформації 

М.З. Вайсман [51] Особливості методики використання даних 

поточного обліку для аналізу та ревізії  
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Відповідно, форма бухгалтерського обліку – це сукупність регістрів, що 

об’єднуються загальною структурою їх побудови, технікою та послідовністю 

облікових записів.  

Однією з найголовніших ознак форми обліку є технологічний процес 

обробки інформації (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 
Технологія ведення облікових записів у визначеннях форми 

бухгалтерського обліку різних авторів 
Автори визначень Зміст ознак 

П.С. Безруких [24], О.М. Галаган [66], 

Г.Н. Гофман, С.М. Капелюш [81], 

А.І. Сумцов [268], Є.Н. Хотяшов [296] 

Послідовність облікових записів 

Є.Т. Асташкевічер [14], О.М. Галаган [66], 

В.І. Петрова [216], В.І. Подольський [220] 

Техніка облікових записів 

М.З. Вайсман [51], Я.М. Гальперін [70]  Порядок хронологічних та систематичних 

записів 

М.А. Корольов [151] Кількість послідовних інформаційних 

кроків при обробці первинних даних та 

формуванні результатної інформації  

О.М. Островський [208] Сукупність технічних прийомів, за допо-

могою яких реалізується технологічний 

процес реєстрації, обробки і використання 

облікової інформації по окремих його 

етапах 

В.Ф. Палій [209] Сукупність алгоритмів для обробки 

первинних даних і одержання підсумкової 

облікової інформації за допомогою заданих 

технічних засобів 

С.І. Волков [62], В.Ф.Палій,  

Я.В. Соколов [212] 

Бухгалтерська процедура, що передбачає 

запис до регістрів даних з первинних 

документів (або інших носіїв) з метою 

узагальнення та отримання звітності 

Технологічний процес обробки облікової інформації на кожному 

підприємстві різний. Практика доводить, що цей процес залежить від 

багатьох факторів, а саме: від складу технічних засобів, кваліфікації та 

структури бухгалтерського апарату, технології виробництва тощо. Крім того, 

він постійно удосконалюється, змінюються алгоритми обробки первинних 

даних, а звідси і одержання підсумкової інформації. Таким чином, слід 

погодитись з концепцією, яка викладена в працях проф. С.І. Волкова [62] та 

С.І. Синяк [253], де відмічається, що в умовах застосування обчислювальної 
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техніки форма обліку – це технологія переробки вхідної облікової 

інформації. Ототожнення категорії форми бухгалтерського обліку з 

технологічним процесом обробки облікової інформації приводить до 

висновку, що при впровадженні обчислювальних машин не може бути єдиної 

форми комп’ютеризованого обліку, як не може бути і єдиної форми обліку 

для традиційних паперових методів ведення бухгалтерського обліку. 

Історія розвитку бухгалтерського обліку свідчить, що перед появою 

засобів механізації та автоматизації використання певної форми обліку не 

впливало на форми первинних документів, форми звітності та порядок їх 

заповнення. Сьогодні ж, коли при комп’ютеризації обліку видозмінюються 

не тільки облікові регістри, але й первинні документи та форми звітності, 

ситуація дещо змінилася. Зокрема, проф. П.О. Додонов писав, що нова форма 

обліку повинна передбачати ―виконання всіх облікових робіт, починаючи з 

виписки первинних документів і закінчуючи отриманням необхідного 

зведення облікових даних за допомогою обчислювальних машин‖ [93, с. 42]. 

Окремі автори, наприклад, д.е.н. В.П. Завгородній [104], М.С. Мейксін, 

Є.Б. Пошерстнік [224], проф. Р.С. Рашитов [235], також вважають, що 

первинні документи та форми звітності при комп’ютеризованому обліку 

включаються до форми обліку. Такий підхід, на нашу думку, є 

неправильним. Більшість авторів при визначенні форми обліку виключали з 

числа облікових регістрів первинні документи і форми звітності. Так, 

реєстрація облікової інформації в обліку здійснюється послідовно, тобто 

спочатку відбувається реєстрація господарських операцій у первинних 

документах, потім – систематизація та групування облікової інформації в 

облікових регістрах, і, нарешті, – подальше узагальнення даних в звітності. 

Таким чином, первинні документи, облікові регістри і звітність не є 

однорідними об’єктами по відношенню до системи обліку. Саме тому вони 

повинні розглядатися окремо як при комп’ютеризованому обліку, так і при 

паперовому. Система обліку – це єдина система, що охоплює всі 

функціонуючі в обліку об’єкти єдиного документального рівня, включаючи 

первинні документи та звітність. Але в ній можна чітко виділити поняття 

форми обліку, що відповідає обліковим регістрам. 

До наступної групи визначень форми належать визначення, в яких до 

складу форми обліку вносяться принципи організації бухгалтерського обліку 

(табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 
Принципи організації бухгалтерського обліку у визначеннях форми 

бухгалтерського обліку різних авторів 

Автори визначень Зміст ознак 

М.З. Вайсман [51], В.К. Мнюх [184], 

К.Н. Нарібаєв [192], В.С. Рожнов [237] 

Порядок (принципові вихідні положення) в 

організації бухгалтерського обліку 

С.І. Волков [63], В.С. Рожнов [237] Принципові вихідні положення в 

організації бухгалтерського обліку, 

сукупність способів ведення облікових 

операцій на певному рівні технічних засобів 

К.Н. Нарібаєв [192] Одержання необхідних зведених показників 

Г.Н. Гофман, С.М. Капелюш [81] Забезпечення оперативного контролю, 

своєчасність, повнота та достовірність 

узагальнення в бухгалтерському обліку 

господарських операцій 

В.Ф. Палій [209] Контроль, економічний аналіз, складання 

звітності 

 

На нашу думку, завдання бухгалтерського обліку визначаються 

незалежно від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на 

підприємстві, тому будь-яка форма повинна задовольняти вимогам 

управління підприємством, забезпечуючи всю різноманітність відображення 

обліково-економічної, фінансової та правової інформації. Проф. 

М.З. Вайсман зазначає, що ―за будь-якої форми обліку бухгалтерія отримує 

необхідні звітні дані. Проте шляхи отримання таких даних не є однаковими‖ 

[51, с. 11]. Тому визначення форми бухгалтерського обліку не повинно 

включати цільові функції обліку. Щодо решти організаційних принципів, то 

не повністю можна погодитись з професорами С.І. Волковим, який вважає, 

що форма обліку втілює ―основні організаційні принципи обліку‖ [63], 

В.С. Рожновим, який розуміє під формою бухгалтерського обліку 

―принципові відправні положення в організації бухгалтерського обліку‖ 

[237], або К.Н. Нарібаєвим, для якого ―форма обліку – це порядок його 

організації за певними принципами‖ [192, с. 41], а також з 

В.К. Мнюхом [184], який вважав, що питання про найбільш раціональну 

форму бухгалтерського обліку є найголовнішим в ефективній організації 

бухгалтерського обліку. Адже існує цілий ряд елементів організації: 

документування, комп’ютеризація, нормування праці, мотивація, контроль 

тощо, які разом із формою мають важливе значення в організації облікової 

роботи. Проф. К.Н. Нарібаєв [191] вважає за необхідне вивчення категорії 

форми бухгалтерського обліку в більш широкому аспекті, ніж це прийнято в 
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традиційному трактуванні, тому що форма обліку в умовах застосування 

комп’ютерів втрачає ряд ознак, що більш помітно виступали при паперових 

формах обліку. Але при застосуванні комп’ютерів форма обліку не є 

фундаментальним фактором в організації бухгалтерського обліку. Вона є 

лише одним з елементів організації обліку, що набуває більш важливого 

значення при комп’ютеризованому обліку, ніж при паперовому. Тому не 

можна включати до поняття форми обліку рівень централізації та 

децентралізації облікової роботи, склад і структуру облікового апарату, 

інформаційні зв’язки бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства, всі 

теоретичні та методологічні положення організації бухгалтерського обліку 

тощо. 

Звичайно, принципи, на яких будується певна форма обліку, залежать 

від багатьох факторів, в тому числі – і від організації бухгалтерського обліку. 

Разом з тим, саме поняття форми бухгалтерського обліку в умовах його 

комп’ютеризації не стало менш складним від того, як пише проф. 

К.Н. Нарібаєв, що ―певні ознаки форми були більш наочними в умовах 

ручної праці‖ [191]. Навпаки, це свідчить, що в умовах комп’ютеризації 

обліку категорія форми обліку вимагає окремого дослідження. Найбільш 

сміливим було припущення проф. В.Ф. Палія [209], який вважав, що 

комп’ютерні форми розширюють межі обліку, включаючи планові дані, і 

одночасно скорочують обсяги результатної інформації, передбачаючи тільки 

виведення відхилень від планових завдань. Але не варто розширювати 

поняття форми обліку, включаючи в нього організаційні принципи. Для 

цього є поняття системи обліку. Так, наприклад, американські та англійські 

автори взагалі не використовують поняття ―форма бухгалтерського обліку‖. 

Вони пишуть саме про ―систему бухгалтерського обліку‖, яка є значно 

ширшим поняттям (див. також п. 2.1) [58, 191, 208, 249, 325].  

Можна погодитись з думкою проф. Я.В. Соколова про те, що інтерес до 

форм обліку, притаманний вітчизняній бухгалтерській думці, є надмірним. В 

своїй післямові до книги Б. Нідлза ―Принципи бухгалтерського обліку‖ [262] 

він відмічає, що в США приділяють цій проблемі значно меншу увагу. При 

веденні паперового обліку в США використовують новоіталійську або 

французьку форми обліку. Остання дозволяє досить легко згрупувати 

первинні документи і звести до мінімуму кореспонденцію рахунків. Рахунки 

поділяються на основні, що постійно присутні в облікових регістрах, та 

епізодичні, які вводяться для нетипових операцій. Такий порядок обліку 
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відрізняється від прийнятих при журнально-ордерній, меморіально-ордерній 

і Журнал-Головній формах обліку. 

На нашу думку, найбільш правильним до визначення форми обліку є 

підхід, що зустрічаємо в працях професорів М.З. Вайсмана [51], 

С.І. Волкова [62], К.Н. Нарібаєва [192], В.С. Рожнова [237], В.В. Сопко [264]. 

Ці автори погоджуються, що з появою обчислювальної техніки та її 

застосуванням для обробки облікових даних вибір форми бухгалтерського 

обліку  залежить від технічних засобів, що використовуються. Таким чином, 

при застосуванні комп’ютерів форма обліку базується на методологічних 

основах бухгалтерського обліку та змінюється в залежності від засобів 

накопичення і обробки інформації, які надають технічні засоби.  

Таким чином, можна виділити наступні підходи до визначення форми 

бухгалтерського обліку (рис. 3.15): 

 
Рис. 3.15. Підходи до визначення форми бухгалтерського обліку 

 

Для паперових форм обліку слід використовувати другий підхід, при 

якому форма обліку визначається структурою, зв’язком облікових регістрів 

та порядком здійснення в них записів. При дослідженні комп’ютерних форм 

обліку не можна погодитися з третім підходом, який об’єднує методичний, 

технічний та технологічний, тому що він призводить до необхідності 

складання звичайних облікових регістрів за допомогою комп’ютерів. При 

застосуванні цього підходу можливості обчислювальної техніки 

використовуються не повністю. Так, наприклад, доц. С.С. Кейш [131] в 

умовах застосування АРМ бухгалтера пропонував застосовувати форму 

Журнал-Головна. Розглядаючи комп’ютеризацію обліку за меморіально-
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ордерною та журнально-ордерною формами, проф. О.М. Островський [208] 

приходить до висновку, що при комп’ютеризації обліку за меморіально-

ордерною та журнально-ордерною формами всі недоліки цих форм 

залишаються. Так, при комп’ютеризації обліку за меморіально-ордерною 

формою залишається перезапис даних з первинних документів і машинограм 

в меморіальні ордери. Поділ аналітичного і синтетичного обліку викликає 

необхідність розробки системи локалізації помилок, які можуть виникнути 

як на стадії перезапису, так і в процесі окремої обробки синтетичної і 

аналітичної інформації. Значний час займають взаємні перевірки відомостей 

(машинограм) синтетичного і аналітичного обліку, хронологічних і 

систематичних записів. Організація комп’ютеризованої обробки облікової 

інформації за журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку полягає 

в застосуванні принципів побудови журналів-ордерів. Проте технологія 

комп’ютеризації вимагає уніфікації форми подання даних, тому на практиці 

відсутні форми машинограм, що відповідають журналам-ордерам, наведеним 

в інструкціях з журнально-ордерної форми обліку. Неприйнятною для 

використання в комп’ютерній бухгалтерії вважає журнально-ордерну форму 

і проф. Ю.І. Осадчий: ―Якщо журнально-ордерна форма повністю відповідає 

потребам і умовам використання клавішних обчислювальних машин, 

оскільки цей клас машин не потребує докорінної перебудови обліку, 

розрахованого на ручну обробку, то при використанні більш складних машин 

необхідна більш досконала форма‖ [204, с. 27]. 

На нашу думку, правильним підходом до визначення форми обліку є 

четвертий, який ставить на чільне місце технічні засоби, що 

використовуються. І тут швидше можна погодитися з позицією проф. 

В.І. Подольського [220] стосовно того, що форма обліку необхідна і 

залишається при використанні комп’ютерів, але суть її змінюється і набуває 

нового характеру, ніж з позицією проф. О.М. Островського [208], який 

вважає, що суть форми не залежить від характеристики технічних засобів, які 

застосовуються, а визначення форми повинно бути прийнятним як для 

ручних, так і для машинних способів обробки даних. До таких висновків, як 

проф. В.І. Подольський, приходять і професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов 

[212], а також проф. В.В. Сопко [264], які поділяють форми обліку на 

паперові та комп’ютерні. 
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Розвиток паперових 

форм бухгалтерського 

обліку 

У зв’язку з тим, що для досягнення цілей, 

які поставлені перед обліком, необхідно було 

заповняти облікові регістри, багато століть вся 

бухгалтерія визначалася як мистецтво ведення 

книг. Історія розвитку бухгалтерського обліку налічує понад 200 його форм. 

Ми розглянемо ті форми обліку, які найбільше вплинули на розвиток 

наукової думки та облікової практики, широко використовувались в 

розвинутих країнах та в СРСР. 

В поданій таблиці в хронологічному порядку наводиться коротка 

характеристика різних форм бухгалтерського обліку із зазначенням вчених, 

які їх вперше теоретично описали (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 
Перелік форм бухгалтерського обліку 

№ 
з/п 

Найменування форми Рік виникнення Автор описання 

1 Староіталійська 1494 Пачолі Л. 

2 Французька 1685 Порт М. де ла 
3 Нова італійська 1688 Гаратті Ф. 

4 Меморіально-касова ІІ-пол. XVIII ст. – 
5 Багатожурнальна XVIII – 
6 Камеральна 1762 Пуехберг М. 

7 Німецька 1774 Гельвіг Ф. 
8 Англійська 1794 Джонс Е. 

9 Американська 1802 Дегранж Е. 
10 Російська (потрійна) 1870 Єзерський Ф.В. 
11 Шахова 1889 Россі Д. 

12 Четвертна 1895 Шмельов І.П. 
13 Синтетична 1896 Бабенко І.П. 

14 Інтегральна 1914 Дюмарше Ж.Б. 
15 Меморіально-ордерна 1926 Юшманов М.В. 

16 Журнально-ордерна 1952 Резніченко І.С. 
17 Таблично-перфокарткова 1955 Ісаков В.І. 
18 Таблично-автоматизована 1976 Подольський В.І. 

19 Комп’ютерна 1996 Чистов Д.В. 

 

Розвиток форм бухгалтерського обліку є тривалим історичним процесом, 

який відбувався в двох напрямках: удосконалення змісту облікових записів та 

удосконалення форм облікових регістрів. Найдавнішою формою обліку, що 

заснована на подвійному записі господарських операцій, є староіталійська 

форма, описана Лукою Пачолі в ―Трактаті про рахунки і записи‖ у 1494 р. [214]. 

Розвиток паперових форм обліку полягав у послідовному перетворенні їх 
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початкової структури, яскраво вираженої в староіталійській формі. Всі наступні 

форми обліку є її логічним удосконаленням. У староіталійській формі дані про 

факти господарської діяльності з первинних документів в міру їх надходження 

вносяться бухгалтером до Меморіалу (пам’ятної книги). Далі на підставі записів 

у Меморіалі інформація про господарські операції переноситься одночасно з 

записом кореспонденції рахунків до журналу хронологічної реєстрації 

(бухгалтерські проводки). Відповідно до зазначених кореспонденцій бухгалтер 

розносить суми по рахунках Головної книги. В кінці звітного періоду записи 

дебетових і кредитових оборотів Головної книги підсумовуються, виводиться 

кінцеве сальдо, складається пробний баланс. Після закриття рахунків прибутків 

і збитків складається кінцевий баланс. В цій формі обліку всі рахунки фактично 

є аналітичними, а синтетичні рахунки для узагальнення однорідної інформації 

не застосовуються. Оскільки з книгами одночасно може працювати тільки одна 

людина, староіталійська форма надавала мінімальні можливості для розподілу 

облікової праці (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. Староіталійська форма обліку 

В новоіталійській формі (автор Ф. Гаратті, 1688 р.) чітко розме-

жовуються синтетичний і аналітичний облік. Починаючи з цієї форми, в 

бухгалтерському обліку з’являється дворівневий аналітичний поділ: факти 

господарської діяльності систематизуються в регістрах аналітичного обліку і 

на синтетичних бухгалтерських рахунках. Дані з допоміжних книг 
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аналітичного обліку підсумовуються і порівнюються з даними відповідних 

рахунків Головної книги, тим самим забезпечуючи контроль. Оскільки 

ведення записів по синтетичних та аналітичних рахунках в новоіталійській 

формі здійснюється окремо, можливостей для розподілу облікової праці тут 

більше, ніж у староіталійській формі. 

При німецькій формі обліку (Ф. Гельвіг, 1774 р.) Меморіал, як 

проміжний регістр, не ведеться, натомість Журнал поділяється на два 

регістри: Журнал і Касову книгу. В першому записуються всі факти 

господарської діяльності, крім руху готівки, в другому – касові обороти. 

Суттєвою особливістю німецької форми є принцип накопичення – записи в 

Головній книзі здійснюються не одразу після запису в Журналі і вони не 

дублюють кожну проводку, а заносяться одночасно за звітний період 

загальними підсумками, згрупованими в зведеному журналі.  

Таким чином, єдиний журнал італійської форми в німецькій формі 

поділяється на Журнал і касовий Журнал, з якими можуть працювати різні 

працівники. При застосуванні французької форми, описаної у 1865 році 

М. де ля Портом, єдиний журнал італійської форми поділяється на кілька 

журналів, що створює ще більші можливості для розподілу праці облікових 

працівників. 

Відомий французький вчений Ж.Б. Дюмарше з всіх аспектів організації 

обліку вирішальне значення надавав формам рахівництва. Він вважав, що 

форму не можна розглядати у відриві від змісту, і навпаки. Виходячи з цього, 

Ж.Б. Дюмарше розробив свою форму рахівництва, яку назвав інтегральною. 

Її сутність зводилася до того, що на кожний рахунок першого порядку 

повинні бути відкриті два журнали синхронного запису (для дебетового і 

кредитового розкладання). Тим самим в облік вводилися тільки складні 

проводки. Ця форма мала великий вплив в умовах використання карткового 

рахівництва (дефінітив) і при конструюванні журнально-ордерної форми, в 

якій дебетове розкладення називається відомістю, а кредитове – журналом-

ордером. 

Однією з найбільш поширених в СРСР форм обліку була меморіально-

ордерна форма, вперше описана у 1926 році М.В. Юшмановим. Вона 

передбачає виписку проводок на кожний первинний документ окремою 

довідкою в меморіальних ордерах (див. рис. 3.17). Для операцій з однаковою 

кореспонденцією рахунків відкриваються окремі відомості, по яких в кінці 
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місяця підбиваються підсумки і складаються підсумкові меморіальні ордери. 

Меморіально-ордерна форма надає широкі можливості для розподілу праці, 

але вимагає багаторазового переписування даних з регістру в регістр.  

 
Рис. 3.17. Меморіально-ордерна форма обліку 

На відміну від форм, згаданих вище (новоіталійської, німецької та 

французької), американська форма обліку (Є. Дегранж, 1802 р.) виникла з 

тенденції поєднання хронологічного і систематичного записів та спеціально 

призначалася для використання на малих підприємствах з чисельністю 

облікових працівників не більше двох. Дані про факти господарської 

діяльності у вигляді хронологічного і систематичного запису реєструються в 

єдиному регістрі, який є журналом і, одночасно, синтетичними рахунками. За 

винятком відокремленого складання відомостей по аналітичних рахунках, 

можливостей для розподілу праці тут немає. 

На підприємствах і в організаціях в СРСР, що мали невелику кількість 

синтетичних рахунків, іноді застосовували один із спрощених варіантів 

меморіально-ордерної форми обліку, який прийнято називати формою 

―Журнал-Головна‖. При цьому варіанті хронологічна реєстрація 
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меморіальних ордерів поєднана з записами по синтетичних рахунках в одній 

книзі, що має назву ―Журнал-Головна‖. Цей регістр аналогічний регістру 

американської формі Е. Дегранжа, що була описана вище (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18. Форма обліку “Журнал-Головна” 

В перші роки ХХ століття на території України використовувались 

також картково-ордерна, картково-копіювальна, контрольно-шахова форми. 

При картково-ордерній формі обліку основним регістром є картки-ордери 

(картки-рахунки), що виписувалися на кожну господарську операцію під 

копіювальний папір в 3-х примірниках. Перший примірник ордеру 

додавався до регістру хронологічного обліку, другий і третій примірники 

додавалися, відповідно, до картотеки аналітичного обліку по дебету і 

кредиту рахунків. Ця форма була дуже громіздка і трудомістка, через що не 

знайшла широкого застосування. На її основі було створено картково-

копіювальну форму обліку. Суть її полягає в тому, що записи 
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господарських операцій в хронологічному регістрі синтетичного обліку і в 

систематичному регістрі аналітичного обліку проводилися одночасно 

копіюванням. Записи робилися безпосередньо з документів, на яких 

ставився спеціальний штамп, де вписувалися кореспондуючі рахунки. За 

Головну книгу щоденно велася контрольна відомість, яка забезпечувала 

групування записів всередині кожного рахунку за кореспондуючими з ним 

рахунками. Для перевірки синтетичного і аналітичного обліку складалися 

групувальні відомості (аркуші), де відображались обороти з однаковою 

кореспонденцією рахунків.  

Ця форма також не знайшла широкого і тривалого застосування через її 

громіздкість, трудомісткість. На її зміну прийшла контрольно-шахова форма 

обліку. В цій формі обліку поєднувались елементи карткових і книжкових 

форм обліку. Ця форма обліку згодом трансформувалася в меморіально-

ордерну форму обліку. 

Сьогодні в Україні найпоширенішою формою обліку є журнально-

ордерна (І.С. Резніченко, 1952 р.). Разом з шаховою (Д. Россі, 1889 р.) та 

інтегральною (Ж.-П. Дюмарше, 1914 р.) формами вона є прямим 

продовженням французької форми (рис. 3.19).  

 

 
Рис. 3.19. Журнально-ордерна форма обліку 
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Журнально-ордерна форма завершує тенденцію, яка пов’язана з 

диференціацією єдиного журналу староіталійської форми на кілька журналів. 

У своєму теоретичному варіанті журнально-ордерна форма передбачає 

використання тільки журналів-ордерів, тобто регістрів систематичного 

запису, призначених для відображення кредитових оборотів. Аналітичний 

облік ведеться за допомогою книг аналітичного обліку або карток. На 

великих підприємствах для кожного журналу можуть використовуватись 

додаткові накопичувальні відомості. 

Суттєвим недоліком журнально-ордерної форми обліку є те, що значна 

частина первинної інформації при обробці відсіюється і в подальшому стає 

недоступною для аналізу (рис. 3.20). 

 

 
Рис. 3.20.Зменшення обсягу інформації в журнально-ордерній формі 

бухгалтерського обліку 

Журнально-ордерна форма є вершиною розвитку паперових форм 

обліку. При належній організації документообігу вона дозволяє швидко 

обчислювати підсумки та готувати дані для звітності. Але разом з тим, 

журнально-ордерній формі обліку властивий ряд недоліків, що робить її 

незручною і непридатною для використання в сучасних ринкових умовах. 

Серед них – ліквідація хронологічного запису (в США, Великобританії та 
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Фактори розвитку форм 

бухгалтерського обліку 

 

інших країнах хронологічний журнал ведеться обов’язково); ліквідація 

логічно обґрунтованих проводок за кожним первинним документом та заміна 

їх обліковими записами.  

 

Можна виділити три чинники, що 

найбільше впливають на розвиток паперових 

форм бухгалтерського обліку (див. рис. 3.21). 

1. Необхідність широкого розподілу праці між обліковими 

працівниками. Професори П.О. Додонов [94] та В.Н. Кіпарісов [133] 

справедливо зазначали, що головною причиною вдосконалення форм обліку 

була потреба більш широкого розподілу праці між окремими обліковими 

працівниками. Хоча при всіх паперових формах обліку проблема 

вирішувалась шляхом поділу єдиного хронологічного регістру – Журналу 

операцій – на декілька журналів, цей спосіб є не дуже ефективним. Так, 

максимально можливий розподіл праці, який досягається при використанні 

паперових форм обліку, полягає у веденні обліку окремим працівником по 

одному або кількох синтетичних рахунках, або по окремих групах 

аналітичних об’єктів. Як зазначає проф. Я.В. Соколов, при паперових 

формах обліку максимум розподілу праці полягає в тому, що один бухгалтер 

веде ―дебет рахунку (відомість), а другий – кредит (журнал-ордер)‖ [260, 

с. 26]. Більш глибокий розподіл праці, наприклад за типами операцій в межах 

одного рахунку, в паперових формах є неможливим. 

2. Необхідність ведення детального аналітичного обліку. Незважаючи 

на всю різноманітність форм обліку, аналітичний облік пройшов тільки три 

стадії розвитку: перша стадія – книжкова, друга – застосування карток, 

третя – комп’ютеризована. До появи карток форми обліку відрізнялися 

тільки будовою синтетичних рахунків і порядком облікових записів, 

аналітичний облік при всіх паперових формах (старо- і новоіталійській, 

німецькій, французькій, американській та інтегральній) вівся майже 

однаково. Окремі автори, наприклад, професори Г. Гофман, С. Капелюш 

[81], П.О. Додонов [94] вважали, що спосіб ведення аналітичного обліку є 

головною відмінністю, що визначає форму обліку. На думку 

проф. П.О. Додонова, саме потребою в ефективному веденні аналітичного 

обліку зумовлений перехід від книжкових форм до карткових, а згодом – до 

комп’ютеризованих. Але, на нашу думку, ставити на перше місце 

можливості ведення аналітичного обліку недоцільно, оскільки в основі 
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самого поділу на синтетичний та аналітичний облік лежить необхідність 

розподілу облікової праці. У вирішенні проблеми аналітики суттєвим кроком 

вперед була форма логісмографії Дж. Чербоні (1873), що передбачала 

складний ієрархічний поділ рахунків, який на кожному підприємстві 

встановлює головний бухгалтер, але ця форма не набула широкого 

поширення. В цілому, навіть при найпрогресивнішому паперовому веденні 

аналітичного обліку за допомогою карток, характерним є відставання 

аналітичного обліку від синтетичного. 

 
Рис. 3.21. Фактори, які найбільше впливають на розвиток  

форм бухгалтерського обліку 

 

3. Необхідність швидкого одержання результатної інформації. Однією 

з важливих характеристик облікової інформації є її оперативність. Як писав 

відомий французький вчений П. Гарньє, ―цінність бухгалтерської інформації 

зменшується пропорційно квадрату часу, який затрачений на її отримання‖ 

[260, с. 352]. Значення бухгалтерського обліку як найважливішої функції 

управління підприємством проявляється в документальному відображенні 

усіх операцій, процесів і явищ, що характеризують господарську і фінансову 

діяльність, а також стан об’єкта управління. Таке відображення забезпечує 
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акумуляцію даних, необхідних для управління. Якщо дані, що 

представляються зведеною звітністю, при паперових формах обліку 

запізнюються на 10-15 днів, то для управління підприємством вплив, що 

ґрунтується на такій інформації, може мати значення лише для наступних 

періодів і не дозволяє оперативно ліквідувати наслідки подій, що вже 

сталися. Отже, одним з основних факторів, що обмежують використання 

даних бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень, є 

недостатня оперативність цих даних, яка пов’язана, на думку проф. 

Р.Я. Вейцмана, з двома основними моментами, що уповільнюють облікову 

роботу. Ними є арифметичний підрахунок і переписування [319, с. 152]. У 

зв’язку з цим говорять про ―проблему ажуру‖ в бухгалтерії. Ажур М. Марсов 

визначає як ―швидкість обробки облікових даних на шляху від реєстрації 

первинної інформації до формування звітів‖ [179, с. 945]. Про необхідність 

ажуру в бухгалтерії писали професори Н.Р. Вейцман [56], О.М. Галаган [67], 

Г. Гофман та С. Капелюш [81], а також С.А. Коган [139]. Найбільш чітким є 

визначення ажуру, надане проф. О.М. Галаганом. Під ажуром він розумів 

такий ―стан облікових записів підприємства, при якому вони не відстають від 

здійснених господарських операцій і дають правильну та своєчасну картину 

діяльності та стану підприємства‖ [67, с. 252]. При ажурі бухгалтерських 

записів існує можливість в будь-який час отримати точну картину діяльності 

підприємства за будь-який період. Проф. О.М. Галаган  розрізняв два види 

ажуру: а) господарський ажур; б) технічний ажур. 

Під господарським ажуром він розумів такий стан справ, при якому 

документи надходять в бухгалтерію через невелику кількість інстанцій і 

реєструються в обліку через короткий проміжок часу після виконання тієї 

або іншої операції. Господарський ажур повністю залежить від організації 

руху документів переважно поза межами бухгалтерії, тобто від правильно 

встановлених шляхів руху документів, від кількості інстанцій, через які 

проходить документ тощо – від організації документообігу. Технічним 

ажуром називається такий стан справ, коли документи, що надійшли в 

бухгалтерію обробляються протягом короткого проміжку часу: технічний 

ажур повністю залежить від організації роботи всередині самого апарату 

бухгалтерії. С.А. Коган вважав, що повного ажуру жодна, навіть досконала, 

бухгалтерія досягти, в принципі, не може, оскільки вона повинна оперувати 
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Комп’ютерні форми 

бухгалтерського обліку 

лише оформленими і перевіреними документами, для складання та 

оформлення яких слід подолати певні перешкоди в часі і просторі [139]. 

Жодна з паперових форм обліку не дозволила наблизитись ні до 

господарського ажуру, ні до технічного саме через названі Р.Я. Вейцманом 

та С.А. Коганом причини. 

Підсумовуючи огляд паперових форм обліку, слід зазначити, що, хоча 

на практиці та або інша форма рідко використовувалася в повному обсязі, 

спостерігалось і спостерігається проникнення одних елементів форм в інші, 

пристосування їх до специфіки конкретних підприємств. Але форми обліку, 

які передбачали застосування паперових регістрів, не здатні задовольнити 

наведені вище вимоги. Більше того, виконання однієї вимоги часто 

перешкоджає виконанню інших. Наприклад, розвиток та удосконалення 

форм обліку відбувались не тільки шляхом розділу облікових регістрів, а 

також і шляхом їх об’єднання (форма Журнал-Головна). При цій формі, 

наприклад, можна складати баланси на кожний день (ажур), але розподіл 

облікової праці є неможливим. 

 

Великі зміни, які внесла обчислювальна 

техніка в облік, не могли не вплинути на 

загальну концепцію форми обліку. Зокрема, 

проф. П.О. Додонов писав, що нова форма обліку повинна передбачати 

―виконання всіх облікових робіт, починаючи з виписки первинних 

документів та закінчуючи отриманням необхідного зведення облікових 

даних за допомогою обчислювальних машин‖ [93, с. 42]. 

 Автоматизовані форми обліку можуть бути різними і залежать, 

головним чином, від змін в обліковому процесі внаслідок застосування 

відповідної техніки. Сьогодні не існує загальноприйнятого або 

регламентованого Міністерством фінансів України визначення форми обліку 

із застосуванням комп’ютерів та порядку їх застосування. Форму обліку при 

використанні комп’ютерної техніки різні автори називали по-різному: 

автоінтегрованою, автоматизованою, діалоговою, діалогово-автомати-

зованою, інформаційно-машинною, машино-орієнтованою, таблично-

матричною, формою обліку в умовах розподіленої обробки даних тощо 

(табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 
Назви форм обліку при застосуванні обчислювальної техніки в 

роботах різних авторів 

Автори Назви 

Д.І. Пільменштейн [217] Автоінтегрована 

С.І Волков [62], Є.Б. Пошерстник, М.С. Мейксін [224] Автоматизована 

О.М. Островський [208] Діалогова 

В.П. Завгородній [104] Діалогово-автоматизована  

М.В. Парашутин, Є.П. Козлова [213] Інформаційно-машинна 

Ф.Ф. Бутинець [43], М.С. Пушкар [229], Д.В. Чистов 

[304] 

Комп’ютерна 

О.В. Голосов [77], Я.В. Соколов [260], Я.І. Рошаль, 

А.Г. Тарасов [240] 

Машино-орієнтована 

М.В. Дембінський [89], А.М. Кузьмінський [158], 

В.Г. Макаров [175], В.І. Подольський [220], В.С. Рожнов 

[237], Н.М. Ткаченко [278] 

Таблично-автоматизована 

К.Н. Нарібаєв [192] Таблично-матрична 

Т.А. Краєва [153] Форма обліку в умовах 

розподіленої обробки даних 

 

Як бачимо, визначення, які дають автори стосовно назви форми 

бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки, можна 

поділити на сім груп, причому в п’ятьох з них до назви форми 

бухгалтерського обліку включається ознака того, що ця форма залежить від 

технічних засобів. Але вживати термін ―машинна‖ або ―машинно-

орієнтована‖ форма бухгалтерського обліку сьогодні недоцільно. Машина – 

це пристрій, що виконує механічні дії для перетворення енергії, матеріалів та 

інформації. Прийнятий у літературі термін ―машинно-орієнтована форма 

обліку‖ набув поширення відповідно до абревіатури ЕОМ – електронно-

обчислювальна машина. Але електронно-обчислювальна машина, по суті, не 

є машиною, тому що в ній механічні дії використовуються тільки для 

виконання допоміжних операцій (назву збережено за нею в порядку 

історичної спадковості від рахівних машин типу арифмометра). Більш 

прийнятним для вжитку є термін ―автоматизована‖ або ―комп’ютерна‖, що є 

синонімами, оскільки термін ―автомат‖ і ―комп’ютер‖ мають майже однакове 

визначення: ―самостійно діючий за заданою програмою пристрій або група 

пристроїв‖. Оскільки сьогодні разом із розвитком інформаційних технологій, 

поширенням персональних обчислювальних пристроїв термін ―комп’ютер‖ 

набільш поширений, слід визнати точнішою назву ―комп’ютерна форма 

обліку‖, яку вживають професори Ф.Ф. Бутинець [43], М.С. Пушкар [229] і 

Д.В. Чистов [304]. 
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Раніше більшість авторів вживали термін ―таблично-автоматизована 

форма обліку‖. Свою назву ця форма отримала завдяки тому, що при 

використанні комп’ютерів всі аналітичні і синтетичні регістри представлені у 

вигляді таблиць (машинограм та відеограм), які детально розглянув проф. 

В.І. Подольський [220]. На нашу думку, сьогодні так називати форму обліку 

недоцільно. По-перше, більшість регістрів обліку в паперових формах також 

мають форму таблиць. По-друге, відеограми та їх друковані варіанти – 

машинограми – є лише відображенням форми зберігання інформації в 

комп’ютерній базі даних, яка може бути якої завгодно складної структури, а не 

лише у вигляді простих двовимірних таблиць. Проф. К.Н. Нарібаєв, окрім 

відеограм та машинограм (таблиць) виділяє в назві форми обліку ще й 

внутрішню форму представлення інформації (матриці) [192]. Це суттєвий крок 

вперед, але крім n-вимірних матриць існує багато інших форм зберігання даних. 

Проф. В.П. Завгородній [104] та проф. О.М. Островський [208] до назви форми 

обліку вносять можливість одержання результатної інформації в діалоговому 

режимі. В зв’язку з цим слід зазначити, що одержання інформації за запитами 

користувача є загальною властивістю, притаманною сучасному програмному 

забезпеченню. Таким чином, на першому місці у визначенні форми обліку 

повинно стояти слово ―комп’ютер‖, а не ―діалог‖. 

Проблема оперативності даних вирішується при застосуванні 

комп’ютерів автоматично. Якщо при паперових формах обліку операції 

накопичення даних в облікових регістрах, обчислення підсумків та 

перенесення даних між регістрами потребують великих витрат живої праці 

та завжди пов’язані з помилками, то при застосуванні комп’ютерів ці 

операції виконуються без участі людини. Таким чином, за умови, що при 

застосуванні комп’ютерів не копіюється жодна з паперових форм, а ведеться 

єдиний хронологічний регістр – Журнал операцій, забезпечується технічний 

ажур, а при належній організації первинного документування та 

документообігу – господарський.  

В історії комп’ютерних форм обліку, в залежності від технічних засобів, 

що використовуються, можна виділити наступні три етапи. 

1. Використання перфораційних машин. Вперше новий підхід до 

організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації був 

розроблений в умовах застосування перфораційних обчислювальних машин в 

кінці 50-х років ХХ ст.; ця форма бухгалтерського обліку отримала назву 

таблично-перфокарткової (В.І. Ісаков, 1955 р.). Вона була розроблена для 
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підприємств, що використовували перфораційні машини, і передбачала 

перенесення даних із кожного документу на машинний носій – перфокартку 

(див. рис. 3.22) по кожній ділянці обліку: обліку виробничих запасів, оплати 

праці, готової продукції тощо, – складалися масиви перфокарток. Таблично-

перфокарткова форма обліку за послідовністю формування даних не 

відрізняється від французької форми обліку і є невдалою спробою її механізації. 

 
Рис. 3.22. Таблично-перфокарткова форма обліку 

 

В основу комплексної механізації бухгалтерського обліку за таблично-

перфокартковою формою був покладений принцип безперервності обробки 

облікової інформації на обчислювальних пристроях при повній механізації 

всіх облікових робіт. При цьому відбувся перерозподіл робіт, і значна 

частина операцій облікового процесу виконувалася персоналом 

обчислювального центру. Суттєва особливість цієї форми полягала в тому, 

що в ній поєднувалося використання двох видів нанесеної на перфокартку 

інформації – змінної (разової) і постійної (нормативно-довідникової). 

Документи про господарські операції, оформлені в пачки, перевірені і 

прийняті для обробки, реєструвалися в спеціальному журналі приймання 

документів і реєстрації контрольних чисел, що був призначений для 

контролю за зберіганням цих документів і для перевірки повноти записів в 
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табуляграмах. Зареєстровані документи передавалися на перфоратор для 

набивання перфокарток. Підготовлені перфокартки направлялися на 

обчислювальні машини, де відбувалося їх групування. Всі дані, записані за 

певний період, пропускалися через відповідний зчитувальний пристрій для 

друку інформації і підрахунку контрольних підсумків, при цьому друкувався 

Журнал операцій, який служив також контрольною машинограмою. Після 

перевірки інформаційних масивів друкувалися робочі машинограми, 

підсумки яких контролювалися перевіреними підсумками Журналу операцій. 

Виділялися носії з постійними даними. На підставі даних про сальдо та 

обороти друкувалася відомість по аналітичних рахунках. Протягом місяця по 

рахунках з різною періодичністю складалися машинограми-регістри 

синтетичного обліку. Виділялися носії з вхідним сальдо по синтетичних 

рахунках. По закінченні звітного періоду друкували машинограму – 

оборотну відомість по синтетичних рахунках. Підсумки оборотних 

відомостей по аналітичних рахунках порівнювали з даними оборотної 

відомості по синтетичних рахунках. При складанні машинограми – оборотної 

відомості по синтетичних рахунках автоматично виготовлялися носії з 

вихідним сальдо. Після одержання оборотної відомості складали баланс. 

2. Використання комп’ютерів третього покоління (великих та 

середніх) та багатотермінальних обчислювальних систем. Впровадження в 

СРСР в практику облікового процесу електронно-обчислювальних машин  

типу ―Урал‖, ―Дніпро‖, Мінськ‖, ЄС привело до створення таблично-

автоматизованої форми обліку (див. рис. 3.23). 

В цій формі первинні дані окрім паперових носіїв можуть одразу 

фіксуватися на машинних носіях, що дозволяє автоматизувати збір 

первинної інформації. На машинних носіях зберігається також поточна, 

нормативно-довідкова і вхідна інформація. Оскільки нормативно-довідкова 

інформація підлягає багаторазовому використанню, вона заноситься до 

спеціальних баз даних. В залежності від використання технічних засобів і 

носіїв інформації розрізняють два способи введення облікової інформації: 

безпосередній та з використанням периферійної техніки. Одним із 

найважливіших принципів цього етапу розвитку комп’ютерних форм обліку 

є використання режиму запиту з метою отримання звітів по необхідних 

показниках. З цією метою бухгалтер заповнює стандартний документ, в 

якому вказується вид запиту. Після цього комп’ютер надає необхідну 

інформацію. Цей етап застосування комп’ютерів передбачав послідовність 
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записів, яка майже не відрізнялася від порядку ведення записів при 

французькій і таблично-перфокартковій формах обліку. 

 
Рис. 3.23. Таблично-автоматизована форма обліку 

3. Використання персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж. 

Можливості обчислювальної техніки забезпечують не лише універсальний 

характер її застосування, виходячи з загальних методологічних підходів 

організації бухгалтерського обліку, але й дозволяють використовувати 

програми, налагоджені на конкретне підприємство з урахуванням пропозицій 

замовника. Компоненти комп’ютерної форми обліку, без яких неможливе її 

створення на конкретному підприємстві, наведені на рис. 3.24. 

Технологічний процес обробки даних при комп’ютерній формі обліку 

можна поділити на три етапи. 

Початковим етапом облікового процесу є збір і реєстрація первинних 

даних для обробки на комп’ютері. При введенні інформації в КІСП 

користувач складає облікові фрази (див. п. 3.1), за якими формується єдиний 

електронний обліковий регістр – Журнал господарських операцій, хоча 
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більшість програм для комп’ютеризації бухгалтерського обліку дозволяють 

перегляд інформації і у вигляді журналів-ордерів, відомостей тощо. 
 

програмне 

забезпечення 

методологічне 

забезпечення 
Комп’ютерна 

форма обліку 

організаційне 

забезпечення 

технічне 

забезпечення 

інформаційне 

забезпечення 

 
Рис. 3.24. Складові комп’ютерної форми обліку 

На другому етапі проводиться формування на електронних носіях 

масивів облікових даних: Журналу господарських операцій, структури 

синтетичних і аналітичних рахунків, довідників аналітичних об’єктів, 

постійної інформації. Одночасно здійснюється контроль процесу, обробка 

інформації, записаної в масивах облікових даних. 

Заключним етапом процесу є отримання результатів за звітний період за 

запитом користувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку, 

аналітичних таблиць, довідок з бухгалтерських рахунків або відображення на 

екрані дисплею потрібної інформації. 

Особливістю комп’ютерної форми бухгалтерського обліку є те, що вона 

не існує без конкретної комп’ютерної програми. Облікові регістри різних 

програм схожі, але не однакові. Сучасна комп’ютерна форма 

бухгалтерського обліку базується на засобах обчислювальної та 

комунікаційної техніки. Практичне її застосування залежить від набору 

технічних засобів і вибору організаційних форм їх використання, що 

передбачають наступні варіанти:  

а) надання кожному бухгалтеру персонального комп’ютера; 

б) використання одного центрального комп’ютера (сервера) і терміналів 

(або мережевих комп’ютерів) для введення даних; 

в) об’єднання персональних комп’ютерів в мережу (цим забезпечується 

обмін даними між різними ділянками бухгалтерського обліку); 
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г) об’єднання персональних комп’ютерів в мережу з одним або більше 

потужними комп’ютерами (серверами). В останньому випадку бухгалтер 

працює на спеціалізованому автоматизованому робочому місці (АРМ). 

Якщо використовуються персональні комп’ютери, що не з’єднані мережею, 

то замість одного журналу ведеться декілька журналів (як при французькій 

формі), інформаційні масиви носять локальний характер (формуються за 

ділянками облікової  роботи), а в кінці звітного періоду об’єднуються за певними 

принципами. Якщо використовується центральний комп’ютер з терміналами 

(мережевими комп’ютерами), то застосовують журнал, подібний до журналу 

новоіталійської форми, при цьому інформаційний масив представлений єдиною 

базою даних. Якщо створена комп’ютерна мережа, то єдиний журнал не 

потрібний. У цьому випадку необхідна координація набору локальних 

інформаційних масивів; винятком може бути виділення одного з робочих 

комп’ютерів для використання як серверу. І, нарешті, якщо створена мережа 

АРМ з використанням виділених серверів, то, в залежності від конкретних умов, 

можливе використання як єдиного журналу, так і їх набору, при цьому у 

кожному з випадків доцільно мати єдину базу даних.  

Основні технологічні характеристики різних комп’ютерних форм обліку 

та їх порівняння наведені в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 
Основні технологічні характеристики різних комп’ютерних форм обліку  

Таблично-перфокарткова та таблично-
автоматизована форми обліку 

Комп’ютерна форма обліку 

1 2 

Вхідна інформація 

На паперових носіях; на магнітних носіях На електронних носіях; на паперових 
носіях; надходить каналами зв’язку 

Введення даних в обчислювальний пристрій Введення даних в комп’ютер 
Здійснюється в місцях підготовки даних: 
 з паперових документів на 

перфораційні носії з перезаписом на 
машинні носії, реєстрація одночасно на 
паперових та магнітних носіях 

Здійснюється в обчислювальних центрах: 
 з паперових документів на перфорацій-

ні носії або одразу на магнітні носії 

Здійснюється на робочих місцях облікових 
працівників: 
 з паперових документів, одночасно 

реєстрація на машинних та паперових 
носіях, перезапис з електронних носіїв, 
передача каналами зв’язку 

Контроль і коригування даних  

Здійснюються як самостійні процедури в 
обчислювальному центрі, при цьому 
друкуються протоколи помилок та копії 
помилкових документів. Подальше 
коригування здійснюється на підставі 
повідомлень до обчислювального центру 

Здійснюється за рахунок програмних 
методів під час введення даних 
бухгалтерами  
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1 2 

Зберігання інформації 

Зберігається на паперових носіях Зберігається на електронних та паперових 
носіях  

Обробка даних 

За заданими інструкціями За заданими в програмах алгоритмами  

Формування результатної інформації 

У вигляді машинограм за регламентом та 
запитом 

У вигляді машинограм, на екрані 
персонального комп’ютера, за запитом 
користувача 

 

Застосування комп’ютерних мереж характеризує собою новий етап 

використання обчислювальної техніки. Вони дозволяють ефективно 

поєднувати між собою можливості комп’ютерів та ліній зв’язку. База даних 

системи складає інформаційне ядро системи, яке часто розташовується на 

одному комп’ютері – сервері локальної мережі. Природно, що використання 

єдиної бази даних потребує комунікацій між всіма комп’ютерами та 

сервером. Зараз ці можливості надає локальна обчислювальна мережа.  

Ми будемо розглядати ведення бухгалтерського обліку за допомогою 

персональних комп’ютерів, об’єднаних в мережу, при цьому один з 

комп’ютерів виділяється для зберігання єдиного журналу операцій – 

облікової бази даних, а інші використовуються для введення інформації та 

одержання звітних показників. Цю форму обліку, використання якої є 

сьогодні найбільш доцільним та ефективним, визначимо як форму обліку, 

при якій для накопичення інформації про господарські факти 

використовується єдиний хронологічний регістр, ведення якого базується на 

застосуванні комп’ютерів четвертого покоління та електронних засобів 

комунікації. Комп’ютерну форму обліку в цьому випадку доцільно буде 

назвати саме комп’ютерно-комунікаційною формою обліку. 

 

Дослідження особливостей комп’ютерно-

комунікаційної форми обліку дозволяє 

сформулювати основні її принципи. 

1. Основою комп’ютерно-комунікаційної форми обліку є електронний 

обліковий регістр, який представлений: а) базою даних на технічних носіях 

інформації, яка призначена для накопичення та зберігання облікової 

інформації; б) змінними величинами, що тимчасово створюються в пам’яті 

Комп’ютерно-

комунікаційна форма 

обліку 
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комп’ютера для систематизації та узагальнення облікових даних; 

в) відеограмами та машинограмами, призначеними для візуального 

відображення результатної інформації.  

2. Бездокументний збір первинних даних за допомогою периферійних 

пристроїв та їх передача за допомогою засобів комунікації дистанційними 

каналами до комп’ютерів є основним способом здійснення документування 

господарських операцій.  

3. Інформацію, яка відображає відхилення за тими або іншими 

господарськими операціями (наприклад, відхилення від встановлених 

нормативів, планових завдань тощо), можна отримати автоматично за 

запитом.   

4. На підставі вхідних первинних даних, одноразово зафіксованих на 

електронних носіях інформації, здійснюється інтегрована обробка облікових 

даних з необхідним рівнем деталізації та оперативності. При цьому 

використовується єдина інформаційна база даних, що накопичує всю 

необхідну для системи обліку інформацію.  

5. Одноразове введення даних – обліковий запис перетворюється на 

облікову фразу, що призначена для перенесення даних на комп`ютерні носії 

та їх обробки в комп’ютеризованій системі обліку.  

6. Один журнал хронологічного запису – багато регістрів 

систематичного запису. За обліковими фразами формується єдиний 

електронний обліковий регістр – Журнал господарських операцій, хоча 

більшість програм для комп’ютеризації бухгалтерського обліку дозволяють 

перегляд інформації у вигляді журналів-ордерів, відомостей тощо. 

7. Один синтетичний рахунок – багато аналітичних рахунків. Кількість 

рахунків аналітичного обліку залежить від мети, що поставлена 

керівництвом перед обліком, і ніяк не обмежується. 

8. Звітна інформація виводиться у визначений строк, а робоча (довідки, 

звіти для управлінців) в будь-який момент може бути одержана за запитом – 

дані для цих документів одержують шляхом вибірки з Журналу операцій за 

певними алгоритмами. 

Технологічний процес і організаційна структура обліку при 

комп’ютерно-комунікаційній формі бухгалтерського обліку показані на 

рис. 3.25.  

Графічна схема комп’ютерно-комунікаційної форми обліку поряд з 

веденням єдиного облікового регістру відбиває ще одну її характерну 
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відмінність. При комп’ютерно-комунікаційній формі важливого значення 

набуває програмне забезпечення (набір алгоритмів) для комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку. Програмне забезпечення має принципове значення. 

Порядок введення, спосіб і послідовність обробки облікових даних 

комп’ютерами, формування зведених облікових показників повністю 

залежать від програми, що використовується. Таким чином, технологічний 

процес комп’ютеризованого обліку визначається загальними принципами 

програмування, і в зв’язку з цим елементи форми обліку знаходять своє 

конкретне втілення в спеціалізованих комп’ютерних програмах. 
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Рис. 3.25. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку 
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Вивчення американських підручників 

[325, 336, 343] підтверджує спостереження 

доц. Л. Ловінської [170], яка відмічає, що 

термін ―форма обліку‖ в розвинутих країнах не застосовується. Система 

обліку є поняттям більш широким та змістовним, ніж форма обліку, оскільки 

включає не тільки техніку ведення обліку, але й методологію відображення 

операцій обчислення показників, способів оцінки, організацію праці 

обліковців. Ми показали в п. 2.1, що бухгалтерський облік є складною 

трирівневою системою. Саме тому ми вважаємо доречною позицію проф. 

П.О. Додонова [94], який говорить про те, що головне в обліку – не форма 

обліку, а система його побудови. І хоча під системою обліку проф. 

П.О. Додонов розуміє лише будову синтетичного та аналітичного обліку, все 

ж таки ця думка є визначною. Незважаючи на те, що форма обліку є 

важливою складовою системи обліку, вона визначає лише порядок облікової 

реєстрації, а не порядок побудови облікової системи. При застосуванні 

комплексної КІСП поняття форми обліку переходить в поняття комп’ютерної 

системи обліку (КСБО), що має наступні характерні ознаки: 

1)  комп’ютер з допоміжного засобу стає визначальними фактором 

організації праці бухгалтера; 

2)  комп’ютеризація охоплює всі без винятку етапи обробки облікової 

інформації: збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, 

формування звітності; 

3)  забезпечення оперативності (ажуру) в двох аспектах: передача 

облікової інформації (господарський ажур) і обробка облікової інформації 

(технічний ажур); 

4)  одержання звітних показників в режимі діалогу ―людина-

комп’ютер‖;  

5)  розподілена обробка облікових даних; 

6)  можливість безпаперового накопичення і передачі первинних 

облікових даних з наступним автоматичним складанням бухгалтерських 

проводок шляхом використання залежності між кореспондуючими 

рахунками; 

7)  можливість моделювання на підставі облікових даних в процесі 

аналізу господарських операцій. 

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку характеризується повною 

автоматизацією обробки і систематизації облікової інформації. При цьому 

Комп’ютерна система 

бухгалтерського обліку 
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будь-які дані можуть відображатися в обліку відразу після їх введення в 

інформаційну базу даних. 

Комп’ютерна система передбачає автоматизоване виконання задач 

бухгалтерського обліку як в регламентному, так і в діалоговому 

(інтерактивному) режимах. При використанні режиму діалогу збільшується 

оперативність обліку, контролю і аналізу, з’являється можливість отримання 

необхідних довідкових і аналітичних даних протягом звітного періоду, а не 

тільки по його закінченні. При цьому обсяг інформації, що регламентно 

надається користувачам, значно скорочується і обмежується тільки даними, 

що необхідні і достатні для виконання конкретних управлінських робіт. 

Додаткові дані можна отримати за запитом. При бажанні можна перевірити 

правильність розрахунків, отримати розшифровки кожного результату із 

зазначенням всієї вхідної інформації і порядку проведених розрахунків. 

3.4. Внутрішній контроль в комп’ютерній бухгалтерії 

Під терміном ―контроль‖ розуміють 

багато понять: контроль як один із 

головних принципів управління, контроль 

як стадія процесу (циклу) управління і, нарешті, контроль як функція 

управління. Слід також зазначити, що у підходах до визначення поняття 

―господарський контроль‖ ніколи не існувало єдиних поглядів. Такі вчені, як 

професори В.Д. Андрєєв [10], Ф.Ф. Бутинець [47], М.І. Карауш [127], 

М.М. Крамаровський [154], В.К. Радостовець [232], В.С. Рудницький [242] та 

багато інших в своїх працях господарський контроль розглядали і як 

принцип, і як метод та форму, і як вид діяльності.  

Слово контроль має французьке походження: ―controle‖ – перевірка або 

спостереження з метою перевірки. Французьке ―controle‖, у свою чергу, 

утворилося від латинського ―contra‖ – префікс, що означає ―протидію‖, 

―протилежність‖ тому, що виражено в другій частині слова, яку складає 

слово ―роль‖ (від лат. ―role‖), тобто ―міра впливу, значення, ступінь участі в 

чомусь‖. ―Ступінь участі в чомусь‖ – одне з тлумачень слова ―роль‖, слід 

розглядати як здійснення будь-якої дії. В цьому випадку у змісті слова 

―контроль‖, окрім ―перевірки‖ або ―нагляду з метою перевірки‖, випливає ще 

один зміст цього слова, який іноді не береться до уваги, – протидія чомусь 

небажаному. В такому розумінні більш правильно слово ―контроль‖ 

Поняття, суть та завдання 

господарського контролю 
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тлумачити як перевірку, а також спостереження з метою перевірки для 

протидії чомусь небажаному, виявлення, попередження та припинення 

протиправної поведінки з боку будь-кого. 

Отже, під контролем, на нашу думку, слід розуміти систематичне 

спостереження і перевірку процесу функціонування певного об’єкту з метою 

встановлення його відхилень від заданих параметрів. 

Сутність контролю як однієї з функцій управління можна визначити як 

спостереження і перевірку процесу функціонування та фактичного стану 

об'єкту, яким керують, з метою визначення обґрунтованості і ефективності 

прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення 

відхилень від вимог цих рішень, усунення негативних ситуацій та 

інформування про це органів управління. 

Контроль не тільки дає можливість отримати інформацію про об'єкт, 

але й впливає на нього – покращує виконавчу дисципліну. Таким чином, 

приходимо до висновку, що завдяки впливу на дійсність контроль 

проявляється в двох основних значеннях – як функція управління і як 

важливий принцип управління. 

Ми поділяємо думку проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. С.В. Бардаша, [44], 

проф. Й.С. Завадського [103] і вважаємо, що під господарським контролем 

слід розуміти процес спостереження і перевірки відповідності 

функціонування підприємств встановленим стандартам та іншим 

нормативам, прийнятим планам, програмам і оперативним управлінським 

рішенням, який здійснюється суб'єктами управління, що мають відповідні 

повноваження, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів 

цієї діяльності, прийнятих принципів організації і ведення бізнесу, усунення 

та попередження негативних явищ і тенденцій. 

Для закріплення виробничої дисципліни, виявлення центрів 

господарської відповідальності, забезпечення вірогідності інформації, 

доцільності, правильності, законності господарських операцій, повноти і 

своєчасності відображення їх в обліку, виявлення відхилень, що виникають в 

ході виробництва, та їх характеристики необхідне здійснення внутрішнього 

господарського контролю. Отже, внутрішньогосподарський контроль 

охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності підприємства, всі 

стадії відтворення — постачання, виробництво, збут готової продукції і всі 

види діяльності підприємства, пов'язані з господарським процесом. 

Внутрішньогосподарський контроль має певні особливості (рис. 3.26). 
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Особливості внутрішньогосподарського контролю 

здійснення функцій контролю особами, які представляють 

інтереси підприємства і є членами цього колективу 

охоплення всіх видів контролю, який здійснюється 
представниками підприємства 

забезпечення не тільки зворотного, але й прямого зв’язку 
між структурними підрозділами підприємства, між 

керованою і керуючою системами, між лінійними і 
функціональними підрозділами  

Рис. 3.26. Особливості внутрішньогосподарського контролю 

Внутрішньогосподарський контроль забезпечується наявністю 

взаємовідносин між учасниками виробництва з приводу перевірки подій, 

фактів виробничої діяльності і спрямованих на забезпечення:  

 достовірності даних в процесі обліку;  

 правильності (законності) і доцільності господарських операцій, а 

також повноти і своєчасності їх відображення в обліку;  

 виявлення відхилень в процесі виробництва від норм, нормативів, 

стандартів, правил, планів тощо;  

 виявлення причин, відхилень, які виникають, і доказу вини 

(ініціативи) за їх наслідки. 

В працях вітчизняних вчених досить детально розглянуті завдання як 

внутрішнього господарського контролю, так і бухгалтерського контролю. 

Вважаємо, що найбільш повним переліком завдань є перелік, визначений 

проф. Ф.Ф. Бутинцем [44]. Проте на нашу думку, спеціалізація підприємства 

є основним фактором, що в повному обсязі визначає завдання 

внутрішньогосподарського контролю. 

Забезпечення вірогідності облікових даних – безпосереднє завдання 

внутрішньогосподарського контролю, яке реалізується в декількох аспектах: 

у відносинах між учасниками виробництва по формуванню первинних даних 

про господарські операції і стан виробничих ресурсів; у відносинах по 

забезпеченню збереження і достовірності інформації при її обробці, 

узагальненні і класифікації бухгалтерською службою підприємства.  

Організація та проведення внутрішнього фінансово-бухгалтерського 

контролю є одним з основних обов'язків головного бухгалтера підприємства. 

Такий контроль головний бухгалтер здійснює особисто, або через 

підпорядкованих йому бухгалтерів, а також працівників структурних 



Інформаційні технології  в організації  бухгалтерського обліку:  

 256 

підрозділів підприємства або відділів бухгалтерської служби, які виконують 

функції бухгалтерів-ревізорів.  

Отже, бухгалтерський контроль здійснюється апаратом бухгалтерії, 

охоплюючи роботу з метою перевірки – по відношенню до легальності, 

старанності та вірогідності господарських операцій до їх здійснення або 

перед їх завершенням на підставі бухгалтерських документів, а також з 

метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та вивчення 

результатів господарської діяльності підприємства. 

 

До останнього часу контрольна 

інформація на всіх її етапах і рівнях 

управління формувалась з незначним 

застосуванням обчислювальної техніки. Проте в умовах швидкого зростання 

обсягів інформації на всіх рівнях управління постає питання про 

забезпечення комп’ютерної обробки контрольної інформації. Це пов’язано 

насамперед із збільшенням видів діяльності господарюючого суб’єкта, а 

отже й кількості об’єктів контролю. З іншого боку, використання 

контрольної інформації для аналізу стану підприємства також вимагає 

розширення кількості показників з подальшою їх деталізацією. До 

вирішальних факторів підвищення ефективності контролю слід також 

віднести узагальнення контрольної інформації. Проте, вчасне складання 

різних групувань за різними показниками з різним ступенем деталізації для 

здійснення аналізу, а також узагальнення контрольної інформації є в умовах 

ручної праці майже неможливим.  

Більшість вчених пов’язують ефективність господарського контролю з 

використанням комп’ютерів. Так, С.С. Носова зазначає, що організація 

контролю в сфері економіки повинна ―…йти шляхом широкого 

використання ЕОМ, застосування сучасних засобів зв’язку, передачі 

інформації між підприємствами-суміжниками‖ [201, с. 165]. Дійсно, 

застосування комп’ютерів для здійснення процесів контролю має велике 

значення в контрольно-ревізійній діяльності. Проте ряд західних фахівців з 

системного аналізу проблем управління мають протилежну думку. 

Наприклад, Стайнфорд Л. Оптнер зазначає, що ―…розвиток методології 

вирішення проблем, пов’язаний з використанням електронно-

обчислювальних машин, буде оцінюватись стримано‖ та вважає, що 

―…комп’ютери дійсно стимулюють бажання людей розглядати нові 

Здійснення контролю із 

використанням 

обчислювальної техніки 
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проблеми, які до появи машин знаходились поза полем їх зору‖. Проте, на 

думку вченого, ―обчислювальні машини не можуть знаходити нові великі 

проблеми наших днів, а також виявляти області, де їх застосування було б 

корисним‖ [203, с. 40]. 

Є й більш оптимістично налаштовані науковці. Так, доц. С.В. Бардаш в 

своїй праці, в якій детально розглядаються можливості комп’ютерних систем 

при проведенні інвентаризації та здійсненні контролю, зазначає, що ―в 

умовах застосування комп’ютерних систем управління і обліку є можливість 

посилити функцію контролю за законністю та економічною доцільністю 

господарських операцій, не підвищуючи і не ускладнюючи при цьому 

трудомісткість ведення обліку‖ [21, с. 280]. Контрольні функції при 

застосуванні комп’ютерів можуть бути реалізовані шляхом попереднього 

встановлення нормативів на різних етапах облікового процесу, яке дає змогу 

оперативно втручатися як в обліковий процес, так і в господарську діяльність 

підприємства, що є важливим аспектом управління. Такої думки 

дотримуються і проф. В.Б. Івашкевич [116], проф. Р.С. Рашитов [235], проф. 

К.Е. Каллас [126] та інші автори. 

Проте ми підтримуємо думку С.В. Бардаша, який зазначає, що 

контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Він пише, що 

―сама по собі комп’ютеризація обліку не може усунути приховування 

крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії 

реквізитів, вказаних в документах, введення фальсифікованих документів 

тощо. Комп’ютер завжди однаково оцінює ситуацію і процес, тому 

ймовірність помилок контролю в умовах застосування комп’ютерів значно 

нижча. Отже, комп’ютерна програма забезпечує лише неупередженість і 

точність контролю‖ [21, с. 282]. 

В умовах функціонування автоматизованих систем обробки інформації 

здійснюється три види контролю: структурний (виробничий) контроль; 

контроль розробки; процедурний (робочий) контроль. 

Під структурним контролем розуміють загальну адміністративну 

перевірку структури розподілу обов'язків і відповідальності у відділі обробки 

інформації. Ці перевірки стосуються в різному ступені всієї роботи, що 

виконується відділом обробки інформації, і є частиною основного контролю, 

через який проходить кожна нова процедура. 

Сутність контролю розробки полягає в загальній перевірці відповідності 

усіх нових проектованих комп’ютерних облікових систем із встановленими 
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стандартами документації і процедур, тобто перевірці відповідності 

виконання основних етапів проектування, програмування і дослідження 

систем вимогам загальної системи контролю. Контроль розробки в поєднанні 

зі структурним контролем охоплює всі нові запроектовані процедури. 

Під процедурним (робочим) контролем слід розуміти контроль як поза, 

так і усередині відділу обробки інформації (у частковому випадку – 

бухгалтерії). Він може бути проведений по кожній процедурі і містити єдині 

шаблони, які можуть бути подібними для декількох процедур. 

 

Контроль за юридичною 

обґрунтованістю вхідної та вихідної 

інформації бухгалтерського обліку є одним 

із найважливіших завдань бухгалтерії. 

На практиці застосовуються різні способи документального 

оформлення господарських і фінансових операцій, зокрема передача вихідної 

інформації до комп'ютера безпосередньо різноманітними датчиками, 

лічильниками, виробничим обладнанням, електронними вагами, касовими 

апаратами тощо. При цьому значно скорочуються потоки первинної 

документації із збереженням принципу суцільного документування 

господарських і фінансових операцій. 

Найактуальнішим питанням, що постає з усуненням паперових 

бухгалтерських документів при застосуванні КІСП, є розробка способів 

юридичного підтвердження достовірності даних, що реєструються. 

Ми вважаємо, що вирішення цього питання є можливим при розробці 

комп’ютерних облікових програм шляхом: 

 проектування спеціальних засобів блокування введення даних у 

випадку пропуску будь-яких реквізитів; 

 наявності в програмі засобів ідентифікації особи, що працює з 

терміналом; 

 спеціальних засобів захисту інформації. 

Так, в системі комп’ютеризації документообігу Work Expeditor в 

процесі руху документу формується журнал, в якому фіксується час, дії та 

імена користувачів, що працювали з документом [40, с. 331]. Додаткові 

спеціальні засоби захисту інформації дозволять вносити зміни або 

виправлення тільки тій особі, яка їх вперше зареєструвала на електронному 

носії. 

Юридичне підтвердження 

облікової інформації 
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З визначенням юридичного статусу електронних носіїв облікової 

інформації і вихідних машинограм безпосередньо пов’язане вирішення 

питання про те, що слід розуміти під оригіналом цих документів, як 

оформляти копії з них для подання в адміністративні та судові органи, як в 

умовах застосування комп’ютерних систем забезпечити придатність 

облікової інформації для зберігання в архіві та її подальшого використання.  

Документальне оформлення матеріальної (юридичної) відповідальності 

за даними, що автоматично накопичуються в автоматизованих системах, 

вимагає захисту інформації, що надходить в комп’ютер, шляхом надання 

кожній матеріально-відповідальній особі і відповідальному за проведення 

операцій свого ключа, який відкриває і завершує автоматичне відображення 

масових операцій, підконтрольних конкретній особі. Використання такого 

ключа повинно усувати можливість викривлення даних автоматизованого 

документування. 

Слід обмежити доступ персоналу до програмних засобів, що реалізують 

алгоритми формування вихідної інформації, визначити склад осіб, що мають 

такий доступ, та їх паролі. Ці заходи сприятимуть достовірності первинної 

інформації (рис. 3.27).  

 
Рис. 3.27. Достовірність первинної інформації в КІСП  

Проте автоматичне введення первинних даних не звільняє від 

необхідності оформлювати юридично повноцінне підтвердження здійснених 

господарських операцій. Ми вважаємо, що слід періодично проводити 
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роздрукування даних, введених автоматично в комп’ютер за допомогою 

датчиків і терміналів, і оформляти підписами відповідальних осіб. За 

характером відображення господарських операцій одержаний документ слід 

розглядати як зведений бухгалтерський документ, складений за даними 

автоматично проведеного документування господарських операцій. 

Юридична чинність електронного цифрового підпису визнається при 

наявності в автоматизованій інформаційній системі програмно-технічних 

засобів, що забезпечують ідентифікацію підпису, і дотримання 

встановленого режиму їх використання. 

 

Здійснення контролю роботи облікового 

апарату в умовах ручної обробки облікової 

інформації є досить трудомістким. Комп’ютерні 

системи дозволяють цю роботу суттєво полегшити і звести до мінімуму. 

Проте, перед тим, як перейти до розгляду методики здійснення такого 

контролю слід з’ясувати зміст і мету контролю облікового апарату. 

На нашу думку, контроль дій облікового персоналу і системи обліку 

полягає в перевірці правильності використання плану рахунків, своєчасності 

і правильності ведення облікових регістрів, відповідності даних 

синтетичного і аналітичного обліку даним бухгалтерського балансу та іншим 

формам звітності. Відповідно метою такого контролю є забезпечення 

своєчасного і якісного виконання доручень і вирішення питань. Досягти 

поставленої мети, а саме – контролювати всі зареєстровані документи, що 

містять завдання, і що вимагають виконання, а також контролювати усні 

доручення і завдання керівництва дозволяють спеціальні алгоритми, 

реалізовані в КІСП. 

Контроль за діями облікового персоналу і функціонуванням системи 

обліку дозволяє виявити причини виникнення помилок в звітності різного 

рівня та різного призначення. До таких причин відносяться: навмисне 

викривлення звітних даних в первинних документах або зведених регістрах; 

випадкове викривлення через неуважність, халатність або незнання; недоліки 

системи обліку, що не враховують специфіку підприємства. Серед 

співробітників бухгалтерії також можуть бути шахраї, яких можна умовно 

розділити на дві групи. До першої належать бухгалтери, касири та інші 

особи, що мають право виконувати бухгалтерські проводки. Вони, як 

правило, здійснюють розкрадання шляхом внесення змін до облікових 

Контроль роботи 

облікового апарату 
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регістрів. До другої групи відносяться особи, що працюють в адміністрації 

підприємства. Останні можуть здійснювати шахрайства шляхом 

перекручення звітності підприємства, надання знижок до ціни товару або 

продукції, маніпуляцій з переоцінкою товарно-матеріальних цінностей та 

інших дій. 

Для боротьби з шахрайством, що здійснюється шляхом знищення 

раніше виконаних проводок або внесенням змін до них, необхідно дозволити 

доступ до здійснення бухгалтерських проводок тільки бухгалтеру, що 

виконує роботу на конкретній ділянці. Наприкінці кожного робочого дня всі 

робочі журнали або Журнал реєстрації господарських операцій повинні бути 

роздруковані та завірені підписами двох незалежних один від одного 

працівників підприємства. 

Для виявлення зловживань, що здійснюються шляхом надання 

необґрунтованої знижки до ціни продукту або товару, а також за рахунок їх 

відвантаження без передоплати до початку її переоцінки та інших дій, 

комп’ютерна програма повинна містити довідниково-пошукову систему, що 

дозволить за окремим критерієм угоди або за їх комбінацією, а саме: за датою 

відвантаження, ціною, партією, кількістю товару та іншими критеріями, 

виявити, наприклад, всі угоди з конкретним товаром та визначити 

обґрунтованість знижки до його ціни та правильність його переоцінки. Для 

цього в програмі повинна бути передбачена можливість надавати кожній 

бухгалтерській проводці ряд ознак, за якими у майбутньому можна було б 

контролювати конкретні угоди. Наприклад, підприємство для потреб 

виробництва періодично закуповує певний матеріал. Для 

внутрішньогосподарського контролю достатньо вибрати всі проводки з цим 

матеріалом за визначений інтервал часу та, використовуючи щомісячний індекс 

інфляції, визначити відхилення ціни від фактичного значення. Якщо таке 

відхилення зафіксоване, то це є приводом для службового розслідування. 

Однак, інколи сама КІСП може стати інструментом для вчинення 

шахрайства. Наприклад, підприємство може вести подвійну (тіньову) 

бухгалтерію і зберігати її приховану частину на комп’ютері. Таке 

використання комп’ютерів дуже важливе, тому що якщо будь-який 

податковий інспектор може відкрити традиційну бухгалтерську книгу і 

ознайомитися з її змістом, то не кожен з них має знання і досвід роботи на 

комп’ютері, і навіть якщо має, то завжди можна зробити неможливим доступ 

до секретної інформації.  



Інформаційні технології  в організації  бухгалтерського обліку:  

 262 

Згідно з Законом України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖, електронні облікові регістри роздруковувати не 

обов’язково – тільки на вимогу контролюючих органів. Проте, на нашу 

думку, з метою контролю в кінці кожного робочого дня слід роздруковувати 

та завіряти підписами двох незалежних по службі працівників підприємства 

Журнал реєстрації господарських операцій та оборотну відомість, а також 

слід мати в друкованому вигляді перелік показників або програмних 

констант, які використовуються програмою для обчислення сум операцій, 

набір довідників (картотек), зразків первинних документів і бібліотеку 

алгоритмів обробки інформації (роздруковувати кожного разу після суттєвих 

змін). Після закінчення електронної обробки інформації паперові первинні 

облікові документи повинні передаватися в бухгалтерію підприємства, а 

електронні документи – у відповідний підрозділ для підготовки до 

збереження в архіві. Така передача здійснюється з обов’язковою реєстрацією 

документів. При цьому повинні бути передбачені заходи, які б виключали 

повторне використання первинної документації, що передається на 

зберігання. 

Отже, існуючі системи внутрішньогосподарського контролю не 

зможуть ефективно функціонувати, якщо власник підприємства не вживе ряд 

організаційних заходів, спрямованих на максимальне використання 

можливостей комп’ютерних програм. 

 

Одним з найактуальніших та складних 

питань в організації бухгалтерського обліку є 

контроль за виконанням облікових записів.  

Якщо техніка обліку ґрунтується на двох операціях: переносі і 

додаванні, то їх контроль полягає в повторенні операції у вигляді 

пунктування і повторного додавання, тобто вся бухгалтерська робота 

повторюється, робиться двічі. Мистецтво організатора міститься у створенні 

таких умов, при яких потреба в повторній роботі відпадає. Повторне 

виконання робіт потрібно замінити паралельним, тобто одночасним 

виконанням основного і контрольного запису, в результаті чого контроль 

буде зведений до порівняння підсумків, що перевіряються і перевіряють. 

Подібне подвоєння запису називають самоконтролем. 

Проф. Я.В. Соколов зазначає, що бухгалтерія контролюється 

правлінням (а не навпаки), і сама контролює господарські служби в частині 

Контроль за виконанням 

облікових записів 
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використання матеріальних і трудових ресурсів [260, с. 159]. Проте 

бухгалтерія не може обмежуватися самоконтролем, необхідний ще і 

зовнішній контроль: контроль ревізора, аудитора, податкового інспектора. 

На нашу думку, розв’язання цієї проблеми є можливим завдяки 

створенню паралельних інформаційних потоків, що контролюють один 

одного та забезпечують вірогідність облікових даних. Таке ведення 

облікових записів забезпечує своєчасне виявлення відхилень, після якого 

бухгалтер працює не з усім інформаційним масивом, а тільки з цими 

відхиленнями. В такому випадку електронний обліковий регістр (журнал 

операцій) не виправляється, а зберігається в невиправленому вигляді. Всі 

помилки, які виникають при наступній роботі з регістром, 

або виправляються бухгалтером в самому регістрі, або фіксуються ним в 

окремому журналі виправлення помилок. Отже протягом всього облікового 

циклу (як правило, місяця) дані, зафіксовані в запам’ятовуючому пристрої 

комп’ютера, не виправляються. По закінченні місяця бухгалтер отримує два 

регістри по кожній ділянці роботи – безперервний, суцільний основний 

регістр, що містить помилкові записи, і скоригований, який містить 

виправлення. В цьому випадку залишається ―слід‖, який чітко показує всі 

виправлення здійснені бухгалтером. Останній точно знає підсумок і при 

цьому, що дуже важливо, втрачає можливість безпосередньо виправляти 

початковий запис.  

Але якщо вимоги до контролю облікової інформації не дуже суворі, то 

слід поєднувати окремі ділянки обліку таким чином, щоб факти надходження 

по одній ділянці (наприклад, по складу) і вибуття по другій (наприклад, за 

договором постачання) реєструвалися як одна операція, і тим самим в 

принципі виключалась можливість розбіжності даних.  

Забезпечення ефективності контролю є вкрай важливим при створенні 

та функціонуванні КІСП. На жаль, фірми-розробники не приділяють 

належної уваги цій проблемі. В публікаціях М.В. Комлєва [147], 

Ю. Михайлова [183], С.П. Проскуріна [227] висловлюється точка зору про те, 

що проектувати КІСП слід тільки таким чином, щоб будь-яка сума 

автоматично записувалася по двох рахунках бухгалтерського обліку без 

автоматичної перевірки. Результати проведеного огляду програмних 

продуктів для бухгалтерського обліку свідчать, що саме так зараз і будують 

комп’ютерні облікові програми. Таким чином, ігнорується важливий 

принцип, введений в теорію бухгалтерського обліку в умовах його 
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комп’ютеризації професорами В.Ф. Палієм та Я.В. Соколовим, – ―колація‖ 

[212], який передбачає зустрічний контроль двох інформаційних потоків. 

Професори М.О. Корольов [151] та В.І. Подольський [220] в своїх працях 

також акцентували увагу на важливості зустрічного контролю. 

Яким же чином можна комп’ютеризувати облік з дотриманням 

принципу колації? На нашу думку, можливі два варіанти комп’ютеризації 

обліку. При першому варіанті комп’ютеризації підлягають окремі ділянки 

облікової роботи. Підприємство обладнують набором автоматизованих 

робочих місць (АРМ), кожне з яких призначене для вирішення певного 

облікового завдання. АРМ здійснюють автономну обробку інформації без 

використання інформації з інших АРМ. Інформаційні зв’язки між 

автономними АРМ розірвані, що надає можливість здійснення навмисних 

викривлень, зловживань. За допомогою структуризації задач забезпечується 

логічна і систематична організація роботи бухгалтерії з розділеними 

задачами. За допомогою поділу функцій, коли кожному працівнику 

бухгалтерії доручається лише частина функцій, можна, з одного боку, 

підвищити якість їх виконання, з іншого боку – реалізувати додаткову 

контрольну функцію шляхом узгодження заключних результатів роботи 

інших працівників. Більш того, поділ функцій усередині бухгалтерії буде 

перешкоджати несумлінним діям, тому що їх довелося б робити спільно 

двом або більше працівникам. Отже, за першим варіантом комп’ютеризації 

необхідний додатковий контроль та дублювання інформації, що 

забезпечується організаційними методами.  

Другий варіант передбачає системну комп’ютеризацію обліку шляхом 

об’єднання АРМ в єдину комп’ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг 

інформації в мережі стає доступним всім користувачам. Тому під час 

системної комп’ютеризації розрив будь-якого інформаційного ланцюга 

сигналізує про аварію та локалізує її джерело. Крім того, стає можливою 

безпосередня колація (порівняння) облікових даних, яку в свій час 

обґрунтував проф. Я.В. Соколов [260]. Зазначимо, що в умовах системного 

комп’ютерного обліку підвищується інтеграція процесів контролю, що 

дозволяє забезпечити взаємозв’язок об’єктів контролю при перевірці 

господарських операцій і процесів. 

Більшість сучасних комп’ютерних облікових систем розраховані на 

спільну роботу бухгалтерів в мережі, тому, на нашу думку, в її основу має 

бути покладений принцип відповідальності: кожний бухгалтер відповідає за 
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ведення інформації по своїй ділянці обліку. Це забезпечується за допомогою 

виконаних, відкладених і відкинутих проводок. При введенні господарської 

операції сальдо і обороти змінюються тільки по тих рахунках, що 

відносяться до цієї ділянки. По кореспондуючому рахунку, якщо він не 

відноситься до цієї ділянки обліку, проводка є відкладеною доти, доки її не 

підтвердить бухгалтер на тій ділянці, до якої відноситься цей 

кореспондуючий рахунок. Другий бухгалтер може не тільки підтвердити, але 

й відкинути введену на суміжній ділянці проводку. Цим забезпечується 

незалежність кожного виконавця. Без його згоди жодна проводка, введена на 

суміжній ділянці, не змінить обороти і залишки (сальдо) на його рахунку. 

Проводки, введені на одній ділянці, але відкладені або відкинуті на іншій, 

є суперечливими. Бухгалтер, відповідальний за зведений облік, може отримати 

повний перелік суперечливих проводок для прийняття рішення. Оборотно-

сальдовий баланс підприємства може бути зведений тільки тоді, коли всі 

проводки, що стосуються різних ділянок обліку, виявляться підтвердженими на 

кожній з ділянок. В спрощених програмах для малих підприємств підсумки по 

рахунках, що дебетуються та кредитуються, перераховуються при введенні 

кожної проводки, а тому баланс завжди сходиться. 

Наприклад, в програмі ―Интегратор‖ забезпечується узгоджена робота 

всього персоналу і одноразове введення інформації при дотриманні 

принципів відповідальності і суверенності. В мережевому варіанті системи 

проводки з суміжних ділянок, без їх підтвердження на поточній ділянці не 

змінюють оборотів і сальдо рахунку, закріпленого за даною ділянкою [251]. 

Оперативність результатної облікової інформації дозволяє також 

посилити контроль за законністю і економічною ефективністю 

господарських операцій. Комп’ютерні системи дозволяють посилити 

функцію контролю, не підвищуючи і не ускладнюючи при цьому 

трудомісткість ведення обліку. Наприклад, в програмі ―1С:Бухгалтерия 7.7‖ 

для рахунку може вводиться ознака ―Активний‖, ―Пасивний‖, ―Активно-

пасивний‖, яка може використовуватися для виявлення помилкових дій. Так, 

для активних рахунків при перевищенні кредитового обороту над дебетовим 

негативний залишок по дебету буде сигналізувати про помилку. Система 

автоматично перевіряє правильність використання позабалансових рахунків: 

не допускається кореспонденція позабалансових рахунків з балансовими. З 

іншого боку, проводка з позабалансовим рахунком взагалі може не містити 

кореспондуючого рахунку.  
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Спеціальні комп’ютерні програми можуть також використовуватись і 

при проведенні ревізії. Їх використання вимагає розробки спеціальних 

методик з діагностики стану підприємства, що ревізується. За допомогою 

методів попереднього дослідження можна, не перевіряючи конкретних 

документів і виконавши тільки відповідні розрахунки, отримати відповідь на 

питання про те, чи слід проводити поглиблену ревізію діяльності 

конкретного цеху, служби, ділянки. Це надає можливість більш раціонально 

використовувати робочий час ревізорів. 

Ревізор (або аудитор) може застосовувати спеціально розроблені ним 

конкретні приклади тестування алгоритмів комп'ютерної обробки даних. 

Наприклад, для перевірки правильності нарахування прибуткового податку 

ревізор може ввести в комп’ютер клієнта значення визначеної суми 

заробітної плати та переконатися в правильності отриманого результату. 

 

Питанням захисту та безпеки даних в 

інформаційних комп’ютерних технологіях в 

розвинутих країнах приділяється велика 

увага. Так, комітет Ради Європи з проблем злочинності у 1990 році 

підготував рекомендації з метою визначення правопорушень, пов’язаних з 

комп’ютерами, і вніс їх до ―мінімального‖ (обов’язкового) та 

―необов’язкового‖ списків, рекомендованих всім європейським країнам до 

внесення в законодавство. В опублікованій в 1983 році ―Оранжевій книзі‖ 

Міністерства оборони США, вперше були визначені основні поняття 

стосовно надійності програмних інформаційних систем [69]. Безпечна 

інформаційна система визначається в ній як ―система, яка керує за 

допомогою відповідних засобів доступом до інформації так, що тільки 

належним чином авторизовані особи одержують право читати, записувати, 

створювати та знищувати інформацію‖. 

Бухгалтерська інформація містить майже всі відомості про діяльність 

підприємства, тому часто вона є об’єктом уваги конкурентів. З метою 

запобігання розголосу змісту такої інформації необхідно вжити ряд заходів, 

які б підвищували відповідальність працівників за розголошення такої 

інформації третім особам. Насамперед, бухгалтерську інформацію, звичайно 

окрім фінансової звітності, яка повинна оприлюднюватись, слід 

кваліфікувати як комерційну таємницю підприємства. Для цього 

підприємство повинно: юридично закріпити за собою право на комерційну 

Захист та безпека даних в 

бухгалтерії 
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таємницю, тобто в статуті підприємства повинно бути зафіксовано таке 

право; визначити обсяг та склад відомостей, що складають комерційну 

таємницю; організувати її захист.  

Належить встановити, ким визначається порядок захисту комерційної 

таємниці, а також закріпити право керівника підприємства вимагати від 

працівників, що допущені до комерційної інформації, дотримання 

встановленого порядку та правил її зберігання. 

До застосування програми автоматизації бухгалтерських задач вся 

інформація про роботу підприємства була ―розкидана‖ по окремих 

документах, папках тощо, але з початком роботи автоматизованої бухгалтерії 

вся ця інформація концентрується в одному місці – на твердому диску 

комп’ютера. Оскільки це місце відоме всім працівникам, інформація стає 

доступною невизначеному колу осіб. Тому слід за допомогою особливих 

внутрішніх положень (наказів, інструкцій) обмежити доступ сторонніх осіб 

до інформації, яка є комерційною таємницею підприємства, а також 

встановити або передбачити механізм перевірки звітної інформації, що 

виходить за межі підприємства. Наприклад, інформація з фінансової 

звітності, що оприлюднюється, не повинна містити зайвих деталей, що не 

передбачені законодавством або угодою з користувачами звітності. 

Необхідною є також ґрунтовна кадрова робота з персоналом бухгалтерії, яка 

полягає, з одного боку, в забезпеченні фізичної безпеки бухгалтерів, охороні 

приміщення та документів, роз’яснювальній роботі, а з іншого – у 

забезпеченні суворого нагляду за діями бухгалтерів.  

Проблема захисту та безпеки даних в бухгалтерії вже розглядалася нами 

раніше [45]. На нашу думку, її зміст полягає в забезпеченні всього комплексу 

організаційно-технічних, організаційно-режимних заходів та кадрової 

роботи, що спрямована на збереження комерційної таємниці та належного 

контролю роботи працівників обліку (див. рис. 3.28).  

Отже, як видно зі схеми, специфіка використання обчислювальної 

техніки передбачає особливі методи забезпечення захисту облікової 

інформації. 

Зазначимо, що проблема безпеки та захисту облікових даних в різних 

країнах вирішується по-різному. Наприклад, в Румунії обов’язковим є 

одночасно з веденням обліку на комп’ютері переписування даних вручну до 

Головної книги та її скріплення печаткою [345]. 
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Рис. 3.28. Порядок забезпечення безпеки інформації в бухгалтерії 

Незважаючи на те, що в Україні прийняті і діють Закони ―Про 

інформацію‖ [109], ―Про захист інформації в автоматизованих системах‖ 

[108] та ―Про авторське право та суміжні права‖ [107] проблема захисту і 

безпеки даних при застосуванні комп’ютерних програм бухгалтерського 

обліку на підприємствах досі не вирішена. Так, цими законами не 

передбачена обов’язкова сертифікація програмного забезпечення для 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Винятком є регулювання 

Національним банком України використання банками та їх клієнтами 

розрахункових систем ―клієнт–банк‖. Базові принципи та процедура 

використання таких програмних систем визначені Інструкцією НБУ № 7 

[124, c. 11], якою встановлюється обов’язкова сертифікація програмних 

продуктів Національним банком. Для того, щоб отримати сертифікат (дозвіл) 

НБУ, фірма-розробник повинна передбачити в своєму програмному продукті 

виконання таких основних функцій, як передача повідомлень між клієнтом 
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та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів 

захисту; автоматичне ведення протоколів роботи; автоматична архівація 

протоколів роботи наприкінці дня. В галузі захисту і безпеки даних досвід 

комп’ютеризації банківської системи може бути корисний для розробки 

стандартів з бухгалтерського програмного забезпечення в Україні.  

Хоча окремі питання забезпечення захисту та безпеки бухгалтерських 

даних були висвітлені в роботах та публікаціях В.І. Андріанова [11], 

І. Гавриленко [65], В. Галатенко [69], проф. В.Б. Івашкевича [116], 

О.М. Кармінського [128], В. Коноваленко [150], О.М. Романова, Б.Є. Один-

цова [239], проф. В.Ф. Ситника [254], систематизованого переліку заходів 

розроблено не було. Ми пропонуємо наступний перелік основних 

параметрів, за якими повинні здійснюватись перевірка і сертифікація 

програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку щодо захисту та 

безпеки даних (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 
Параметри надійності програмних систем для ведення 

бухгалтерського обліку 
Параметр Коротка характеристика 

Обмеження доступу Обмеження доступу за допомогою системи паролів для читання, 

запису та знищення інформації, автоматичне ведення протоколів 

роботи, архівація протоколів роботи наприкінці робочого дня 

Контроль за діями 

облікового персоналу 

Перевірка правильності використання Плану рахунків, 

своєчасності і правильності ведення облікових регістрів, 

відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку даним 

бухгалтерського балансу та іншим формам звітності 

Архівація 

накопиченої 

інформації 

Можливість зберігати страхові копії певний час, який 

попередньо не визначається, а залежить від того терміну, 

протягом якого виконуються три коригування масиву даних 

Наявність робочої 

документації 

Підрозділ документації до програмної системи ―Аварійні 

ситуації‖ має містити приклади аварійних ситуацій та надавати 

поради, як поновити працездатність системи з мінімальними 

витратами праці та часу 

 

Крім застосування засобів захисту, що вбудовуються в програмне 

забезпечення (паролі, шифрування даних тощо), також повинен бути 

передбачений ряд організаційних та адміністративних заходів. Служба 

безпеки підприємства повинна слідкувати за неможливістю акустичного 

прослуховування приміщення бухгалтерії, відсутністю підслуховуючих 

пристроїв в комп’ютерах, обчислювальних мережах, телефонах, 

копіювальній техніці тощо. 
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Можлива організація кількох ступенів захисту інформації і на робочому 

місці бухгалтера. До комп’ютера, на якому встановлена програма 

автоматизації бухгалтерських задач, повинен бути обмежений доступ як осіб, 

що безпосередньо не пов’язані з роботою бухгалтерії, так і програм, що не 

мають відношення до автоматизації бухгалтерії, особливо ігрових програм, 

що можуть внести до комп’ютера програми-руйнівники (так звані 

комп’ютерні віруси). Комп’ютер повинен замикатися на ключ, що знижує 

ймовірність доступу до нього сторонніх осіб. Всі програми, що 

завантажуються в комп’ютер, повинні перевірятися на наявність 

комп’ютерних вірусів за допомогою спеціальних антивірусних програм. 

Комп’ютерні програми бухгалтерського обліку, що пропонуються на 

ринку, мають різні можливості щодо захисту даних. Так, в програмах ―Соло 

для бухгалтера с компьютером‖ та ―Финансы без проблем‖ система 

контролю доступу взагалі відсутня. В програмах ―Парус‖, ―1С:Бухгалтерия‖ 

така система має вигляд паролю для входу в програму. Програми ―Толстый 

Ганс‖ та ―1С:Бухгалтерия‖ дозволяють організувати доступ до окремих 

ділянок обліку – касі, розрахунку заробітної плати, складському обліку 

тощо – визначених осіб, що мають свої паролі. Це дозволяє не тільки 

захистити підприємство від несанкціонованого знімання комерційної 

інформації, але й вберегти його від шахрайства персоналу, що має 

безпосереднє відношення до роботи бухгалтерії. Однак, самі файли баз даних 

і в цьому випадку часто не захищаються й можуть бути викрадені особою, 

що має мінімальні комп’ютерні навички. 

Великою проблемою є забезпечення захисту інформації та створення 

електронних архівів документів у разі випадкового або навмисного 

пошкодження технічних засобів або електронних носіїв інформації. 

Розв’язання цієї проблеми полягає у створенні кількох резервних копій 

одночасно, час зберігання яких залежить від того терміну, протягом якого 

буде коригуватися масив даних. Такий спосіб зберігання резервних копій 

масивів отримав назву ―зберігання інформації у поколіннях‖. Завжди 

зберігаються три покоління масиву. У літературі вони відомі як ―дід‖, 

―батько‖, ―син‖ [254]. У випадку появи четвертої копії перша копія 

знищується. Отже, у системі завжди зберігаються лише три копії. Вони 

зберігаються протягом не менше одного року і використовуються як довідки 

при проведенні ревізій, а іноді – для поновлення інформації.  
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Підсумки по розділу 3 

Впровадження комп’ютерної техніки в бухгалтерському обліку не 

вносить суттєвих змін до принципів облікової реєстрації, що склалися в 

умовах ручної обробки облікової інформації, але техніка збору і обробки 

інформації удосконалюється. Кожний з елементів методу бухгалтерського 

обліку, серед яких – документування господарських операцій, відображення 

облікової інформації за допомогою подвійного запису на рахунках, 

інвентаризація та інші зберігає своє значення, однак за формою, як правило, 

змінюється. 

Основні відмінності технології первинного документування в 

комп’ютерних облікових системах наступні: а) накопичення і первинна 

обробка облікових даних відбуваються на персональних комп’ютерах, які 

встановлені безпосередньо на робочих місцях облікових працівників; 

б) обробка первинної інформації здійснюється за принципом об’єднання 

процесів складання первинного документа та введення його до бази даних 

КІСП; в) автоматична реєстрація первинної інформації за допомогою 

технологічних датчиків, сканерів штрихових кодів, касових апаратів, смарт-

карток, електронних зважувальних пристроїв, годинників, лічильників, 

вимірювальної тари тощо. При цьому автоматичне введення первинних 

даних не звільняє від необхідності оформлювати згодом юридично 

повноцінне підтвердження здійснених господарських операцій. За 

характером відображення господарських операцій одержаний документ слід 

розглядати як зведений бухгалтерський документ, складений за даними 

автоматично проведеного документування господарських операцій. 

В комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку звичайно 

втілюються дві основні моделі первинного обліку. Перша передбачає 

уніфікацію даних та їх представлення в системі подвійного запису. Первинні 

документи тут розглядаються як доповнення до господарських операцій, при 

цьому найголовніша складова інформаційної бази системи обробки облікових 

даних – масив господарської інформації у вигляді господарських операцій. 

На великих та багатопрофільних підприємствах, які не обмежуються 

комп’ютеризацією бухгалтерського обліку, а проводять комплексну 

автоматизацію господарської діяльності, дані оперативного (або, іншими 
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словами, первинного) обліку безпосередньо використовуються всіма 

економічними службами. Тут за умови коректної побудови бази даних 

первинних документів, яка дозволяє створювати та обробляти міждокументні 

та міжреквізитні зв’язки, звичайно не формують бухгалтерські проводки під 

час введення документів. Зведені проводки з синтетичного обліку 

формуються для складання фінансової звітності в кінці звітного періоду, а 

для потреб управління застосовуються спеціальні аналітичні механізми. В 

таких системах головним є не формальний принцип взаємозв’язку 

документів та записів масиву господарських операцій, а обслуговування 

системи зв’язку між документами різних типів.  

Як правило, перша модель документування та подвійного запису 

використовується при створенні програмного забезпечення бухгалтерського 

обліку для малих підприємств, а друга – для великих підприємств з складним 

господарським процесом та наявністю різноманітних економічних служб. 

Первинне документування та інвентаризація в КСБО здійснюються 

значно швидше із використанням штрихових кодів. Інвентаризація тут не 

змінює свого призначення та сутності, але процедури значно 

прискорюються, а способи проведення дещо змінюються. Заміна ручного 

перерахунку зчитуванням етикеток зі штрих-кодами дозволяє проводити 

переоблік та інвентаризацію запасів та інших матеріальних цінностей без 

припинення поточних операцій на складах, в магазинах або в цехах. 

Бухгалтерська оцінка – важливий інструмент обліковця, що впливає на 

відображення господарських операцій в звітності. На практиці бухгалтери за 

умов ручної бухгалтерії використовують тільки найменш трудомісткі 

способи оцінки. Застосування комп’ютерних програм дозволяє 

використовувати найбільш оптимальний спосіб оцінки окремо для кожної 

групи облікових об’єктів, не збільшуючи трудомісткості обліку. 

При застосуванні КСБО існує можливість складання калькуляцій на 

будь-яку дату поточного місяця. В комп’ютерній бухгалтерії через розширені 

можливості аналітичного обліку можлива побудова багаторівневих та 

багатовимірних розрізів статей витрат, необхідних для потреб управління, а 

також облік витрат за центрами відповідальності.  

Застосування комп’ютерних програм змінює технологію роботи з  

робочим планом бухгалтерських рахунків. Багато програм дозволяють 

вводити проводки одночасно в декількох робочих планах рахунків за одним  

первинним документом, що є корисним як для ведення управлінського 



історія,  теорія, перспективи  

 273 

обліку, так і для обліку за різними стандартами. Можливості аналітичного 

обліку в КСБО також значно розширені порівняно з паперовою 

бухгалтерією. В сучасних комп’ютерних програмах бухгалтерського обліку 

можливе використання від 3 до 5 розрізів аналітичного обліку по кожному 

синтетичному рахунку. 

Автоматизований облік відкрив перед обліковцями та керівниками 

широкі можливості щодо оперативності та якості складання звітності. При 

комп’ютерному способі обробки даних звітність формується як у 

регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не складається 

один раз для використання протягом тривалого часу.  

Найважливіші відмінності організації бухгалтерського обліку на її 

методичному етапі при застосуванні КСБО представлені у вигляді таблиці 

(табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 
Відмінності в елементах методу бухгалтерського обліку при різних 

способах обробки облікової інформації 

Елементи методу 

бухгалтерського обліку 

Способи обробки облікової інформації 

Ручний, механізований Комп’ютерний 

1 2 3 

1. Організація первин-

ного документування: 

а) тип носів первинної 

інформації; 

 

 

 

 

Паперові носії первинної 

інформації. При механізації 

використовуються носії, при-

стосовані для обробки на 

обчислювальних установках 

(перфокартки, магнітні 

стрічки тощо) 

 

 

Електронні (магнітні, оптич-

ні) носії первинної інфор-

мації: електронні первинні 

документи, смарт-картки, 

штрихові коди. Паперові 

носії використовують як 

допоміжні 

б) проектування та 

створення форм первин-

них документів; 

Конструювання паперових 

форм первинних документів з 

врахуванням відповідних 

стандартів; використання го-

тових бланків документів. 

При механізації – кодування 

ряду реквізитів та їх ви-

ділення для полегшення об-

робки за допомогою обчис-

лювальної техніки 

За допомогою програмних 

засобів створення двох форм 

кожного первинного доку-

менту: форми, пристосованої 

для введення необхідних 

реквізитів до комп’ютерної 

бази даних; форми для 

роздруку документів на 

папері  

в) встановлення порядку 

здійснення записів в 

первинних документах; 

Розробка інструкцій із запов-

нення первинних документів 

Створення алгоритму запов-

нення документів з автома-

тичним розрахунком ряду 

реквізитів та контролем за 

правильністю їх введення 
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1 2 3 

г) виписка первинних 

документів 

Ручна виписка документів, 

потім – передача їх до 

бухгалтерії та обробка 

Створення електронних доку-

менттів під час здійснення 

господарських операцій та 

одночасна їх обробка і 

накопичення  

2. Встановлення строків 

та порядку проведення 

інвентаризації 

Зазначення порядку та 

строків проведення інвента-

ризації в Наказі про 

організацію облікової роботи 

Створення програмного алго-

ритму та застосування 

технічних засобів (штрих-

коди) для проведення 

інвентаризації 

3. Вибір методу оцінки 

активів  

Вибір найменш трудоміст-

кого із методів (ЛІФО, ФІФО, 

середньої, фактичної собівар-

тості тощо) 

Програмна реалізація най-

більш оптимального способу 

оцінки; використання різних 

способів оцінки для різних 

груп матеріальних цінностей 

та інших об’єктів обліку 

4. Вибір методу 

калькулювання 

Вибір номенклатури статей 

виробничих, адміністратив-

них і цехових витрат, способу 

калькулювання виробів тощо 

Побудова багаторівневих 

розрізів статей витрат, необ-

хідних для потреб управ-

ління 

5. Встановлення робо-

чого плану рахунків 

бухгалтерського обліку  

Розробка ієрархічної струк-

тури субрахунків та обме-

женої номенклатури аналі-

тичних рахунків 

Використання декількох 

планів рахунків, розробка 

багаторівневої ієрархічної та 

багатовимірної паралельної 

структури субрахунків та 

аналітичних рахунків 

6. Встановлення пере-

ліку типових бухгалтер-

ських проводок 

Фіксація переліку проводок в 

посадових інструкціях облі-

кових працівників 

Програмно реалізований 

поточний контроль введення 

проводок на кожному 

автоматизованому робочому 

місці бухгалтера 

7. Визначення переліку і 

розробка форм звітності 

та порядку їх запов-

нення 

Встановлення порядку запов-

нення стандартних звітів; 

розробка форм внутрішніх 

звітів 

Програмування алгоритмів, 

за якими формуються запити 

до бази даних для вибірок, 

необхідних для формування 

звітів; створення комп’ютер-

них форм звітів 

 

Важливою діяльністю головного бухгалтера є налагодження 

комунікацій в бухгалтерії. Основну роль тут відіграє документообіг. 

Документообіг в паперовій бухгалтерії – це рух документів від моменту 

складання на конкретному підприємстві або одержання від інших 

підприємств до здачі в архів після їх опрацювання та систематизації. 

В комп’ютерній бухгалтерії документообігом є не фізичний рух паперових 

документів, а передача прав та обов’язків на складання та використання 

електронних документів з повідомленням користувачів і контролем виконання.  
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Автоматизований документообіг створюється із об’єктів введених в 

базу даних КІСП первинних документів різних типів, організації їх 

взаємозв’язків за тими чи іншими ключовими полями або їх сукупностями, і 

реалізації на цій основі системи запитів до бази даних, яка дозволяє будувати 

довільний набір похідних документів – звітів. Такі звіти з формальної точки 

зору є агрегованою в тому чи іншому ступені вибіркою даних і створюються 

із сукупності певної підмножини первинних документів. 

Одна з основних переваг комп’ютерної системи документообігу – це 

значне прискорення і спрощення узгодження документа. Воно проводиться 

шляхом встановлення послідовного маршруту руху документа або 

паралельною його розсилкою всім зацікавленим особам у відповідності з 

встановленим переліком узгодження. 

Принципами документообігу є прямоточність руху документації, 

паралельність і оперативність її обробки. Основним принципом реєстрації 

документів є однократність, що досягалася в ручній бухгалтерії тільки 

шляхом централізованої обробки і реєстрації документів в канцелярії і 

заповненні декількох карток із застосуванням копіювального паперу. 

Сьогодні при наявності локальної мережі, яка об’єднує комп’ютери 

підприємства, реєстрація може вестися децентралізовано за місцем 

одержання (відправлення) документів з передачею інформації про 

документи, які реєструються, в центральну базу даних, причому наявність 

автоматизованої системи обліку дозволяє формувати подокументні описи, 

складання яких є неможливим при традиційній паперовій технології, 

зважаючи на високу трудомісткість. В комп’ютерних програмах принципи 

документообігу втілені різними шляхами, насамперед за допомогою 

встановлення різних маршрутів руху електронних документів. У загальному 

випадку розрізняють вільну і жорстку маршрутизацію документів. При 

вільній маршрутизації будь-який користувач, який бере участь у процесі, 

може на свій розсуд змінити існуючий або задати новий маршрут 

проходження документів. При жорсткій маршрутизації маршрути 

проходження документів чітко визначені, і користувачі не мають права їх 

змінювати. Проте такою схемою передбачається опрацювання логічних 

операцій, коли маршрут може бути змінений відповідно до деяких заданих 

наперед умов.  

Особливістю зберігання електронних документів є легкість 

виготовлення копій, що дозволяє всі документи з постійним терміном 
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зберігання після завершення обробки негайно копіювати в архів з 

виготовленням страхових копій на змінних носіях.  

Окремі характерні риси організації електронного документообігу 

наведені в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Особливості організації електронного документообігу 

Особливості організації 

документообігу 

Способи обробки облікової інформації 

Ручний, механізований Комп’ютерний 

8. Організація 

документообігу 

Розробка графіків документо-

обігу 

Встановлення маршрутів 

руху електронних докумен-

тів в комп’ютерних програ-

мах 

9. Організація архіву 

бухгалтерських 

документів 

Первинні документи, регістри, 

звіти роздруковуються та 

зберігаються в архіві 

Створюються електронні 

сховища даних на електрон-

них носіях первинної ін фор-

мації  

 

Найбільші зміни в теорії обліку при його комп’ютеризації відбуваються 

в формі бухгалтерського обліку. Загальне визначення форми обліку – це та 

частина облікової технології, що знаходиться між первинними носіями 

облікової інформації та бухгалтерським звітом.  

Форму обліку однозначно характеризують облікові регістри. Регістр як 

носій зведеної інформації в паперових формах обліку виконує багато 

функцій одночасно. Електронний обліковий регістр поєднує три складові 

частини, призначення яких дещо відрізняється:  

а) комп’ютерну базу даних з певною структурою, призначеною для 

накопичення та зберігання облікової інформації на технічних носіях;  

б) змінні величини, тимчасово створені в пам’яті комп’ютера для 

систематизації та узагальнення облікових даних – бухгалтерські рахунки;  

в) відеограми та машинограми, призначені для відображення 

згрупованої та систематизованої облікової інформації. 

При виборі і оцінці будь-якої форми бухгалтерського обліку основним 

критерієм є складність ведення обліку. Найкращою вважають ту форму 

бухгалтерського обліку, ведення обліку в якій є найменш трудомістким. 

При паперовому способі обробки облікової інформації відбувається 

вибір однієї з форм обліку, що найбільше відповідає потребам підприємства 

(журнально-ордерної, меморіально-ордерної тощо), та подальша механізація 

ведення окремих облікових регістрів. При комп’ютеризації відбувається 
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встановлення порядку накопичення, обробки, узагальнення, контролю 

інформації та формування звітних показників відповідно до алгоритмів 

обробки первинної інформації. Комп’ютерні форми обліку реалізуються за 

допомогою програмних алгоритмів, які формують як вигляд регістрів, так і 

послідовність облікових записів. Отже, особливістю комп’ютерних форм 

бухгалтерського обліку є те, що вони не існують без конкретної 

комп’ютерної програми. 

Можна виділити три чинники, що впливають на розвиток як паперових, 

так і комп’ютерних форм бухгалтерського обліку: 

а) необхідність широкого розподілу праці між обліковими 

працівниками; 

б) необхідність ведення детального аналітичного обліку; 

в) необхідність швидкого одержання результатної інформації. 

Форми обліку, що передбачають застосування комп’ютерів, дозволяють 

ефективно задовольнити вимоги розподілу облікової праці, аналітичності та 

оперативності. Перша вимога – можливість здійснення широкого розподілу 

праці – виконується завдяки тому, що сучасні програмно-апаратні 

комп’ютерні системи, як правило, побудовані на принципах розподіленої 

обробки даних. Саме завдяки програмно реалізованому механізму, що 

дозволяє працювати з однією базою даних кільком користувачам, з’явилась 

можливість одночасно працювати з одним обліковим регістром не одному, а 

декільком бухгалтерам. 

Застосування комп’ютерів дозволяє ефективно вирішити проблему 

аналітичного обліку. Якщо при застосуванні паперових форм обліку 

збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку та переліку об’єктів 

аналітики вимагає збільшення кількості облікових працівників, то при 

застосуванні обчислювальної техніки є можливість вести аналітичний облік з 

будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів.  

Проблема оперативності даних автоматично вирішується при 

застосуванні комп’ютерів. Якщо при паперових формах обліку операції 

накопичення даних в облікових регістрах, обчислення підсумків та 

перенесення даних між обліковими регістрами потребують великих витрат 

живої праці та завжди пов’язані з помилками, то при застосуванні 

комп’ютерів ці операції виконуються без участі людини.  

Обліковій науковій думці за часів СРСР був притаманний великий 

інтерес до вдосконалення форм бухгалтерського обліку. Проте в розвинутих 
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країнах термін ―форма обліку‖ не застосовується. Система обліку є поняттям 

більш широким та змістовним, ніж форма обліку, оскільки включає не тільки 

техніку ведення обліку, але й методологію відображення операцій 

обчислення показників, способів оцінки, організацію праці обліковців тощо. 

Незважаючи на те, що форма обліку є важливою складовою системи обліку, 

вона визначає лише порядок облікової реєстрації, а не порядок побудови 

облікової системи. При застосуванні комплексної КІСП поняття форми 

обліку переходить в поняття комп’ютерної системи бухгалтерського обліку 

(КСБО), що має основні характерні ознаки: 

а) комп’ютер з допоміжного засобу стає визначальним фактором 

організації праці бухгалтера; 

б) комп’ютеризація охоплює всі без винятку етапи обробки облікової 

інформації: збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, 

формування звітності; 

в) забезпечення оперативності як в напрямку передачі облікової 

інформації, так і стосовно обробки облікових даних; 

г) можливість моделювання на підставі облікових даних в процесі 

аналізу господарських операцій. 

Комп’ютерна система передбачає автоматизоване виконання задач 

бухгалтерського обліку як в регламентному, так і в діалоговому 

(інтерактивному) режимах. При використанні режиму діалогу збільшується 

оперативність обліку, контролю і аналізу, з’являється можливість отримання 

необхідних довідкових і аналітичних даних протягом звітного періоду, а не 

тільки по його закінченні. При цьому обсяг інформації, що регламентно 

надається користувачам, значно скорочується і обмежується тільки даними, 

що необхідні і достатні для виконання конкретних управлінських робіт. 

Додаткові дані можна отримати за запитом. При бажанні можна перевірити 

правильність розрахунків, отримати розшифровки кожного результату із 

зазначенням всієї вхідної інформації і порядку проведених розрахунків. 

Інструментом забезпечення належного функціонування облікового 

підрозділу є контроль виконання робіт. Контроль – це і принцип управління, 

і стадія процесу (циклу) управління, і функція управління. В загальному 

значенні під контролем слід розуміти систематичне спостереження і 

перевірку процесу функціонування певного об’єкту з метою встановлення 

його відхилень від заданих параметрів. 
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Сутність контролю як однієї з функцій управління можна визначити як 

спостереження і перевірку процесу функціонування та фактичного стану 

об'єкту, яким керують, з метою визначення обґрунтованості і ефективності 

прийнятих управлінських рішень та результатів їх виконання, виявлення 

відхилень від вимог цих рішень, усунення негативних ситуацій та 

інформування про це органів управління. 

Бухгалтерський контроль здійснюється апаратом бухгалтерії, 

охоплюючи роботу з метою перевірки – по відношенню до легальності, 

старанності та вірогідності господарських операцій до їх здійснення або 

перед їх завершенням на підставі бухгалтерських документів, а також з 

метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та вивчення 

результатів господарської діяльності підприємства. 

В умовах застосування КСБО є можливість посилити функцію 

контролю за законністю та економічною доцільністю господарських 

операцій, не підвищуючи і не ускладнюючи при цьому трудомісткість 

ведення обліку. Контрольні функції при застосуванні комп’ютерів можуть 

бути реалізовані шляхом попереднього задання нормативів на різних етапах 

облікового процесу. 

При застосуванні КСБО змінюється характер функцій бухгалтерів: вони 

не тільки здійснюють контроль, а й аналізують отримані результати. 

Використовуючи єдину базу даних, бухгалтер-контролер має можливість 

здійснювати контроль всіх господарських операцій з обліку. Перегляд 

проводиться від кінцевого результату до первинних даних. Це дає 

можливість виявити неточності при виконанні господарських операцій, а 

також здійснювати аналіз за окремими структурними підрозділами, видами 

продукції (робіт, послуг), використаними матеріальними цінностями і 

отримувати необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

При комп’ютеризації суттєво змінюється ряд контрольних заходів щодо 

роботи самих бухгалтерів. Інформаційна система забезпечує безперервний 

контроль як складання документів, так і поточних облікових записів. Це 

обумовлено тим, що комп’ютерна система бухгалтерського обліку має свою 

внутрішню структуру та вбудовані алгоритми, нав’язує бухгалтеру й 

управлінцю правила обліку і схему документообігу, задані відповідальними 

особами і зафіксовані в структурі системи. Практичний результат для 

підприємства – зменшення ймовірності помилок як через неграмотність або 

випадкову помилку бухгалтера, так і через навмисну шкоду. 
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Бухгалтерська інформація містить майже всі відомості про діяльність 

підприємства, тому часто вона є об’єктом уваги конкурентів. З метою 

запобігання розголосу змісту такої інформації необхідно вжити ряд заходів. 

Зокрема, внутрішню облікову інформацію слід кваліфікувати як комерційну 

таємницю підприємства.  

В ручній бухгалтерії вся інформація про роботу підприємства 

знаходиться в окремих документах, папках тощо, але з початком роботи 

автоматизованої бухгалтерії вся ця інформація концентрується в одному 

місці – в базі даних КІСП. Специфіка використання обчислювальної техніки 

передбачає особливі методи забезпечення захисту облікової інформації. Крім 

застосування засобів захисту, що вбудовуються в програмне забезпечення 

(паролі, шифрування даних тощо), також повинен бути передбачений ряд 

організаційних та адміністративних заходів.  

Можлива організація кількох ступенів захисту інформації і на робочому 

місці бухгалтера. До комп’ютера, на якому встановлена програма 

автоматизації бухгалтерських задач, повинен бути обмежений доступ як осіб, 

що безпосередньо не пов’язані з роботою бухгалтерії, так і програм, що не 

мають відношення до бухгалтерії.  

Великою проблемою є забезпечення захисту інформації та створення 

електронних архівів документів у разі випадкового або навмисного 

пошкодження технічних засобів або електронних носіїв інформації. 

Розв’язання цієї проблеми полягає у створенні кількох резервних копій 

одночасно, час зберігання яких залежить від того терміну, протягом якого 

буде коригуватися масив даних.  
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РРооззддіілл  44  

ССттввоорреенннняя  ккооммпп’’ююттееррннооїї  ссииссттееммии  ббууххггааллттееррссьь--

ккооггоо  ооббллііккуу  ннаа  ппііддппррииєєммссттввіі  

 

тже, із впровадженням комп’ютерних систем управлінці та бухгалтери 

отримують численні переваги. Але проблема створення КІСП на 

підприємстві є однією з найскладніших для системи управління. В 

четвертому розділі ми розглянемо порядок створення найважливішої 

підсистеми КІСП – комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО). 

Як створити ефективну комп’ютерну облікову систему з найменшими 

витратами? Як підібрати та навчити персонал роботі з комп’ютерною 

системою і які до нього висуваються вимоги? Як вибрати оптимальну 

облікову систему підприємства? Яка послідовність створення КСБО? Якою 

повинна бути структура комп’ютерної бухгалтерії? Як впливають Internet-

технології на створення КСБО? 

 Цим питанням присвячений четвертий розділ роботи. 

 

 

4.1. Загальні принципи та підходи при створенні КСБО  

Застосування комп’ютерних технологій в 

бухгалтерському обліку значно підвищує 

продуктивність праці бухгалтерів. Але при 

організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві постає 

питання про доцільність створення на підприємстві КСБО. Це питання дуже 

важливе, оскільки вибір способу обробки облікової інформації є визначним в 

організації бухгалтерського обліку, яка за словами І.П. Бабенка, “повинна 

відповідати особливостям конкретного підприємства, його цілям та 

інтересам, а також сприяти планомірному та раціональному веденню 

господарства” [17, с. 1054]. Загалом, на підприємствах можна організувати 

облік і без застосування комп’ютерів, але лише за умови належної організації 

О 

Передумови 

створення КСБО 
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управління підприємством в цілому. У цьому зв’язку проф. М.А. Левенсон 

зазначав, що “бухгалтерія великого підприємства може бути організована 

порівняно задовільно навіть у тому випадку, якщо вона ведеться з 

використанням застарілих технічних прийомів, але обов’язково наявна 

раціональна організація управління підприємством в цілому” [164, с. 12]. 

Схожу позицію займає і сучасний американський автор Д. Тапскотт [271]. 

Він пише, що “у конкретних економічних умовах може виявитися більш 

ефективним віддати перевагу інвестиціям в удосконалення ручних операцій 

із документами, а не у витончені комп'ютерні системи” [271, с.6]. 

Однак проведене нами опитування бухгалтерів Житомирської області 

показало, що на багатьох підприємствах станом у 2000 році організація 

управління та обліку перебувала у незадовільному стані. Так, Наказ про 

облікову політику та Положення про бухгалтерську службу були затверджені 

на 95 підприємствах з 116 (81 %), незважаючи на те, що наявність Наказу 

вимагається чинним законодавством [111]. Дещо кращий стан з посадовими 

інструкціями бухгалтерів – вони є на 100 підприємствах (86 %). Приблизно 

половина підприємств складає графіки документообігу (59 %) та плани 

роботи бухгалтерії (42 %). В таких умовах створення та використання 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку здатне не тільки прискорити 

процес обробки інформації на підприємствах, де облік організований добре, 

але й суттєво покращити його організацію на підприємствах, де у веденні 

бухгалтерського обліку панує безлад. Така можливість зумовлена тим, що 

комп’ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та 

чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує 

виконання обов’язків обліковими працівниками. Останнім часом все більше 

керівників українських підприємств усвідомлюють цей факт. Про це свідчить 

тенденція до зростання клієнтів у фірм, що займаються впровадженням 

КСБО [123]. 

Організація бухгалтерського обліку потребує певних передумов. 

Передумови ефективної організації бухгалтерського обліку розглянуті в 

працях професорів О.М. Кашаєва [129], М.А. Левенсона [164], Ю.Я. Литвина 

[167, 169], Г.І. Моісеєнка [187] та інших авторів. В більшості випадків 

виділяють дві основні передумови: а) ретельне вивчення технології 

виробництва; б) висока кваліфікація головного бухгалтера. 

Проф. Ю.Я. Литвин [167, с. 24] вважає однією з основних передумов 

раціональної організації бухгалтерського обліку високу кваліфікацію та ділові 
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якості головного (старшого) бухгалтера, адже організація обліку на 

підприємстві – це його прямий обов’язок. Серед решти передумов він називає 

визначення форм, обсягу й термінів облікових або звітних відомостей, які надає 

служба обліку для потреб оперативного управління роботою підприємства та 

контролю за виконанням виробничих планів і завдань; визначення характеру 

облікових взаємозв’язків між структурними підрозділами підприємства і 

центральним обліковим органом за одним з трьох варіантів: централізація, 

неповна централізація і децентралізація обліку. За проф. П.П. Німчиновим, 

передумовами раціональної організації бухгалтерського обліку є: глибоке 

вивчення господарства, з’ясування складу і обсягу всього комплексу звітності 

та вивчення законів, нормативних актів з обліку взагалі і по даній галузі 

зокрема [199, с. 222]. 

Сучасні автори-практики називають декілька передумов, специфічних 

для організації саме комп’ютерного бухгалтерського обліку. С.П. Проскурін 

вважає, що фірма готова до комп’ютеризації тоді, “коли діяльність окремих 

елементів в її “живій” системі починає стабілізуватися: напрямок 

визначений, склад менеджерів оптимальний і функціонально повний, 

показники діяльності фірми стабільно зростають” [227]. А В.М. Давидов 

використовує термін “підготовлений замовник”. Це замовник, який знає, що 

таке обчислювальна техніка, та не тільки встановив її на підприємстві, але й 

використовує у виробництві та управлінні [85, с.78]. 

Досвід комп’ютеризації бухгалтерського обліку підприємств, 

накопичений житомирською фірмою “Елтокс”, дозволяє виділити ще дві 

передумови, що характерні для організації комп’ютеризованого обліку [123]: 

а) наявність грошових коштів для інвестицій в створення та експлуатацію 

інформаційної системи (80 % невдач при комп’ютеризації обліку обумовлені 

відсутністю коштів); б) зацікавленість директора та головного бухгалтера 

підприємства у впровадженні інформаційних систем (на шляху 

комп’ютеризації обліку, як показали дослідження, через відсутність 

зацікавленості керівництва зазнали невдач близько 20 % підприємств). 

 

Інформаційна система створюється для 

конкретного об’єкту, в даному випадку – для 

підприємства та його бухгалтерії. Ефективна 

інформаційна система враховує різницю між рівнями управління, сферами дій, 

а також зовнішніми обставинами і надає кожному рівню управління тільки ту 

інформацію, яка необхідна йому для ефективної реалізації функцій управління. 

Принципи 

створення КСБО 
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Створення КСБО повинно базуватись на наступних основних 

принципах (див. табл. 4.1).  

При створенні КСБО доцільно дотримуватись теоретичної моделі REA 

(Economic Resources, Economic Events and Economic Agents), яку в 1982 р. 

описав У. Маккарті [340]. Ця модель є методикою для відображення 

інформації про економічні явища. Вона описує підприємство як набір 

економічних ресурсів, економічних подій і економічних факторів, а також 

розкриває стосунки між ними. Хоч модель REA була запропонована в 

результаті вивчення різних облікових теорій, вона може бути використана у 

вирішенні багатьох інших задач. REA може використовуватися для 

управління запасами за допомогою побудови взаємозв’язків товарів і 

ресурсів, операцій і подій, а також відповідальних осіб і факторів 

виробництва.  

Таблиця 4.1 
Принципи створення КСБО 

№ 
з/п 

Принцип Зміст принципу 

1 2 3 
1 Економічна 

доцільність 
Переваги, що очікуються від використання системи, 
повинні перевищувати витрати на проектування, 
впровадження, навчання, супровід 

2 Гнучкість Система, що створюється, повинна мати достатній запас 
гнучкості, щоб забезпечити можливість реагування на 
зміну зовнішніх факторів. Основними вимогами до 
гнучкості бухгалтерської системи є: 1) зміна 
(налагодження) плану рахунків; 2) ведення аналітичного 
обліку за довільними рахунками та ознаками; 3) зміна 
(налагодження) шаблонів типових бухгалтерських 
операцій; 4) зміна (налагодження) форм типових звітів і 
доповнення новими звітами, що створюються 
користувачем 

3 Контроль Створення паралельних інформаційних потоків, що 
контролюють один одного та забезпечують достовірність 
облікових даних 

4 Захист і безпека 
даних 

Система, що проектується, повинна сприяти захисту 
активів підприємства від нераціонального їх використання 
і забезпечувати надійність та безпеку інформації в системі. 
Якісна комп’ютеризована система бухгалтерського обліку 
повинна виконувати наступні функції щодо безпеки даних: 
1) поділ доступу до функцій і даних системи шляхом 
авторизації користувачів за паролем; 2) шифрування 
даних; 3) наявність контролю за входом до системи і 
ведення журналу робочого часу; 4) контроль за 
періодичністю створення резервних (архівних) копій 
інформації 
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1 2 3 
5 Сумісність Принцип сумісності означає, що система повинна 

проектуватися з врахуванням людського фактору та 
організаційних особливостей підприємства, вже наявних 
комп’ютерів і програм. Під організаційними 
особливостями підприємства найчастіше розуміють 
способи взаємодії окремих працівників та підрозділів. 
Необхідно також перевірити сумісність нової 
комп’ютерної системи бухгалтерського обліку з вже 
наявним обладнанням і програмним забезпеченням 

6 Універсальність Програмна система повинна вирішувати не окрему задачу, 
а виконувати стандартні процедури і обробляти конкретну 
задачу як окремий випадок більш загальної. Це 
досягається двома способами: або операції, що рідко 
виконуються (нестандартні), передбачають в алгоритмі, 
або такі операції зовсім виключають із загального циклу 
комп’ютеризованої обробки даних, а в процесі роботи 
індивідуально коригуються.  
Визначення типу процедур обробки інформації може 
здійснюватися наступним чином. Реєстрація 
господарських об’єктів здійснюється шляхом процедур, 
які поєднують масові (а) і немасові (б) операції: 
 P = аб1 + аб2 + … + абі + … + абn,  

В результаті виділення масових процедур виникає 
становище: 
 Р = а (б1 + б2 + … + бі + …бn),  

де а – господарські операції та розрахунки, що носять 
масовий характер;  
бn – операції, що не підлягають стандартизації і 
реалізуються на практиці ручним введенням 

7 Системний підхід В процесі проектування бухгалтерських інформаційних 
систем проводиться аналіз об’єкта управління в цілому і 
системи управління ним, а також вироблення загальних 
цілей і критеріїв функціонування об’єкту в умовах його 
автоматизації. Даний принцип передбачає однократне 
введення інформації в систему і багатократне її 
використання, наявність єдиної інформаційної бази, 
комплексне програмне забезпечення 

8 Надійність Характеризує надійність роботи бухгалтерської 
інформаційної системи, яка забезпечується за допомогою 
різних способів, наприклад дублюванням структурних 
елементів системи або їх надлишковістю 

9 Збиральне 
проектування 

Ґрунтується на ідеї повторного використання компонентів. 
Збирання прикладної системи із готових компонентів 
дозволяє значно скоротити час розробки. В зв’язку з цим 
значення має те, наскільки методики, що застосовуються, і 
інформаційні системи, що їх підтримують, мають 
здатність до повторного створення компонентів, що 
використовуються, а також наскільки легко такі 
компоненти можна застосувати в інших проектах 
інформаційних технологій 
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1 2 3 
10 Моделювання Можна виділити компоненти загальної моделі побудови 

програмного засобу, що описують основні особливості 
інформаційно-логічної структури системи обробки 
облікових даних, правила її функціонування й адаптації до 
потреб користувача. Такими компонентами є: 
1) способи побудови плану рахунків; 
2) моделі організації документообігу; 
3) способи побудови системи записів на рахунках; 
4) моделі аналітичного обліку; 
5) моделі облікового періоду; 
6) способи представлення і технологія роботи з вихідною 
інформацією; 
7) моделі поділу й інтеграції облікових даних; 
8) засоби розширення базових функцій. 

 

Вимоги до бухгалтерських програмних 

продуктів формують три різні категорії корис-

тувачів: бухгалтери – безпосередні користувачі 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку; 

спеціалісти з інформаційних систем – програмісти і техніки; керівництво 

підприємства – управлінці. На жаль, як показали проведені дослідження, 

переважна кількість публікацій в періодичній пресі відображає точку зору 

спеціалістів з інформаційних систем, які не здатні на високому професійному 

рівні охарактеризувати всю складність бухгалтерських функцій, що повинна 

виконувати програма [45, 122]. Часто відсутній системний підхід і чітке 

розуміння проблеми. Наприклад, О. Аксьонов [6] при складанні порівняльної 

таблиці характеристик програм необґрунтовано поєднує можливості, що 

характеризують функціональну придатність програми в цілому (ведення 

кількісного, валютного обліку), і ознаки, характерні для окремих ділянок 

обліку (облік ТМЦ, заробітної плати, основних засобів). Крім того, багато 

авторів поєднують вимоги до бухгалтерських функцій програм з такими 

характеристиками як швидкодія, кількість робочих місць, якість 

документації тощо. Виходячи з того, що перелік вимог до бухгалтерських 

програм – це складний комплекс функціональних, технічних, комерційних та 

ергономічних питань, пропонуємо наступний перелік вимог для порівняння 

комп’ютерних програм бухгалтерського обліку (табл. 4.2). 

 

Вимоги до програм 

бухгалтерського 

обліку 
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Таблиця 4.2 
Характеристика вимог до програмного забезпечення бухгал-

терського обліку 

Види Вимоги Коротка характеристика 

Функціональні Ведення 

Журналу 

операцій 

Здатність вводити та накопичувати всі 

господарські операції, що відображають 

господарську діяльність підприємства 

Ажур Можливість розраховувати підсумки по рахунках 

бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на 

будь-який момент часу при довільній кількості 

введених господарських операцій 

Аналітичний 

облік 

Можливість вести аналітичний облік в таких 

розрізах і з таким рівнем деталізації, як цього 

вимагають потреби управління 

Кількісний 

облік 

Можливість ведення обліку в натуральному 

вимірнику 

Валютний 

облік 

Облік в валютах, що відрізняються від базової 

(основної) валюти 

Гнучкість Можливість налагодити програму до особливостей 

конкретного підприємства та змін в законодавстві  

Технічні Невибагливість 

до апаратного 

забезпечення 

Можливість ефективно працювати на комп’ютерах 

з середніми технічними характеристиками 

Редактор 

документів 

Вбудовані в програму засоби створення і 

коригування форм первинних документів, 

розрахунків та звітів 

Експорт-імпорт 

даних 

Можливість обмінюватися даними з іншими 

програмами та пристроями (касовими апаратами, 

технологічними датчиками, сканерами штрих-

кодів) 

Робота в 

мережах 

Здатність працювати на кількох комп’ютерах з 

поєднанням даних за допомогою комп’ютерної 

мережі 

Захист 

інформації 

Забезпечення кодування інформації та обмеження 

доступу за допомогою системних паролів 

Архів 

документів 

Вбудовані засоби архівації даних з можливістю 

швидкого відновлення інформації  

Комерційні 

вимоги 

Ціна Прийнятна для підприємства ціна програмного 

забезпечення та його супроводу  

Супровід Послуги з навчання користувачів, оперативні 

консультації, оновлення програмного забезпечення 

Документація Якісна детальна друкована документація до 

програм 

Ергономічні 

вимоги 

Інтерфейс 

користувача 

Зручні та нешкідливі для здоров’я користувача 

засоби забезпечення діалогу “людина-комп’ютер” 

Програмна 

допомога 

Розвинена система програмної допомоги, що 

дозволяє отримати “підказку” щодо будь-якої 

функції або дії в програмі 
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До основних функціональних вимог належать: здатність вводити та 

накопичувати всі операції, що відображають господарську діяльність 

підприємства; можливість розраховувати підсумки по рахунках 

бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на будь-який момент часу при 

будь-якій кількості введених господарських операцій; обробка 

кореспонденцій господарських операцій із зазначенням конкретних 

аналітичних об’єктів та формуванням звітів в розрізі аналітики; кількісний 

облік товарно-матеріальних цінностей; облік в розрізі кількох валют; 

можливість швидко і без втрат інформації налагодити план рахунків, звітні 

форми, шаблони проводок, звітність довільної форми як відповідно до 

специфіки конкретного підприємства (незалежно від форми власності та 

виду діяльності), так і згідно з можливими змінами в законодавстві. 

Технічні вимоги полягають, по-перше, в якості програмування 

(алгоритмів обробки даних) програми (більшість користувачів цього оцінити 

не може), і, по-друге, у передбаченні ряду сервісних параметрів, що 

необхідні для ефективної роботи програми в межах програмно-апаратного 

комплексу. До основних технічних вимог належать: невибагливість до 

апаратного забезпечення – програма повинна ефективно працювати на 

комп’ютерах з середніми характеристиками; можливість редагування 

документів і звітів, що дозволяє користувачу створити форму звіту, яка потім 

буде виводитись на екран монітора чи принтер; обмін даними з іншими 

програмами та пристроями (наприклад, касовими апаратами); робота в 

локальних комп’ютерних мережах; забезпечення захисту інформації із 

застосуванням системи паролів; засоби створення архівів даних та 

автоматичне відновлення інформації у випадку збою. 

До комерційних відносяться вимоги, які пов’язані з умовами придбання 

та експлуатації програми, що пропонуються постачальником. До основних 

комерційних вимог належать: прийнятна ціна програми (слід розрізняти 

вартість власне програмного продукту та вартість його впровадження і 

супроводу); супровід програмного забезпечення, що передбачає навчання 

роботі з програмою та налагодження програми на рішення розгорнутої 

бухгалтерської задачі з використанням реальних даних користувача; 

оперативні консультації з проблем, які виникають в процесі роботи; 

оновлення старих версій програмних продуктів, швидка заміна їх новими; 

висока якість паперової та електронної документації. 
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До ергономічних вимог належать зручність інтерфейсу користувача та 

розвинена система програмної допомоги. 

Різні групи користувачів формують свої вимоги до програм. І чим більшій 

кількості цих вимог відповідає програма, тим на більш високому рівні вона 

знаходиться. Цікаво, однак, що вимоги бізнесу до автоматизованих облікових 

систем тільки у незначному ступені відрізняються на різних підприємствах 

різних галузей [343, с. vii]. Розмір підприємства є єдиною ознакою, що суттєво 

впливає на вимоги до автоматизованих систем. 

Перш ніж говорити про специфіку комп’ютерного бухгалтерського обліку 

на малих, великих і середніх підприємствах, необхідно уточнити, що слід 

розуміти під терміном “великі підприємства” з бухгалтерської точки зору. Це 

підприємства, бухгалтерський облік яких має певні специфічні риси. За 

методологією бухгалтерського обліку такі підприємства характеризуються 

великим штатом працівників бухгалтерії і планово-фінансових служб, вузькою 

спеціалізацією кожного працівника на своїй ділянці, різноманітним потоком 

первинних і звітних документів і чітко відпрацьованою технологією їх обробки. 

В плані обслуговування основного виробництва бухгалтерії великих і середніх 

підприємств за специфікою задач документообігу дуже сильно інтегровані з 

іншими відділами підприємства – як економічними, так і технічними (відділом 

праці і заробітної плати, відділом нормування тощо). В області автоматизації 

бухгалтерського обліку такі підприємства часто вже забезпечені різного роду 

обчислювальною технікою, використання якої для вирішення облікових і 

планово-фінансових задач незадовільне. В межах галузевої і структурної 

підлеглості такі підприємства “де факто” зберігають складений  галузевий та 

регіональний стандарти надання кошторисної, планово-фінансової і 

бухгалтерської звітної інформації. Джерелами фінансування ці підприємства 

часто мають держбюджетні кошти, стороннє цільове фінансування, власні 

кошти, що обліковують, в основному, окремо за різними планами рахунків. Як 

правило, великі і середні підприємства мають територіально відокремлені центри 

обліку витрат, віддалене складське господарство, а інколи і мережу магазинів. 

При визначенні великого підприємства для бухгалтерії ключовими, на 

нашу думку, є два параметри: денний потік документів і кількість 

бухгалтерів. Говорячи про кількість бухгалтерів, будемо мати на увазі, що 

вони працюють одночасно і повний робочий день. Отже:  

 мале підприємство обробляє менше 100 рахунків-фактур на день, 

силами 2-5 бухгалтерів;  
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 велике підприємство обробляє більше 500 рахунків-фактур щодня, а 

кількість бухгалтерів більше 30.  

Між цими полюсами знаходяться середні підприємства. Однак можуть 

виникати обставини, що коригують цю класифікацію. Якщо бізнес технічно 

складний, то підприємство може перейти в більш високу категорію. 

Наприклад, якщо підприємство має мережу філій або працює в умовах 

жорсткої конкуренції і змушене застосовувати складні схеми роботи або має 

великий асортимент товарів. 

Специфіка бухгалтерського обліку великого підприємства висуває 

цілий комплекс вимог до комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, що 

випливають з особливостей методології і організації обліку (рис. 4.1). 

 

Облік витрат за видами витрат, видами діяльності (продукції) та 

центрами відповідальності 

Автоматичне створення форм первинних документів при визначені 

нових об’єктів аналітичного обліку 

Інтеграція в єдину систему документообігу підприємства, що охоплює 

планову, облікову, фінансову, технологічну і юридичну служби  

Поєднання нових програмних комплексів з вже працюючими на 

підприємстві шляхом включення вже існуючої інформації до єдиної 

бази даних 

Адаптація до галузевих і регіональних стандартів складання та 

подання бухгалтерської звітності 

Вимоги до КСБО великого підприємства 

 
Рис. 4.1. Вимоги до КСБО великого підприємства 

Бухгалтерська інформаційна система великого підприємства повинна 

забезпечувати: 

 автоматизоване рішення всього комплексу задач бухгалтерського 

обліку, планування, аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємства, а також внутрішнього контролю; 

 одержання оперативної інформації, що постійно змінюється, про 

поточний стан справ на підприємстві. Такий режим важливий, наприклад, 

для великих промислових підприємств, які намагаються більш ефективно 

використовувати свої ресурси; для великих торгових домів, які можуть бути 

збитковими у випадку, якщо інформація про рух і наявність товарів та інших 

засобів не оновлюється протягом короткого часу, а також для інших 

підприємств, де відбувається постійний рух великих обсягів коштів; 
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 можливість одержання зведених фінансових звітів. Великі 

підприємства можуть мати філії або склади, які розташовані географічно 

відокремлено. Крім того, такі підприємства можуть належати групі 

власників. Тому актуальним є наявність в КСБО робочих місць з можливістю 

здійснювати обмін даними для оперативного управління із центру. 

На відміну від великих підприємств, на малих підприємствах основна 

увага надається веденню не управлінського, а фінансового обліку, який по 

трудомісткості і значенню займає чільне місце. При створенні 

бухгалтерських інформаційних систем на невеликих підприємствах 

використання комп’ютерів дозволяє автоматизувати всі процедури по 

обробці інформації на одному робочому місці бухгалтера. 

Існує декілька підходів до автоматизації бухгалтерського обліку при 

створенні таких бухгалтерських інформаційних систем. Це пов’язано з тим, 

що невеликі підприємства з простою структурою не вимагають ведення 

управлінського обліку як окремої підсистеми. 

При першому підході створюється система, яка автоматизує тільки 

фінансовий облік. Таку бухгалтерську інформаційну систему відносять до 

класу міні-бухгалтерій. Як правило, бухгалтерський облік в цій системі 

ведеться однією людиною – бухгалтером. 

При другому підході крім фінансового обліку частково автоматизується 

управлінський облік. В цьому випадку бухгалтерський облік ведуть два 

працівники (бухгалтер і його помічник) на одному робочому місці шляхом 

розмежування доступу, або на двох робочих місцях. 

Специфічні критерії вибору програмного забезпечення КСБО для 

підприємств різного розміру наведені в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 
Специфічні критерії вибору програмного забезпечення КСБО для 

підприємств різних розмірів 
Підприємство Критерії вибору програмного забезпечення КСБО 

1 2 

Мале  Уніфікована форма подання даних 

Єдине програмне середовище 

Вбудовані об’єктно-орієнтовані інструментальні засоби 

Функціонування в одноранговій мережі або в мережі з виділеним 

сервером 

Наявність у регіоні сертифікованих для впровадження системи дилерів 

фірми-виробника програмного забезпечення  

Можливість простої взаємодії зі стандартним офісним програмним 

забезпеченням інших виробників 
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1 2 

Середнє Побудова системи у вигляді повнофункціонального набору 

спеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів 

Можливість розвитку функцій системи із використанням професійних 

засобів розробки  

Функціонування в мережі персональних комп’ютерів з виділеним 

сервером, в архітектурі “клієнт-сервер” 

Функції розмежування прав доступу користувачів до даних 

Можливість взаємодії з програмним забезпеченням інших виробників, 

в тому числі і програмним забезпеченням власної розробки 

Велике  Побудова системи у вигляді повнофункціонального набору 

вузькоспеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів 

Можливість розвитку функцій системи за рахунок професійних засобів 

розробки 

Можливість функціонування в неоднорідних мережах, значна 

незалежність в виборі користувачем апаратних засобів, операційних 

систем і систем управління базами даних 

Розвинуті функції розмежування прав доступу до даних і авторизації 

дій, що виконуються користувачем 

Розмежування функцій оперативного, бухгалтерського і стратегічного 

обліку; взаємодія з підсистемами планування, аналізу, техніко-

економічної підготовки виробництва 

Можливість взаємодії з програмним забезпеченням інших виробників, 

в тому числі і з програмним забезпеченням власної розробки 

Об’єднання 

підприємств 

Відповідність перерахованим вимогам по відношенню до окремих 

підприємств і самостійних підрозділів 

Розвинуті засоби використання даних відокремленими підрозділами 

Наявність засобів консолідації даних для побудови консолідованої 

звітності, в тому числі з можливістю ведення обліку в різних 

облікових стандартах 

 

Аналіз публікацій в періодичній літературі 

[135, 146, 160, 183, 215, 290] та вивчення наявних 

програм для автоматизації бухгалтерського обліку 

дозволили виділити наступні підходи до створення КСБО на підприємствах, 

що відрізняються за ступенем впливу на організаційну структуру та за 

комплексністю вирішення облікових задач (див. рис. 4.2). 

За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи 

щодо впровадження КСБО. Перший ґрунтується на адаптації інформаційної 

технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. При 

такому підході КСБО пристосовується до організаційної структури в її 

існуючому вигляді і відбувається лише локальна модернізація сформованих 

методів роботи. При цьому здійснюється розподіл функцій між технічними 

працівниками (операторами) і спеціалістами (бухгалтерами, адмініс-

Способи впровад-

ження КСБО 
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траторами), об’єднання функцій збору і обробки інформації (фізичний обіг 

документів) з функцією прийняття рішень (інформаційний обіг). Отже, 

перший спосіб впровадження нової інформаційної технології орієнтований 

на існуючу організаційну структуру управління. При цьому ступінь ризику 

від впровадження цієї технології зводиться до мінімуму, оскільки відповідні 

витрати незначні, а організаційна структура залишається без змін. 
 

 

За впливом на організаційну структуру 

підприємства та бухгалтерії 

За комплексністю облікових задач, що 

комп’ютеризуються 

Підходи до створення КСБО 

Збереження 
існуючої 

організаційної 
структури 

 

Комп’ютеризація 
найбільш 

трудомістких 
ділянок обліку 

 

Зміна існуючої 
організаційної 

структури 
 

 

Комплексна 

комп’ютеризація 

бухгалтерського 

обліку 
 

Рис. 4.2. Характеристика підходів до створення КСБО 

Другий, значно ефективніший підхід до впровадження КСБО, 

передбачає раціоналізацію організаційної структури. Організаційна 

структура оптимізується таким чином, щоб впровадження інформаційної 

технології дало найбільший ефект. Основою такого підходу є максимальний 

розвиток технічних комунікацій і розробка нових організаційних 

взаємозв’язків, які раніше були економічно недоцільні. Продуктивність 

організаційної структури зростає, оскільки дані розподіляються більш 

раціонально і зменшується обсяг інформації, що циркулює системними 

каналами. Як зазначають М.Г. Твердохліб та О.Д. Шарапов, цей спосіб 

спрямований на “принципову зміну організаційної структури управління в 

напрямку її удосконалення” 274, с. 16. 

Переваги та недоліки двох підходів до створення КСБО, що 

відрізняються впливом на організаційну структуру підприємства і 

бухгалтерії, наведені на рис. 4.3. 

За комплексністю вирішення облікових завдань розрізняють 

два підходи: підхід, який характеризується виділенням найбільш 

трудомістких задач та їх комп’ютеризацією, і підхід, який передбачає 

комплексне вирішення облікових завдань. Перший підхід може прискорити 

ведення обліку на найбільш трудомістких ділянках, але, оскільки 
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послідовність обробки даних не змінюється, суттєвого підвищення 

ефективності не відбувається.  

 

Створення комп’ютерної 

системи бухгалтерського 

обліку 
Орієнтація на 
збереження 

існуючої 
організаційної 

структури 
підприємства і 

бухгалтерії 

Орієнтація на 
зміну 

організаційної 
структури 

підприємства і 
бухгалтерії 

Переваги: 

мінімальний обсяг 

підготовчих робіт та витрат 

Переваги: 

висока оперативність результативної 

інформації, що необхідна для потреб управління 

Недоліки: 

значні витрати коштів та часу, пов’язані 

із створенням та впровадженням 

Недоліки: 

низька ефективність через неповне використання 

можливостей обчислювальної техніки 
 

Рис. 4.3. Переваги та недоліки різних варіантів побудови КСБО підприємства 

При комп’ютеризації окремих ділянок підприємство обладнують 

набором автоматизованих робочих місць (АРМ), кожне з яких призначене 

для вирішення певного набору облікових задач. Кожне АРМ здійснює 

автономну обробку інформації без використання інформації з інших АРМ. 

Інформаційні зв’язки між автономними АРМ розірвані, що надає можливість 

для навмисних викривлень, зловживань; отже, необхідний додатковий 

контроль та дублювання інформації. Реалізація цього підходу 

характеризується локальними змінами методології обліку. Система обліку 

удосконалюється шляхом задоволення окремих вимог комп’ютеризації, 

наприклад, складання і використання кодів, упорядкування первинних 

документів і документообігу тощо. Такий підхід спостерігається на 

підприємствах, де відсутній план комплексної комп’ютеризації обліку.  

Бухгалтерський облік є системним обліком. Його задачі можуть 

вирішуватися окремо, але вони пов’язані інформаційними каналами, що 

забезпечують повноту результатної інформації. Ігнорування цього факту 

призводить до негативних наслідків. Професори Е.К. Гільде [75], 

В.М Давидов [85], Г.К. Каллас [126], Я.В.Соколов [260], академік 

М.Г. Чумаченко [306], а також В. Філіппов та І. Кучма [287] єдині в тому, що 

комп’ютеризація окремих, розрізнених ділянок бухгалтерського обліку є 

суттєвим недоліком при комп’ютеризації обліку. При такому підході для 
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кожної з задач пишеться окрема програма. І хоча при цьому можливе 

використання певних спільних частин у всіх цих задачах, наприклад, 

процедур введення-виведення даних, зберігається індивідуальність підходу 

до їх вирішення. В підсумку це призводить до різкого збільшення кількості 

варіантів реалізації облікових задач (К), що може бути виражено наступною 

формулою: 

r,nmK   

де m, n, r – відповідно кількість галузей, різних ділянок обліку та 

варіантів їх комп’ютерної реалізації. Крім того, окремі задачі, підзадачі та 

функціональні модулі мають складну ієрархічну структуру, свої вхідні та 

вихідні інформаційні канали і алгоритми рішення. В результаті цього 

комплекси задач та підсистеми в межах окремого підприємства погано 

взаємодіють між собою, через що різко знижується ефективність 

впровадженої системи.  

Невідповідність існуючої системи бухгалтерського обліку можливостям 

сучасних комп’ютерів вимагає розробки нових методологічних і теоретичних 

концепцій у вирішенні облікових проблем. Тому другий підхід передбачає 

зміни в методології бухгалтерського обліку, зокрема використання 

комп’ютерно-комунікаційної форми обліку, а через неї – реалізацію 

можливостей комплексної комп’ютеризації облікових функцій. В результаті 

чого досягається найбільша ефективність, але для цього необхідна розробка 

системного, комплексного плану комп’ютеризації. Як зазначає 

С.П. Проскурін, комплексна, системна комп’ютеризація передбачає 

“розробку попереднього єдиного проекту системної комп’ютеризації обліку 

як єдиного процесу” [227]. При цьому не виключається можливість 

поетапного переходу до системної комп’ютеризації обліку, але складання 

проекту є обов’язковою умовою. Виконання інформаційних проектів та 

надання послуг з обслуговування програмно-апаратних засобів 

спеціалізованими може здійснюватись комплексними незалежними 

організаціями та особами, що найбільш ефективно вирішують загальні та 

окремі інформаційні проблеми. Такий підхід отримав спеціальну назву 

аутсорсинг (від англійського outsourcing) [128, с. 84]. За змістом термін 

аутсорсинг визначає таку методологію роботи, коли підприємець всі турботи 

по створенню і обслуговуванню апаратно-програмного комплексу покладає 

на зовнішню організацію, а сам тільки користується інформацією цього 
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комплексу. Взагалі, з точки зору виконання робіт, до створення КСБО є 

наступні підходи. 

1. Програма буде створюватись штатним програмістом або 

спеціалізованим підрозділом підприємства. За умови правильної постановки 

бухгалтерської задачі програмісти підприємства можуть створити цілком 

прийнятний програмний продукт, що буде враховувати специфіку обліку 

конкретного підприємства і при необхідності може бути легко 

удосконалений. Але, як зазначають В.В. Брага [38], В.М. Давидов [85] та 

С.П. Проскурін [227], такі програми починають працювати лише через 

п’ять–шість місяців після їх впровадження. Крім того, при їх написанні 

програмісти не завжди дотримуються стандартів створення баз даних, а тому 

часто такі програми не дозволяють переносити інформацію до інших 

програм. Отже, створення КСБО програмістами підприємства через 

недостатнє вивчення напрацьованого в цій галузі досвіду часто призводить 

до великих труднощів при впровадженні типових проектних рішень. Проф. 

О.М. Островський [208], розглядаючи цю проблему, зазначає, що суттєвими 

недоліками індивідуального підходу є складність впровадження і висока 

трудомісткість адаптації типових рішень до конкретних умов використання 

на різних підприємствах. 

2. Другий варіант передбачає створення програми на замовлення в 

спеціалізованій фірмі. Цей варіант є найдорожчим з усіх можливих. При 

цьому успіх впровадження програмної системи залежить від фірми-

розробника, її компетентності, порядності та надійності. 

3. Третій варіант передбачає придбання універсальної бухгалтерської 

програми, розробленої для масового продажу, що потребує тільки незначної 

модифікації відповідно до потреб конкретного підприємства. Така програмна 

система менше пристосована до специфіки підприємства, але коштує 

дешевше, ніж написана на замовлення. Найкорисніше в ній те, що вона вже 

пройшла випробування практикою. Такі продукти звичайно 

супроводжуються і удосконалюються, поки існує фірма-розробник. 

Яскравим прикладом цього класу програм є “1С:Бухгалтерия”.  

Огляд літератури, інформація з конкурсів програмних продуктів [6, 246] 

і тестування бухгалтерських програм дозволяють зробити наступний 

висновок: жоден програмний продукт, створений на конкретному 

підприємстві його власними програмістами, не може бути ідеальним в силу 

того, що він створювався на одному підприємстві та не пройшов 
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випробування і тестування на кількох підприємствах. Однак придбані 

тиражні програмні продукти теж мають такий недолік, хоча їх розробляє 

команда досвідчених програмістів, адже саме в силу універсальності такі 

бухгалтерські програми не здатні забезпечити ефективну комп’ютеризацію 

облікових функцій. Оптимальним є підхід, при якому підприємство купує 

готовий програмний продукт та замовляє весь комплекс послуг з 

налагодження та впровадження.  

Цікавий підхід пропонує компанія “R-Style Trust” [135]. Її програмний 

продукт “RS-Balance” адаптується та налагоджується “під замовника” в офісі 

фірми-розробника. Спеціалісти фірми-розробника фактично моделюють 

обліковий процес підприємства шляхом розробки і тестування контрольних 

прикладів. Таким чином, на підприємство поставляється не стандартна 

система, а програма з налагодженим планом рахунків підприємства та 

довідниками аналітичних об’єктів, описаними типовими бухгалтерськими 

проводками, якими користується підприємство, частково сформованою та 

заповненою довідковою базою даних тощо.  

 

Інформаційна технологія, що має достатньо 

довгий період життя, звичайно підлягає 

багаторазовій модифікації. Це пов’язано з 

необхідністю внесення змін і доповнень, що викликані змінами зовнішніх 

умов і вимог до бізнесу та бухгалтерського обліку. Умови існування 

бухгалтерського обліку в Україні ставлять специфічні вимоги до 

можливостей налагодження і допрограмування КСБО. Справа в тому, що 

імпортні бухгалтерські програми, на відміну від вітчизняних, розраховані на 

роботу в умовах стабільного фінансового і податкового законодавства. Саме 

тому для створення КСБО в Україні доцільно використовувати тільки 

українські та адаптовані російські програмні продукти. 

Найкраще дозволяють налагоджувати КСБО та відповідають принципу 

гнучкості програми, які побудовані за трирівневою архітектурою (див. 

рис. 4.4). При цьому кожен рівень може створюватись і налагоджуватись 

різними фірмами та групами спеціалістів із застосуванням різних мов 

програмування. 

 

Рівні  програмування 

КСБО 
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Рис. 4.4. Трирівнева архітектура КСБО  

Існує дві основних переваги використання такої структури КСБО. По-

перше, це спрощена розробка та налагодження програм. Концептуально 

розробник в одному рівні має спрощену задачу, оскільки він може не вивчати 

деталей роботи розташованого нижче шару. По-друге, це підвищена безпека 

і захист. Конкретний розробник одного рівня не може контролювати 

розташований нижче рівень. Отже, така структура може підвищити безпеку і 

секретність КСБО. 

Великою проблемою при створенні КСБО є також відсутність 

стандартів для вбудованих мов програмування в бухгалтерських програмах. 

Наприклад, для розуміння програми, створеної в системі “1С:Бухгалтерия”, 

необхідно вивчити мову програмування цієї системи, перевести програму на 

іншу мову програмування, наприклад “Инфософт”, і тільки потім вручну 

переписати програму в своїй системі. Цікаву концепцію “візуального 

проектування”, яка може в значному ступені пом’якшити цю проблему, 

пропонують розробники програми “Тектон” [272]. Традиційний підхід 

передбачає обов’язкову участь програмістів при створенні та налагодженні 

облікових задач на конкретному АРМ, в якому також беруть участь 

користувач і бізнес-аналітик (див. рис. 4.5). 

В результаті для супроводження традиційних АРМ необхідно або мати 

на підприємстві штат програмістів (що коштує недешево), або звертатися з 

кожним запитанням до фірми-розробника. Концепція візуального 

проектування передбачає створення спеціалізованого інструменту для 

реалізації рішень, які пропонуються кінцевими користувачами, та 
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орієнтованого не на програмістів, а на бізнес-аналітиків. В основі концепції 

лежать наступні принципи: 

 створення інформаційної системи конкретного підприємства 

повинне відбуватися без залучення програмістів; 

 будь-які зміни форм первинних документів, форм звітності тощо не 

повинні впливати на працездатність інформаційної системи; 

 користувач змінює або створює шаблони, процедури, документи та 

звіти, а за структуру бази даних відповідає програмний засіб; 

 система повинна мати простий інтерфейс користувача, що 

забезпечує мінімально необхідні можливості. Однак в міру вивчення системи 

перед користувачем повинні відкриватися все більші можливості. 

 

Група програмістів 

Кінцевий користувач 

Бізнес-аналітик 

 
Рис. 4.5. Замкнуте коло процесу розробки АРМ 

Приступаючи до автоматизації конкретної прикладної галузі, бізнес-

аналітик отримує завдання від кінцевого користувача. Застосовуючи 

“Тектон” як інструмент, він створює набір інструментів, звітів, шаблонів та 

процедур, а також виконує інші необхідні дії, формуючи віртуальний АРМ. 

Іншими словами, бізнес-аналітик налагоджує “Тектон” під конкретну 

прикладну галузь, створюючи в процесі такого налагодження інструмент для 

кінцевого користувача. Суттєвим є те, що в процесі такого налагодження не 

потрібно залучати професійних програмістів. Практично вся робота може 

бути зроблена бізнес-аналітиком з використанням готових об’єктів, 

закладених програмістами до системи “Тектон”. Безумовно, при необхідності 

бізнес-аналітик може замовляти додаткові компоненти, звертаючись до 

програмістів або до сторонніх розробників. В результаті цикл розробки 

інформаційної системи для автоматизації додаткової діяльності суттєво 

спрощується (рис. 4.6). 
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Кінцевий користувач Бізнес-аналітик 

Доопрацювання 

Завдання  

 
Рис. 4.6. Цикл розробки при використанні концепції “Тектон” 

Фактично вся взаємодія тут відбувається між кінцевим користувачем та 

бізнес-аналітиком. Вони не є програмістами, але володіють прикладною 

галуззю. Розробка додаткової інформаційної системи ведеться бізнес-

аналітиком в термінах прикладної галузі без залучення традиційних мов 

програмування. Що ж стосується взаємодії бізнес-аналітиків з 

програмістами, то вона обмежується замовленням нових компонентів для 

системи. Створення таких компонентів не потребує детального знайомства з 

прикладною ділянкою роботи. 

 

В постіндустріальну епоху великого 

значення в господарському житті підприємств 

набуває соціальний фактор. Як наслідок, 

актуальним стає питання розробки 

теоретичних аспектів бухгалтерського обліку, які б сприяли задоволенню 

потреб соціально орієнтованого суспільства. Тому на підприємствах 

розвинутих країн складається система працівників з бухгалтерського обліку, 

які вирішують проблеми, спричинені складністю та великим обсягом 

облікової інформації. Сьогодні такі працівники повинні, поряд із загальним 

управлінням економікою підприємства, забезпечувати ефективну роботу 

облікової служби, здійснювати контроль за правильністю ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві, організовувати облік відповідно до 

потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. 

Однак, крім впливу на оточуюче середовище, підприємство здійснює 

вплив і на своїх працівників. Так, О.І. Гуляєв писав, що основною задачею 

управління є “створення продуктивної, здорової, стійкої системи 

працівників” [84]. Цей висновок став особливо зрозумілим після того як 

Ф. Тейлор [351] вказав, що персонал підприємства, певним чином 

підібраний, тренований і згуртований в межах певної організаційної схеми – 

є найціннішою складовою підприємства. В свою чергу, аналізуючи вплив 

процесу, в якому задіяна на підприємстві особа, К.Т. Девіне звернув увагу на 

Суб’єктивний фактор в 

комп’ютерному 

бухгалтерському обліку 
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те, що обліковий процес – це, насамперед, процес поведінки бухгалтерів в 

різних службових ситуаціях, тому мета обліку – це виробіток способів 

впливу, дія на поведінку спочатку бухгалтерів, а через них – і на всіх осіб, 

зайнятих у господарській діяльності [329, с. 387-399]. Бухгалтер з цієї точки 

зору пояснює, описує і передбачає поведінку цих людей. Саме тому методи 

бухгалтерського обліку повинні вибиратися в залежності від цілей і 

поведінки людей. Остання розглядається за схемою S–R (стимул-реакція) і 

представлена моделлю 

R

вихід

бухгалтер

обробка

S

вхід
 . 

Вчені США, як зазначав проф. К.Н. Нарібаєв [192], пов’язують теорію 

прийняття рішень і облік наступним чином. Певна облікова система надає 

інформацію людині, що приймає рішення. Її рішення може вплинути на 

наступні події. Обліковий працівник повинен передбачити взаємозв’язок між 

інформаційною системою, прогнозом людини, яка приймає рішення, і 

процесом обраної ним дії, а також подіями, які можуть відбутися. Отже, в 

результаті виділення обробки економічної інформації в самостійну службу 

принципово змінився характер самої облікової праці. Проф. О.М. Кашаєв 

коментував це наступним чином: “Діяльність бухгалтера перетворюється в 

творчу на основі спільної праці людини і машини з таким розподілом 

функцій, при якому машина виконує її шаблонні (тобто рутинні) види, а за 

людиною залишаються творчі дії по змістовій оцінці отриманих облікових 

даних” [129, с. 34]. Саме творча інтелектуальна робота бухгалтерів в умовах 

використання інформаційних технологій призводить до підвищення витрат 

на оплату їх праці. Дійсно, витрати на персонал, який взаємодіє з 

інформаційною системою, в розвинутих країнах є досить високими. 

Американський автор Д. Поттер називає цифру від 4 до 10 разів більше, ніж 

витрати на обладнання та програмне забезпечення [343, с. 20]. 

Оскільки сьогодні розвиток Intеrnet-технологій і КСБО йдуть поруч, то 

для нас показовими будуть дані компанії Business Research Group, щодо 

витрат на обслуговування Intеrnet-систем [292] (див. рис. 4.7). Найбільший 

відсоток коштів йде саме на оплату праці персоналу. Хоча сьогодні в Україні 

найбільше витрат припадає на обладнання, знайти людей із досвідом 

створення та обслуговування КСБО досить складно, тому підприємства 

змушені сплачувати значні суми, щоб залучити потрібних спеціалістів. 
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Рис. 4.7. Бюджет одного вузла Intranet (корпоративної мережі на базі технологій 

Internet) [292] 

Однією з основних причин росту заробітної плати спеціалістів є високі 

темпи удосконалювання технологій. Аналітик компанії “Zone Research” 

Барбара Эллс говорить: “Інформаційним службам доводиться постійно 

опановувати нові апаратні і програмні засоби. Попит на спеціалістів явно 

перевищує пропозицію, тому варто бути готовими до того, що їм доведеться 

сплачувати великі гроші” [292]. 

Дуже цікавим є зауваження відомого американського фахівця з 

менеджменту Пітера Дракера. За його інформацією, в США комп’ютерна 

інформаційна система підприємства сьогодні “…розробляється без особливої 

допомоги з боку фахівців з інформаційних систем і технологій і рідко 

працює під їхнім контролем. Її створюють і контролюють фахівці з фінансів” 

[95]. Так і повинно бути. В цих умовах саме працівник обліку повинен 

передбачити взаємозв’язок між інформаційною обліковою системою, 

передбачуваним варіантом управлінського рішення на базі цієї системи, і 

подіями, відносно яких приймається рішення. 

Розглядаючи діяльність бухгалтерів та аудиторів, які застосовують 

інформаційні технології у своїй практиці і надають відповідні консультації 

своїм клієнтам, варто зауважити, що вони мають більше шансів на успіх 

сьогодні і кращі перспективи на майбутнє. Про це свідчать опубліковані у 

1999 р. компанією “Sage”, найбільшим у Великобританії постачальником 

програмних рішень для бізнесу, разом з “Accountancy Age”, найвідомішим 

бухгалтерським щотижневиком результати опитування більш ніж 1000 

публічних бухгалтерів (аудиторів), що показують зв’язок між знаннями в 

сфері інформаційних технологій і професійним успіхом цієї категорії 

фахівців. Відповідно до результатів опитування, 68 % учасників 
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дослідження, що консультують своїх клієнтів з питань інформаційних 

технологій, досягли збільшення обороту. Гейвин Мей, генеральний директор 

підрозділу компанії “Sage”, що відповідає за надання аудиторських послуг, 

говорить: “Опитування наочно демонструє той факт, що все більше і більше 

бухгалтерів осягає переваги, які інформаційні технології здатні привнести в 

їхній бізнес” [48]. Отже, практикуючі аудитори у Великобританії 

усвідомлюють можливості одержання більшого прибутку в результаті 

застосування інформаційних технологій (59 % з них консультують своїх 

клієнтів за цими питаннями і надають консультації загального характеру, 

пов’язані з придбанням програмного забезпечення для автоматизації 

бухгалтерського обліку; 71 % аудиторів планують надавати повні 

консультації з питань інформаційних технологій у майбутньому). 

 

У складі персоналу КСБО потрібно розрізняти 

спеціалістів, які експлуатують комп’ютерну систему 

бухгалтерського обліку, і спеціалістів, які її 

створюють (тобто вивчають господарську діяльність підприємства, 

проектують і впроваджують КСБО). Перелік спеціалістів, які експлуатують 

автоматизовану систему бухгалтерського обліку, невеликий і включає 

бухгалтерів підприємства, які виконують поточну роботу на комп’ютерах; 

спеціалістів з інформаційних систем; осіб, які використовують інформацію, 

одержану за допомогою системи – директора, керівників підрозділів. В 

найпростішому випадку, на малому підприємстві, майже всі перераховані 

категорії персоналу часто об’єднуються в особі головного бухгалтера 

підприємства. 

Набагато ширшим є перелік спеціалістів, які беруть участь у створенні 

системи. На стадії вивчення господарської діяльності підприємства окрім 

консультантів, які проводять дослідження, до процесу залучаються всі 

працівники бухгалтерії, майже всі керівники підрозділів і, відповідно, вище 

керівництво. Дуже важливо користуватися на цьому етапі послугами 

професійних аудиторів і консультантів щодо інформаційної системи. 

Безпосереднє створення КСБО забезпечує взаємодією таких категорій 

працівників: користувачів, проблемних програмістів, системних програмістів 

та системних інтеграторів (рис. 4.8). 

Характеристика 

персоналу КСБО 
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Рис. 4.8. Взаємодія спеціалістів з програмно-апаратним комплексом при 

створенні КСБО 

Користувач (бухгалтер) програмно-апаратного комплексу формулює 

проблеми і задачі, які вирішуються при веденні бухгалтерського обліку. 

Потім він самостійно або за допомогою проблемного програміста обирає 

пакет (пакети) прикладних програм, що забезпечують рішення 

сформульованих задач. Як правило, на ринку є декілька пакетів прикладних 

програм різної складності, що дозволяють еволюційно нарощувати 

можливості обробки інформації. Проблемний програміст також допомагає 

налагоджувати прикладні програми на реальні задачі користувача. 
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Системний програміст обирає необхідну операційну систему і 

проводить об’єднання програмно-апаратних засобів в єдину систему, 

підготовлену для завантаження початкових даних і пакетів прикладних 

програм. Системний програміст – це спеціаліст, який розуміє особливості 

побудови апаратних засобів комп’ютера, проблеми передачі даних в 

комп’ютерних мережах і має навички роботи в операційних системах та знає 

мови програмування. 

Консультує і супроводжує користувача при вивченні можливостей 

комп’ютерів системний інтегратор. Він оцінює складність задач, рекомендує 

для придбання апаратне та програмне забезпечення, допомагає з’єднувати 

(або робить це сам) апаратні модулі, обирає і встановлює необхідні 

програми, навчає користувача і вирішує разом з ним попередньо визначений 

комплекс задач з використанням конкретних даних.  

 

Оскільки організаційна функція є 

найважливішою в управлінні, то організація 

обліку є однією з основних функцій працівника 

обліку. Це неодноразово зазначали 

проф. О.М. Кашаєв [129], проф. Я.В. Соколов [210, 212, 260], 

проф. В.В. Сопко 264, Н.М. Ткаченко [278]. Найбільш вдало, на нашу 

думку, з цього приводу висловився І.П. Бабенко: “Організація і реорганізація 

облікового підрозділу підприємства – найважливіша та найскладніша задача 

для бухгалтера” [17, c. 1054].  

Організація комп’ютерного обліку підвищує професійні вимоги до 

бухгалтерів. Наприклад, обов’язковою вимогою до бухгалтера є його вміння 

працювати з комп’ютером. Як показують результати опитування головних 

бухгалтерів підприємств Житомирської області, лише 41% з них вміють 

працювати на персональному комп’ютері, а це дуже серйозний гальмуючий 

фактор при впровадженні КСБО [123]. Дослідження О.В. Власова та Л.С. 

Зернова показали, що ефект комп’ютеризації знижується при наявності на 

підприємстві операторів-посередників між бухгалтерами та АРМ [60]. Тому 

підвищення комп’ютерної грамотності бухгалтерів є вкрай необхідним. 

Проф. Я.В. Соколов в цьому зв’язку навіть пише про “нову еру” в 

бухгалтерському обліку, яка настане після того, як бухгалтери змінять свої 

психологічні звички та навчаться працювати з комп’ютерами [260]. Для того, 

щоб бути керівником інформаційної системи, бухгалтеру необхідно 

Вимоги до працівників 

комп’ютерної 

бухгалтерії 
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розширити свої знання з програмного забезпечення, при цьому КСБО 

повинна створюватись за його участю. Американець проф. Е. Соломон пише: 

“Доти, доки бухгалтер не буде приймати безпосередню участь у 

програмуванні, він буде знаходитись поза своїми основними обов’язками. Це 

означає, що бухгалтер повинен знати можливості комп’ютерів і мови 

програмування” [191, с. 96]. 

З іншого боку, жодна програма бухгалтерського обліку не може 

замінити знань бухгалтера, вона тільки надає результати користувачу, який 

здійснює їх аналіз. Таким чином, програмна система лише допомагає 

автоматизувати рутинні операції і надати додаткову інформацію для аналізу. 

Так, за результатами опитування російських бухгалтерів, проведеного 

“Финансовой газетой” у 1998 році, з 500 опитаних бухгалтерів 88 % 

вважають, що при використанні комп’ютерів залишається місце для 

інтелектуальної роботи бухгалтера [146]. При будь-якому рівні 

комп’ютеризації, в середньому, близько 20 % робіт виконує безпосередньо 

бухгалтер. А це означає, що комп’ютер ніколи повністю не замінить 

бухгалтера.  

В умовах комп’ютеризації обліку роль бухгалтера у виробництві 

принципово змінюється. Він перестає бути механічним виконавцем ручних 

операцій і стає головною ланкою в технологічному процесі бухгалтерського 

обліку, контролює і регулює його. Це викликає необхідність у бухгалтері 

нового типу, який вирізняється високою та всебічною освіченістю, 

професійною компетентністю, самостійністю та творчим мисленням, 

активністю та відповідальністю у діях (рис. 4.9). 

Бухгалтер нового

типу

Високо- та всебічно освічений

 Професійно компетентний та діловий

 З самостійним і творчим мисленням

 Активно і відповідально діючий

 
Рис. 4.9. Вимоги до бухгалтера нового типу 

Проф. Ю.Я.Литвин у цьому зв’язку пише про необхідність наявності у 

бухгалтера знань, умінь, навичок, досвіду, і це все називає словом 

“культура”. На його думку, спеціальна культура обліковця поділяється на 

організаційну, економічну, планову, інформаційну, економіко-математичну, 

планову та морально-психологічну [168, с. 23]. 
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4.2. Послідовність створення КСБО на підприємствах  

Стадії та етапи розробки інформаційних 

систем визначені відповідним державним 

стандартом (ГОСТ 34.601-90). Цей стандарт 

наводить повний перелік стадій і етапів створення інформаційних систем. В 

конкретних умовах ці стадії та етапи можуть об’єднуватись або взагалі не 

виконуватись, залежно від особливостей інформаційних систем, які 

створюються, а також від угоди, укладеної між розробником системи та її 

замовником. Наведені в державних стандартах етапи можна об’єднати в три 

основних: вивчення особливостей господарської діяльності підприємства; 

проектування системи і узгодження проекту; впровадження та 

удосконалення системи. В цілому таку ж послідовність створення КСБО 

пропонують В.М. Давидов [85] та М. Осейко [205].  

На першому етапі силами самого підприємства проводиться експрес-

обстеження стану підприємства та визначення попереднього бюджету 

створення комп’ютерної інформаційної системи, а також укладається договір 

з генеральним підрядником. На цьому етапі бажано мати всі бізнеси-

процедури підприємства в письмовому (електронному) виді. Причому не 

просто їх текстові описи, а функціональні моделі процедур. Для того щоб 

при необхідності змін окремих технологічних елементів не довелася ламати 

всю процедуру, а можна було м'яко підправити окремі компоненти, бажано 

використовувати спеціальні програмні засоби. Інструменти такого роду або є 

(як у Baan), або анонсовані (як у R/3) у всіх найбільших програмно-

прикладних системах для управління підприємствами [144]. 

На другому етапі консалтингова фірма – системний інтегратор на основі 

матеріалів системного проекту спільно зі спеціалізованим підрозділом 

підприємства здійснює роботи з реорганізації діяльності підприємства, а 

також розробляє системний проект КСБО. В системному проекті, як правило, 

представляють: функціонально-інформаційні моделі раціональних бізнес 

процесів; схеми внутрішнього та зовнішнього документообігів; альбом форм 

вхідних та вихідних документів; логічну структуру інтегрованої бази даних; 

структуру бази документів; функціональні та інформаційні специфікації 

типових автоматизованих робочих місць; функціонально-інформаційні 

моделі процедур документообігу тощо.  

На третьому етапі відбувається укладання угод та поставка технічних 

інструментальних програмних засобів для служби підтримки нової системи, 

Етапи створення 

КСБО 
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а також організація навчання спеціалістів. В межах цього етапу 

відбуваються: укладання угоди та розробка прикладного програмного 

забезпечення; організація робіт зі створення телекомунікаційної системи 

підприємства: замовлення устаткування та прокладення кабелів; проведення 

навчання та семінарів спеціалістів, керівників середньої ланки, а також 

вищого керівництва; укладання угод та придбання устаткування 

інформаційної системи підприємства, встановлення та монтаж устаткування, 

пуско-налагоджувальні роботи; пробно-промислова експлуатація 

додаткового програмного забезпечення, що реалізує функції підсистем. 

Отже, при створенні КСБО як окремої системи, і, особливо, як 

складової КІСП, необхідно провести наступні дії: 

а) реорганізацію або організацію бізнес-процесів підприємства 

(організаційно-штатної структури, технологій праці, системи управління). 

Для цього доцільно запросити зовнішню незалежну консультаційну фірму та 

провести бізнес-консалтинг;  

б) автоматизацію діяльності підприємства (розробку та впровадження 

комп’ютерної інформаційної системи). Цей етап доцільно проводити 

спільними зусиллями зовнішньої консалтингової компанії, компанії – 

системного інтегратора та власного підрозділу автоматизації. На цьому етапі 

здійснюється консалтинг в галузі інформаційних технологій (ІТ-консалтинг). 

Існуючі варіанти життєвого циклу визначають порядок виконання 

етапів під час розробки КСБО, а також критерії переходу від етапу до етапу. 

Найбільше розповсюдження отримали три наступні моделі життєвого циклу 

(див. рис. 4.10). 

Каскадна модель передбачає перехід на наступний етап після повного 

завершення робіт з попереднього етапу. Поетапна модель з проміжним 

контролем – це ітераційна модель розробки КСБО з циклами зворотного 

зв’язку між етапами. Перевага такої моделі полягає в тому, що міжетапні 

коригування забезпечують меншу трудомісткість розробки порівняно із 

каскадною моделлю; однак тривалість кожного з етапів розтягується на весь 

період розробки. Спіральна модель базується на початкових етапах 

життєвого циклу: аналізі вимог, проектуванні специфікацій, попередньому та 

детальному проектуванні. На цих етапах перевіряється та обґрунтовується 

реалізованість технічних рішень шляхом створення прототипів. Кожний 

виток спіралі відповідає поетапній моделі створення фрагменту або версії 

КСБО. На ньому уточнюються цілі та характеристики проекту, визначається 
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його якість, плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином 

поглиблюються та послідовно конкретизуються деталі проекту та в 

результаті обирається обґрунтований варіант, який доводиться до реалізації. 

Ця модель є найбільш перспективною при створенні КСБО. Спеціалістами 

фірм, які займаються проектуванням та створенням програмних продуктів, 

відмічаються наступні переваги спіральної моделі [2, с. 59]: накопичення та 

повторне використання проектних рішень, засобів проектування, моделей; 

орієнтація на розвиток та модифікацію систем та технологій в процесі їх 

проектування; аналіз ризику та витрат в процесі проектування систем та 

технологій. 

 
Рис. 4.10. Моделі життєвого циклу КСБО 

 

Мета цього етапу створення КСБО – 

отримати об’єктивну інформацію про 

діяльність підприємства та обґрунтувати 

необхідність створення КСБО. Тут проводять обстеження підприємства та 

формулюють вимоги користувача до майбутньої системи. Під час 

обстеження з’ясовується документообіг (у тому числі кількість документів та 

документорядків для кожного документа за певний період часу), форми 

первинних та звітних документів, методики розрахунку окремих показників. 

Обстеження повинне виявити проблеми, розв’язання яких можливе за 

допомогою засобів комп’ютерної техніки, дати оцінку доцільності створення 

Вивчення особливостей 

господарської діяльності 

підприємства 



Інформаційні технології  в організації  бухгалтерського обліку:  

 310 

КСБО. Воно проводиться шляхом співпраці з працівниками підприємства, 

для якого буде розроблятися система. На першому етапі із замовником 

узгоджуються вимоги до КСБО, серед яких можуть бути сума максимальних 

витрат на розробку, термін виконання, умови функціонування системи, 

перелік функцій, які система має забезпечити тощо. На цьому етапі 

необхідно визначити, що саме повинні отримати від системи споживачі (як 

внутрішні – керівництво підприємства і підрозділи, так і зовнішні –

 акціонери, страхові компанії, банки, податкові та статистичні органи тощо); 

з яких джерел інформації; якою є послідовність перетворення інформації для 

надання її в зручному, зрозумілому і придатному вигляді з метою 

подальшого використання і аналізу.  

На етапі вивчення наявної організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві відбувається визначення: реквізитів первинних документів, за 

якими проводиться обробка інформації; обсягу звітної інформації, шляхів та 

видів руху реквізитів-ознак, на підставі яких формуються вихідні дані в 

електронному обліковому регістрі і взаємозв’язки показників цих регістрів 

між собою; наявної форми бухгалтерського обліку; наявної системи 

контролю, в тому числі ревізій; системи кодування, що використовується; 

наявної обчислювальної техніки. Послідовність робіт першого етапу 

створення КСБО наведена на рис. 4.11. 
 

Система цілей та 

функцій обліку 

  Загальна структурна 

схема облікового 

апарату 

Положення про 

організацію 

облікової роботи 

Технічне завдання 

на проектування 

КСБО 

Облікова політика, 

плани економічного, 

технічного і 

соціального розвитку 

підприємства 

Вимоги власника до 

системи управління, 
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Рис. 4.11. Послідовність робіт першого етапу створення КСБО 
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Найбільш суттєві недоліки практики 

автоматизації обліку на підприємствах були 

узагальнені проф. В.І. Ісаковим ще у 1968 р. 

[119]. Він відзначав, що автоматизуються окремі ділянки облікових робіт без 

взаємного зв’язку, не змінюється система документування операцій, для 

кожної роботи створюються самостійні носії інформації, автоматизуються не 

всі стадії, не вносяться суттєві зміни в методологію і форми планово-

облікових робіт. Навпаки, створюється технологічна несумісність 

електронно-обчислювальних машин і економіко-математичних моделей з 

наявною системою обліку.  

Отже, якщо панує несистемний (індуктивний) підхід до обробки 

інформації, який можна подати у вигляді схеми (рис. 4.12), то максимальної 

ефективності при впровадженні досягнути не вдасться. 

 

АРМ1

Д1

Д2

КСБО
АРМ2

АРМ3

Робочі місця Ділянки обліку КСБО в цілому

 
Рис. 4.12. Несистемний підхід до обробки інформації 

 

Правильним буде наступний підхід: виходячи із загальної мети, 

формуються окремі вимоги, на підставі яких створюються частини системи 

(підсистеми) і її компоненти. Саме таким чином в кінцевому результаті 

формується система управління в цілому. 

Підготовка підприємства до комп’ютеризації починається з видання 

наказу про зміни в його структурі, документообігу, розподілі обов’язків між 

працівниками, про перехід на нову технологію обробки облікової інформації. 

Проектування системи та 

узгодження проекту 
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Такий наказ видається в довільній формі, але в ньому обов’язково мають 

бути зазначені строки переходу до нової технології та особи, які 

відповідають за впровадження і експлуатацію інформаційної системи. Цей 

наказ також може бути включений до Наказу або Положення про організацію 

облікової роботи підприємства. Базові принципи, що вироблені на цьому 

етапі і на яких ґрунтується створення та використання КСБО на 

підприємствах, є настільки важливими, що деякі вчені, наприклад, 

проф. Д.В. Чистов [304], пропонують видавати окремий наказ про технічну 

політику. Такий наказ, можливо, і варто видавати, але щодо комплексної 

комп’ютеризації виробничо-господарської діяльності підприємства. При 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку “технічну політику” можна вважати 

продовженням організації облікової роботи, оскільки мова йде про вибір 

одного з можливих варіантів комп’ютерної форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

На стадії проектування формулюють вимоги до створюваної КСБО. Для 

цього необхідно забезпечити співпрацю широкого кола фахівців – юристів, 

програмістів, інженерів, керівників підрозділів, а також майбутніх 

користувачів системи, які безпосередньо будуть працювати з КСБО. При 

проектуванні уточнюють процедури взаємодії облікового персоналу і 

напрямки руху документів в системі, узгоджують і затверджують форми 

необхідних звітів, складають проектну документацію (як документацію 

користувача, так і технічну). При цьому фірма-розробник програмного 

забезпечення, аналізуючи технологію роботи бухгалтерії замовника та 

структуру системи бухгалтерського обліку, пропонує заходи з перерозподілу 

виконавців між ділянками роботи та організації їх взаємодії. На етапі 

проектування системи слід мати на увазі, що комп’ютеризація – це 

безперервний процес. Тому слід погодитись з пропозицією А. Шарової [309] 

щодо складання коректного технічного завдання, яке в майбутньому не 

доведеться модифікувати, однак замовнику, про всяк випадок, слід 

зафіксувати в договорі право на певні зміни технічного завдання в процесі 

проектування. 

Проектуючи КСБО, фірмі-розробнику доцільно використовувати 

накопичений власний досвід із створення КСБО на аналогічних підприємствах 
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разом із досвідом різних економічних служб підприємства-клієнта. При цьому 

обов’язково треба передбачати різні схеми бізнес-моделювання, які згодом 

будуть використані керівництвом підприємства, господарська діяльність і 

бухгалтерський облік якого автоматизуються (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Побудова КСБО відповідно до принципу  

моделювання (див. табл. 4.1) 

 

Іншою важливою проблемою, на яку слід звернути увагу при 

проектуванні КСБО, є можливість пристосування програм до змін в 

законодавстві. Незважаючи на те, що бухгалтерський облік, як зазначають 

проф. Ф.Ф. Бутинець [42], професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов [210], 

Я.І. Рошаль, О.Г. Тарасов [240], є найбільш регламентованою управлінською 

функцією, його не можна розглядати як раз і назавжди побудований 

жорсткий механізм, суть якого зводиться до незмінних алгоритмів і програм. 

Натомість, він є динамічною системою, що постійно удосконалюється та 

змінюється. Все це потребує передбачення можливості для постійної 

адаптації програмно-апаратної системи до змін, що виникають у зв’язку з 

вимогами удосконалення управління та змінами в законодавстві. Якщо під 

час проектування системи не врахувати цей аспект обліку, то експлуатація 

КСБО може значно ускладнитись, а іноді стати й зовсім неможливою. 
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Після того, як проект КСБО створений, 

необхідною умовою його успішного впровадження є 

вдалий підбір працівників та їх підготовка до роботи 

з інформаційною системою. Підготовка персоналу може проводитися силами 

розробників системи (лекції, семінари, практичні заняття) або за допомогою 

спеціальних курсів підвищення кваліфікації. Під час такого навчання кожен 

працівник має не тільки зрозуміти зміни у своїх посадових обов’язках, але й 

навчитися роботі з обчислювальною технікою. Таке навчання може 

передбачати також опанування типових, найпоширеніших пакетів 

прикладних програм (наприклад, Microsoft Office). 

Паралельно з підготовкою персоналу проводять роботи зі встановлення 

та налагодження апаратних і програмних засобів; визначають місця 

встановлення комп’ютерів, засоби їх охорони, осіб, відповідальних за 

збереження та супровід програмного забезпечення; встановлюють необхідні 

пакети програм. В разі необхідності виконують будівельно-монтажні роботи, 

пов’язані з прокладанням кабелів, встановленням обладнання, зміною 

освітлення місць, де встановлюються комп’ютери. Перед впровадженням 

системи важливо, щоб для перевірки коректності роботи технічних та 

програмних засобів, можливості використання прикладного програмного 

забезпечення розробником були проведені попередні випробування системи. 

Основні відмінності між пакетами бухгалтерських програм полягають в 

ступені їх гнучкості, наявності тих чи інших засобів адаптації: можливостей 

зміни плану рахунків і системи їх кодування, визначення переліку функцій 

програми та структури друкованих форм документів, розподілу ведення 

бухгалтерського обліку по декількох підрозділах чи філіях, можливо, 

розташованих в різних країнах і які ведуть облік на власній мові, у власній 

валюті і з індивідуальним планом рахунків, з наступною інтеграцією 

облікової інформації в штаб-квартирі корпорації. Все це впливає на вартість 

бухгалтерської програми, яка може коливатися в межах від п’ятдесяти до 

декількох десятків тисяч доларів. 

Послідовність робіт з впровадження та удосконалення КСБО наведена 

на рис. 4.14. 
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Рис. 4.14. Послідовність робіт третього етапу створення КСБО 
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Як ми з’ясували в третьому розділі, 

організація бухгалтерського обліку в умовах 

його комп’ютеризації залежить, в першу чергу, 

від реалізованого на відповідних технічних 

засобах програмного забезпечення. Отже, вибір програмного забезпечення є 

найважливішим моментом у створенні КСБО, оскільки відповідає вибору 

форми обліку на підприємстві.  

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити 

порівняльний аналіз програм, що є на ринку. Першим кроком для порівняння 

можливостей існуючих програмних продуктів є проведення їх класифікації, 

яке детально було розглянуто нами раніше [45]. Це дуже важливий етап в 

організації комп’ютеризованого обліку: тільки після поділу програмного 

забезпечення на групи за певними критеріями можна формулювати вимоги 

до програм та порівнювати їх функціональні можливості. Питанням 

класифікації та порівняння програмного забезпечення для бухгалтерії 

присвячений ряд публікацій В. Шайгородського [307]. В основі його 

класифікації – спосіб реалізації облікових функцій в комп’ютерних 

програмах. В залежності від цього він поділяє програми на такі, що 

дозволяють вводити господарські операції до Журналу операцій тільки за 

шаблонами, і такі, які мають можливість ручного введення проводок. 

А.І. Савченко та В.І. Білошапка [246] класифікують програми за розміром 

підприємств, на яких вони використовуються. Виділяються наступні класи: 

програми комплексної комп’ютеризації бухгалтерського обліку для малого 

бізнесу, комплексна комп’ютеризація великих підприємств, комп’ютеризація 

окремих ділянок обліку. В. Новоженов [200] поділяє програми за місцем 

створення: написані користувачем, написані штатними програмістами 

підприємства, створені за замовленням в спеціалізованій комп’ютерній 

фірмі, універсальні (масові) бухгалтерські програми (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 
Класифікаційні ознаки програмного забезпечення, надані різними авторами 

Автор Ознака класифікації 

В.Шайгородський [307]  Спосіб реалізації в програмах бухгалтерських 

функцій 

В.В. Брага [38], А.І. Савченко, 

В.І. Білошапка [246], 

О.М. Романов, Б.Є. Одинцов [239] 

Розмір підприємств: малі, середні, великі 

В. Новоженов [200], С.П. 

Проскурин [227] 

За місцем створенням: штатними програмістами, 

універсальні, створені на замовлення 

А.П. Волобуєв, В.Ф Міщенко [64], 

Д.В. Соколов [259] 

Призначення та спосіб реалізації бухгалтерських 

функцій 

Класифікація та вибір 

бухгалтерських 

програмних продуктів 
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З точки зору розробників програмного забезпечення найбільш повною є 

класифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася при проведенні 

конкурсів програмного забезпечення. Ця класифікація поєднує в собі 

критерії для групування як за призначенням, так і за способом реалізації 

бухгалтерських функцій та розміром підприємств. Вона наведена в 

публікаціях А.П. Волобуєва та В.Ф. Міщенко [64], М.В. Комлєва [146, 148], 

Д.В. Соколова [259]. Доповнений і уточнений перелік основних класів 

програмного забезпечення, що звичайно пропонується на конкурсах і 

виставках та їх характеристика наведені нижче, а також в додатку Д. 

Програми для ведення домашньої бухгалтерії. За допомогою цих 

програм персональний комп’ютер можна використовувати для обліку 

особистих доходів і витрат, планування сімейного бюджету (включно з 

довгостроковими вкладеннями), складання особистих податкових 

декларацій.  

Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені для 

використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих 

підприємств. Такі програми не мають чіткої спеціалізації за ділянками 

обліку. Вони реалізують функції ведення синтетичного і сумового 

аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції та обробляти 

їх (сортувати, здійснювати пошук необхідної інформації тощо), формувати 

невеликий набір первинних документів та звітних форм. 

Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія). До цього класу 

належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх 

за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення 

всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують всі облікові функції, в тому 

числі функції кількісного обліку, в межах однієї програми і, як правило, 

розраховані для роботи на одному комп’ютері. Винятком є розрахунок 

заробітної плати, який виконується окремо. Деякі програми цього класу 

призначені для роботи на кількох комп’ютерах в локальній мережі.  

Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ). Такі програми 

призначені для виконання окремих облікових задач – обліку праці і 

заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо, 

охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою. 

АРМ мають високий рівень спеціалізації і тому можуть ефективно 

комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної 

звітності.  
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Комплекси пов’язаних АРМ. Ці програмні системи орієнтовані на 

використання в бухгалтеріях з кількістю працівників більше восьми при 

чіткому розподілі функцій між ними. Комплекс складається із набору АРМ, 

кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна така програма 

розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал з 

невисокою бухгалтерською і комп’ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМ 

комплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку 

спеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс містить 

засоби об’єднання даних з різних АРМ, які необхідні для отримання 

зведених звітних форм. Звичайно поєднання даних здійснюється за 

допомогою спеціалізованого центрального модуля – Головної книги. При 

об’єднанні даних обмін інформацією може здійснюватись як за допомогою 

дискет, так і в локальній мережі . 

Управлінські системи. До цього класу входять функціонально повні 

системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, 

планування, діловодства, а також модулями прийняття рішень і деякими 

іншими. Бухгалтерська складова програми в даному випадку не є головною. 

Більш важливим є взаємозв’язок всіх складових системи, можливість 

ефективного управління підприємством, допомога у вирішенні головної 

задачі бізнесу – отриманні прибутку. 

Фінансово-аналітичні системи. Це різноманітні програми фінансового 

аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомогою яких автоматизуються 

задачі зовнішнього і внутрішнього аудиту.  

Правові бази даних. До них належать упорядковані довідникові 

системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку 

законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи 

дозволяють швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати 

зміни та доповнення до нормативних документів. Вони мають 

опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча ця категорія 

програмного забезпечення була створена, перш за все, як допомога юристам, 

значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, 

фінансисти, економісти. 

Слід зазначити, що хоча наведений перелік категорій програм є 

корисним для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного 

забезпечення, що пропонуються на конкурсах бухгалтерських програм, він 

склався стихійно і в силу цього непридатний для класифікації програмного 
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забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм. 

Пропонуємо наступну класифікаційну систему, яка передбачає чітке 

групування програмного забезпечення за певними ознаками (рис. 4.15). 

Написане штатним програмістом
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Рис. 4.15. Класифікація бухгалтерських програмних продуктів 

Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагає порівняти 

їх можливості та вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії. 

Слід також чітко розуміти, що програми різних класів призначені для 

підприємств різного розміру (див. рис. 4.16).  

Розмір підприємства при виборі програми є ключовим моментом. Вибір 

програмного забезпечення бухгалтерського обліку, яке не відповідає 

розмірам підприємства, призведе до фінансових втрат, і можливо, буде мати 

важкі організаційні наслідки. Це пояснюється тим, що програмне 

забезпечення бухгалтерського обліку чітко поділяється за категоріями 

користувачів (розмірами підприємств) і, відповідно, за ціною (вартість 

програмного забезпечення бухгалтерського обліку для середніх за розміром 

підприємств на один-два порядки вища від вартості програмного 
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забезпечення бухгалтерського обліку для малих і, в свою чергу, на один-два 

порядки нижча, ніж програмного забезпечення для великих підприємств). 

Якщо мале підприємство придбає програму для середніх (великих) 

підприємств, воно, хоча й зазнає невиправданих фінансових витрат, але все ж 

зможе організувати комп’ютеризований бухгалтерський облік. Однак 

середнє за розміром або велике підприємство не зможе комп’ютеризувати 

свій бухгалтерський облік за допомогою програмного забезпечення, 

призначеного для малих підприємств. 
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Рис. 4.16. Класифікація функціональних пакетів бухгалтерського обліку 

При виборі програмного забезпечення для бухгалтерії важливо 

дотримуватись наступних рекомендацій. Якщо бухгалтерію підприємства 

ведуть 1-2 бухгалтери і відсутній аналітичний облік по більшості 

синтетичних рахунків, то, швидше за все, для створення КСБО потрібна мала 

бухгалтерська програма. Якщо у бухгалтерії працюють 3-9 обліковців, 

присутній розвинутий аналітичний облік по різних групах рахунків, 

необхідні оперативні дані, наприклад, по витратах і залишках матеріалів у 

підрозділах, резервуванню товарів, взаєморозрахунках з контрагентами – для 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку потрібна універсальна 

бухгалтерська програма. Якщо ж об’єкт комп’ютеризації – велике 

промислове підприємство з чисельністю бухгалтерії 10-30 чоловік і більше, 

яскраво вираженою спеціалізацією діяльності, яка відображається у 

специфіці бухгалтерського обліку, то можна із впевненістю стверджувати, 

що будь-яка готова універсальна програма ведення бухгалтерського обліку 

задовольнить потреби підприємства не більше, чим на 10-30 %. В такому 

випадку потрібна управлінська програмна система. 
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Такі програми відрізняються великою складністю і високою ціною. При 

впровадженні вони потребують індивідуального налагодження і супроводу 

для кожного клієнта, а також наявності кваліфікованого системного 

адміністратора. Система повинна забезпечувати безперервну роботу на 50 – 

60 АРМ і підтримувати потужну базу даних, організовану за допомогою 

сучасного програмного забезпечення. Вимоги до комп’ютерів на окремих 

АРМ повинні бути мінімальними, а програмна система повинна мати 

здатність до розширення функціональних можливостей і переліку облікових 

даних, що обробляються. 

Склад та структура вимог до програмного забезпечення (див. 

табл. 4.2) мають тісний зв’язок із схемою та методикою порівняння 

бухгалтерських програмних продуктів. Іншими словами, якщо, складаючи 

перелік вимог до бухгалтерських програмних продуктів, ми визначаємо, 

яким повинен бути ідеальний бухгалтерський продукт, то, порівнюючи 

різні бухгалтерські програми, встановлюємо, наскільки вони відповідають 

цим критеріям.  

Рекомендуємо наступну чотирибальну шкалу оцінок для порівняння 

програмних продуктів з комп’ютеризації бухгалтерського обліку (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 
Шкала для порівняння програм бухгалтерського обліку 

Бали Оцінка параметру 

0 можливості немає 

1 в принципі можливо 

2 можливість реалізована 

3 можливість реалізована добре 

 

Для того, щоб порівняти різні програми, треба обрати параметри, 

найбільш суттєві в конкретному випадку, а потім оцінити їх в балах для 

кожної програми. Необхідно наголосити, що механічне використання 

наведеної схеми тестування програм неприпустиме. Порівнюючи програми 

бухгалтерського обліку, слід мати на увазі, що не можна порівнювати 

програми, які відносяться до різних класів; перелік вимог до програм 

потрібно змінювати (доповнювати або скорочувати) в залежності від того, 

які параметри є найважливішими для потреб бухгалтерії підприємства; 

технічні параметри програм можна порівнювати тільки за умови 

використання однакових програмних та апаратних платформ. 
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Існує два типи вбудованих програмних мов 

комп'ютерних систем бухгалтерського обліку: 

високо- і низькорівневі (див. рис. 4.17). До 

першого типу належать ті мови, що описують розрахункові алгоритми в 

економічних термінах з використанням спеціалізованих конструкцій, що 

враховують особливості групування й інтерпретації синтетичних рахунків і 

об'єктів аналітичного обліку.  

Низькорівневими є ті мовні компоненти, що дозволяють розширювати 

базові можливості програми шляхом опису розрахункових алгоритмів у 

термінах полів бази даних на основі професійних засобів розробки програм. 

Звичайно це засоби для розробки і управління базами даних (FoxPro, Oracle, 

Informix), а також мови запитів (SQL). Границя між високо- і 

низькорівневими мовними засобами є нечіткою, найчастіше ці засоби 

використовуються одночасно. 

 
Рис. 4.17. Типи вбудованих алгоритмічних мовних засобів КСБО 

У більшості програмних систем бухгалтерського обліку 

застосовуються, в першу чергу, високорівневі мовні засоби. Найбільш часто 

основними елементами розрахункових формул є ідентифікатори залишків і 

оборотів синтетичних і аналітичних рахунків, включаючи обороти між двома 

довільними аналітичними рахунками. Алгоритми розрахунку значень таких 

ідентифікаторів безпосередньо вбудовані в програмний код модулів системи. 

На основі цих інформаційних елементів у сукупності з підтримкою в мові 

програмування умовних і циклічних керуючих структур, в принципі, 

можливий опис практично будь-якого розрахунку. У деяких програмах 

робиться спроба наблизити мову високого рівня до природної мови. 

Наприклад, у програмі “Головний бухгалтер” фірми “Паритет Софт” при 

Програмні засоби для 

створення КСБО 
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описі правил розрахунку показників форм звітності можуть 

використовуватися мовні конструкції, максимально наближені до 

бухгалтерської термінології [315]. Високорівневі механізми такого роду є й в 

інших системах автоматизації обліку, наприклад, в системах “Флагман” 

фірми “Инфо-софт”, Аbасus Financial фірми “Омега”, розробки фірми “Интел 

Груп”, західній системі Соnсоrdе ХАL та в інших. 

Через специфічний характер інформаційних об’єктів у мовах 

бухгалтерських програм тут часто використовуються спеціальні форми 

побудови циклів, орієнтовані на процес перебору аналітичних рахунків і 

рядків документів. З вітчизняних розробок найбільш повний спектр 

керуючих конструкцій спеціалізованих мов підтримується в системах “1С: 

Предприятие” і “Турбо Бухгалтер”. 

Низькорівневі мовні засоби можуть застосовуватися тільки 

програмістами. Проте бухгалтеру не можна однозначно відкидати подібні 

засоби, оскільки це більш потужний засіб доповнення програми новими 

функціями, ніж вбудовані високорівневі мови, що часто мають чимало 

принципових обмежень. 

В деяких системах зроблена спроба розділити рівні, на яких програму 

змінюють програмісти та користувачі (див. рис. 4.4). Наприклад, в системі 

R/3 існує явний розподіл програмного коду на прикладний та системний 

рівні. Особливо цікаво в цьому зв’язку побудова системи Concorde XAL 

[314]. Базовий рівень системи (SYS) розроблюється самим виробником – 

компанією “Damguard Data”. Дистриб’юторський рівень (DIS) локалізований 

для конкретної країни та включає специфічні для неї функції та звіти. Він 

розробляється компаніями, які мають права національної локалізації 

системи. До компетенції дилерів належать права на створення галузевих 

рішень (BUS) та варіантів системи, дороблених під конкретного замовника 

(VAR). Окремі два рівні – це варіанти системи з доробками, самостійно 

створеними підприємством-користувачем. Перший включає доробки, які 

стосуються всієї корпорації (CUS), а другий – доробки, виконані в 

конкретних філіях (USR). За рахунок такої побудови КСБО забезпечується 

безпека розвитку системи різними учасниками її розробки. Якщо 

дистриб’ютор, дилер або кінцевий користувач змінюють будь-який 

компонент системи, то фактично змінюється тільки її копія, а початковий 

варіант залишається недоторканим.  
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При придбанні комп’ютерної програми 

бухгалтерського обліку, потрібно мати на увазі, 

що в ціну звичайно не включається налагодження 

відповідно до вимог підприємства. Ціна в 

розрахунку на одне автоматизоване робоче місце без вартості налагодження в 

розвинутих країнах в середньому становить 300, менше 1000 і більше 2000 

доларів за місце [310]. Більш дешеві системи звичайно неможливо налагодити, 

або вони призначені лише для конкретної області застосування.  

Складні і дорогі закордонні системи класу ERP потребують досить 

великих витрат на впровадження. Наприклад, при вартості самої програми в 

6-10 тис. дол., її впровадження коштує десятки тисяч доларів. Для більш 

простих програм впровадження і консультації обходяться значно дешевше, в 

межах 17 – 20 % від вартості програми. На навчання персоналу витрачається 

від 50 до 1000 дол., а на консультацію бухгалтерів – 900 дол. в день.  

За оцінками фірми “Ernst & Young”, при реалізації проекту, пов’язаного 

з мережами, на апаратуру та програми в розвинутих країнах припадає 20 % 

витрат, а на обслуговування системи та навчання персоналу – близько 80 % 

[117, с. 27]. В окремих випадках витрати на впровадження можуть скласти 

більшу суму, ніж вартість самого програмного забезпечення. Існує такий 

показник, як відношення вартості витрат на впровадження програмного 

продукту до вартості самого продукту. Числове значення цього показника 

змінюється від 1 до 12 – в залежності від країни. На жаль, для країн СНД цей 

показник, за оцінками спеціалістів, складає 1-3 [135], що свідчить про 

низький рівень супроводу та малі кошти, що витрачаються на встановлення 

програмних продуктів. 

Поширена думка, що українські програмні продукти більш прості у 

впровадженні, ніж західні, на жаль, не підтверджується практикою. Так, 

успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації великих 

підприємств складають 60 % від загального числа всіх проектів, програмних 

продуктів для малих підприємств – близько 80 %. Згідно даних “Gartner 

Group” по західному ринку, проекти впровадження відповідають плановим 

показникам для ERP-систем також приблизно в 60 % випадків, а цілком 

провалені – 10% [142]. Правда, при цьому в розвинутих країнах 

враховуються тільки запущені проекти, тоді як в Україні велика кількість 

впроваджень, що взагалі не почалися або заморожені на невизначений термін 

з форс-мажорних обставин (наприклад, зміна власника).  

Витрати на КСБО та її 

економічна 

ефективність 
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Отже, неоднозначним є саме поняття “успішність впровадження 

КСБО”. Спеціалісти німецької фірми SAP AG говорять не про успішні, а про 

“продуктивні” впровадження [142]. Останній термін більш нейтральний і 

допускає більш широке тлумачення. Припустимо, спочатку передбачалося 

здійснити автоматизацію всіх служб виробничого підприємства на базі 

одного програмного продукту. У результаті його впровадження це було 

реалізовано тільки для логістики і бухгалтерії, а виробничі модулі довелося 

автоматизувати за допомогою іншої системи. Таке впровадження не є 

успішним, але продуктивним – безумовно. 

З метою більш точного визначення витрат на інформаційні технології 

був розроблений метод обліку загальної вартості володіння (Total Cost of 

Ownership – TCO). Загальна вартість володіння (ТСО) містить у собі не 

тільки витрати на придбання того або іншого об'єкта, але й витрати на його 

ремонт, модернізацію, видаткові матеріали, обслуговування тощо. Загальна 

вартість володіння для інформаційних технологій включає вартість 

апаратного забезпечення, програмного забезпечення, ремонту, модернізації, 

обслуговування, технічної підтримки, прокладки кабелів для мережі, 

навчання спеціалістів тощо. За оцінкою фірми “Gartner Group”, у США 

середній показник загальної вартості володіння в розрахунку на один ПК, 

підключений до мережі, складає 10-12 тисяч доларів [145]. Очевидно, що 

дана сума значно перевищує вартість самого комп’ютера.  

При розрахунку економічної ефективності комп’ютеризації обліку 

використовується ряд показників, найважливіші з яких наведені додатку Е. 

Необхідно звернути увагу на те, що при вирішенні питання про 

використання комп’ютерів в управлінні велике значення мають такі фактори, 

як збільшення престижу підприємства і загальна тенденція до 

комп’ютеризації. На це, зокрема, вказали 40 % опитаних англійських 

компаній, які встановили комп’ютери [85]. Тому багато іноземних та 

вітчизняних підприємств впроваджують КСБО, не звертаючи уваги на 

наявність невирішених питань в оцінці ефективності. Цим частково 

пояснюється різне ставлення до проблем визначення економічної 

ефективності КСБО, що спостерігається у зарубіжній практиці. Так, 

опитування 48 великих корпорацій США виявило, що тільки половина з них 

веде облік роботи обладнання, на підставі якого можна обчислити 

ефективність електронної обробки даних [22]. 
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За даними закордонної преси, впровадження сучасних ERP-систем на 

підприємствах забезпечує значний економічний ефект [300]:  

 зростання ефективності виробничих потужностей – до 20 %; 

 економія оборотних засобів – до 1-6 % від суми продаж; 

 зниження виробничого браку – до 35 %; 

 зниження страхових запасів на складах – до 40 %; 

 зниження транспортно-заготівельних витрат – до 60 %; 

 скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат – до 

30 % тощо. 

Як показує практика впровадження на українських підприємствах, 

віддачу від інвестицій в систему управління отримують за рахунок [300]: 

 наскрізного і своєчасного оперативно-виробничого планування і 

обліку виробництва, що дозволяє на 20-30 % знизити втрати безпосередньо в 

цехах; 

 зниження рівня запасів на складах – на 20-25 % (через 5-6 місяців 

після запуску системи); 

 знищення необлікованих недостач – 3-5 % від рівня запасів; 

 зниження необґрунтованої видачі матеріалів в цехи – на 10-15%; 

 зниження витрат допоміжних матеріалів на 20-30 %; 

 зниження собівартості продукції за рахунок скорочення цехових і 

загальногосподарських витрат – на 3-5 %; 

 зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного, 

персоніфікованого контролю – на десятки процентів; 

 знищення необґрунтованих знижок при відвантаженні товару – 3-5% 

відвантажень. 

4.3. Побудова структури облікового апарату  

Згідно із Законом України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність” 

керівники підприємств в залежності від обсягу 

облікової роботи, а також від розміру і 

спеціалізації підприємства самостійно визначають, як буде організований 

бухгалтерський облік на підприємстві [111]. Можливі такі варіанти: 

а) бухгалтерський облік веде директор підприємства; б) ведення 

бухгалтерського обліку доручається спеціально прийнятому на роботу 

Основні принципи 

побудови облікового 

апарату 
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бухгалтеру; в) створюється бухгалтерська служба (відділ), що є самостійним 

структурним підрозділом підприємства і яку очолює головний бухгалтер; 

г) підприємство укладає угоду із спеціалізованою організацією або 

позаштатним спеціалістом-бухгалтером. Ми будемо розглядати 

організаційну структуру бухгалтерії саме як окремого підрозділу 

підприємства. 

Бухгалтерія – такий самий підрозділ підприємства, як і всі інші 

адміністративні служби. Тому не дивно, що більшість авторів виділяють дві 

основні форми побудови облікового апарату – централізацію і 

децентралізацію (проф. Є.Т. Асташкевичер [14], проф. П.С. Безруких [23], 

Г.В. Ващинський [55], К. Друрі [96], П.А. Костюк [152], проф. 

В.К. Радостовець [231], проф. Я.В. Соколов [260], проф. В.С. Спірин [265]). 

Хоча в бухгалтерському обліку поняття “централізація” і “децентралізація”, 

як в літературних джерелах, так і на практиці не мають єдиного чіткого 

визначення, під централізацією обліку здебільшого розуміють таку побудову 

облікового апарату, при якій всі облікові роботи (обробка документів, 

аналітичний і синтетичний облік, складання зведеного балансу і звітності) 

зосереджені в єдиному обліковому підрозділі – бухгалтерії підприємства. 

При централізованому обліку в окремих підрозділах підприємства 

складаються лише первинні документи (виписуються прибуткові і видаткові 

накладні, прибуткові і видаткові касові ордери, інші документи). 

Документація разом із звітами матеріально-відповідальних осіб та касовими 

звітами передається до головної (центральної) бухгалтерії підприємства, де 

складаються зведений бухгалтерський баланс та інша звітність. Під 

децентралізацією обліку розуміють таку організацію облікового апарату, при 

якій у підрозділах підприємств (цехах, коморах тощо) є власні бухгалтерії 

або облікові працівники, які ведуть синтетичний і аналітичний облік, 

складають звітність. В центральній бухгалтерії на підставі звітів підрозділів 

складається зведений баланс і звітність. 

На співвідношення централізації і децентралізації в управлінні 

підприємством в цілому безпосередній вплив здійснюють такі фактори, як 

розміри організації, технологія виробництва і послуг, оточуюче середовище. 

Це справедливо і для бухгалтерії. На думку проф. О.М. Кашаєва [129], 

встановлення оптимального співвідношення між централізацією і 

децентралізацією при побудові структури облікового апарату є 

найважливішим шляхом удосконалення управління підприємством та 
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підвищення ефективності обліку. Він вважає, що від співвідношення 

централізації і децентралізації в організації обліку залежить решта її 

складових: організаційна структура, технологія, методи тощо. З такою 

постановкою питання не можна погодитися, тому що крім питання про 

централізацію або децентралізацію облікового апарату в організації обліку 

існує ще ряд проблем, наприклад, вирішення питання про форму обліку, 

контроль тощо (див. п. 2.2). 

Найбільш повно дослідив класифікацію форм побудови облікового 

апарату проф. П.П. Німчинов [199], який виділив чотири організаційні 

форми побудови облікового апарату: а) централізована, при якій на 

підприємстві створюється єдиний обліковий центр – центральна бухгалтерія 

або відділ обліку і звітності, до якого передаються для обробки оформлені 

матеріально відповідальними особами або іншими оперативними 

працівниками первинні документи. Обліковий центр здійснює їх перевірку та 

обробку аж до одержання зведених показників; б) децентралізована, при 

якій крім центральної бухгалтерії в кожному підрозділі (цеху, бригаді) 

створюють облікові відділи, куди здають документи матеріально 

відповідальні особи. В цих відділах документи перевіряють, реєструють, а в 

кінці звітного періоду за цими даними складають баланси та іншу 

підсумкову звітність, яку передають до центральної бухгалтерії для 

узагальнення; в) неповна централізація, при якій створюють і центральну 

бухгалтерію, і облікові осередки в підрозділах, що не ведуть регістрів 

аналітичного і синтетичного обліку, а тільки приймають, перевіряють і 

групують документи для передачі їх до центральної бухгалтерії; 4) форма 

централізованих бухгалтерій, яку використовують в групах економічно 

однорідних підприємств, підпорядкованих, як правило, одному вищому 

органу. На цих підприємствах створюються обліково-контрольні групи, 

підпорядковані централізованій бухгалтерії, які під її керівництвом 

здійснюють первинну обробку та класифікацію документів.  

Проф. П.П. Німчинов вважав, що найбільш раціональними 

організаційними формами побудови бухгалтерського обліку з точки зору 

розподілу праці, великої кількості однорідних облікових робіт, функцій 

контролю та економічної доцільності є форми централізованої бухгалтерії та 

централізованої організації бухгалтерського обліку. Він вважав, що поруч із 

тією перевагою децентралізації, що облік наближається до місця 

господарських операцій і надає можливість використовувати його дані для 
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оперативного управління діяльністю господарських підрозділів, 

децентралізована побудова бухгалтерського обліку має такі суттєві недоліки, 

як неможливість застосування (через економічну недоцільність при малому 

обсязі робіт) обчислювальної техніки, і спричинену цим несвоєчасність 

звітності, потребу у великій кількості висококваліфікованих спеціалістів тощо. 

Окрім названих форм побудови облікового апарату, доц. Н.М. Грабова 

[82] виділяла також форму неповної децентралізації обліку. При її 

застосуванні в окремих підрозділах підприємства (цехах, коморах, бригадах, 

фермах тощо), крім складання документів ведуть аналітичний облік, 

підсумкові дані якого періодично порівнюються з даними синтетичного 

обліку головної бухгалтерії. 

Результати опитування бухгалтерів підприємств Житомирської області 

свідчать, що централізація обліку використовується на більшості 

підприємств. Так, 96 бухгалтерів з 110 опитаних (87 %) у 1998 році 

зазначили, що на їх підприємствах всі документи передаються до бухгалтерії 

і там обробляються (рис. 4.18). 

Змішана

10%

Децентралізація

3%
Централізація

87%

 
Рис. 4.18. Форми побудови облікового апарату на підприємствах  

Житомирської області (1998 р.)  

Окрім форм побудови облікового апарату, розрізняють також принципи 

розподілу праці облікових працівників. Проф. Є.Т. Асташкевичер та 

В.І. Петрова [15], доц. Н.М. Грабова [82] професори А.М. Кузьмінський та 

В.В. Сопко [159], проф. Ю.Я. Литвин та доц. В.А. Полторадня [169], проф. 

В.С. Спірин [265] єдині в тому, що основними принципами розподілу праці 

облікових працівників є функціональний, оперативно-виробничий та 

комбінований. Стосовно функціонального принципу розподілу праці проф. 

Ю.Я. Литвин та доц. В.А. Полторадня вказують, що “він заснований на 

технічних елементах облікової роботи, тобто на видовому поділі праці, коли 

кожному працівнику доручається виконання однорідних операцій (приймання 
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документів, їх обробка, записи в регістри обліку)” [169, с. 41]. Приблизно таким 

же чином визначають функціональний принцип і проф. Є.Т. Асташкевичер, 

В.І. Петрова [15], доц. Н.М. Грабова [82], професори А.М. Кузьмінський і 

В.В. Сопко [159], Д. Дж. Речмен [258], проф. В.С. Спірін [265].  

При функціональному розподілі праці подрібнюється обліковий процес, 

в результаті чого звужується сфера діяльності окремих виконавців та 

розподіляється відповідальність за достовірність даних по обліковому 

комплексу між багатьма виконавцями. При оперативному – необхідна висока 

кваліфікація бухгалтерів. Тому побудова бухгалтерії за однією ознакою в 

чистому вигляді майже не зустрічається [265, с. 54]. 

Стосовно оперативно-виробничого принципу розподілу праці серед 

авторів єдності немає. Одні автори (доц. Н.М. Грабова [82], проф. 

А.М. Кузьмінський, проф. В.В. Сопко [159], проф. В.С. Спірін [265]) 

вважають, що такий принцип передбачає виконання окремим працівником 

комплексу облікових робіт, що належать до конкретного облікового завдання 

(наприклад, облік оплати праці, облік витрат виробництва, облік готової 

продукції та її реалізації тощо) (рис. 4.19). 
 

 Головний бухгалтер 

Відділи (працівники) 

Заступник головного 
бухгалтера 

 

Облік 

готової 

продукції та 
її реалізації 
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розрахунко-
вих операцій 
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виробничих 
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оплати праці 

 
Облік витрат 
виробництва 

 
Облік 

необоротних 
активів 
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капіталу і 
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грошових 
коштів 

 

Рис. 4.19. Структура облікового апарату, побудована відповідно до оперативно-

виробничого принципу (за складом облікових завдань) 

Проф. Ю.Я. Литвин, доц. В.А. Полторадня [169], проф. Є.Т. Асташкевічер, 

В.І. Петрова [15] під оперативно-виробничим принципом організації 

облікового апарату розуміють поділ праці, заснований на закінчених циклах, 

комплексах робіт, що відносяться до одного об’єкту або до групи економічно 

однорідних об’єктів обліку, тобто на структурному розподілі праці 

(рис. 4.20). 
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 Головний бухгалтер 

Відділи (працівники) 

Заступник головного 

бухгалтера 

Облік грошових 

коштів 

Облік в цеху 

№ 1  

Облік в цеху 

№ 2 

Облік в цеху 

№ n  ... 
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магазині № 1  

Облік в 

магазині № 2 
Облік в 

магазині № n  ... 

Облік торговельної діяльності Облік виробничої діяльності 

 

Рис. 4.20. Структура облікового апарату, побудована відповідно до оперативно-

виробничого принципу (за об’єктами обліку) 

На практиці найчастіше використовується комбінований оперативно-

виробничий принцип, при якому частина робіт виконується за об’єктами 

обліку, а частина – за обліковими задачами.  

Традиційно в основі поділу праці бухгалтерів лежав принцип 

організації обліку по локальних ділянках: облік матеріалів, основних засобів, 

розрахунків з робітниками і службовцями; облік виробництва тощо, де 

здійснювався повний технологічний цикл обробки відповідної інформації. 

Облік, як правило, централізований в масштабах підприємства (об’єднання), 

був децентралізований всередині бухгалтерії, її працівники спеціалізувались 

на обробці інформації за видами засобів і за підрозділами підприємства. 

Як свідчать результати опитування бухгалтерів підприємств 

Житомирської області, функціональна побудова облікового апарату 

зустрічається нечасто. На переважній частині підприємств використовується 

розподіл праці за оперативно-виробничим принципом або змішаний (рис. 4.21). 

Функціональний

6 % Оперативно-виробничий

81 %

Змішаний

13 %

 
Рис. 4.21. Принципи розподілу праці при побудові структури  

облікового апарату (1998 р) 
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Як показали дослідження, основні принципи розподілу праці облікових 

працівників і форми побудови апарату бухгалтерії співвідносяться 

наступним чином (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 
Співвідношення принципів розподілу праці облікових працівників і 

форм побудови облікового апарату  

Форми побудови 

апарату бухгалтерії 

Принципи розподілу праці облікових працівників 

Функціональний Оперативно-виробничий 

Централізація 

За функціями (введення 

документів, перенесення даних 

до облікових регістрів тощо) 

За комплексами однорідних 

об’єктів обліку (облік оплати 

праці, витрат виробництва 

тощо) 

Децентралізація  Не використовується 

За економічно однорідними 

об’єктами або групами об’єктів 

(цех, магазин, 

заводоуправління, відділ 

капітального будівництва 

тощо) 

Таким чином, протиріччя у визначенні різних варіантів організації 

апарату за оперативно-виробничою ознакою може бути розв’язане, якщо 

звернути увагу на форми організації облікового апарату. Розподіл за 

ділянками облікових робіт використовується при централізації обліку, а за 

об’єктами обліку – при його децентралізації. 

На малих підприємствах застосовується переважно оперативно-

виробничий принцип побудови облікового апарату. Чим більше 

підприємство, тим частіше перевага надається функціональному розподілу 

праці облікових робітників. 

Проф. М.Т. Білуха [28, с. 44] виділяв три основних типи організації 

бухгалтерії: лінійний (ієрархічний), лінійно-штабний, функціональний (див. 

рис. 4.22). 

В основу лінійної системи організації бухгалтерії покладений принцип 

розпорядження, яке передається тільки через старшого бухгалтера на правах 

головного по всіх рівнях виконавців. Така організація бухгалтерії найбільш 

типова для невеликих підприємств. Організація за лінійним або ієрархічним 

принципом застосовується для бухгалтерії цих підприємств, тому що вона 

передбачає універсальність у виконанні облікових операцій в кожній 

лінійній ланці. 

Принцип організації бухгалтерії за лінійно-штабною системою 

передбачає створення спеціальних консультативних підрозділів на різних 
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рівнях управління. При цій системі розпорядження штабу (керівництва 

підприємства, головного бухгалтера) передаються не самому виконавцю, а 

через відповідного керівника, який очолює підрозділ бухгалтерії (старші 

груп). Лінійно-штабна організація бухгалтерії застосовується на середніх і 

великих підприємствах. 

 
Рис. 4.22. Типи організації бухгалтерії (за проф. М.Т. Білухою) 

Організація бухгалтерії за функціональним типом будується на 

розподілі функцій управління, виділенні спеціальних структурних 

підрозділів, які виконують комплекс облікових операцій. Розподіл праці за 

цією системою передбачає усунення дублювання операцій. При цьому 

приділяється більше уваги системі організації робіт, а не підпорядкованості 

виконавців. Функціональна структура бухгалтерії передбачає передачу 

частини прав головного бухгалтера керівникам спеціалізованих підрозділів 

(заступникам головного бухгалтера), які самостійно розпоряджаються в 

межах своєї компетенції. Принцип функціональної організації бухгалтерії 

застосовується на великих підприємствах.  

В цілому з проф. М.Т. Білухою погоджується і М.П. Кондраков, але він 

не зовсім точно ставить знак рівності між комбінованою та функціональною 

структурою [149, с. 54]. Він також зазначає, що проста лінійна структура 

застосовується в невеликих організаціях з чисельністю апарата до 7-9 чол. 

Точніше визначає комбіновану структуру проф. В.В. Ковальов, маючи на 
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увазі таку, при якій окремим обліковим підрозділам та їх керівникам 

передають частину прав і обов’язків головного бухгалтера [138, с. 17]. Він 

також зазначає, що при наявності філій підприємства в різних країнах є 

необхідність створення підрозділу, що буде відповідати за питання 

методології бухгалтерського обліку, а також контрольно-ревізійної служби 

(внутрішній контроль, порівняльний аналіз ефективності роботи філій). 

При різних принципах побудови облікового апарату склад облікових 

задач однаковий (облік праці та заробітної плати, облік ТМЦ, облік 

необоротних активів, облік готової продукції та її реалізації, облік 

фінансово-розрахункових операцій, зведений облік, облік витрат на 

виробництво), але розподіляється між виконавцями по-різному. В США, 

наприклад, всі фінансово-розрахункові операції підприємства, яке входить до 

складу тієї чи іншої корпорації або іншого об’єднання підприємств, 

здійснюються у централізованому порядку. Однак на всіх таких 

підприємствах, незалежно від їх розмірів, зберігаються самостійні 

бухгалтерії виробничого обліку [233]. 

Порівнювати структуру бухгалтерських відділів різних підприємств 

важко через різноманіття факторів, що впливають на її побудову. Наприклад, 

бухгалтерія підприємства з великим роздрібним оборотом буде суттєво 

відрізнятись від бухгалтерії підприємства, яка має таку ж саму суму виручки, 

але лише з кількома покупцями. Тут слід погодитись з американським 

автором Д. Поттером, що визначальними факторами при виборі структури 

облікового апарату є наступні [343, с. 459]: ступінь централізації функцій 

бухгалтерського обліку; ступінь однорідності діяльності серед різних 

суб’єктів господарювання; складність плану рахунків; правильність 

використання системи автоматизації бухгалтерського обліку; кількість 

спеціальних вимог та спеціальних послуг, якими бухгалтерська служба 

забезпечує управлінців; професійний рівень працівників; темп росту 

підприємства. 

 

Питання змін в структурі облікового 

апарату при комп’ютеризації обліку 

розглядали багато вчених, в т.ч. професори 

В.Б. Івашкевич [116], К.Н. Нарібаєв [192], 

О.М. Островський [208], В.І. Подольський [220], В.С. Рожнов [237].  

Особливості побудови 

бухгалтерії при засто-

суванні обчислювальної 

техніки 
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Використання обчислювальної техніки призвело до якісно нових 

тенденцій в побудові структури облікового апарату. Першою характерною 

відмінністю є використання автоматизованих робочих місць (АРМ) 

бухгалтера. В літературі під АРМ традиційно розуміють професійно-

орієнтований програмно-апаратний комплекс, що забезпечує вирішення 

завдань користувача безпосередньо на його робочому місці [72, 104, 237]. 

Якщо при побудові структури облікового апарату при безкомп’ютерному 

способі обробки облікової інформації базовим її елементом є окремий 

обліковий працівник, то при застосуванні обчислювальної техніки беруть до 

уваги не тільки обов’язки та кваліфікацію облікового працівника, але й 

характеристику автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМ), на 

якому він працює.  

Створення АРМ бухгалтера ґрунтується на принципах персоніфікації 

обчислень і самонавчання облікових працівників, комп’ютеризації основних 

облікових функцій, безпаперової технології ведення бухгалтерського обліку, 

раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої 

систем обробки облікової інформації.  

АРМ класифікують за такими основними ознаками (рис. 4.23):  

 
Рис.4.23. Класифікація АРМ 

Численні публікації з питань створення АРМ для обробки облікової 

інформації [62, 104, 192, 237] дозволяють провести їх класифікацію за рівнем 

управління: 

 АРМ вищих керівників (включаючи головного бухгалтера), а також 

керівників середнього та нижнього рівнів управління; 

 АРМ спеціалістів (АРМ бухгалтерів та економістів; нормувальника, 

диспетчера, інженера, технолога тощо); 
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 АРМ технічних виконавців (комірника, секретаря, касира, продавця, 

оператора тощо). 

Специфічним є те, що АРМ бухгалтера потребує створення технології, 

яка передбачає участь широкого кола працівників підприємства – 

бухгалтерів, операторів, секретарів, комірників, керівників та інших 

спеціалістів – в обробці облікової інформації – введенні даних, формуванні 

первинних документів, візуальному контролі вхідних даних, складанні форм 

вихідних документів, яке здійснюються на робочому місці за допомогою 

персонального комп’ютера.  

При застосуванні АРМ функції бухгалтерів змінюються наступним 

чином: основним обов’язком бухгалтера, відповідального за ведення обліку 

на конкретній ділянці, є обробка локальної інформації на відносно невеликій 

інформаційній базі; інформація надходить або у вигляді заповнених 

первинних документів з регламентованою структурою, або первинний 

документ заповнюється і оформлюється на комп’ютері безпосередньо 

бухгалтером; обробка документів полягає у відображенні інформації з 

документів в облікових регістрах шляхом введення їх реквізитів та 

формування проводок; обробка облікової інформації суворо регламентується 

як інструктивними матеріалами, так і технологією роботи з нею в системі. 

Іншою характерною рисою при застосуванні обчислювальної техніки є 

трансформація форм побудови облікового апарату. З появою 

обчислювальних машин багато авторів вважали головним аргументом у 

запровадженні централізації можливість використання обчислювальної 

техніки в процесі управління і обліку. Так, наприклад, проф. Г.І. Моісеєнко 

писав, що “ефективне використання сучасної обчислювальної техніки в 

бухгалтерському обліку можливе тільки в умовах його централізації. 

Централізація і механізація обліку є взаємопов’язаними частинами” [187, 

с. 227]. Такої ж думки дотримувались і професори П.П. Німчинов [199] та 

Ю.І. Осадчий [204]. При цьому способі обробки облікових даних роботи, 

пов’язані з безпосереднім підрахунком, здійснюються в обчислювальних 

центрах, а роботи, пов’язані з перенесенням інформації до регістрів та її 

групуванням, – в бухгалтерії. 

Широке використання обчислювальної техніки спочатку призвело до 

централізованої обробки облікової інформації, оскільки всі обчислювальні 
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пристрої знаходилися в одному відділі підприємства. Висока вартість 

комп’ютерів другого та третього поколінь, складність їх експлуатації і 

обслуговування призводили до необхідності створення великих 

централізованих обчислювальних центрів зі спеціальним штатом 

операторів і програмістів, і, як наслідок, вимагали максимального ступеня 

централізації обліку. На цьому етапі навіть на великих підприємствах, де 

збереглися цехові бухгалтерії, децентралізація обліку втратила свої 

звичайні форми, оскільки цехові бухгалтерії отримували готові зведення 

від обчислювального центру. При цьому функції цехових бухгалтерій 

зводилися лише до контролю за правильністю оформлення первинних 

документів та отриманих звітних зведень. Саме це й дало підставу 

проф. П.О. Додонову [94] стверджувати про однозначну централізацію 

облікового апарату в умовах застосування обчислювальної техніки. Тільки 

такий ступінь централізації обліку забезпечував повне завантаження 

обчислювальних центрів, сприяв уніфікації бухгалтерського обліку, 

зниженню витрат на його ведення. На цьому етапі розвитку технічних 

засобів переваги централізованого підходу при створенні КСБО полягали 

в наступному (рис. 4.24). 

Переваги централізованого підходу

Уніфікація системи кодування інформації в масштабі

підприємства полегшувала управління господарською діяльністю.

Інтегрований централізований масив даних забезпечував

можливість доступу до пристроїв пам’яті для своєчасного

отримання необхідної інформації

При обробці трудомістких задач в єдиному обчислювальному

центрі ці задачі сортувалися і виконувалися в порядку відповідно до

їх важливості для роботи всього підприємства

Використання одного потужного обчислювального центру

скорочувало витрати на електронну обробку даних

Централізована база даних і використання обчислювальною

системою всієї бібліотеки програм сприяли зниженню

трудомісткості та вартості обробки інформації

Можливість централізованої комплектації системи обробки

даних кваліфікованими спеціалістами дозволяла скоротити

витрати на навчання персоналу  
Рис.4.24. Переваги централізованого підходу при створенні КСБО 
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Однак максимальна централізація обліку мала і негативні наслідки: 

обробка облікової інформації відривалася від місця здійснення 

господарських операцій, збільшувалась тривалість документообігу, 

підвищувалися витрати на переміщення носіїв інформації до місця їх 

обробки тощо. 

З розвитком можливостей обчислювальної техніки та її здешевленням, з 

появою персональних комп’ютерів, з створенням АРМ бухгалтерів з’явилась 

можливість децентралізувати облік, оскільки тепер обробка первинної 

облікової інформації та формування кінцевої інформації може відбуватись 

безпосередньо на робочих місцях облікових працівників. Децентралізована 

система обробки даних має ряд наступних переваг (рис. 4.25). 

 

Переваги децентралізованого підходу

Обробка даних у безпосередній наближеності до місця їх

виникнення та використання підвищує зацікавленість

управлінського та облікового персоналу у підвищенні вірогідності

вхідних даних

Можуть бути враховані інтереси окремих підрозділів (відділів)

підприємств. За допомогою персональних комп’ютерів більш

оперативно вирішуються облікові завдання, необхідні для

управління цими підрозділами

Підвищується життєздатність системи обробки даних. Вихід з

ладу централізованого обчислювального обладнання або системи

передачі даних може призвести до зупинки всієї системи вцілому.

Вихід же з ладу локального обладнання не впливає на роботу інших

частин системи.
 

Рис. 4.25. Переваги децентралізованого підходу до створення КСБО 

 

Розглядаючи поняття централізації та децентралізації стосовно як 

автоматизованого бухгалтерського обліку, так і безкомп’ютерних способів 

обробки облікової інформації, слід мати на увазі, що вони є досить 

умовними. Відносність категорій централізації і децентралізації як при 

паперових, так і при комп’ютерних формах обліку наочно показав проф. К.Н. 

Нарібаєв [192], який довів відносність цих категорій при побудові облікового 

апарату. Він писав, що: “... реально не може існувати повністю 

централізована система, так само як і повністю децентралізована система 

стає недієздатною. Можна говорити про ступінь централізації і 
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децентралізації, як про оптимальне поєднання цих процесів при певних 

умовах” [192, с. 97]. Отже, існують дві конкуруючі тенденції, які впливають 

на вибір структурної схеми системи обробки облікових даних на сучасному 

етапі розвитку технічних засобів обчислювальної техніки та засобів зв’язку. 

Перша полягає у підвищення ступеню централізації обробки, друга – в 

посиленні її децентралізації. Ці тенденції призвели до абсолютно нових рис в 

централізації та децентралізації обліку.  

Дослідження і узагальнення українського та світового досвіду 

організації обліку в умовах його комп’ютеризації дали можливість визначити 

основну тенденцію в централізації і децентралізації виконання облікових 

функцій. Вона полягає в накопиченні і централізованій обробці облікових 

даних в єдиному центрі і децентралізованому введенні первинної інформації 

в базу даних та спільному використанні підсумкових облікових показників. 

КСБО поєднує переваги централізованої обробки даних з перевагами 

децентралізації. Використання локальних обчислювальних мереж дозволяє 

застосовувати в інформаційній системі управління такі методи агрегації та 

дисагрегації облікової інформації, які ведуть до встановлення оптимального 

співвідношення централізації і децентралізації.  

 

Автори ряду підручників з теорії 

бухгалтерського обліку вважали, що в 

умовах використання безкомп’ютерних 

способів обробки облікової інформації найбільш ефективним принципом 

побудови структури облікового апарату є централізація, а найкращою 

структурою, відповідно, – централізована бухгалтерія, яка веде 

бухгалтерський облік кількох однорідних підприємств із збереженням їх 

господарської самостійності (проф. Є.Т. Асташкевичер [14], проф. 

П.С. Безруких [23, 24], проф. В.Б. Івашкевич [116], П.А. Костюк [152]). 

Але як централізація, так і децентралізація мають певні переваги і 

недоліки. Перевагами децентралізації проф. П.П. Німчинов [199] та проф. 

Я.В. Соколов [260] вважають наближення облікового апарату до місця 

здійснення господарських операцій та можливість використання даних 

бухгалтерського обліку для оперативного управління. Серед недоліків 

децентралізованої структури бухгалтерського апарату відзначають 

Створення структури 

комп’ютерної бухгалтерії 
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ускладнення розподілу праці між обліковими працівниками, збільшення 

штату і, відповідно, витрат на його утримання, несвоєчасність звітності 

(проф. П.П. Німчинов [199]), неможливість ефективного контролю 

(професори П.С. Безруких [23], П.О. Додонов [93], Я.В. Соколов [260]). І 

якщо для децентралізованої організації структури управління в межах 

підприємства передача частини повноважень на нижчі рівні управління і, 

відповідно, менша необхідність погоджувати рішення з вищим 

керівництвом є корисною через прискорення процесу прийняття рішень, 

то для бухгалтерського обліку, як для найбільш регламентованої 

діяльності в межах інформаційної функції управління, це є, безперечно, 

шкідливим, оскільки ведення обліку в межах підприємства потребує 

єдиних правил, що встановлюються централізовано. Зважаючи на всі 

наведені вище недоліки децентралізації обліку, проф. Я.В. Соколов [260] 

зазначає, що вона застосовується тільки тоді, коли в цьому є необхідність 

(територіальна відокремленість підрозділів підприємства, різні джерела 

фінансування тощо), а в інших випадках потрібно використовувати 

принцип централізації бухгалтерського обліку.  

Таким чином, побудова структури бухгалтерського апарату за 

принципом централізації при безкомп’ютерних способах обробки облікової 

інформації є найбільш прийнятною, оскільки дозволяє здійснювати 

ефективний контроль [23, 260] та розподіл праці за функціональною ознакою 

[70, 199, 260], хоча і не дозволяє керівникам в підрозділах підприємства 

повністю використовувати дані поточного обліку для оперативного 

управління. 

В загальному випадку побудова структури бухгалтерії повинна бути 

підпорядкована наступній сукупності принципів [265, с. 55]: визначення 

кожному структурному підрозділу однієї основної функції; підпорядкування 

одному керівнику не більше 5–8 бухгалтерів; розподіл обов’язків у 

відповідності із індивідуальними можливостями виконавців; децентралізація 

оперативної відповідальності за об’єктами обліку і контролю. 

Стосовно побудови комп’ютерної бухгалтерії ми виділяємо три групи 

підприємств: а) на яких працює 1-2 бухгалтера; б) 3-8 бухгалтерів; в) більше 8. 

При кількості бухгалтерів від 3 до 8 головний бухгалтер виконує функції 

контролю введення даних. Якщо бухгалтерів більше восьми, то слід ділити 
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бухгалтерію на відділи (сектори). Підрозділами бухгалтерії можуть бути відділи  

контролю первинної інформації, автоматизованої обробки і збереження даних, 

формування вихідних документів, документального контролю, інвентаризації, 

бухгалтерського архіву, як це прогнозувала Н.І. Разумнова [233]. На нашу думку, 

достатньо створити інформаційний та контрольний спеціалізовані підрозділи, а 

також відділ введення даних (рис 4.26)
1
. 
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Рис. 4.26. Структура облікового апарату для великих бухгалтерій 

 

Традиційно в основі поділу праці бухгалтерів лежав принцип 

організації обліку за окремими обліковими завданнями (або ділянками): 

облік необоротних активів, облік виробничих запасів, облік оплати праці, 

облік грошових коштів, облік розрахункових операцій, облік витрат 

виробництва тощо. При автоматизації бухгалтерського обліку за 

принципами комп’ютерно-комунікаційної форми обліку перелік облікових 

завдань залишається незмінним, але збереження і перетворення 

інформації, формування результатних даних здійснюються в єдиній 

інформаційній базі. 

Можливості комп’ютерно-комунікаційної форми обліку дозволяють 

гнучко розподіляти облікову роботу між працівниками з різних ділянок 

обліку. Склад облікових завдань залишається незмінним при різних обсягах 

                                              
1
 Тут і далі прийняті такі скорочення: облік НА, ВЗ, ОП, ГК, РО, ВВ, ГП та Р, К та ФР – облік 

необоротних активів, виробничих запасів, оплати праці, грошових коштів, розрахункових операцій, 

витрат виробництва, готової продукції та її реалізації, капіталу та фінансових результатів 

відповідно. 
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облікових робіт, але перелік виконавців суттєво відрізняється в залежності 

від розміру підприємства і, відповідно, обсягу облікової роботи. Як зазначає 

Д. Поттер, “на великих підприємствах за кожну функціональну область 

(функцію) відповідає окремий відділ, а на малих – один відділ або, навіть, 

одна людина охоплює декілька таких функцій” [343, с. 452]. Особливості 

організації облікового апарату в бухгалтеріях різного розміру зручно 

представити за допомогою схеми (рис. 4.27).  
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Рис. 4.27. Універсальна модель облікового апарату при застосуванні 

комп’ютерно-комунікаційної форми обліку 
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На малих підприємствах облік здійснює одна особа – головний 

бухгалтер підприємства на одному комп’ютері (на схемі позначено як 

коло 1). При необхідності до його комп’ютера під’єднуються комп’ютери 

управлінців (коло 2). При збільшенні обсягу облікових робіт збільшується 

кількість бухгалтерів на підприємстві. До локальної мережі підключаються 

АРМ бухгалтерів з ділянок обліку (коло 3). Для найбільшої ефективності 

облікових робіт може передбачатися виділення, потужного комп’ютера як 

сервера, на якому зберігається інформаційна база та виконується основна 

маса обчислень. Подальша реалізація інформаційної технології 

комп’ютеризованого рішення задач бухгалтерського обліку з використанням 

АРМ на зростаючому підприємстві призводить до необхідності побудови 

багаторівневої обчислювальної системи, яка ґрунтується на застосуванні 

АРМ технічних виконавців (первинний облік), АРМ функціональних 

працівників (ділянки обліку, коло 4) та АРМ керівників. В умовах 

промислового підприємства організація бухгалтерського обліку на основі 

АРМ на нижчому рівні складається з: АРМ працівників первинного обліку 

(АРМ комірника з обліку матеріальних цінностей, АРМ з обліку виробітку 

працівників в цехах основного та допоміжного виробництв, АРМ комірника 

з обліку готової продукції). Фактично, КСБО на цьому етапі перетворюється 

в КІСП. Інформація на основі введених даних передається каналами зв’язку 

до бухгалтерії. Наступні рівні відносяться до бухгалтерії та містять АРМ з 

ділянок обліку і окремих синтетичних рахунків (облік необоротних активів, 

облік виробничих запасів, облік оплати праці, облік готової продукції та її 

реалізації, облік розрахункових операцій, облік витрат виробництва). 

Бухгалтери контролюють введені дані, перевіряють їх повноту і 

достовірність, при необхідності доповнюють інформацію і створюють 

облікову інформаційну базу. Її доповнюють інформацією з інших АРМ та 

інформаційних систем підприємства. Крім того, можлива організація АРМ 

бухгалтера-аналітика та АРМ контролера. Останні два АРМ включають 

завдання з аналізу та контролю, які виконуються працівниками бухгалтерії.  

Типові структурні схеми облікового апарату виробничого та торгового 

підприємств при застосуванні комп’ютерно-комунікаційної форми обліку 

при трьох рівнях АРМ наведені на рис. 4.28, 4.29. 
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Рис. 4.28. Побудова структури облікового апарату та локальної мережі бухгалтерії  промислового підприємства  
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Рис. 4.29. Побудова структури облікового апарату та локальної мережі бухгалтерії торгового підприємства 
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Система обліку, що є складовою 

частиною системи управління виробничо-

фінансовою діяльністю, підпорядковується 

загальним закономірностям еволюції інформаційних систем в залежності від 

рівня технічних засобів, структури каналів передачі інформації, 

комунікаційних мереж [92]. Організаційні структури систем обліку можуть 

змінюватись від найпростіших лінійних (ієрархічних) до мережевих зі 

складною конфігурацією. При цьому складність організаційної структури 

обліку та збільшення складності виконання окремих операцій не пов’язані 

між собою прямою залежністю [308, с. 67]. Навпаки, ще Ч. Гаррисон 

відмітив, що складні за своєю організаційною структурою системи обліку 

забезпечують більш просте виконання окремих облікових операцій, і він же 

довів, “що система обліку, пристосована до складних умов сучасних, 

великих промислових підприємств та така, що обробляє при мінімумі витрат 

та без жодного паралелізму всі необхідні інформаційно-орієнтовані дані – 

неминуче повинна бути складною за своєю конструкцією” [71, с. 60]. 

Вплив науково-технічного прогресу призводить до ряду змін в 

організації облікового процесу, в характері і змісті функцій, що виконуються 

працівниками обліку. Як підкреслює проф. О.М. Кашаєв [129], частка суто 

технічних операцій в обліковому процесі при домінуванні ручної праці 

досягає 80 %. Ці операції можна майже повністю механізувати і 

комп’ютеризувати. Значно менша частка припадає на контрольно-аналітичні 

функції, що не підлягають автоматизації. Тому принципово змінюється 

характер самої облікової праці. Діяльність бухгалтера перетворюється на 

творчу на основі співпраці людини і програмно-апаратної системи з таким 

розподілом функцій, при якому комп’ютер виконує шаблонні (тобто рутинні) 

види роботи, а за людиною залишаються творчі дії по змістовній оцінці 

отриманих облікових даних. Отже, використання комп’ютерів призводить до 

зниження загальної трудомісткості облікових робіт в бухгалтерії завдяки 

значному скороченню частки обліково-технічних функцій при відповідному 

зростанні контрольно-аналітичних. 

При комп’ютерно-комунікаційній формі обліку первинна необроблена 

інформація вводиться в систему безпосередньо з робочих місць – на 

промисловому підприємстві це можуть бути АРМ в цехах основного і 

допоміжного виробництв, коморах, відділах збуту, інших підрозділах. Тому 

при визначенні структури бухгалтерії одним з найважливіших факторів, що 

Перспективні структури 

облікового апарату 
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береться до уваги, є можливість здійснення контролю за достовірністю 

облікових даних і надійністю інформаційних зв’язків як всередині 

бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами підприємства.  

Зважаючи на це, перспективною є така побудова структури бухгалтерії, 

при якій в її складі замість бухгалтерів з ділянок обліку виділяються два 

основні відділи: відділ інформаційної системи та контрольний відділ, 

підпорядковані головному бухгалтеру (рис. 4.30).  
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Рис. 4.30. Перспективна структура облікового апарату 

Перший відділ – інформаційний – забезпечує взаємозв’язок із 

структурними підрозділами і складається з відповідної групи працівників, до 

якої належать інженери-програмісти та бухгалтери-консультанти, що 

допомагають технічним працівникам вводити первинну інформацію. Таким 

чином, до працівників першого сектору належать працівники, які 

забезпечують безперебійне поповнення інформаційної бази даних та поточне 

налагодження комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку. До 

другого відділу – контрольного – належить група бухгалтерів-контролерів, 

які безпосередньо не вводять облікову інформацію до бази даних, але 

здійснюють контроль за правильністю її введення і, при необхідності, 

коригують. Окрім наведених функцій до компетенції контролерів входить 

розробка і перевірка виконання облікової дисципліни, складання звітності, 

складання кошторису і контроль його виконання, складання нормативних і 

фактичних даних та їх оцінка. 

Така структура, що передбачає опосередковану участь працівників 

бухгалтерії в обробці даних, пов’язана з введенням проф. К.Н. Нарібаєвим 

поняття – “облікового циклу”, який “складається з ряду процедур, що 

виконуються у певній послідовності – реєстрація і накопичення первинної 

інформації, її класифікація і запис на конкретні матеріальні носії, обробка і 
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одержання зведених даних, складання звітних форм. Таким чином, цикл 

охоплює проміжок часу з моменту одержання вихідних даних до моменту 

одержання балансу, або, що одне й теж, дорівнює проміжку часу від балансу 

до балансу” [192, с. 102]. Зазначимо, що термін “обліковий цикл” досить 

широко використовується в США [49, 325]. 

Подальше удосконалення структурної побудови бухгалтерії викликане 

також і зміною в засобах побудови АРМ. Сучасні програмні продукти, такі 

як “1С:Бухгалтерия 7.7”, дозволяють будувати структуру бухгалтерії на 

основі “віртуальних” АРМ [147]. Віртуальне АРМ – це реалізація правил 

ведення обліку за допомогою функцій програми і прав доступу користувача 

до бази даних. Те й інше налагоджується спеціалістом в робочому порядку 

без програмування. Для зміни технології обліку необхідно перебудувати 

віртуальні АРМ, яких торкається ця зміна або створити нові. Віртуальні АРМ 

не потребують додаткового апаратного забезпечення, внаслідок чого витрати 

від зміни інформаційної технології зводяться до мінімуму. Набір необхідних 

працівнику програмних функцій, реалізованих у віртуальних АРМ, може 

змінюватися. Наприклад, коли спеціаліст з обліку виробничих запасів 

тимчасово заміщує касира, його АРМ одразу ж перебудовується для 

виконання додаткових функцій. Бухгалтер отримує доступ до всіх 

кореспонденцій по рахунку 30 “Каса”, касових звітів разом з рахунками і 

операціями з обліку матеріалів. При такий організації праці у випадку 

необхідності не потрібно одночасно використовувати декілька окремих АРМ 

з конкретних ділянок обліку. Система стає більш гнучкою. 

Використання комп’ютерних мереж призвело до різкого зменшення 

кількості управлінців середнього рівня та появи нового типу організаційних 

структур бізнесу – мережевого (див. п. 1.2) Така побудова організацій та 

підприємств суттєво змінює і структуру облікового апарату. Використання 

трьох програмно-апаратних частин: а) Internet-технологій; б) віртуальних 

АРМ; в) якісних ліній зв’язку дозволяє для працівників другого відділу 

бухгалтерії – бухгалтерів-контролерів – перейти до роботи поза межами 

підприємства. При цьому робочий колектив бухгалтерії у випадку 

підключення комп’ютерів до Internet може бути розподілений по великій 

території. Це відкриває широкі можливості для залучення експертів з інших 

підприємств, спеціалізованих фірм, а також використання працівників, які 

працюють за сумісництвом вдома, що зменшує витрати на оренду 

приміщення, електроенергію, воду, опалення тощо. 
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Цікавим є той факт, що у розвинутих країнах часто одна бухгалтерсько-

консалтингово-аудиторська фірма веде бухгалтерський облік десятків і 

сотень своїх корпоративних клієнтів. Як зазначає С. Туріщев [279], не лише в 

США і Західній Європі, але й у Польщі суб’єкти малого підприємництва, 

орендуючи, наприклад, приміщення у так званих “бізнес-інкубаторах”, для 

ведення бухгалтерського обліку користуються послугами спеціалізованого 

“інкубаторного” підрозділу. Малому підприємству це може коштувати 

менше, ніж утримувати власну бухгалтерію чи бухгалтера. В цьому випадку 

за підприємством залишається формування банківських, касових та інших 

первинних документів, які супроводжують господарську діяльність і 

періодично передаються кур’єром до спеціалізованої фірми. Обробка 

первинних документів та складання всієї бухгалтерської і податкової 

звітності, звичайно, із застосуванням комп’ютерних програм, а також 

спілкування у випадку необхідності з податковими інспекторами є справою 

цього “зовнішнього” бухгалтера. 

4.4. Вплив Internet-технологій на організацію 

бухгалтерського обліку 

Одним із технічних засобів, який суттєво 

впливає на організацію комп’ютерного 

бухгалтерського обліку, є комп’ютерні 

обчислювальні мережі. Комп’ютерна мережа – це 

сукупність програмних, технічних і комунікаційних засобів, які 

забезпечують ефективний розподіл обчислювальних ресурсів [2, с. 177]. 

Детально види комп’ютерних мереж розглянуті нами в попередніх 

працях [45]. На підприємствах застосовують локальні обчислювальні мережі 

(ЛОМ), які забезпечують об’єднання певної кількості комп’ютерів, 

розміщених на відстані до 2 км один від одного і встановлених 

безпосередньо на місцях, де виникає, збирається, оброблюється і 

використовується облікова інформація, а також глобальні обчислювальні 

мережі. Момент, коли локальна мережа перетворюється на глобальну, точно 

не визначений, проте вважають, що глобальна мережа, як правило, 

створюється за допомогою ліній зовнішнього телефонного зв’язку або 

супутникових каналів. З’єднувати комп’ютери із застосуванням телефонних 

ліній дозволяє такий пристрій, як модем (модулятор-демодулятор). 

Комп’ютерні обчис-

лювальні мережі на 

підприємствах 
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Використання модему дозволяє передавати повідомлення безпосередньо з 

одного комп’ютера на інший, користуватися можливостями електронної 

пошти і підключатися до світової мережі Internet, що надає доступ до 

великого обсягу різноманітної інформації (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 
Класифікація мережевих технологій  

Спеціалізація 
Спосіб 

організації 
Спосіб зв’язку Комп’ютери 

Охоплення 

території 

– Універсальні 

– Спеціалізо-  

вані 

– Однорангові 

(однорівневі) 

– Дворівневі 

– Кабельні 

– Безпровідні 

– Супутникові 

– Одного типу 

– Різних типів 

– Локальні 

– Терито-

ріальні 

(регіональні) 

– Державні 

– Глобальні 

Використання комп’ютерних мереж може значно підвищити 

ефективність роботи всіх категорій працівників, які використовують 

комп’ютери, в тому числі і бухгалтерів. Однак, як свідчать статистичні дані, 

далеко не на всіх підприємствах Житомирської області, де є більше, ніж один 

комп’ютер, встановлені обчислювальні мережі (рис. 4.31).  
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Рис. 4.31. Кількість комп’ютерів та локальних обчислювальних мереж на 

підприємствах Житомирської області (2000 р.) 

Перспективним напрямком у створенні КСБО є використання 

“мережевих” комп’ютерів – МК (network computer  – NC, на противагу РС – 

personal computer). Сама ідея мережевого комп’ютера дуже проста: 

максимально дешевий, без твердого диску комп’ютерний термінал, 

підключений до Internet або до ЛОМ [178, 294]. В результаті користувач 

може отримати доступ до Internet. Але можливості МК не вичерпуються 
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переглядом Web-сторінок і обміном електронною поштою. Теоретично 

користувач може завантажити з ЛОМ або Internet і запустити на своєму 

терміналі будь-яку програму. Переваги та недоліки мережевих комп’ютерів у 

порівнянні з персональними показані в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 
Порівняльна характеристика персональних та мережевих 

комп’ютерів 

Параметри 
Персональний комп’ютер 

(ПК) 

Мережевий комп’ютер 

(МК) 

1. Ціна Близько 1000 – 3000 дол. Близько 400-600 дол. 

2. Витрати на 

адміністрування 

(встановлення програм та 

їх налагодження) 

Значні витрати на 

адміністрування (в Україні –

близько 300 дол. на рік) 

Не потребує 

адміністрування 

3. Робота в мережах 

Можливість працювати як в 

автономному режимі, так і в 

мережах 

Вимагає наявності 

локальної мережі та 

використання серверів 

4. Можливість 

поліпшення конфігурації 

Можливість оновлення 

конфігурації (Upgrade) 

Немає можливості 

оновлення 

 

Основною перевагою МК є його низька ціна. За рахунок того, що 

користувач купує комп’ютер обмеженої конфігурації – без накопичувача на 

твердих магнітних дисках, дисководів, додаткових з’єднань для підключення 

допоміжних пристроїв, цей комп’ютер коштує близько 500 дол. США, що в 

3-5 разів менше вартості повноцінного персонального комп’ютера. Крім 

того, велике підприємство в розвинутих країнах в рік в середньому витрачає 

на один комп’ютер приблизно 9000 дол., в тому числі лише 1,5 тис. дол. на 

апаратуру [99, с. 175]. Тобто на так зване “адміністрування” роботи мережі і 

програмне забезпечення витрачається близько 7,5 тис. дол. Концепція 

“мережевої комп’ютеризації” побудована на зниженні сукупної вартості 

володіння комп’ютером за рахунок віртуалізації бізнес-функцій при 

використанні нових технологій і програмного продукту. Більше того, замість 

персоналізації комп’ютерів корпорація “Intel” запропонувала концепцію 

“підключеного комп’ютера” (connected PC, СРС), яка об’єднує багато 

обчислювальних і комунікаційних засобів разом. 

Отже встановлення на робоче місце облікового працівника МК замість 

звичайного персонального комп’ютера дозволить підприємству заощадити 

до 1000 дол., а таких робочих місць в кожному великому підприємстві 

десятки і сотні. І найголовніше, подібні АРМ, за словами С. Мак-Нілі, 

керівника корпорації Sun, – це “клієнти, що не потребують адміністрування” 
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[178]. Це має принципове значення, тому що витрати на адміністрування в 

мережі більше, ніж коштують комп’ютери. Для підприємств з великою 

кількістю комп’ютерів, з’єднаних у мережу, привабливість МК полягає не 

тільки і не стільки у низькій ціні, скільки у відсутності витрат на 

адміністрування. Таким чином, майже всі звичайні офісні персональні 

комп’ютери, робочі місця секретарів, менеджерів, бухгалтерів можна 

замінити на МК.  

Використання мережевих комп’ютерів для роботи з Internet в Україні 

поки що не є реальним через відсутність розвинутої інфраструктури послуг 

Internet та поганої якості ліній зв’язку. Але МК слід широко використовувати 

на великих підприємствах, що використовують Intrаnet – ЛОМ, але 

побудовані із використанням Intеrnet-технологій. При необхідності до 

кожного робочого місця в офісі можна провести кабельний канал з більш 

високою пропускною здатністю, ніж телефонна лінія. Такі комп’ютери 

можуть знайти широке застосування як мережеві робочі станції для 

користувачів-клерків (це перш за все бухгалтери, операціоністи і секретарі).  

Реально перехід підприємств на використання мережевих комп’ютерів 

при створенні локальних мереж може початися тільки при наявності 

потужних програмних продуктів, що здатні працювати, використовуючи 

Internet-стандарти передачі даних. Такі програмні продукти можуть 

з’явитися шляхом перенесення існуючого програмного забезпечення на мову 

програмування Java. Для українського ринку сигналом до початку масового 

впровадження NC може бути створення Internet-версій найпоширеніших 

бухгалтерських і офісних програм (“1С:Бухгалтерия”, RS-Balance, 

“Галактика”, Microsoft Office). 

 

Є багато напрямків використання 

мережевих технологій в бухгалтерії. Наприклад, 

одним з найбільш поширених сьогодні засобів 

збору інформації є її пошук в Internet. Можливо переглядати інформацію про 

технічні характеристики товарів на Web-сторінках виробників, порівнювати 

ціни на товари і послуги різних постачальників, одержувати довідкову 

інформації про адреси, телефони, розклади тощо. Це є корисним для відділів 

постачання і збуту, і це може бути корисним для бухгалтерії, наприклад, при 

пошуку нормативних документів або для спілкування з колегами [156, c. 44-

Передача облікової 

інформації в Internet 

 



історія,  теорія, перспективи  

 353 

45]. За даними американської компанії “Sage” і тижневика “Accountancy 

Age”, більшість американських бухгалтерів проводить за комп'ютером не 

менше половини свого робочого дня, причому 80 % з них використовують 

бухгалтерське програмне забезпечення, а 69 % мають доступ до Internet. 

Використання Internet варіюється від електронної пошти (82 %) і пошуку 

професійної інформації (44 %) до надання звітів про свою діяльність (15 %) і 

проведення маркетингових досліджень (16 %) [48]. 

В організації обліку інформаційне забезпечення бухгалтерії займає 

значне місце. Саме тому ще у 1977 році проф. С.І. Волков [62] пропонував 

створити в бухгалтерії інформаційно-аналітичний (юридичний) відділ, задача 

якого – інформування працівників бухгалтерії щодо виходу нових 

нормативних актів, передових методів роботи технічних засобів тощо. Ці ж 

задачі можуть бути виконані із застосуванням Internet, адже всі, хто 

користується Internet, потрібну інформацію отримують винятково звідти та 

припиняють користуватися звичайними довідниками і бюлетенями – в 

Internet можна отримати практично моментальний доступ до мільйонів 

банків даних, фотографічної, аудіо- і відеоінформації. І головне, через 

Internet можна зв’язатись з урядовими та науковими організаціями, 

навчальними закладами і комерційними структурами – від міжнародних 

корпорацій до індивідуально працюючих фахівців в усьому світі.  

Іншою цікавою можливістю є подання фінансової та податкової 

звітності зацікавленим користувачам в електронному  вигляді – із 

застосуванням електронної пошти. В Україні вже був випадок, коли 

податкова адміністрація згідно з наказом ДПАУ № 581 [113] вимагала здачі 

окремих форм звітності на дискетах. Теоретично, передачу звітів в 

електронному вигляді в цьому випадку можна було б здійснювати і через 

модем. Тобто підприємці та бухгалтери можуть відправити необхідну 

інформацію податківцям, не виходячи з офісу. Зрештою, так давно вже 

працюють в розвинутих країнах. Як зазначається в [266], більшість 

американських компаній використовують Internet для підтримки зв'язків з 

інвесторами і, насамперед, для подання не тільки податкової, але й 

фінансової звітності в електронній формі. Цьому сприяє і те, що на екрані 

комп’ютера дані можуть бути представлені в більш зручній для користувачів 

формі, наприклад, шляхом використання гіпертекстових документів, 

побудованих із використанням Internet-технологій. 
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Гіпертекстові звіти дозволяють простим натисканням клавіш 

деталізувати зведені облікові показники в необхідних розрізах. Приклад 

структури такого звіту представлений на рис. 4.32. 

 

1. Земельні ділянки 

2. Будинки і споруди 

3. Машини та обладнання 

1. Матеріали 

2. Паливо 

3. Запасні частини 

 

1. Прибутковий податок з 

громадян 
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1. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

Основні засоби 
 

2. Оборотні активи 

Запаси 

Пасив 
4. Поточні зобов’язання 

Розрахунки за податками і платежами 

 

Рис. 4.32. Схематичне зображення гіпертекстового звіту (Баланс) 

Недоліком звітів, розташованих на Web-сайтах в Internet є те, що їх 

можна легко змінити. Паперова, відповідним чином завірена копія звіту не 

може бути легко виправлена. 

В майбутньому оприлюднення звітів в Internet вплине на методи 

проведення аудиторських перевірок і перерозподіл обов’язків серед 

працівників аудиторських фірм для виконання цієї функції. Ми не вважаємо, 

що це питання найближчого майбутнього для України, але впевнені, що воно 

знаходиться на порядку денному найбільших аудиторських фірм, які 

думають про розвиток своєї діяльності. Перспективним напрямком 

застосування Internet-технологій в аудиті є також створення мережевої бази 

даних зразків та моделей фінансової звітності, до яких аудитор мав би 

можливість звертатися в режимі on-line безпосередньо при перевірці 

звітності підприємств. 

На жаль, сьогодні на підприємствах Житомирської області майже 

зовсім не використовуються можливості Internet-технологій. Тільки 6 зі 116 

обстежених (5 %) підприємств мають вихід до всіх послуг Internet, і тільки 17 

(15 %) – користуються електронною поштою (рис. 4.33).  
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Тільки електронна
пошта

8%
Internet не

використовують

87%

Всі види послуг

5%

 

Рис. 4.33. Використання Internet підприємствами Житомирської області (2000 р.) 

Така ситуація викликана незначним поширенням мережі Internet в 

Україні в цілому. Загальна кількість активних користувачів Internet в Україні 

сьогодні близько 100 тис. (якщо враховувати користувачів, що працюють в 

мережі епізодично – 200 тис.). В середньому по Україні за станом на 1998 рік 

до Internet мав доступ один з 500 користувачів (у Фінляндії, наприклад, 

кожний 3-й) [161]. 

 

Однією з важливих проблем при організації 

бухгалтерського обліку є встановлення належних 

інформаційних зв’язків між працівниками 

бухгалтерії, між бухгалтерією і оперативними 

підрозділами підприємства, працівниками бухгалтерії та зовнішнім світом. 

Під час опитування бухгалтерів підприємств Житомирської області був 

поставлений ряд запитань стосовно наявності у підприємств географічно 

відокремлених підрозділів. Результати опитування наведені у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 
Наявність відокремлених підрозділів на підприємствах Житомирської 

області 

Наявність відокремлених підрозділів 1998 р. 

За кордоном – 

В інших містах України 11 з 110 (10%) 

В межах міста  26 з 110 (23,64%) 

В межах міста і по Україні 5 з 110 (4,55%) 

Всього у підприємств є відокремлені підрозділи 42 з 110 (38,18) 

 

Для підприємств, які мають в своєму складі географічно відокремлені 

підрозділи (38 %), актуальною є проблема оперативного зведення облікових 

даних. Як видно з таблиці, значна частина підприємств потребує 

оперативного обміну бухгалтерською інформацією між географічно 

Internet-технології в 

організації роботи 

облікового апарату 
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відокремленими підрозділами. Обмін інформацією між підрозділами 

підприємства здійснювався на 16 (38 %) підприємствах поштою, на 

24 (57 %) – кур’єром. Позитивним є той факт, що декілька підприємств 

користуються для цього електронною поштою (рис. 4.34). 

Пошта

38 %

Електронна

пошта

5 %
Кур'єр

57 %

 

Рис. 4.34. Засоби передачі бухгалтерських даних між географічно відокремленими 

підрозділами підприємств  Житомирської області (1998 р.) 

Об’єднання бухгалтерських даних за допомогою традиційних засобів 

зв’язку (пошта, кур’єр, телетайп, телефон) не є ефективним та дешевим. В 

умовах використання комп’ютерно-комунікаційної форми обліку 

альтернативним засобом може стати Internet, і, зокрема, електронна пошта. З 

точки зору користувача електронна пошта дуже схожа на звичайну, але 

пересилає повідомлення електронними каналами зв’язку. Перевагами 

електронної пошти є секретність, низька вартість і висока функціональність, 

а також менший час підготовки листів, висока швидкість доставки, 

можливість приєднувати до листа файли і відправляти один лист багатьом 

користувачам одночасно, прискорення контактів, безпаперове діловодство. 

Про переваги електронної пошти свідчить досвід компанії Міcrosoft, яка 

встановила в своїй штаб-квартирі комп’ютерну мережу, до якої додала 

систему електронної пошти [258, с. 238]. Це дозволило кожному працівнику 

зв’язуватися безпосередньо з виконавчим директором, який, отримавши 

повідомлення, намагається відповісти на нього в той же день. Іншим 

ефективним засобом комунікації можуть стати електронні дошки об’яв, що 

можуть створюватись як за допомогою електронної пошти, так і на базі Web-

вузлів. 

Більш ефективно організувати взаємодію працівників дозволяють 

мережі Intrаnet. Мережею Intranet називають Internet в межах одного 

підприємства. Оскільки в цьому випадку мережа знаходиться у володінні і 

під контролем однієї фірми або окремого підрозділу, то її робота, на відміну 

від Internet, суворо регламентується. Завдяки цьому забезпечується безпека 
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даних. Всі комп’ютери в межах однієї Intranet відомі, а кожний користувач 

має строго визначені права доступу.  

Термін “інтрамережа” (Intranet) надзвичайно швидко поширився в 

комп’ютерному світі, коли підприємства виявили, що вони можуть 

створювати власні, окремі мережі, що базуються на технологіях і стандартах, 

прийнятих в Internet. Використовуючи такі відкриті технології, підприємство 

може майже миттєво надавати своїм співробітникам інформацію незалежно 

від того, де територіально ці працівники знаходяться, причому такий засіб 

передачі інформації є найбільш дешевим з всіх можливих. 

Пошук внутрішньої інформації дійсно необхідний бухгалтерам. 

Наприклад: великій кількості працівників постійно необхідні курси валют – 

отже, бухгалтер підприємства повинен щодня повідомляти цей курс усім 

зацікавленим особам, а вони повинні ці дані зберігати; прайс-листи сьогодні 

оновлюються дуже часто. Працівники, що безпосередньо здійснюють торгові 

операції, мають актуальну копію прайс-листа. Але технічні спеціалісти, які 

обслуговують клієнтів, часто таких прайс-листів не мають; продавці можуть 

не знати деяких технічних характеристик товару. 

Публікація документів в Intranet є найбільш рентабельним і швидким 

засобом серед всіх засобів електронної взаємодії. Кожний працівник, що має 

відповідним чином налаштований АРМ, може читати документи, 

підготовлені в певному форматі і розміщені на сервері Intranet. Створивши 

Intranet, підприємство може по мірі необхідності змінювати зміст 

опублікованих в ній документів з дуже невеликими додатковими витратами. 

Якщо на підприємстві немає Intranet, виникає необхідність змінити і 

скоригувати зміст розісланого користувачам електронного повідомлення, то 

доводиться надсилати кожному з них нове повідомлення. Поштова шухляда 

кожного користувача в такому випадку містить декілька версій електронного 

повідомлення. 

Іншим перспективним напрямком використання Intеrnet-технологій є 

створення в підрозділах підприємства так званих “команд” [258]. В світовій 

практиці менеджменту все більше компаній використовують у вигляді 

“будівельних кубиків” для своєї організації не окремих людей, а команди, 

тобто двох або більше людей, які спільно працюють для виконання певної 

задачі. У випадку застосування Intranet/Intеrnet технологій комунікація між 

членами команд значно спрощується. 
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Мережі Intranet є корисними й при навчанні користувачів КСБО. 

Відділу інформаційних систем не доведеться витрачати час і гроші на 

підготовку і проведення безпосереднього навчання бухгалтерів прийомам 

роботи з КСБО. Одного навчального курсу й одного комплекту документації 

в електронному вигляді вистачить для всіх користувачів.  

Підприємство без особливих витрат може з’єднати свою внутрішню 

мережу Intranet з Internet, після чого віддалені користувачі (наприклад, 

працівники, які знаходяться у відрядженні, або клієнти) отримають 

можливість доступу до внутрішньої мережі через Internet. Такі об’єднані 

мережі отримали назву Ехtranet. Головна особливість організації мереж 

Extranet в тому, що в них велика увага приділяється забезпеченню 

конфіденційності інформації, що передається, і аутентифікації користувачів, 

адже в них забезпечується зв’язок з особами, що знаходяться поза 

підприємством. Підприємство може обмежувати доступ користувачів до 

документів, дозволяючи всім бажаючим переглядати одну частину 

документів, а іншу частину робити доступною тільки для певного кола 

користувачів. Можна також дозволити користувачам локальної мережі вихід 

в Internet, відкривши їм доступ до великого фонду інформації, що містить 

практичні відомості з будь-якої теми. 

Ехtranet можна також використовувати при побудові мережевих 

бухгалтерських програмних систем. При побудові КСБО, що базується на 

комп’ютерно-комунікаційній формі обліку, слід використовувати мову 

програмування Java та прийнятий в Internet протокол обміну даними TCP/IP. 

В цьому випадку облікова інформація, що записується в єдиний Журнал 

операцій бухгалтерської програми, надходить не тільки з АРМ бухгалтерів, 

що підключені до локальної мережі підприємства, але й з локальних 

обчислювальних мереж відокремлених підрозділів та навіть комп’ютерів 

окремих працівників (управлінців, консультантів, контролерів) через Internet 

(див. рис. 4.35). 

При організації серверу Intranet головного підприємства бухгалтери 

філій, представництв, співробітники, що працюють вдома, управлінці, що 

знаходяться у відрядженні або користуються інформацією з бухгалтерських 

програм, будуть працювати з базою даних системи через Internet. Такий 

підхід, що передбачає використання Internet-технологій для організації 

комп’ютерного бухгалтерського обліку, є досить новим. Якщо напрямки 
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використання Internet та Intranet в економіці і бізнесі широко висвітлюються 

на сторінках періодичної преси, зокрема в публікаціях О. Авдуєвського [1], 

Д. Гіббонса [73], І.В. Горіна [79], П. Зав’ялова [106], П. Хоффмана [297], а 

також змістовно представлені в електронному вигляді в мережі Internet [141, 

155, 298], то використання Internet-технологій в бухгалтерському обліку 

майже не висвітлюється. Отже, інтеграція Internet з корпоративними 

офісними та бухгалтерськими програмами – важливий напрямок в розвитку 

інформаційних систем підприємства.  

 

 
 

Рис. 4.35. Структура розподіленої КСБО, що базується на Internet-технологіях 
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Однією з найбільш поширених сьогодні 

форм використання Internet-технологій в 

бізнесі є так звана “електронна комерція”. 

Електронна комерція – це будь-яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія 

між контрагентами відбувається за допомогою електронних засобів. 

Придбання товарів та послуг в системі електронної комерції 

відбувається наступним чином: підприємство встановлює постійно 

працюючий комп’ютер – сервер з виходом до Internet і спеціальне програмне 

забезпечення (створює так званий віртуальний магазин). На екрані 

комп’ютера потенційний клієнт бачить рекламне оголошення з декількома 

варіантами вибору. Вибір одного з них веде до сторінки з іншою 

інформацією на екрані і так далі. Клієнт має можливість подивитись товар в 

трьох проекціях, отримати додаткову інформацію та зробити замовлення. 

Інструменти, якими підприємство може користуватись для реалізації 

можливостей електронної торгівлі, можна умовно поділити на чотири групи: 

спеціалізоване програмне забезпечення, власне Internet-магазин, шлюз в 

систему електронного обміну даними (рис. 4.36). 
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Рис. 4.36. Схема роботи програмного модуля електронної комерції,  

пов’язаного з КСБО 
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У порівнянні зі звичайним магазином, електронний має багато переваг: 

збільшення обсягу продажу завдяки створенню додаткової торгової точки; 

розширення ринку збуту (сьогодні Internet користуються більше 50 мільйонів 

абонентів, причому більша частина з них – за межами України); зменшення 

витрат на збут (витрати на транспортування і торгівлю товарами або 

послугами через електронний магазин менше, ніж через звичайний, торгові 

витрати можуть бути знижені); випередження конкурентів, оскільки процес 

передачі інформації про товари або послуги потенційним покупцям займає 

всього декілька секунд, і у продавця є можливість першим продати товар; 

можливість працювати в будь-якій точці земної кулі, оскільки Internet 

функціонує 24 години на добу, 7 днів в тиждень, 365 днів на рік. 

З точки зору комп’ютерних даних вся інформація, що утворює магазин 

(логотип компанії, інформація про підприємство, каталог продукції тощо), 

створюється на комп’ютері, що належить продавцю або організації, через яку 

продавець підключений до Internet, і на ньому ж зберігається. Комп’ютер, на 

якому записаний магазин, є частиною Internet, і тому він відкритий для будь-

якого користувача мережі, що бажає його відвідати і переглянути дані, що 

там зберігаються. 

З точки зору руху товарів і послуг, знайомства з ними потенційних 

покупців (в даному випадку це частина покупців, що мають доступ до 

Internet) електронні магазини виконують ті ж функції, що і звичайні види 

реклами. Однак на відміну від них електронний магазин не припиняє свою 

діяльність після того, як до нього зникне цікавість (як це відбувається, 

наприклад, з газетною рекламою). Він буде працювати, пропонуючи свої 

послуги стільки часу, скільки запланує продавець, не обмежуючи 

відвідувачів часом перегляду. Електронні магазини також пропонують 

інтерактивні засоби спілкування з покупцем, які базуються на мультимедіа-

технологіях, включаючи обробку замовлень. 

З точки зору бухгалтерського обліку програмне забезпечення Internet-

магазину таким чином з’єднується з КСБО підприємства, що проводки 

формуються автоматично, наприклад, при відвантаженні товару покупцю. В 

цьому випадку клієнт сам заповнює на екрані свого комп’ютера бланки 

замовлень, і таким чином ініціює проводки з реалізації товарів та списання їх 

собівартості. Тут функції бухгалтера перекладаються на покупця, що 

взаємодіє з електронним магазином і, опосередковано, з КСБО підприємства. 
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Підсумки по розділу 4 

Організація бухгалтерського обліку потребує певних передумов. 

Першою передумовою організації обліку є ефективна організація управління 

підприємством в цілому. На підприємствах можна організувати облік і без 

застосування комп’ютерів, але лише за умови належної організації 

управління підприємством. Більше того, в конкретних економічних умовах 

може виявитися більш ефективним надати перевагу інвестиціям в 

удосконалення ручних операцій із документами, а не у комп'ютерні системи. 

В більшості випадків для належної організації бухгалтерського обліку 

необхідні дві основні передумови: а) ретельне вивчення особливостей 

бізнесу; б) висока кваліфікація головного бухгалтера. Можна виділити також 

декілька передумов, специфічних для організації саме комп’ютерного 

бухгалтерського обліку: а) наявність грошових коштів для інвестицій в 

створення та експлуатацію інформаційної системи; б) зацікавленість 

директора та головного бухгалтера підприємства у впровадженні 

інформаційних систем. 

Комп’ютерний бухгалтерський облік на підприємствах різного розміру 

має свою специфіку. Наприклад, за методологією бухгалтерського обліку 

великі підприємства характеризуються великим штатом працівників 

бухгалтерії і планово-фінансових служб, вузькою спеціалізацією кожного 

працівника на своїй ділянці, різноманітним потоком первинних і звітних 

документів і чітко відпрацьованою технологією їх обробки. В плані 

обслуговування основного виробництва бухгалтерії великих і середніх 

підприємств за специфікою задач документообігу сильно інтегровані з 

іншими підрозділами підприємства – як економічними, так і технічними.  

На відміну від великих підприємств, на малих підприємствах основна 

увага приділяється веденню фінансового обліку, який по трудомісткості і 

значенню займає чільне місце. При створенні бухгалтерських інформаційних 

систем на невеликих підприємствах використання комп’ютерів дозволяє 

автоматизувати всі процедури по обробці інформації на одному робочому 

місці бухгалтера. 
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Створення КСБО на великих підприємствах відбувається в три етапи: 

вивчення особливостей господарської діяльності підприємства; проектування 

системи і узгодження проекту; впровадження та удосконалення системи. На 

першому етапі силами самого підприємства проводиться експрес-обстеження 

підприємства та визначення попереднього бюджету створення комп’ютерної 

інформаційної системи, а також укладається договір з генеральним 

підрядником. На другому етапі консалтингова фірма – системний інтегратор 

спільно зі спеціалізованим підрозділом підприємства здійснює роботи з 

реорганізації діяльності підприємства, а також розробляє системний проект 

КСБО. На третьому етапі відбувається укладання угод та постачання 

технічних інструментальних програмних засобів для підтримки нової 

системи, а також організація навчання спеціалістів. 

Створення КСБО базується на ряді принципів. Серед них: економічна 

доцільність, гнучкість, контроль, захист і безпека даних, сумісність, 

універсальність, системний підхід, надійність, збиральне проектування, 

моделювання. 

За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи 

щодо впровадження КСБО. Перший ґрунтується на адаптації інформаційної 

технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. При 

такому підході КСБО пристосовується до організаційної структури в її 

існуючому вигляді і відбувається лише локальна модернізація сформованих 

методів роботи. Другий, значно ефективніший підхід передбачає 

раціоналізацію організаційної структури. Організаційна структура 

оптимізується таким чином, щоб впровадження інформаційної технології 

дало найбільший ефект.  

За комплексністю вирішення облікових завдань розрізняють два 

підходи: підхід, який характеризується виділенням найбільш трудомістких 

задач та їх комп’ютеризацією, і підхід, який передбачає комплексне 

вирішення облікових завдань. Перший підхід може прискорити ведення 

обліку на найбільш трудомістких ділянках, але, оскільки послідовність 

обробки даних не змінюється, суттєвого підвищення ефективності не 

відбувається.  

Одним із характерних недоліків організації обліку, що заважають 

успішній його комп’ютеризації є відсутність системного, комплексного 

підходу до розв’язку проблеми комп’ютеризації задач бухгалтерського 

обліку. Бухгалтерський облік є системним обліком. Його задачі можуть 
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вирішуватися окремо, але вони пов’язані інформаційними каналами, що 

забезпечують повноту результатної інформації. Ігнорування цього факту 

призводить до негативних наслідків. Тому другий підхід передбачає зміни в 

методології бухгалтерського обліку, зокрема використання комп’ютерно-

комунікаційної форми обліку, а через неї – реалізацію можливостей 

комплексної комп’ютеризації облікових функцій.  

З точки зору виконання робіт, до створення КСБО є наступні підходи: 

а) система буде створюватись штатним програмістом або спеціалізованим 

підрозділом підприємства; б) створення програми на замовлення в 

спеціалізованій фірмі; в) придбання універсальної бухгалтерської програми, 

розробленої для масового продажу, що потребує тільки незначної 

модифікації відповідно до потреб конкретного підприємства.  

Жодний програмний продукт, створений на підприємстві його власними 

програмістами, не може бути доскональним, оскільки він створювався на 

одному підприємстві та не пройшов випробування і тестування на різних 

підприємствах. Однак придбані тиражні програмні продукти теж мають 

такий недолік, незважаючи на те, що їх розробляє команда досвідчених 

програмістів, адже саме в силу універсальності такі бухгалтерські програми 

не здатні забезпечити ефективну комп’ютеризацію обліку на конкретному 

підприємстві. Оптимальним є підхід, при якому підприємство купує готовий 

програмний продукт та замовляє весь комплекс послуг з налагодження та 

впровадження.  

Для того, щоб не помилитись у виборі комп’ютерної програми, 

необхідно зробити порівняльний аналіз програм, що є на ринку. Перш за все 

іх треба класифікувати. З точки зору розробників програмного забезпечення 

найбільш повною є класифікація, яка включає такі класи: програми для 

ведення домашньої бухгалтерії, міні-бухгалтерія, універсальні бухгалтерські 

системи (міді-бухгалтерія), локальні автоматизовані робочі місця (АРМ), 

комплекси пов’язаних АРМ, управлінські системи, фінансово-аналітичні 

системи, правові бази даних. Однак, наведений перелік категорій програм 

склався стихійно і тому непридатний для класифікації програмного 

забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм. 

Найкращою є класифікаційна система, яка передбачає чітке групування 

програмного забезпечення за певними ознаками (див. рис. 4.15). 
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Перелік вимог до бухгалтерських програм – це складний комплекс 

функціональних, технічних, комерційних та ергономічних питань. Різні 

групи користувачів формують свої вимоги до програм. І чим більшій 

кількості цих вимог відповідає програма, тим на більш високому рівні вона 

знаходиться. Однак, вимоги бізнесу до автоматизованих облікових систем 

тільки у незначному ступені відрізняються на підприємствах різних галузей. 

Розмір підприємства є єдиною ознакою, що суттєво впливає на вимоги до 

автоматизованих систем. 

Найкраще дозволяють налагоджувати КСБО та відповідають принципу 

гнучкості програми, які побудовані за трирівневою архітектурою. При цьому 

кожен рівень може створюватись і налагоджуватись різними фірмами та 

групами спеціалістів із застосуванням різних мов програмування. 

Існує два типи вбудованих програмних мов комп'ютерних систем 

бухгалтерського обліку: високо- і низькорівневі. До першого типу належать 

ті мови, що описують розрахункові алгоритми в економічних термінах з 

використанням спеціалізованих конструкцій, що враховують особливості 

групування й інтерпретації синтетичних рахунків і об'єктів аналітичного 

обліку. Низькорівневими є ті мовні компоненти, що дозволяють 

розширювати базові можливості програми шляхом опису розрахункових 

алгоритмів у термінах полів бази даних на основі професійних засобів 

розробки програм. У більшості програмних систем бухгалтерського обліку 

застосовуються, в першу чергу, високорівневі мовні засоби. Через 

специфічний характер інформаційних об’єктів у мовах бухгалтерських 

програм тут часто використовуються спеціальні форми побудови циклів, 

орієнтовані на процес перебору аналітичних рахунків і рядків документів. 

Низькорівневі мовні засоби можуть застосовуватися тільки програмістами. 

Проте бухгалтеру не можна однозначно відкидати подібні засоби, оскільки це 

більш потужний засіб доповнення програми новими функціями, ніж вбудовані 

високорівневі мови, що часто мають чимало принципових обмежень. 

Великою проблемою при створенні КІСП і КСБО є визначення витрат і 

прибутків при впровадженні та експлуатації систем. З метою більш точного 

визначення витрат на інформаційні технології в розвинутих країнах 

використовують метод обліку загальної вартості володіння. Загальна вартість 

володіння містить у собі не тільки витрати на придбання того або іншого 

компонента, але й витрати на його ремонт, модернізацію, видаткові 

матеріали, обслуговування тощо.  
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У складі персоналу КСБО розрізняють спеціалістів, які експлуатують 

комп’ютерну систему бухгалтерського обліку, і спеціалістів, які її 

створюють. Перелік спеціалістів, які експлуатують автоматизовану систему 

бухгалтерського обліку, невеликий і включає бухгалтерів підприємства, які 

виконують поточну роботу на комп’ютерах; спеціалістів з інформаційних 

систем; осіб, які використовують інформацію, одержану за допомогою 

системи – директора, керівників підрозділів. Набагато ширшим є перелік 

спеціалістів, які беруть участь у створенні системи. Окрім консультантів з 

інформаційних систем до процесу залучаються всі працівники бухгалтерії, 

майже всі керівники підрозділів і, відповідно, вище керівництво. Дуже 

важливо користуватися при цьому послугами професійних аудиторів. 

Безпосереднє створення КСБО забезпечується взаємодією таких категорій 

працівників: користувачів, проблемних програмістів, системних програмістів 

та системних інтеграторів. 

Для правильної організації бухгалтерського обліку необхідно, щоб 

апарат бухгалтерії мав відповідну структуру, яка передбачає групування 

облікових робіт за певними ознаками. Структура облікового апарату 

залежить від таких основних факторів: обсягу господарської діяльності, 

чисельності працівників, кількості найменувань товарно-матеріальних 

цінностей, числа постачальників і споживачів, кількості первинних 

документів, використання в бухгалтерському обліку засобів обчислювальної 

техніки тощо. 

Існують чотири організаційні форми побудови облікового апарату: 

а) централізована, при якій на підприємстві створюється єдиний обліковий 

центр – центральна бухгалтерія або відділ обліку і звітності, до якого 

передаються для обробки оформлені матеріально відповідальними особами 

або іншими оперативними працівниками первинні документи; 

б) децентралізована, при якій крім центральної бухгалтерії в кожному 

підрозділі створюють облікові відділи, куди здають документи матеріально 

відповідальні особи. В цих відділах документи перевіряють, реєструють, а в 

кінці звітного періоду за цими даними складають баланси та іншу 

підсумкову звітність, яку передають до центральної бухгалтерії для 

узагальнення; в) неповна централізація, при якій створюють і центральну 

бухгалтерію, і облікові осередки в підрозділах, що не ведуть регістрів 

аналітичного і синтетичного обліку, а тільки приймають, перевіряють і 



історія,  теорія, перспективи  

 367 

групують документи для передачі їх до центральної бухгалтерії; г) форма 

централізованих бухгалтерій, яку використовують в групах економічно 

однорідних підприємств.  

Окрім форм побудови облікового апарату, розрізняють також принципи 

розподілу праці облікових працівників. Основними з них є функціональний 

та оперативно-виробничий. Функціональний принцип розподілу праці 

заснований на технічних елементах облікової роботи, тобто на видовому 

поділі праці, коли кожному працівнику доручається виконання однорідних 

операцій (приймання документів, їх обробка, записи в регістри обліку). 

Оперативно-виробничий принцип передбачає розподіл обліку по локальних 

ділянках: облік запасів, необоротних активів, розрахунків, облік витрат на 

виробництво тощо.  

Використання обчислювальної техніки призвело до якісно нових 

тенденцій в побудові структури облікового апарату. Першою характерною 

відмінністю є використання автоматизованих робочих місць (АРМ) 

бухгалтера. Специфічним є те, що АРМ бухгалтера потребує створення 

технології, яка передбачає участь широкого кола працівників підприємства – 

бухгалтерів, операторів, секретарів, комірників, керівників та інших 

спеціалістів – в обробці облікової інформації – введенні даних, формуванні 

первинних документів, візуальному контролі вхідних даних, складанні форм 

вихідних документів, яке здійснюються на робочому місці за допомогою 

персонального комп’ютера.  

Іншою характерною рисою є трансформація форм побудови облікового 

апарату. Розглядаючи поняття централізації та децентралізації стосовно як 

автоматизованого бухгалтерського обліку, так і безкомп’ютерних способів 

обробки облікової інформації, слід мати на увазі, що вони є досить 

умовними. Реально не може існувати повністю централізована система, так 

само як і повністю децентралізована система є недієздатною. Можна 

говорити про ступінь централізації і децентралізації як про оптимальне 

поєднання цих процесів при певних умовах. В умовах комп’ютеризації 

обліку виконання облікових функцій полягає в накопиченні і централізованій 

обробці облікових даних в єдиному центрі і децентралізованому введенні 

первинної інформації в базу даних програми та використанні результатних 

облікових показників. Первинна необроблена інформація вводиться 

безпосередньо з робочих місць – на промисловому підприємстві це можуть 

бути АРМ в цехах основного і допоміжного виробництв, коморах, відділах 
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збуту, інших підрозділах. Тому при визначенні структури бухгалтерії одним 

з найважливіших факторів, що береться до уваги, є можливість здійснення 

контролю за достовірністю облікових даних і надійністю інформаційних 

зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між бухгалтерією та підрозділами 

підприємства.  

Зважаючи на це, перспективною є така побудова структури бухгалтерії, 

при якій в її складі замість бухгалтерів з ділянок обліку виділяються два 

основні відділи: відділ інформаційної системи та контрольний відділ. 

Перший відділ – інформаційний – забезпечує взаємозв’язок із структурними 

підрозділами і складається з відповідної групи працівників, до якої належать 

інженери-програмісти та бухгалтери-консультанти, що допомагають 

технічним працівникам вводити первинну інформацію. До його функцій 

належить поповнення інформаційної бази та поточне налагодження 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку. До другого відділу – 

контрольного – належить група бухгалтерів-контролерів, які безпосередньо 

не вводять облікову інформацію до бази даних, але здійснюють контроль за 

правильністю її введення і, при необхідності, коригують. Окрім наведених 

функцій до компетенції контролерів входить розробка і перевірка виконання 

облікової дисципліни, складання звітності, складання кошторису і контроль 

його виконання, складання нормативних і фактичних калькуляцій та їх оцінка. 

Подальше удосконалення структурної побудови бухгалтерії викликане 

також і зміною в засобах побудови АРМ. Сучасні програмні продукти 

дозволяють будувати структуру бухгалтерії на основі “віртуальних” АРМ. 

Віртуальне АРМ – це реалізація правил ведення обліку за допомогою 

функцій програми і прав доступу користувача до бази даних.  

Використання комп’ютерних мереж призвело до різкого зменшення 

кількості управлінців середнього рівня та появи нового типу організаційних 

структур бізнесу – мережевого. Така побудова організацій та підприємств 

суттєво змінює і структуру облікового апарату. Використання трьох 

програмно-апаратних частин: а) Internet-технологій; б) віртуальних АРМ; 

в) якісних ліній зв’язку дозволяє для працівників другого відділу 

бухгалтерії – бухгалтерів-контролерів – перейти до роботи поза межами 

підприємства. При цьому робочий колектив бухгалтерії у випадку 

підключення комп’ютерів до Internet може бути розподілений по великій 

території. Це відкриває широкі можливості для залучення експертів з інших 

підприємств, спеціалізованих фірм, а також найму працівників, які працюють 
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за сумісництвом вдома, що зменшує витрати підприємства на оренду 

приміщення, електроенергію, воду, опалення тощо. 

Основні особливості організації облікової роботи в умовах застосування 

КСБО наведені в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 
Особливості організації облікової роботи в КСБО 

Складові організації 

облікової роботи 

Способи обробки облікової інформації 

Ручний, механізований Комп’ютерний 

1 2 3 

1. Встановлення загаль-

ної схеми побудови 

облікового апарату 

При паперовому способі – 

вибір однієї з схем побудови 

облікового апарату та його 

роботи (централізованої або 

децентралізованої); при меха-

нізованому – використання 

обчислювальних центрів в 

умовах централізації та АРМ 

бухгалтера – в умовах децен-

тралізації 

За допомогою комп’ютерних 

обчислювальних мереж облі-

кові дані вводяться до бази 

даних деценралізовано, а 

накопичуються, обробля-

ються та контролюються 

централізовано  

2. Визначення опти-

мальної структури облі-

кового апарату (розпо-

діл облікової праці за 

ділянками обліку) 

Розподіл праці за опера-

тивно-технічною або фун-

кціональною ознакою; наяв-

ність двох категорій праців-

ників: бухгалтерів та рахівни-

ків (операторів обчислюваль-

них машин)  

Розподіл праці переважно за 

функціональною ознакою; 

наявність двох категорій 

облікових працівників: опе-

раторів, що вводять дані, і 

бухгалтерів-контролерів, що 

виконують логічні облікові 

функції  

3. Набір кадрів та їх 

навчання 

Набір працівників із навич-

ками ведення бухгалтерсь-

кого обліку в умовах 

паперового способу обробки 

облікової інформації; озна-

йомлення їх із особливостями 

діяльності підприємства 

Набір облікових працівників 

також із елементарними 

знаннями комп’ютерної тех-

ніки, навчання їх особливос-

тям порядку ведення обліку, 

що реалізований в програм-

ній системі 

4. Організація робочих 

місць бухгалтерів 

Організація окремих робочих 

місць бухгалтерів або їх АРМ  

Організація АРМ, технологіч-

них ланцюжків обробки 

інформації та їх комп’юте-

ризація 

5. Раціональне розташу-

вання облікового апарату  

Розташування у безпосеред-

ньому сусідстві підрозділів та 

облікових працівників, які 

часто взаємодіють; розмі-

щення бухгалтерії в цілому та 

її частин на близькій відстані 

до оперативних підрозділів 

підприємства тощо 

В бухгалтерії, як в окремому 

підрозділі, знаходяться тільки 

бухгалтери, які займаються 

підсумковим узагальненням 

та контролем облікової 

інформації; решта облікових 

працівників розміщені безпо-

середньо в місцях здійснення 

господарських операцій 
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1 2 3 

6. Встановлення інфор-

маційних зв’язків всере-

дині бухгалтерії і між 

бухгалтерією та опера-

тивними підрозділами 

підприємства, а також із 

зовнішнім світом  

Встановлення правил діло-

водства і створення схем та 

графіків документообігу 

Застосування засобів елек-

тронного діловодства (проце-

дур створення, заповнення та 

розсилки електронних доку-

ментів); широке використан-

ня Internet-технологій 

 

Одним із технічних засобів, який суттєво впливає на організацію 

комп’ютерного бухгалтерського обліку, є комп’ютерні обчислювальні 

мережі. Комп’ютерна мережа – це сукупність програмних, технічних і 

комунікаційних засобів, які забезпечують ефективний розподіл 

обчислювальних ресурсів. Є багато напрямків використання мережевих 

технологій в бухгалтерії. Наприклад, одним з найбільш поширених сьогодні 

засобів збору інформації є її пошук в Internet. Можливо переглядати 

інформацію про технічні характеристики товарів на Web-сторінках 

виробників, порівнювати ціни на товари і послуги різних постачальників, 

одержувати довідкову інформації про адреси, телефони, розклади тощо. Це є 

корисним для відділів постачання і збуту, і це може бути корисним для 

бухгалтерії, наприклад, при пошуку нормативних документів або для 

спілкування з колегами.  

Іншою цікавою можливістю є подання фінансової та податкової 

звітності зацікавленим користувачам в електронному  вигляді. Цьому сприяє 

і те, що на екрані комп’ютера дані можуть бути представлені в більш зручній 

для користувачів формі, наприклад, шляхом використання гіпертекстових 

документів, побудованих із використанням Internet-технологій. 

Однією з найбільш поширених сьогодні форм використання Internet-

технологій в бізнесі є так звана “електронна комерція”. Електронна 

комерція – це будь-яка форма ведення бізнесу, в якій взаємодія між 

контрагентами відбувається за допомогою електронних засобів. З точки зору 

бухгалтерського обліку програмне забезпечення Internet-магазину таким 

чином з’єднується з КСБО підприємства, що проводки формуються 

автоматично, наприклад, при відвантаженні товару покупцю. В цьому 

випадку клієнт сам заповнює на екрані свого комп’ютера бланки замовлень, і 

таким чином ініціює проводки з реалізації товарів та списання їх 

собівартості.  
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ВВииссннооввккии   

Сьогодні інформація є важливим виробничим ресурсом, без якого 

неможлива управлінська діяльність. Відповідно, великого значення набувають 

методи обробки та використання інформації, а також технічні засоби, завдяки 

яким стало можливим перетворення даних у інформаційний ресурс.  

Ядром економічної інформації підприємства є облікова інформація, яка 

відрізняється великим обсягом та різноманітністю, складністю логічної та 

відносною простотою арифметичної обробки. При застосуванні комп’ютерів 

обробку економічної інформації здійснює КІСП – комп’ютерна інформаційна 

система підприємства. Вона є сукупністю інформації, методів, моделей, 

технічних, програмних, технологічних засобів та рішень, а також 

спеціалістів, які займаються обробкою інформації і прийняттям 

управлінських рішень в межах підприємства. Центральною ланкою КІСП є 

комп’ютерна система бухгалтерського обліку (КСБО), де хронологічно і 

систематично накопичуються й обробляються дані, пов'язані з обліком, 

контролем, плануванням та аналізом. В другій половині ХХ ст. в 

менеджменті з’явились теорії та концепції,  побудовані саме навколо 

комп’ютерних інформаційних облікових систем, які відіграють значну роль 

на сучасних підприємствах.  За допомогою комп’ютерних інформаційних 

систем формується інформація про процес роботи підприємства, 

зіставляються фактичні і нормативні показники, плануються глобальні і 

локальні напрямки діяльності, розробляються пропозиції по встановленню 

причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування 

ефективності управління підприємством. 

Основою сучасних інформаційних систем підприємств в розвинутих 

країнах є системи планування ресурсів підприємства (ERP–системи). В 

основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного сховища даних, що 

містить усю ділову інформацію, накопичену підприємством в процесі 

здійснення господарських операцій, включаючи фінансову інформацію, дані, 

пов'язані з виробництвом, управлінням персоналом та інші відомості.  

Комп’ютерна бухгалтерія сьогодні повинна забезпечувати комплексне 

вирішення трьох типів задач: а) традиційні задачі бухгалтерського обліку; 

б) облік поточних результатів господарської діяльності (причому тут кожний 

звітний показник зіставляється з нормативним або плановим, виводяться 

відхилення та дається оцінка цих відхилень); в) “облік результатів рішень“, 
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що дозволяє оцінити прийняті рішення. Отже, головна мета функціонування 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку як складової КІСП на 

підприємстві – забезпечити керівництво підприємства фінансовою 

інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі 

альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів.  

Бухгалтерський облік є складною трирівневою системою. Перший 

рівень – методичний, другий – технічний (рівень форми обліку), третій – 

організаційний. На методичному, базовому рівні систему бухгалтерського 

обліку утворюють факти господарської діяльності, що реєструються та 

узагальнюються на бухгалтерських рахунках. Обробка та реєстрація фактів 

господарської діяльності призводять до створення різних форм обліку (другий 

рівень системи бухгалтерського обліку). Взаємодія облікових працівників в 

процесі ведення обліку вимагає управління в бухгалтерії, що відбувається на 

третьому, організаційному рівні системи бухгалтерського обліку. 

Організація бухгалтерського обліку є цілеспрямованою діяльністю 

керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню і 

вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення 

інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів. Вона складається з трьох 

пов’язаних частин (етапів), що відповідають трьом рівням системи 

бухгалтерського обліку, та охоплює весь бухгалтерський облік як 

технологічний процес, в якому поєднується жива праця облікових 

працівників, засоби праці – технічне забезпечення бухгалтерського обліку, а 

також специфічні предмети праці – бухгалтерські документи. 

В системі функцій менеджменту, серед яких планування, організація, 

мотивація, контроль, координація, а також інформування та прийняття 

рішень. бухгалтерський облік та його організація належать до різних функцій 

управління: бухгалтерський облік – до інформування, а організація 

бухгалтерського обліку – до організації. 

Впровадження комп’ютерної техніки в бухгалтерському обліку не 

вносить суттєвих змін до принципів облікової реєстрації, що склалися в 

умовах паперової обробки облікової інформації, але техніка збору і обробки 

інформації удосконалюється. Кожний з елементів методу бухгалтерського 

обліку, серед яких – документування господарських операцій, відображення 

облікової інформації за допомогою подвійного запису на рахунках, 

інвентаризація та інші, зберігає своє значення, однак за формою, як правило, 

змінюється. Обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на 
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визначний фактор організації обліку, забезпечуючи раціональну організацію 

облікових даних, одноразове їх отримання та передачу по всіх напрямках. 

Найбільші зміни в теорії обліку при його комп’ютеризації відбуваються 

в формі бухгалтерського обліку.  

Форму обліку однозначно характеризують облікові регістри. Регістр як 

носій зведеної інформації в паперових формах обліку виконує багато 

функцій одночасно. Електронний обліковий регістр поєднує три складові 

частини, призначення яких дещо відрізняється: а) комп’ютерну базу даних з 

певною структурою, призначеною для накопичення та зберігання облікової 

інформації на технічних носіях; б) змінні величини, тимчасово створені в 

пам’яті комп’ютера для систематизації та узагальнення облікових даних – 

бухгалтерські рахунки; в) відеограми та машинограми, призначені для 

відображення згрупованої та систематизованої облікової інформації. 

Форми обліку, що передбачають застосування комп’ютерів, дозволяють 

ефективно задовольнити вимоги розподілу облікової праці, аналітичності та 

оперативності. Їх особливістю є те, що вони не існують без конкретної 

комп’ютерної програми. Комп’ютерні форми обліку реалізуються за 

допомогою програмно реалізованих алгоритмів, які формують як вигляд 

регістрів, так і послідовність облікових записів. 

При застосуванні комплексної КІСП поняття форми обліку переходить 

в поняття комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО), що має 

наступні основні характерні ознаки: 

а) комп’ютер з допоміжного засобу стає визначальним фактором 

організації праці бухгалтера; 

б) комп’ютеризація охоплює всі без винятку етапи обробки облікової 

інформації: збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, 

формування звітності; 

в) забезпечення оперативності як стосовно передачі облікової 

інформації, так і щодо обробки облікової інформації; 

г) можливість моделювання на підставі облікових даних в процесі 

аналізу господарських операцій. 

Бухгалтерія підприємства повинна мати певну структуру, яка 

передбачає групування облікових робіт. Структура облікового апарату 

залежить від таких основних факторів: обсягу господарської діяльності, 

чисельності працівників, кількості найменувань товарно-матеріальних 

цінностей, числа постачальників і споживачів, кількості первинних 

документів, використання в бухгалтерському обліку обчислювальної техніки 
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тощо. В умовах комп’ютеризації обліку виконання облікових функцій 

полягає в накопиченні і централізованій обробці облікових даних в єдиному 

центрі і децентралізованому введенні первинної інформації в базу даних 

програми та використанні результатних облікових показників. Ця система 

поєднує переваги централізованої обробки даних з перевагами 

децентралізованих систем.  

Оскільки в КІСП первинна необроблена інформація вводиться в систему 

безпосередньо з робочих місць технічних працівників, то при визначенні 

структури бухгалтерії одним з важливих факторів, що береться до уваги, є 

можливість здійснення контролю за достовірністю облікових даних і 

надійністю інформаційних зв’язків як всередині бухгалтерії, так і між 

бухгалтерією та підрозділами підприємства. Зважаючи на це, перспективною є 

така побудова бухгалтерії, при якій в її складі виділяються два підрозділи: 

відділ інформаційної системи та контрольний. Також суттєво змінюються 

контрольні заходи щодо роботи самих бухгалтерів. Інформаційна система 

забезпечує безперервний контроль як складання документів, так і поточних 

облікових записів. Це обумовлено тим, що комп’ютерна система 

бухгалтерського обліку має свою внутрішню структуру та вбудовані алгоритми, 

нав’язує бухгалтеру й управлінцю правила обліку і схему документообігу, 

задані відповідальними особами і зафіксовані в структурі системи.  

Важливими проблемами організації обліку є його поділ на види, а також 

інтеграція різних видів обліку. В процесі комп`ютерної обробки даних 

відбувається інтеграція обробки різних видів первинної економічної 

інформації, яка використовується різними підрозділами, тобто облікової, 

планової, нормативної, технологічної, виробничої, оперативно-технічної 

тощо. Це призводить до створення єдиної інформаційної бази, дані з якої 

потім можуть багато разів використовуватися усіма службами та відділами 

підприємства. Похідна інформація, заснована на систематизації, групуванні й 

узагальненні первинної, має специфічний характер, що залежить від мети її 

майбутнього використання. 

Основна функція апарату бухгалтерії полягає в організації та веденні 

бухгалтерського обліку. Але бухгалтерія часто займається ще і контролем, 

аналізом, фінансовими та юридичними питаннями, економікою і 

прогнозуванням. Це особливо характерно для середніх та малих підприємств, 

на яких апарат управління (крім керівників), часто складається з одного-двох 

бухгалтерів, на яких і покладають всі ці функції. Таким чином, інтегрованою 

виявляється низка операцій технологічного процесу обробки первинних 

даних. Наступні стадії та фази групування та узагальнення даних проходять з 
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використанням методів та прийомів, які характерні і специфічні для кожного 

виду обліку. 

Бухгалтерський облік на підприємствах різного розміру має свою 

специфіку. Наприклад, за методологією бухгалтерського обліку великі 

підприємства характеризуються великим штатом працівників бухгалтерії і 

планово-фінансових служб, вузькою спеціалізацією кожного працівника на 

своїй ділянці, різноманітним потоком первинних і звітних документів і чітко 

відпрацьованою технологією їх обробки. В плані обслуговування основної 

діяльності бухгалтерії великих і середніх підприємств за специфікою задач 

документообігу сильно інтегровані з іншими підрозділами підприємства – як 

економічними, так і технічними. Значна частина робіт пов’язана із веденням 

управлінського обліку, в розширеному трактуванні під яким розуміють 

діяльність, що містить елементи фінансової роботи, економічного аналізу, 

прогнозування.  

На відміну від великих підприємств, на малих підприємствах основна 

увага надається веденню не управлінського, а фінансового обліку, який по 

трудомісткості і значенню займає чільне місце. При створенні 

бухгалтерських інформаційних систем на невеликих підприємствах 

використання комп’ютерів дозволяє автоматизувати всі процедури по 

обробці інформації на одному робочому місці бухгалтера. 

В результаті звільнення бухгалтерії від найбільш трудомістких, 

монотонних і одноманітних процесів збору та обробки інформації праця 

бухгалтера стає більш творчою та одночасно більш ефективною, оскільки 

зосереджується на попередньому та поточному контролі, а також 

економічному аналізі. Обліковий працівник повинен передбачити 

взаємозв’язок між інформаційною системою, прогнозом людини, яка 

приймає рішення, і процесом обраної ним дії, а також подіями, які можуть 

відбутися. Бухгалтер перестає бути механічним виконавцем ручних операцій 

і стає головною ланкою в технологічному процесі бухгалтерського обліку, 

контролює і регулює його. Це викликає необхідність у бухгалтері нового 

типу, який вирізняється високою та всебічною освіченістю, професійною 

компетентністю, самостійністю та творчим мисленням, активністю та 

відповідальністю у діях.  

Однією з цікавих та корисних можливостей, що надають сучасні 

автоматизовані інформаційні системи управлінцям, є можливість 

моделювання господарської діяльності, що є корисним для прискорення та 

покращення підготовки та прийняття управлінських рішень. 
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Для допомоги в ефективному управлінні підприємством в розвинутих 

країнах широко застосовують моделі стратегічного планування 

підприємства. Під моделлю стратегічного планування (corporate planning 

model) розуміють опис, пояснення, і взаємовідношення функціональних 

галузей підприємства (облік, фінанси, торгівля, виробництво тощо), виражені 

в термінах набору математичних і логічних рівнянь. 

Серед компонентів моделі стратегічного планування можна виділити 

фінансові і облікові моделі.  

Фінансові моделі показують взаємний зв’язок фінансових показників – 

активів, капіталу, фінансових результатів тощо. Вони забезпечують 

керівництво корисною аналітичною інформацією, що може бути використана 

як основа для прийняття зважених рішень. Інформація, якою фінансові 

моделі забезпечують особу, що приймає рішення, може бути проаналізована 

під двома кутами зору, а саме: 

а) досягнення цілей: якщо управлінці включать свої оцінки параметрів 

виробничої діяльності та інші відповідні дані у фінансову модель, тоді аналіз 

моделі покаже, чи зможуть результати рішення допомогти в досягненні 

цілей, поставлених перед підприємством. Наприклад, для виробничого 

підприємства головною метою є максимізація прибутку. Таким чином, при 

використанні моделі кошторисного планування вона покаже, чи зможе 

підприємство максимально збільшити свої прибутки, ґрунтуючись на 

оцінках і припущеннях, включених у модель на певний момент часу. Також 

метою може бути оптимальне використання своїх ресурсів; 

б) аналіз ризику: він є важливим елементом процесу ухвалення рішення. 

Можливість за допомогою фінансових моделей миттєво аналізувати ситуації 

типу “що буде, якщо…” надає керівникам швидкий і простий метод для 

виконання широкого аналізу стосовно прийняття рішень. 

Фінансове моделювання тісно пов’язане з обліковою політикою. Справа 

в тому, що при оцінці різних статей звітів бухгалтер, використовуючи різну 

облікову політику, може суттєво впливати на відображення господарської 

діяльності в звітності. 

Фінансові моделі також можуть бути корисними при виборі аудитором 

такого плану дій, що допоможе йому знайти у фінансовій звітності 

підприємства, що перевіряється, максимальну кількість суттєвих 

перекручень та викривлень.  

До появи комп’ютерних інформаційних технологій створення і 

використання фінансових моделей було досить трудомістким. У сучасних 
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умовах при наявності незліченних зв’язків і взаємин, що можуть існувати в 

самих незначних фінансових аспектах підприємства, використання 

фінансових моделей без допомоги передової інформаційної технології було б 

практично неможливим. Вплив, який здійснила інформаційна технологія на 

застосування фінансового моделювання, полягає в можливості швидкого 

проведення аналізу складних і невизначених ситуацій, пов’язаних з 

ухваленням рішення. 

Облікові моделі відображають формування та накопичення інформації 

про наявність та рух майна, зобов’язань та капіталу підприємства за 

допомогою облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку. 

Моделюються такі основні поняття бухгалтерського обліку, як господарські 

факти, бухгалтерські записи, план рахунків, облікові регістри. Цей метод є 

засобом опису й удосконалення методики бухгалтерського обліку. 

Моделювання як засіб опису методики бухгалтерського обліку передбачає 

винесення на модельний рівень опис таких категорій, як господарський факт, 

і дозволяє на визначеному етапі вивчення і формалізації системи обліку 

абстрагуватися від економічної сутності і специфіки кожного конкретного 

господарського факту, знаходити в них те загальне, що характеризує їх як 

уніфіковані елементи єдиної інформаційної системи. Моделювання тут в 

найкращому ступені забезпечує сполучення методологічних основ 

бухгалтерського обліку з методами і прийомами прикладної математики і 

тому є ефективним засобом вирішення проблем автоматизації обліку.  

Створення КСБО відбувається в три етапи: вивчення особливостей 

господарської діяльності підприємства; проектування системи і узгодження 

проекту; впровадження та удосконалення системи. При цьому для побудови 

КСБО необхідно створити модель інформаційної системи, яка необхідна для 

того, щоб мати уявлення про організацію бізнесу та мати можливість 

правильно реорганізувати бізнес-процеси, а також щоб мати можливість 

оцінювати глибину необхідних перетворень в інформаційній системі в 

цілому і в автоматизованій системі зокрема, і оцінити обсяг робіт, а отже і 

витрати на проведення автоматизації.  

Створення КСБО базується на принципах економічної доцільності, 

гнучкості, контролю, захисту і безпеку даних, сумісності, універсальності, 

системного підходу, надійності, збирального проектування, моделювання. 

За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи 

щодо впровадження КСБО. Перший ґрунтується на адаптації інформаційної 

технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. При 
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такому підході КСБО пристосовується до організаційної структури в її 

існуючому вигляді і відбувається лише локальна модернізація сформованих 

методів роботи. Другий підхід до впровадження КСБО передбачає 

раціоналізацію організаційної структури. Вона оптимізується таким чином, 

щоб впровадження інформаційної технології дало найбільший ефект.  

За комплексністю вирішення облікових завдань розрізняють два 

підходи: підхід, який характеризується виділенням найбільш трудомістких 

задач та їх комп’ютеризацією, і підхід, який передбачає комплексне 

вирішення облікових завдань. Перший підхід може прискорити ведення 

обліку на найбільш трудомістких ділянках, але, оскільки послідовність 

обробки даних не змінюється, суттєвого підвищення ефективності не 

відбувається. Другий підхід передбачає зміни в методології бухгалтерського 

обліку, зокрема використання комп’ютерних форм обліку.  

Перелік вимог до комп’ютерних програм бухгалтерського обліку – це 

складний комплекс функціональних, технічних, комерційних та 

ергономічних питань. Різні групи користувачів формують свої вимоги до 

програм. І чим більшій кількості цих вимог відповідає програма, тим на 

більш високому рівні вона знаходиться. Однак, вимоги бізнесу до 

автоматизованих облікових систем тільки у незначному ступені 

відрізняються на різних підприємствах різних галузей. Розмір підприємства є 

єдиною ознакою, що суттєво впливає на вимоги до автоматизованих систем. 

Жодний програмний продукт, створений на підприємстві його власними 

програмістами, не може бути ідеальним оскільки він створювався на одному 

підприємстві та не пройшов випробування і тестування на кількох 

підприємствах. Однак придбані тиражні програмні продукти теж мають 

такий недолік, незважаючи на те, що їх розробляє команда досвідчених 

програмістів, адже саме в силу універсальності такі бухгалтерські програми 

не здатні забезпечити ефективну комп’ютеризацію обліку на конкретному 

підприємстві. Оптимальним є підхід, при якому підприємство купує готовий 

програмний продукт та замовляє весь комплекс послуг з налагодження та 

впровадження.  
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ДДооддааттккии    

Додаток А. Інформаційні системи, що застосовуються 

на підприємствах розвинутих країн 

Таблиця А.1 
Інформаційні системи, що застосовуються на підприємствах 

розвинутих країн 
№ 
з/п 

Абреві-
атура 

Англійській 
термін 

Переклад Основні характеристики Джерело 

1 2 3 4 5 6 

1 AIS Accounting 
information 
system 

Інформаційна 
система 
бухгалтерсь-
кого обліку 

Програмні продукти, що 
забезпечують введення 
господарських операцій в 
базу даних з наступним 
розрахунком балансу та 
іншої звітності 

[343] 

2 APS Advanced 
Planning and 
Scheduling 

Розширене 
планування та 
диспетчи-
рування 

Продукти, що підтри-
мують гнучке управління 
виробничими графіками 
та виробничими завдан-
нями. Завдання форму-
вання потреб вирішується 
в умовах обмежених 
потужностей 

[80] 

3 CRM Customer 
Relationship 
Management 

Системи 
взаємодії з 
покупцем 

Реалізують технологію 
управління зв’язками і 
взаємодією з клієнтами 
підприємства. Звичайно 
включають прогнозуван-
ня контрактів, їх кон-
троль, підтримку обслуго-
вування клієнтів, супро-
від процесів замовлень і 
продаж 

[250] 

4 CSRP Customer 
Synchronized 
Resource 
Planning 

Планування 
потреб в 
ресурсах, 
узгоджене з 
покупцем 

Припускає наявність у 
системі можливостей 
управління зовнішніми 
стосовно підприємства 
елементами виробничого 
ланцюжка. Метою виходу 
за межі підприємства є 
управління повним цик-
лом випуску продукції від 
проектування до гаран-
тійного і сервісного піс-
ляпродажного обслугову-
вання  

[87] 
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1 2 3 4 5 6 
5 DSS Decision 

Support 
System 

Системи 
забезпечення 
прийняття 
рішення 

Системи, що дозволяють 
проводити моделювання 
наслідків управлінських 
рішень 

[80] 

6 ERP Enterprise 
Resource 
Planning 
(Enterprise-
wide 
Resource 
Planning) 

Планування 
ресурсів 
підприємства 

Забезпечують виконання 
функцій обліку і контро-
лю, причому не тільки 
для однорідних і локаль-
но розташованих вироб-
ництв, але й для 
багатопрофільних підпри-
ємств і корпорацій, що 
мають філії і підрозділи в 
різних містах і країнах 

[90, 125, 
318] 

7 MES Manufactu-
ring Execu-
tion System 

Система 
управління 
виробництвом 
(технологіч-
ним процесом) 

Дані MES-систем містять 
показники руху деталей 
на конвеєрі у реальному 
часі, а також інформацію 
про контроль якості й 
експлуатації. Використо-
вуючи штрих-коди або 
інші подібні засоби, під-
приємства відмовляються 
від ручної реєстрації 
технологічних операцій  

[250] 

8 MIS Management 
Information 
System 

Управлінські 
інформаційні 
системи 

Системи інформування 
керівників для прийняття 
оперативних рішень 

[80] 

9 MRP Material Re-
quirements 
Planning 

Планування 
потреб в 
матеріальних 
ресурсах 

Планування придбання або 
виробництва всіх компо-
нентів кінцевого продукту, 
проведення оцінки матері-
альних запасів з врахуван-
ням незавершеного вироб-
ництва і прогнозів по 
реалізації і можливим 
новим замовленням 

[90] 

10 MRP II  Manufactu-
ring Resour-
ce Planning 

Планування 
потреб у 
виробничих 
ресурсах 

Поряд з функцією плану-
вання потреб в матеріалах 
системи MRP II включа-
ють ряд інших функцій 
(автоматизоване проекту-
вання, управління техно-
логічними процесами, імі-
таційне моделювання тощо) 

[90] 

11 SCM Supply 
Chain 
Management 

Управління 
ланцюжками 
постачання 

Системи управління ло-
гістикою, що поєднують 
покупців і постачальників 
у рамках єдиної структу-
ри обробки даних 

[87] 

12 SEM  Strategic 
Enterprise 
Management 

Стратегічне 
управління 
підприємст-
вом 

Системи для допомоги 
прийняття рішень вищим 
керівникам 

[250] 
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Додаток Б. Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку 

Таблиця Б.1.  
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

№ 

МСБО 
Назва  

Дата 

набуття 

чинності  

Призначення 

1 2 3 4 

1 Подання 

фінансових звітів 

01.07.1998 Розкривається призначення фінансових 

звітів, міститься інформація про 

подання фінансових звітів, положення 

щодо їх структури та мінімальні вимоги 

до змісту фінансових звітів 

2 Запаси 01.01.1995 Розкривається сутність запасів, оцінка та 

підходи щодо їх обліку. Також є 

практичним керівництвом для визначення 

собівартості та її подальшого визнання як 

витрат (витрати на придбання, на 

переробку, інші витрати) 

4 Облік амортизації 01.01.1977 Регулює питання щодо відображення в 

обліку процесу нарахування амортизації. 

Наводяться основні критерії оцінки 

строку корисної експлуатації активів, 

розкриття інформації у звітності 

7 Звіт про рух 

грошових коштів 

01.01.1994 Розкриваються основні вимоги щодо 

надання інформації про зміни грошових 

коштів підприємства та їх еквівалентів 

протягом певного часу за допомогою звіту 

про рух грошових коштів 

8 Чистий прибуток 

або збиток за 

період, суттєві 

помилки та зміни в 

обліковій політиці 

01.01.1995 Наведені визначення класифікації, 

розкриття інформації та облікового 

підходу до певних статей звіту про 

прибутки та збитки з метою досягнення 

послідовності у поданні таких звітів і 

уникнення суттєвих помилок 

10 Події після дати 

балансу 

01.01.2000 Наведені визначення випадків 

коригування фінансових звітів стосовно 

подій після дати балансу, визначено 

інформацію, яку слід надавати про дату, 

коли фінансові звіти були затверджені до 

випуску, та про події після дати балансу 

11 Будівельні 

контракти 

01.01.1995 Розкриваються облікові підходи щодо 

доходів та витрат, пов’язаних із 

будівельними контрактами; наведені 

критерії визнання таких доходів та витрат, 

а також практичні положення щодо їх 

застосування 
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12 Податки на 

прибуток 

01.01.1998 Визначається, як обліковувати поточні та 

майбутні податкові наслідки майбутнього 

відшкодування балансової вартості акти-

вів (зобов’язань), що визнані в балансі 

підприємства, та господарських операцій і 

інших подій 

14 Звітність за 

сегментами 

01.01.1998 Встановлюються принципи щодо відоб-

раження у звітності фінансової інформації 

за сегментами щодо різних видів про-

дукції та послуг, які виробляє підпри-

ємство, та щодо різних географічних 

районів, в яких воно діє 

15 Інформація, що 

відображає вплив 

зміни цін 

01.01.1983 Містить детальні пояснення та підходи, 

які повинно використовувати  підпри-

ємство при відображенні зміни цін на 

оцінки, що використовуються при визна-

ченні результатів господарської діяль-

ності та фінансового стану підприємства 

16 Основні засоби 01.01.1995 Призначенням цього стандарту є надання 

інформації про облік основних засобів: 

вибір часу визнання активів, визначення 

їх балансової вартості та амортизаційних 

відрахувань. Вивчаються питання, щодо 

сутності та оцінки основних засобів 

17 Оренда 01.01.1999 Регулює основні питання щодо виз-

начення для орендарів і орендодавців 

відповідної облікової політики та розкрит-

тя інформації, які слід застосовувати до 

фінансової та операційної оренди 

18 Дохід 01.01.1995 Визначається сутність доходу, оцінка до-

ходу та момент його визнання. Розглянуто 

виникнення доходу при різних операціях: 

реалізація товарів, надання послуг, 

отримання відсотків, роялті та дивідендів 

19 Виплати 

працівникам 

01.01.1999 Регулює відображення в бухгалтерському 

обліку та розкриття інформації про 

виплати працівникам. Групує види виплат 

за критеріями та надає перелік методів 

визнання та оцінки таких виплат 

20 Облік державних 
грантів і розкриття 
інформації про 
державну допомогу 

01.01.1984 Призначений для розкриття та надання 

інформації про державні гранти та інші 

форми державної допомоги 

21 Вплив змін 

валютних курсів 

01.01.1995 Призначений для регулювання операцій в 
іноземній валюті та діяльності закордон-
них господарських одиниць. Розкриває 
питання щодо прийняття рішення, який 
курс обміну використовувати і як 
відображати фінансовий вплив змін 
валютних курсів у фінансових звітах 
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22 Об’єднання 

компаній 

01.01.1999 Охоплює питання щодо об’єднання 

компаній, придбання одного підпри-

ємства іншим та окремі ситуації об’єд-

нання інтересів, коли покупця немож-

ливо ідентифікувати. Надає інфор-

мацію про визначення вартості прид-

бання, розподіл цієї вартості на іден-

тифіковані активи і зобов’язання прид-

баного підприємства та облік отрима-

ного гудвілу або негативного гудвілу 

23 Витрати на позики 01.01.1995 Визначаються облікові підходи до витрат 

на позики: негайне списання як витрат та 

капіталізація витрат на позики, які 

безпосередньо відносяться до придбання, 

будівництва або виробництва квалі-

фікованого активу 

24 Розкриття 

інформації щодо 

пов’язаних сторін 

01.01.1986 Застосовується, коли мова йде про 

пов’язані сторони та операції між 

підприємством, що звітує, та пов’язаними 

з ним сторонами 

25 Облік інвестицій 01.01.1987 Визначає сутність інвестицій, їх форми та 

класифікацію, визначення собівартості 

інвестицій, продаж, переведення, перемі-

щення в інвестиційному портфелі 

26 Облік та звітність 

щодо програм 

пенсійного 

забезпечення 

01.01.1988 Розглядає облік та звітність щодо програм 

пенсійного забезпечення для всіх учас-

ників, що є єдиною групою 

27 Консолідовані 

фінансові звіти та 

облік інвестицій у 

дочірні підприємства 

01.01.1990 Регулює подання консолідованої звіт-

ності, сферу застосування, процедури 

консолідації, облік інвестицій у дочірні 

підприємства 

28 Облік інвестицій в 

асоційовані 

компанії 

01.01.1990 Призначений для застосування інвестором 

при обліку інвестицій в асоційовані ком-

панії. Розкриває сутність та методи обліку 

(метод участі в капіталі, метод собівар-

тості), розглядає питання подання консо-

лідованої звітності такими підприємства-

ми та ведення ними окремої звітності 

29 Фінансова звітність 

в умовах 

гіперінфляції 

01.01.1990 Розглядає основні підходи щодо пере-

рахунку основних фінансових звітів, в 

тому числі консолідованих, будь-якого 

підприємства, яке складає звітність у гро-

шовій одиниці країни з гіперінфляційною 

економікою 
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30 Розкриття інформа-

ції у фінансових 

звітах банків та 

подібних фінансо-

вих установ 

01.01.1991 Застосовується для фінансових звітів 

банків та подібних фінансових установ 

31 Фінансова звітність 

про частки у спіль-

них підприємствах 

01.01.1992 Застосовується до обліку часток у 

спільних підприємствах і звітності про 

активи, зобов’язання, дохід та витрати 

спільних підприємств у фінансових звітах 

контролюючих учасників та інвесторів 

незалежно від структури або форми 

здійснення основної діяльності спільного 

підприємства 

32 Фінансові інстру-

менти: розкриття та 

подання 

01.01.1996 Встановлює вимоги до подання 

інформації про балансові фінансові 

інструменти та визначає інформацію, яку 

слід розкривати як про балансові 

(визнані), так і про позабалансові 

(невизнані) фінансові інструменти 

33 Прибуток на акцію 01.01.1998 Описує основні принципи для визначення 

та подання прибутку на акцію 

34 Проміжна фінансо-

ва звітність 

01.01.1999 Визначає мінімальний зміст проміжного 

фінансового звіту та принципи для 

визнання та оцінки у повних або стислих 

фінансових звітах за проміжний період 

35 Діяльність, що 

припиняється 

01.01.1999 Встановлює принципи подання звітної 

інформації про діяльність, що 

припиняється 

36 Зменшення 

корисності активів 

01.01.1999 Визначає процедури для забезпечення 

обліку всіх активів за сумою, не більшою, 

ніж сума їх очікуваного відшкодування, 

основні моменти визнання та оцінки 

збитку від зменшення корисності 

37 Забезпечення, 

непередбачені 

зобов’язання і 

непередбачені 

активи 

01.01.1999 Забезпечує застосування відповідних 

критеріїв визнання і методів оцінки 

забезпечень, непередбачених зобов’язань і 

непередбачених активів, а також 

розкриття інформації у Примітках до 

фінансових звітів 

38 Нематеріальні 

активи 

01.01.1999 Визначає облікові підходи до немате-

ріальних активів, які не регулюються 

іншим міжнародним стандартом 

39 Фінансові інстру-

менти: визнання та 

оцінка 

01.01.2001 Визначає принципи визнання, оцінки та 

розкриття інформації про фінансові 

інструменти у фінансових звітах комер-

ційних підприємств 
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Додаток В. Національні стандарти бухгалтерського 

обліку України 

Таблиця В.1.  
Національні стандарти бухгалтерського обліку України 

№ 

П(С)БО 
Назва  

Дата 

набуття 

чинності 

Призначення 

1 2 3 3 

1 Загальні вимоги до 

фінансової звітності 

21.06.1999 Мета, склад, принципи підготовки 
фінансової звітності і вимоги до визнання 
і розкриття її елементів; звітний період 

2 Баланс 21.06.1999 Зміст і форма Балансу; загальні вимоги до 
розкриття статей Балансу 

3 Звіт про фінансові 

результати 

21.06.1999 Зміст і форма Звіту про фінансові резуль-
тати; загальні вимоги до розкриття статей 
Звіту; визнання доходів і витрат; визначення 
прибутку (збитку) за звітний період 

4 Звіт про рух 

грошових коштів 

21.06.1999 Зміст і форма Звіту про рух грошових 
коштів; загальні вимоги до розкриття його 
статей; рух грошових коштів у результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності. Розкриття інформації про рух 
грошових коштів у Примітках до 
фінансової звітності 

5 Звіт про власний 

капітал 

21.06.1999 Зміст і форма Звіту про власний капітал; 
загальні вимоги до розкриття статей Звіту; 
розкриття інформації у Примітках до 
фінансової звітності 

6 Виправлення 

помилок і зміни у 

фінансових звітах 

21.06.1999 Порядок виправлення помилок і змін в 
облікових оцінках; зміни в обліковій 
політиці; події після дати балансу (перелік 
подій та шляхи коригування активів і 
зобов’язань); розкриття інформації у 
Примітках до фінансової звітності 

7 Основні засоби 18.05.2000 Принципи формування в бухгалтерському 
обліку інформації про основні засоби та 
інші необоротні матеріальні активи; роз-
криття інформації про них у фінансовій 
звітності; визнання та оцінка основних 
засобів, їх переоцінка, амортизація; вибут-
тя основних засобів; розкриття інформації 
про основні засоби у Примітках до 
фінансової звітності 

8 Нематеріальні 

активи 

02.11.1999 Принципи формування у бухгалтерському 
обліку інформації про нематеріальні акти-
ви; розкриття інформації про нематеріаль-
ні активи у фінансовій звітності; визнання 
та оцінка нематеріальних активів, їх пере-
оцінка, амортизація; зменшення корис-
ності нематеріальних активів; вибуття 
нематеріальних активів 
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9 Запаси 02.11.1999 Принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про запаси та її 

розкриття у фінансовій звітності; 

визнання і первісна оцінка запасів; оцінка 

вибуття запасів; оцінка запасів на дату 

балансу; розкриття інформації про запаси 

в Примітках до фінансової звітності 

10 Дебіторська 

заборгованість 

25.10.1999 Принципи формування у бухгалтерському 

обліку інформації про дебіторську забор-

гованість; визнання та оцінка дебіторської 

заборгованості; поточна дебіторська за-

оргованість; резерв сумнівних боргів; роз-

риття інформації про дебіторську заборго-

аність у Примітках до фінансової звітності 

11 Зобов’язання 11.02.2000 Принципи формування інформації про 

зобов’язання та її розкриття у фінансовій 

звітності; визнання й оцінка зобов’язань 

(довгострокових, поточних, забезпечень, 

непередбачених зобов’язань) 

12 Фінансові 

інвестиції 

17.05.2000 Принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про фінансові 

інвестиції, її розкриття у фінансовій 

звітності; первісна оцінка фінансових 

інвестицій; оцінка фінансових інвестицій 

на дату балансу; облік фінансових 

інвестицій в асоційовані та дочірні 

підприємства; облік фінансових інвес-

тицій для здійснення спільної діяльності; 

розкриття інформації про фінансові 

інвестиції у Примітках до фінансової 

звітності 

14 Оренда 10.08.2000 Визначає методологічні засади форму-

вання у бухгалтерському обліку інформа-

ції про оренду необоротних активів та її 

розкриття у фінансовій звітності 

15 Дохід 14.12.1999 Принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про доходи від зви-

чайної діяльності та її розкриття у 

фінансовій звітності; визнання і класи-

фікація доходу; оцінка доходу; розкриття 

інформації про доходи у Примітках до 

фінансової звітності 

16 Витрати 19.01.2000 Принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про витрати підпри-

ємства та її розкриття у фінансовій 

звітності; визнання витрат; склад витрат; 

розкриття інформації про витрати у 

Примітках до фінансової звітності 
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17 Податок на 

прибуток 

20.01.2001 Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про 

витрати, доходи, активи і зобов’язання з 

податку на прибуток та її розкриття у 

фінансовій звітності 

18 Будівельні 

контракти 

21.05.2001 Методологічні засади формування 

підрядниками у бухгалтерському обліку 

інформації про доходи та витрати, 

пов’язані з виконанням будівельних 

контрактів, та її розкриття у фінансовій 

звітності 

19 Об’єднання 

підприємств 

23.07.1999 Порядок відображення в обліку і звітності 

придбання інших підприємств, гудвілу, 

який виникає при придбанні, злитті 

підприємств, а також розкриття інформа-

ції про об’єднання підприємств; облік 

придбання; облік злиття підприємств 

20 Консолідована 

фінансова звітність 

12.08.1999 Порядок складання консолідованої 

фінансової звітності; загальні вимоги до 

розкриття інформації зі складання 

консолідованої фінансової звітності у 

Примітках; умови, за яких не подається 

консолідована фінансова звітність 

21 Вплив змін 

валютних курсів 

18.08.2000 Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про 

операції в іноземних валютах та відо-

браження показників статей фінансової 

звітності господарських одиниць за 

межами України у грошовій одиниці 

України 

23 Розкриття 

інформації щодо 

пов’язаних сторін 

23.06.2001 Методологічні засади формування 

інформації про операції пов’язаних сторін 

та її розкриття у фінансовій звітності 

24 Прибуток на акцію 30.07.2001 Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про 

чистий прибуток на одну просту акцію та 

її розкриття у фінансовій звітності 

25 Фінансовий звіт 

суб’єкта малого 

підприємництва 

15.03.2000 Зміст і форма фінансового звіту у складі 

Балансу (форма № 1-м); Звіту про 

фінансові результати (форма № 2-м); 

порядок заповнення статей Звіту; 

елементи операційних витрат 
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Додаток  Д. Характеристики основних класів 

бухгалтерського програмного забезпечення 

Таблиця Д.1 

Характеристики основних класів бухгалтерського програмного забезпечення  

№ 

з/п Клас  Користувачі 
Основні 

характеристики 

Приклади програмних 

продуктів та фірми–

розробники 

1 2 3 4 5 

1 Домашня 

бухгалтерія 

Фізичні особи  Облік особистих 

та сімейних 

коштів 

"1С:Деньги" ("1С"), 

Quicken (Intuіt Corp.), 

MS Money (Microsoft) 

2 Міні–

бухгалтерія 

Бухгалтерія 

малого підпри-

ємства з 1–3 

бухгалтерів 

Введення і оброб-

ка бухгалтерських 

записів. Роздрук 

первинних доку-

ментів та звітності 

"Инфин-бухгалтерия“ 
("Инфин“), “Финансист” 
(“Атей”), “Соло для бух-
галтера с компьютером” 
(“Баланс-центр”), “Фи-
нансы без проблем” 
(“Хакерс Дизайн”), “Свод-
ный учет финансов” (“Ло-
гос”), “Ажур” (“Терцет”) 

3 Універсальні 

бухгалтерські 

системи 

(міді–

бухгалтерія) 

Невелика (до 8-

10) чисельність 

персоналу бух-

галтерії. Перед-

бачені всі 

розділи обліку 

Потужний аналі-

тичний облік. 

Кількісний та 

валютний облік. 

Облік праці та 

заробітної плати 

"Турбо Бухгалтер 6" 
("ДИЦ"), “1С:Бухгалте-
рия 7.7” (“1С”),  "ГРАН-
БУХ", "Гранит-Центр"), 
"Инотек бухгалтер" ("Ино-
тек НТ”), "Инфо-Бухгал-
тер" ("Информатик"), 
"Главный бухгалтер" 
("Паритет-Софт"), "Бухгал-
терский учет и расчет 
баланса" ("Синко”),  
“Дебет плюс” (“ДИЦ”), 
FinExpert (IDM) 

4 Локальні 

АРМ 

Один 

працівник 

Комплексна реалі-

зація окремих 

задач обліку 

"1С:Расчет" (“1С“), "Ин-
вентаризация" ("Инфин"), 
"Торговый склад" ("Ком-
пьютер-сервис"), "АиТ: 
Зарплата", "Зарплата" 
(Звезда), "Расчет заработ-
ной платы" ("Инкософт"), 
"Зарплата (УТЗП)" (НИПИ 
статинформ), АРМ 
“ЗАРПЛАТА” ("Электрон-
ные деньги"), “Зарплата”, 
“Склад”, “Учет МБП”, 
“Банк”, “Зарплата”, 
“Таможня” (“Компьютер-
Приз”), “Комплекс задач 
по труду и заработной 
плате” (“Вызов”), “ZARP” 
(“АгроИнфоМир”), 
“WAGES” (“Баланс-Центр”) 
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5 Комплекси 

пов’язаних 

АРМ 

Бухгалтерія не 

менше 8 пра-

цівників. Чіт-

кий розподіл 

функцій між 

працівниками 

Комплекс прог-

рам. Мережева 

архітектура. До-

сить повна реалі-

зація облікових 

функцій. 

“Парус” (“Парус”), RS-

balance (R-Style Software 

Lab), “БЭСТ-4” ("Интел-

лект-Сервис"), GRIMO 

(GRIMO), "БОСС-

компания" (АйТи), 

"Комплексная система 

бухгалтерского учета" 

("Звезда"), "Тектон" 

("Интелгрупп"), 

“Интегратор” ("Инфо-

софт"), "Монолит – NT" 

("Монолит-Инфо") 

6 Управлінські 

системи 

Бухгалтерія; 

управлінці 

(управлінський 

та фінансовий 

облік, задачі 

фінансового 

менеджменту) 

Управлінський 

облік. Планування 

та управління. 

Налагодження під 

клієнта (кастомі-

зація). Відкритість 

архітектури. 

Можливість 

масштабування 

"Галактика" ("Галактика"), 

Platinum (Platinum Software 

Corporation), "Текон" 

("Интелгрупп"), SyteLine, 

SPTISA, SPFIL (SOCAP), 

"АККОРД" ("Атлант-

Информ"), Scala (Scala) 

7 Фінансово-

аналітичні 

системи.  

Плановик, 

управлінець, 

головний 

бухгалтер, 

контролер, 

аудитор 

Фінансовий аналіз 

на основі бухгал-

терських даних. 

Комп’ютеризація 

задач зовнішнього 

і внутрішнього 

аудиту 

"ПОНІ (Планування, 

Оптимізація, Податки, 

Інвестиції)" (GI-consulting), 

“Інвестор”, “Аналітик”, 

“Еконо-мічний аналіз і 

прогноз діяльності 

підприємства” ("Инек"), 

“1С: АФС” ("1С"), "Баланс-

2 (камеральна перевірка)" 

("Овионит") 

8 Правові бази 

даних  

 

Юристи, 

бухгалтери, 

фінансисти, 

економісти 

 

Упорядковані до-

відникові систе-

ми, що містять 

підібрані в тема-

тичному чи хро-

нологічному 

порядку законо-

давчі акти з 

питань податків, 

бухгалтерського 

обліку тощо 

“Гроссбух”, “Бизнес-

эксперт”, “Сапфир” 

("Динай"), Libra (Libra) 
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Додаток Е. Показники економічної ефективності 

КСБО 

Таблиця Е.1 

Показники економічної ефективності комп’ютеризації обліку 
№ 

з/п 
Показник Порядок обчислення Параметри 

1 2 3 4 

1 Абсолютний 
показник 
економії 

Век = Вр – Вк  

Век – сума економії 

Вр  – витрати при ручному способі 

обробки облікової інформації; 

Вк – витрати при комп’ютеризованому 

способі обробки облікової інформації 

2. Індекс грошо-
вих витрат 

Іврт. зтр = Вк :Вр  

3 Індекс підви-
щення або 
зниження 
грошових 
витрат 

Ізм. зтр. = Вр: Вк, 

Ізм. зтр 1: Іврт. зтр  

4 Вартість роз-

робки КСБО 

 

В = в0+в1+в2+в3+в4  

в0 – вартість проектування КСБО; 
в1 – вартість програмно-апаратних засобів; 
в2 – вартість створення локальної обчис-
лювальної мережі (ЛОМ); 
в3 – вартість розробки і налагодження 
прикладного програмного забезпечення 
в рамках КСБО; 
в4 – вартість розробки експлуатаційної 
документації і навчання спеціалістів 

5 Економічна 

ефективність 

КСБО 





m

1ji

к

ji

р

ji

n

1ji

ВВΔВ  

В – економія при застосуванні засобів 

обчислювальної техніки; 




n

1ji

р

jiВ  – сума витрат на обробку інфор-

мації при паперовому способі обробки 

облікової інформації; 




n

1ji

к

jiВ  – сума витрат на обробку інфор-

мації при комп’ютеризованій обробці 

даних 

6 Ефективність 

використання 

комп’ютерів 
І пт = Тк: Тр  

Тр – сума трудових витрат при ручному 

способі обробки інформації; 

Тк  –  сума трудових витрат при 

комп’ютеризованій обробці даних 

7 Зменшення 

трудомісткост

і робіт Тек = Тр – Тк  

 

 

Тек – величина абсолютного скорочення 
трудових витрат (в місяць) в результаті 
комп’ютеризації обліку; 
Тр – сума трудових витрат при ручному 
способі обробки інформації; 
Тк – сума трудових витрат при 
комп’ютеризованій обробці даних 
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1 2 3 4 

8 Кількість ти-

пових опера-

цій, які мож-

на додатково 

виконати за 

одиницю часу 

Кт = (Тр – Тк) * K   

Тр – трудомісткість виконання типової 

операції при ручних технологіях роботи; 

Тк – трудомісткість виконання типової 

операції при комп’ютерних технологіях 

роботи; 

К – середня кількість типових операцій, 

що виконуються в даний момент 

9 Питомі вит-

рати для 

будь-якої 

категорії 

обладнання ЗКЧ

П
 В


  

П – повні витрати на експлуатацію даної 

категорії обладнання; 

Ч – розрахунковий період експлуатації; 

К – коефіцієнт використання 

обладнання; 

З – максимально можливе завантаження 

обладнання (в одиницях завантаження) 

10 Строк окуп-

ності витрат 

на розробку 

КСБО 
Пр

В
  С  

 

В – вартість розробки КСБО; 

ПР – середній прибуток, що отриманий 

при використанні КСБО за період 

11 Чисельність 

облікових 

працівників, 

що підляга-

ють вивіль-

ненню 

м

ек

вив
Ф

Т
Ч    

Тек – величина абсолютного скорочення 

трудових витрат (в місяць) в результаті 

комп’ютеризації обліку; 

Фм  –  місячний фонд часу одного 

облікового працівника 

12  

Те ж 

Чвив = Кк * К3 * К3в * По 

* (Н –1) – Пр  

  

 

Кк – кількість комп’ютерів даного виду; 

Кз – коефіцієнт змінності роботи 

Кзв – коефіцієнт завантаження комп’ютерів; 

По – кількість обслуговуючого персо-

налу, що припадає на один комп’ютер; 

Н – норматив підвищення продуктив-

ності праці за даних комп’ютерів; 

Пр  – чисельність працівників, зайнятих 

ремонтним обслуговуванням комп’ютерів 
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