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Перелік умовних позначень
Умовне позначення
(термін)

Визначення

КРМ

Комп’ютеризоване робоче місце (в українській літературі частіше
зустрічається скорочення АРМ – автоматизоване робоче місце)

КСБО

Комп’ютеризована система бухгалтерського обліку

ЛОМ

Локальна обчислювальна мережа

МК

Мережевий комп’ютер

МСБО

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

ОЗП

Оперативний запам’ятовуючий пристрій

ОС

Операційна система

ПЗ

Програмне забезпечення

ПК

Персональний комп’ютер
Потужний комп’ютер з твердим диском великої ємкості, призначений
для збереження даних і програм у локальній мережі, доступний для всіх
користувачів мережі

Сервер

СКБД

Система керування базами даних

Internet

Світова сукупність локальних та регіональних комп’ютерних мереж,
об’єднаних єдиним форматом передачі інформації, що дозволяє
передавати та отримувати дані незалежно від типу апаратного та
програмного забезпечення, що використовується користувачем

Intranet

Локальна (внутрішня) обчислювальна мережа підприємства, в якій
використовуються формати і стандарти представлення даних, що
прийняті в Internet

Java

Мова програмування високого рівня призначена для написання
платформно-незалежних прикладних програм, що використовуються в
Intranet/Internet
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Вступ
Актуальність

теми

дослідження.

Нові

економічні

відносини

обумовлюють необхідність суттєвих змін в системі бухгалтерського обліку
підприємств України. Бухгалтерський облік в ринкових умовах виконує завдання
інформаційного забезпечення управління, контролю за збереженням власності та
зміцненням

фінансового

стану

підприємства,

підвищення

ефективності

виробництва та зменшення ризику втрати коштів, пов’язаного зі зміною умов
виробництва, інвестування у нові підприємства та види діяльності. Перехід до
ринкових умов вимагає перегляду низки теоретичних і практичних положень
бухгалтерського обліку, його організації, а також методик формування та обробки
облікової інформації, виходячи

з наявного господарського

механізму і

можливостей обчислювальної техніки.
Для управління підприємством бухгалтерський облік повинен надавати
своєчасну

якісну

інформацію,

що

вимагає

його

належної

організації.

Організаційний процес в бухгалтерії є засобом, за допомогою якого головний
бухгалтер об’єднує трудові ресурси, матеріали, технологію, інформацію і людей
для досягнення поставлених перед обліком цілей. Ефективна організація обліку
сприяє оптимальному використанню ресурсів, мінімізує витрати виробництва.
Професор Іоганн Фрідріх Шер писав, що “організація облікової справи може
впливати на розвиток і прибутковість підприємства настільки ж сильно, як і будьяке нововведення в технічному обладнанні підприємств” [264, с. 35].
Питанням організації бухгалтерського обліку та висвітленню його проблем
присвячені роботи українських вчених-економістів М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця,
П.І. Гайдуцького, Н.М. Грабової, М.Я. Дем’яненка, І.І. Ємця, Г.Г. Кірейцева,
А.М. Кузьминського, Ю.Я. Литвина, В.Г. Лінника, І.В. Малишева, М.А. Малюти,
В.І. Митрофанова,

Г.І. Моісеєнка,

В.Б. Моссаківського,

П.П. Німчинова,

Ю.І. Осадчого, В.А. Полторадні, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, О.Д. Шмігеля та
інших. Проте багато питань організації обліку залишаються недостатньо
вивченими, вимагають більш глибокого дослідження і узагальнення, а саме:
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порядок її здійснення, побудова оптимальної структури бухгалтерії, вибір
ефективної форми обліку та системи документообігу, підготовка бухгалтерських
кадрів в умовах комп’ютеризації. Як показало вивчення економічної літератури і
практики господарювання, в сфері організації обліку є ціла низка невирішених і
суперечливих питань, що потребують подальшого дослідження. Крім того, нові
економічні відносини призвели до суттєвих змін в організації бухгалтерського
обліку підприємств України (табл. 1).
Таблиця 1
Зміни в організації бухгалтерського обліку
Періоди
Показники
Форма власності
підприємств
Користувачі
облікової
інформації
Основні завдання
бухгалтерського
обліку
Об’єкт організації
обліку

В умовах адміністративнокомандної системи
Державна

Приватна, колективна, державна

Державні органи; органи управління
підприємством

Власники, інвестори, управлінці,
держава

Надання інформації, необхідної для
контролю за виконанням планів та
збереженням державної власності
Система бухгалтерського обліку на
рівні народного господарства

Надання своєчасної та якісної
інформації для управління
підприємством
Система бухгалтерського обліку
підприємства
Держава встановлює основні
правила ведення обліку, решта
правил визначаються
підприємствами
Бухгалтерський облік може вестися
власником, бухгалтером за
контрактом, аудиторською фірмою,
а також бухгалтерією
Широке використання потужних
комп’ютерних програмно-апаратних
систем

Регулювання
бухгалтерського
обліку

Жорстка регламентація державою

Форми організації
обліку

Бухгалтерський облік на
підприємстві здійснювався
бухгалтерією (бухгалтером)

Використання
обчислювальної
техніки

Безкомп’ютерна бухгалтерія або
використання таблично-перфокарткової форми обліку

З

В умовах ринку

впровадженням

сучасної

обчислювальної

техніки

можливості

бухгалтерського обліку значно розширюються. Застосування комп’ютерів змінює
зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість рутинних
операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників,
заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою,
спрямованою на організацію та удосконалення обліку. На жаль, як свідчать
результати опитування бухгалтерів м. Житомира, менше половини (44 %)
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підприємств комп’ютеризовані, а використовують комп’ютери для ведення
бухгалтерського обліку тільки 29 % з них (див. рис. 1).
Н е в и к о р и с т о в ую т ь к о м п ’ю т е р и
д л я в е д е н н я б у х г а л т е р с ь к о г о о б л ік у

К о м п ’ ю т е р ів н е м а ю т ь
56 %

71 %
М аю ть
к о м п ’ю т ер и
44%
29 %
В и к ор и сто вую ть
к о м п ’ю т ер и д л я в ед ен н я
б у х г а л т е р с ь к о г о о б л ік у

Рис. 1. Наявність комп’ютерів на підприємствах м. Житомира та їх використання для
ведення бухгалтерського обліку

Великий внесок в розробку питань організації бухгалтерського обліку в
умовах

застосування

В.П. Завгородній,

обчислювальної

техніки

М.Т. Барановський,

зробили

Г.Г. Кірейцев,

українські

вчені

Ю.І. Осадчий,

М.Г. Чумаченко, а також А.Т. Гершегорін, Е.К. Гільде, П.О. Додонов, В.І. Ісаков,
К.Е. Каллас, К.Н. Нарібаєв, О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. Подольський,
Р.С. Рашитов, В.С. Рожнов, С.І. Синяк, Я.В. Соколов, Д.В. Чистов. Проте досвід
застосування комп’ютерної техніки в бухгалтерському обліку показав, що
суттєвою перешкодою її належного використання є відсутність методичних
матеріалів з організації бухгалтерського обліку на сучасному етапі розвитку
технічних засобів.
Незважаючи на те, що проблема комп’ютеризації обліку не може бути
ефективно

вирішена

відокремлено

від

проблеми

його

організації,

на

підприємствах часто розуміють комп’ютеризацію тільки як встановлення
комп’ютерів та програм, які б дозволяли прискорювати виконання традиційних
ручних облікових операцій. В нашому дослідженні ми будемо виходити з того,
що комп’ютерна система – це система з позитивним зворотнім зв’язком. Вона
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здатна не тільки підвищити продуктивність праці облікового персоналу, але і бути
визначним фактором, який покращує організацію роботи підприємства.
Розробка та впровадження комп’ютеризованої системи бухгалтерського
обліку (КСБО) пов’язані з суттєвими змінами в організації бухгалтерського
обліку, зокрема, в первинному документуванні та документообігу, в групуванні
облікових даних, їх використанні для управління. Розгляд характеру цих змін,
аналіз їх зв’язку з роботою по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку
та розробка рекомендацій з цих питань становлять основний зміст проведеного
дослідження. У зв’язку із господарською самостійністю підприємств, широким
застосуванням обчислювальної техніки, підвищенням рівня освіти облікових
працівників кількість варіантів та способів організації обліку зростає, а це вимагає
відповідних рекомендацій щодо організації обліку.
Вивчення робіт з теорії бухгалтерського обліку, організації виробництва та
управління зарубіжних авторів, таких як М. Бендрі, Л.Я. Бернстайн, М. Вебер,
Г.А. Велш, Р. Додж, П. Друкер, І. Душанов, Г. Кунц, М.Х. Мескон, Б. Нідлз,
Ф. Тейлор, С. О’Доннел, У.Г. Оучі, Р.M. Свансон, В. Стібіц, Д. Урдя, Г. Шмален,
Р. Шолц, Д.Г. Шорт, А. Яруга, а також праць П.С. Безруких, Н.А. Блатова,
О.О. Богданова, Н.Р. Вейцмана, Р.Я. Вейцмана, А.І. Галагана, М.В. Дембинського,
Й.С. Завадського, В.І. Євдокимовича, М.А. Корольова, В.І. Кукіна, В.Г. Макарова,
В.І. Петрової, Я.В. Соколова, В.С. Спіріна, А.І. Сумцова, С.К. Татура та інших
дозволяє внести деякі пропозиції та сформулювати методичні концепції, що
сприятимуть вдосконаленню організації бухгалтерського обліку в поєднанні з
технологічними можливостями, які надають сучасна обчислювальна техніка та
засоби комунікації. Разом з цим багато авторів підручників, навчальних
посібників, наукових праць з бухгалтерського обліку, відзначаючи, що організація
бухгалтерського обліку регламентується відповідними державними органами,
недостатньо глибоко досліджують питання з організації обліку.
Створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку потребує
глибокого дослідження теоретичних основ і організаційних особливостей
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бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації. Як перша, так і друга
група

питань

в

сучасній

обліковій

літературі

досліджені

недостатньо.

Комп’ютеризація окремих задач або ділянок обліку без зв’язку з діючою
системою

управління

на

підприємстві

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

виробництвом. Отже, досить актуальним є дослідження принципових положень
комп’ютеризованого обліку і факторів, які впливають на організацію обліку в
умовах застосування обчислювальної техніки. Велика кількість розроблених
термінів, що відповідають одним і тим самим поняттям в комп’ютеризації обліку,
вимагає вирішення питання про необхідність уніфікації термінології в галузі
комп’ютеризації обліку. Іншою важливою проблемою є необхідність вироблення
єдиних уніфікованих рекомендацій стосовно створення комп’ютерних систем
обліку на підставі принципів комп’ютерно-комунікаційної форми обліку. Основні
принципи цієї форми обліку потребують подальшої деталізації при застосуванні в
конкретних умовах облікової роботи.
Велике практичне значення має дослідження організації роботи облікового
апарату в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Вивчення основних
елементів організаційних форм бухгалтерського апарату та особливостей
комп’ютерно-комунікаційної форми обліку в комплексі дозволяє одержати цікаві
теоретичні і практичні результати. В зв’язку з цим великі перспективи має
системний підхід до організації бухгалтерського обліку, який можна використати
як для вирішення важливих практичних питань організації обліку, так і для
вивчення теоретичних проблем обліку. Зокрема, за його допомогою можна
зробити теоретичне узагальнення характеру і цілей, методу і методології обліку.
Системний підхід також відіграє визначну роль при формуванні структури і
змісту облікової теорії.
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В ході дослідження були пройдені наступні етапи:
1) вивчені теоретичні основи організації бухгалтерського обліку в працях відомих
вчених;
2) надана дефініція організації бухгалтерського обліку в нових умовах
господарювання;
3) розроблені теоретичні положення з організації бухгалтерського обліку, що
базуються на підході до обліку як до складної трирівневої системи;
4) розроблена схема та принципи комп’ютерно-комунікаційної форми обліку;
5) відображені зміни, які вносить застосування комп’ютерно-комунікаційної
форми обліку в організаційну структуру підприємства і бухгалтерії;
6) розроблений порядок створення комп’ютерної системи бухгалтерського
обліку;
7) узагальнений і систематизований перелік вимог до програмного забезпечення,
яке застосовується в бухгалтерії;
8) обгрунтована доцільність застосування Internet-технологій в організації
бухгалтерського обліку.
За умови грунтовної розробки теоретичних питань через організацію можна
поліпшити сам облік, до того ж будуть відкриті нові шляхи для вирішення
конкретних практичних задач. Але недостатня теоретична розробка питань
організації облікової праці на підприємствах в умовах комп’ютеризації обліку, а
також гостра потреба в швидкому практичному вирішенні даної проблеми, з
одного боку, обумовлюють актуальність обраної теми, а з іншого – визначають
основні напрямки дисертаційного дослідження.
За останню чверть століття у нашій країні утворився розрив між розвитком
теоретичних підвалин методології бухгалтерського обліку та практикою його
організації. Дослідження проводились загалом на локальних об’єктах – одному чи
декількох підприємствах. Тому автором були проаналізовані дані анкетного
опитування підприємств Житомирської області різних форм власності.
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Визначення

генеральної

сукупності:

підприємства

різних

форм

власності Житомирської області.
Інструментарій: анкета обсягом 30 питань, складена самостійно і
тиражована у кількості 110 примірників (додаток Б).
Обробка та аналіз даних: обробка даних здійснювалася за допомогою
комп’ютерної програми MS Access 97.
Оформлення одержаних результатів: аналітичні звіти, таблиці, діаграми.
Оцінка ресурсів: об’єктом

дослідження

була

система

організації

бухгалтерського обліку підприємств м. Житомира. З метою практичного вивчення
питань

організації

бухгалтерського

обліку

було

проведено

опитування

бухгалтерів-практиків 110 підприємств м. Житомира різних форм власності, в т.ч.
приватної – 12 %, колективної – 73 %, державної – 15 %. За видами діяльності це
наступні підприємства: виробництво – 26 %, будівництво – 10 %, оптова
торгівля – 39 %, роздрібна – 9 %, послуги – 16%.
Предметом дослідження був обліковий процес та правила його ведення,
структура облікових підрозділів апарату управління, праця людей, зайнятих
обліком, організаційне, правове і технічне забезпечення обліку. Особливу увагу
було приділено комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Тому, окрім опитування
бухгалтерів 110 підприємств, були обстежені 82 підприємства, які здійснювали
комп’ютеризацію бухгалтерського обліку за допомогою фахівців фірми “Елтокс”.
Серед них: приватної форми власності (включаючи приватних підприємців) –
29 %, державної форми власності – 6 %, колективної – 65 %. За видами діяльності
підприємства розподілились наступним чином: виробництво – 20 %, торгівля,
послуги – 63 %, інші види діяльності – 17 %.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота
виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Житомирського
інженерно-технологічного інституту і належить до державної бюджетної теми
“Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності
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виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного
режиму. Організація обліку”, номер державної реєстрації 278.
Мета та завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у
визначенні базових підходів до організації бухгалтерського обліку в умовах
застосування комп’ютерної техніки; розробці теоретичних і практичних положень
з організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації; визначенні
впливу комп’ютеризації

бухгалтерського

обліку на зміну організаційної

структури підприємства.
Виконання поставленої мети передбачало постановку і розв’язання таких
основних завдань:
 уточнити поняття організації бухгалтерського обліку;
 розробити перелік елементів системи бухгалтерського обліку як об’єкту
організації бухгалтерського обліку;
 дослідити особливості комп’ютерних форм обліку з метою визначення їх
впливу на розподіл праці облікових працівників;
 виробити рекомендації щодо побудови структури облікового апарату в умовах
застосування комп’ютерної техніки та засобів комунікації;
 розробити рекомендації з впровадження комп’ютерної системи обліку на
підприємствах;
 вказати шляхи удосконалення підготовки кадрів облікових працівників для
роботи з комп’ютеризованою системою бухгалтерського обліку.
Наукова

новизна

одержаних

результатів.

Наукова

новизна

дослідження полягає у постановці, теоретичному обгрунтуванні та практичному
вирішенні комплексу питань організації бухгалтерського обліку підприємств в
умовах застосування обчислювальної техніки.
В процесі дослідження одержані такі наукові результати:
 розкриті теоретичні основи поняття організації бухгалтерського обліку в

умовах застосування комп’ютерної техніки;
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 уточнені

і

деталізовані

порядок

та

етапи

здійснення

організації

бухгалтерського обліку на підприємствах;
 здійснене наукове обгрунтування та розроблена характеристика комп’ютернокомунікаційної форми обліку;
 складені

рекомендації

щодо

створення

комп’ютеризованої

системи

бухгалтерського обліку на підприємствах.
 розроблені класифікація бухгалтерського програмного забезпечення і методика
його тестування та вибору.
Практичне

значення

одержаних

результатів

дослідження.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з
організації та автоматизації обліку на теоретичному та методичному рівнях, що
можуть впроваджуватись в практику роботи промислових і торговельних
підприємств України, а також використовуватись при розробці нормативних
матеріалів з обліку. Більшість рекомендацій та пропозицій впроваджені на
підприємствах Житомирської області.
Практичне застосування одержаних результатів дослідження дозволяє
визначити

перспективу

і

основні

напрямки

удосконалення

організації

бухгалтерського обліку з врахуванням досвіду розвинутих країн.
Використання результатів досліджень полягає в їх безпосередньому
включенні: до навчального процесу – як складової курсів “Організація
бухгалтерського обліку” та “Інформаційні системи обліку”; в практику роботи
підприємств – в розрізах: методика організації комп’ютеризованої системи
бухгалтерського обліку (КСБО); порядок складання технічної документації;
порядок вибору бухгалтерського програмного забезпечення; варіанти побудови
комп’ютерних

обчислювальних

мереж;

оригінальна

методика

ведення

податкового обліку.
Результати досліджень оперативно включались до навчальних практичних і
методичних посібників, які використовуються в учбовому процесі ЖІТІ та інших
навчальних закладах України.
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Особистий

внесок

здобувача.

Автором

розроблений

порядок

організації бухгалтерського обліку в умовах застосування обчислювальної
техніки, розроблені структура облікового апарату та принципи комп’ютернокомунікаційної форми обліку.
Апробація результатів дисертації. Основні тези дисертаційного
дослідження знайшли своє відображення в опублікованих роботах. Окремі
пропозиції доповідались і були схвалені на І міській міжвузівській науковопрактичній конференції студентів та молодих вчених, присвяченій 53-ій річниці
Великої

Перемоги

конференції

(м. Житомир,

“Проблеми

підприємництві”

1998);

організації

(м. Житомир,

Міжнародній

обліку,

1998);

аудиту

Міжнародній

науково-практичній
і

менеджменту

в

науково-практичній

конференції “Менеджмент туризму” (Румунія, м. Мангалія, 1998). Розроблені
питання теорії і практики організації бухгалтерського обліку апробовані на
практиці і виявились цілком реальними та ефективними, такими, що сприяють
удосконаленню навчального процесу, підвищенню якості підготовки кадрів та
ефективності отриманих в результаті належної організації обліку управлінських
рішень. Зокрема, послідовність створення комп’ютерних систем бухгалтерського
обліку використана при комп’ютеризації підприємств Житомирської області, що
проводилася фірмою “Елтокс”.
Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано
6 робіт (в т.ч. 3 – у співавторстві) загальним обсягом 24,57 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст викладено на 169
сторінках основного тексту, робота містить 53 малюнки та схеми, 34 таблиці,
2 додатки, список літератури складається із 282 позицій.
Дисертація написана у формі наукової доповіді, є викладенням теоретичних
узагальнень і основних результатів, одержаних і опублікованих в процесі
досліджень. Структура дисертації відображає проблематику, цілі, завдання та
логіку дослідження, а також наукові концепції автора.
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РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку
1.1. Організація системи бухгалтерського обліку
Організація.

При

розгляді

організації

бухгалтерського

обліку

в

теоретичному аспекті необхідно з’ясувати значення самого терміну “організація”
стосовно бухгалтерського обліку. В літературі слово “організація” вживають як
синонім слів

“структура”,

“система”,

“управління”. 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.
Акад. М.М. Моісєєв, наприклад, 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…" [172, с. 74]. Спробуємо більш чітко визначити поняття організації
та системи, оскільки в іншому випадку об’єкт нашого дослідження буде розмитим
і неконкретним.
Слово “організація” має багато значень. Радянський енциклопедичний
словник наводить три визначення слова “організація” [186]:
1) внутрішня впорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш
диференційованих та автономних частин цілого, що зумовлені його будовою;
2) сукупність процесів або дій, що призводять до створення і удосконалення
взаємозв’язків між частинами цілого;
3) 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,
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дій, процесів з підвищення рівня організованості шляхом удосконалення
конкретних параметрів (характеристик) цілого і його частин, в тому числі
створення нових частин 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 слова “організація” тісно взаємопов’язані та створюють
своєрідний організаційний цикл (див. рис. 1.1).

Організація як

Організація як сукупність

характеристика рівня

дій з підвищення рівня

організованості єдиного

організованості єдиного

цілого

цілого

Організація як єдине ціле

Рис. 1.1. Організаційний цикл

Ми розглядаємо організацію бухгалтерського обліку в двох аспектах: поперше, 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 людей.
Одним з перших проблеми організації дослідив академік О.О. Богданов [26].
У 1913 році він розробив основні положення нової науки тектології – загальної
теорії організації. В галузі соціальної організації перші дослідження носили суто
практичний характер і були спрямовані на раціоналізацію управлінської
діяльності. Ф. Тейлор у 1911 році започаткував вивчення оптимальних шляхів
розподілу

адміністративних

функцій

і

відповідальності

між

ланками

управлінського апарату підприємства [281]. Саме він першим застосував і довів
можливість подальшого використання для організаційних цілей наукових методів,
що раніше не використовувались для організації. Німецькій соціолог М. Вебер на
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початку ХХ ст. досліджував формальну сторону соціальних організацій. Він
обгрунтував необхідність суворої регламентації функцій працівників та відносин
між ними в спеціальних розпорядженнях і запропонував модель бюрократії –
максимально раціоналізованої ідеальної системи управління [282]. 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) .
Питання
економісти

організації

Р. Антоні,

бухгалтерського

Р.Я. Вейцман,

обліку

П. Гарньє

досліджували

(застосування

відомі

наукових

організаційних принципів для організації функціонування бухгалтерських
апаратів), Ф. Беста, Ж.Б. Дюмарше (системний підхід до бухгалтерського обліку),
Д. Сортер (інформаційний підхід до бухгалтерського обліку), І.Ф. Шер (загальні
принципи організації обліку).
Проаналізуємо визначення організації бухгалтерського обліку, надані
різними авторами (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Дефініції поняття організації бухгалтерського обліку різних авторів
Автор
П.С. Безруких

Визначення
“Під раціональною організацією бухгалтерського обліку <…>
слід розуміти науково обгрунтовану його побудову, що забезпечує при
мінімумі витрат праці і засобів своєчасне відображення операцій, які
здійснюються на підприємстві (спостереження за ними, вимірювання і
запис першочергової інформації в документах або інших, що
замінюють їх, носіях інформації і групування за певними економічними
ознаками) з метою отримання вірогідних даних для оперативного
управління господарством, контролем за використанням матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, за послідовним впровадженням
режиму економії і господарського розрахунку. Поняття “організація
бухгалтерського обліку” можна визначити як науково обгрунтовану
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” [18, с. 6]
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Продовження табл. 1.1
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” [112, с. 101]
А.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” [59,
с. 297]
Я.М. Гальперін
“Організація бухгалтерського обліку – це встановлення
визначеного порядку обліку, що забезпечує повноцінний контроль і
аналіз виконання господарського плану при мінімальних витратах праці
і коштів” [62, 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” [74, с. 319]
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)” [78, с. 88]
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” [114,
с. 65]
П.А. Костюк
“Організація бухгалтерського обліку – побудова бухгалтерського
обліку за планом та у відповідності до визначених умов і передумов”
[53, с. 87]
А.М. Кузьмінський,
“Термін “організація” має різні значення. В найбільш загальному
В.В. Сопко
вигляді – це упорядкування, налагодження, приведення в певний
порядок (систематизація) чогось. Як смислове значення включає в себе
порядок, збереження та підтримання стану певної впорядкованості
елементів (вузлів) системи в цілому, якісної її впорядкованості”
[139, с. 5].
“Організація бухгалтерського обліку та аналізу господарської
діяльності представляє собою систему методів і засобів, що
забезпечують оптимальне їх функціонування та подальший розвиток”
[139, с. 6]
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”
[177, с. 15]
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Продовження табл. 1.1
М.А. Леонтьєв
Ю.Я. Литвин,
В.А. Полторадня

П.П. Німчинов

Ю.І. Осадчий
О.М. Островський

В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов
В.В. Сопко

О.Д. Шмігель

“Під організацією обліку ми розуміємо дії осіб, яким доручено
здійснювати облік, спрямовані на досягнення цілей, що поставлені
перед обліком” [150, с. 58]
“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” [154, с. 3]
“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 обгрунтування управлінських рішень і розробки різних
заходів щодо удосконалення виробництва і управління” [181, с. 221]
“Раціоналізація обліку визначає організаційну побудову, при
якій можна досягти найкращих результатів при мінімальних трудових і
фінансових затратах на його ведення” [187, с. 37].
“Організація бухгалтерського обліку – це використання засобів і
методів, що регламентують взаємодію різних категорій персоналу
підприємства при спільному виконанні ними функцій обліку”
[189, с. 21]
“Організація бухгалтерського обліку – це все те, що забезпечує
роботу бухгалтерії вирішення облікових задач” [193, с. 244]
“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” [233, с. 149]
“Цілеспрямована діяльність по створенню системи обліковоекономічної інформації і безперервному її упорядкуванню та
удосконаленню з метою більш повного забезпечення процесу
виробництва і управління необхідними обліково-економічними даними
носить назву організації обліку” [266, с. 19]

Майже всі наведені автори (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, які організацію обліку визначають як таку його побудову, при якій
облік ефективно виконує свої функції. Я. Даниленко, П.А. Костюк включають до
поняття організації складання планів роботи бухгалтерії. І це цілком слушно, адже
будь-яка діяльність повинна починатись з постановки цілей та шляхів їх
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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.
Система. 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; систему в статиці – її структура (складові
елементи та їх співвідношення); в динаміці – технологічні процеси.
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 стійкості в
заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність.
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 [32], проф. П.Н. Василенка [43], проф. З.В. Кирьянову [119],
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професорів В.Ф. Палія та Я.В. Соколова [193], 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
[12], професорів М.А. Блатова [24], А.М. Галагана [60], П.О. Додонова [82].
Суттєвим недоліком такого підходу є елемент невизначеності, оскільки його
можна застосувати і до форми бухгалтерського обліку.
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

[112],

А.М. Кузьмінський та В.В. Сопко [139], О.М. Островський [189]. Недоліком
такого підходу є ігнорування суб’єктивного, людського фактору, який найбільш
впливає на 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 [192]. Вони
вважають бухгалтерський облік складною трирівневою системою. Перший
рівень – методичний, другий – технічний (рівень форми обліку), третій –
організаційний.

Згідно

із

Я.В. Соколовим

поділом

бухгалтерського

обліку

запропонованим
на

професорами

методичному,

утворюють

факти

базовому

господарської

В.Ф. Палієм
рівні

та

систему

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
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бухгалтерського обліку). Взаємодія облікових працівників в процесі ведення
обліку вимагає управління в бухгалтерії, що відбувається на третьому,
організаційному рівні системи бухгалтерського обліку.
Серед економістів, які розглядали третій, організаційний рівень системи
бухгалтерського обліку, слід назвати професорів С.І. Волкова [54], К.Н. Нарібаєва
[175], В.С. Рожнова [214], академіка М.Г. Чумаченка [261]. 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,

ймовірнісну,

динамічну,

кібернетичну систему зі своїм об’єктом та суб’єктом управління” [189, 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 (див. рис. 1.2).
Система управління
Керуючий суб’єкт

Вхід системи

Вихід системи

Керований об’єкт

Рис. 1.2. Кібернетична система управління

З цієї позиції бухгалтерський облік розглядають також проф. О.М. Кашаєв
[114] та С.І. Синяк [224], 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
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бухгалтерського обліку, належне інформаційне забезпечення, динамічні умови,
які визначають стійкість і гнучкість системи (документи), зовнішні обмеження
(постанови, інструкції, методики, накази

тощо), зовнішні

та внутрішні

інформаційні потоки (див. рис. 1.3).

Вхідні
дані

Вхід

Цілі і завдання
бухгалтерського
обліку

Динамічні і
статистичні
умови

Обробка даних

Вихід

Зовнішні
інформаційні
потоки

Зовнішні
обмеження

Рис. 1.3. 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).
На нашу думку, саме кібернетичний підхід до визначення системи
бухгалтерського обліку є найбільш точним. По-перше, розуміння бухгалтерського
обліку та його організації як системи “об’єкт-суб’єкт” дозволяє визначити, що
саме піддається організаційному впливу як і того, хто цей вплив здійснює. Подруге, цей підхід дозволяє розглянути і організувати бухгалтерський облік як
процес обробки даних, що регулюється економіко-математичним моделюванням
за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки.
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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 інформаційно-документальною підсистемою системи
управління.
Характерною особливістю системи бухгалтерського обліку є те, що вона, в
свою чергу, складається з підсистем фінансового, управлінського та податкового
обліку [68, 98, 174, 243, 277, 279]. Фінансовий облік надає інформацію про
фінансовий стан підприємства керівництву, власникам, інвесторам, державі та
іншим зацікавленим користувачам. Управлінський облік надає керівництву
підприємством інформацію про виробничий процес з метою оперативного
управління ним та контролю собівартості продукції. Податковий облік надає
інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про
нарахування та сплату податків. На нашу думку, поділ бухгалтерського обліку на
такі підсистеми є 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

при

дослідженні

організації

ми

будемо

розглядати

бухгалтерський облік як єдину інформаційну систему, що використовується для
всіх функцій і задач управління.
Організація

системи

бухгалтерського

обліку.

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
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функції обліку [32, 189], то в організації бухгалтерського обліку суб’єктом
виступають керівники підприємства – директор та головний бухгалтер [202].
Якщо в бухгалтерському обліку об’єктом є господарські факти [32, 189], то в
організації бухгалтерського обліку – обліковий процес, праця виконавців,
організаційне, інформаційне та технічне забезпечення обліку [139, 153, 233],
тобто власне система бухгалтерського обліку (див. рис. 1.4).

Суб’єкти організації
бухгалтерського обліку
(директор, головний
бухгалтер)

Вхід
системи

Система бухгалтерського обліку
(об’єкт організації бухгалтерського обліку)

Вихід
системи

Суб’єкт – працівники обліку

Об’єкт – господарські факти

Рис. 1.4. Суб’єкт і об’єкт організації бухгалтерського обліку

Для того, щоб теоретично обгрунтувати наведену характеристику суб’єктів і
об’єктів

бухгалтерського

обліку,

необхідно

розглянути

поняття

функції

управління підприємством. Можна погодитись з проф. Г.Г. Кірейцевим, який
визначає функцію в господарській практиці як “…зовнішній прояв та (або)
збереження властивостей певного об’єкту чи процесу в системі відносин, що
фактично склалися” [117, с. 47]. Але поняття функції управління є предметом
наукових дискусій і до цього часу не одержало однозначного визначення. Від
науково обгрунтованого визначення цього питання залежить об’єктивність
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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” [166, с. 26].
Найбільш повним та обгрунтованим є визначення поняття 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 [30, с. 159–168]. Авторам
вдалося відобразити не тільки критерії, яким повинні відповідати функції
управління (єдність мети і характеру виконуваних робіт та операцій, зв’язок з
керованим об’єктом), але й також направленість впливу (досягнення поставленої
мети).
Огляд сучасної літератури з теорії управління дозволяє назвати основні
функції управління: планування, організація, мотивація і контроль, які об’єднані
з’єднуючими функціями або процесами – комунікацією (інформуванням) та
прийняттям

рішень

[92, 146, 165, 85, 226, 246].

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, більшість авторів
підручників з теорії бухгалтерського обліку погоджуються з тим, що
бухгалтерський облік, як один із засобів для забезпечення системи управління
підприємством інформацією, є відокремленою функцією управління (проф.
О.М. Кашаєв

[114],

професори

А.М. Кузьмінський

та

В.В. Сопко

[139],

доц. О.Д. Шмігель [226]). Звідси можна зробити висновок, який визначає
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напрямок наших подальших досліджень: бухгалтерський облік та його організація
належать до різних функцій управління.
Найближче до розуміння цього розмежування підійшов проф. Р.Я. Вейцман
[93], 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 [139, 233, 276]; індукція,
дедукція, класифікація, кібернетичний підхід [139]; проектування, моделювання,
планування [153, 233, 266]; графічні методи, анкетування, метод експертної
оцінки,

вивчення

нормативно-правового

оточення

[153, 233];

метод

спостереження і дослідження [170, 233]; науковий експеримент [170].
Підсумовуючи
бухгалтерського

викладене

обліку

як

вище,

складову

можна

визначити

організаційної

функції

організацію
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.

1.2. Складові організації бухгалтерського обліку
Аналіз 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
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існує. Складові організації бухгалтерського обліку розглянуті в роботах
І.П. Бабенка [12], проф. П.С. Безруких [18], проф. Р.Я. Вейцмана [274], проф.
З.В. Кир’янової [119], проф. О.М. Кашаєва [114], професорів А.М. Кузьмінського
та В.В. Сопко [139], І.С. Кумка [177], проф. Ю.Я. Литвина [153, 154], доц.
В.А. Полторадні [154], доц. О.Д. Шмігеля [266]. Більшість авторів до організації
бухгалтерського

обліку

відносять

організацію

первинного

обліку,

документообігу, визначення номенклатури рахунків та організацію робочого
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 вище 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 (див. рис. 1.5).
Мета – ефективне виконання обліком
інформаційної та контрольної функцій

Організація
управління
бухгалтерським
обліком

Організація
технології
бухгалтерського
обліку

Організація роботи
облікового апарату

ІІІ етап –
організаційний

Вибір оптимальної форми
обліку

ІІ етап –
технічний

Вибір конкретного застосування елементів
методу бухгалтерського обліку

І етап –
методичний

Примітка: стрілками на схемі позначені зв’язки між етапами
Рис. 1.5. Етапи організації бухгалтерського обліку
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На першому, методичному етапі організації бухгалтерського обліку
здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, в основі яких лежать
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 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 калькуляції готових виробів тощо); 5) вибір номенклатури
рахунків (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);
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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 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.

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку
Загальні

принципи

організації

бухгалтерського

обліку.

Організація бухгалтерського обліку є різною для різних підприємств, але вона
базується на певних загальних принципах, серед яких визначне місце посідає
принцип державного регулювання організації бухгалтерського обліку [18, 64].
Бухгалтерський облік є однією з функцій управління і базується на суворому
дотриманні законодавчих норм та правил. Але це не означає, що облік не
допускає інваріантності рішень на практиці. Згідно законодавства обов’язковими
для виконання є наступні положення організації бухгалтерського обліку:
 незмінність протягом звітного року прийнятої методики відображення окремих

господарських операцій та оцінки майна згідно правил, передбачених
Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні
(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 250
[177] з наступними доповненнями та змінами). Зміна методики в обліковій
політиці на наступний рік відображається в пояснювальній записці до річного
звіту;
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 повнота відображення в обліку всіх господарських операцій за звітний період

(місяць, квартал, рік) та результатів інвентаризації майна і зобов’язань;
 правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних періодів.

Вони визначаються в тому звітному періоді, до якого вони відносяться,
незалежно від часу їх надходження та оплати;
 розмежування в обліку поточних витрат на виробництво (витрат обігу),

капітальних та фінансових вкладень;
 тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахунках

синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
Чинне Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні

[202]

передбачає,

що

підприємство

при

здійсненні

організації

бухгалтерського обліку самостійно визначає:
 організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи із виду підприємства та

конкретних умов господарювання;
 форми та методи бухгалтерського обліку, що базуються на чинних загальних і

галузевих формах та методах з дотриманням єдиних методологічних
принципів, а також технологію обробки облікової інформації;
 систему внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю господарських

операцій; права працівників на підпис документів.
Іншим загальноприйнятим принципом організації бухгалтерського обліку є
раціональність, під якою розуміють забезпечення своєчасного отримання всіх
необхідних надійних відомостей при найменших витратах коштів і праці [135].
Одним з найважливіших принципів є використання в бухгалтерському
обліку загальних принципів управління, включаючи системний підхід, економікоматематичні методи і моделі, принципи програмно-цільового управління, наукову
організацію праці тощо.
Бухгалтерський облік, як правило, здійснюється підприємством або
установою, тобто юридичною особою. Тому ще одним принципом організації
бухгалтерського обліку є принцип юридичної самостійності та незалежності
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підприємства, що визначає діючого господарюючого суб’єкта, зобов’язаного
вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську звітність.
Принципи організації бухгалтерського обліку розглянуті в роботах
І.П. Бабенка [12], І.С. Кумка [177], професорів А.М. Кузьмінського та В.В. Сопко
[139], проф. Ю.Я. Литвина, доц. В.А. Полторадні [154], Н.М. Ткаченко [243]. На
жаль, як у випадку складових організації бухгалтерського обліку, єдиної думки
щодо переліку принципів організації обліку не існує. 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.
До принципів, що визначають порядок ведення облікових записів, належать:
 суцільна,

безперервна,

документально

обгрунтована

і

взаємопов’язана

реєстрація господарських операцій. Підставою для записів в бухгалтерському
обліку є доказові первинні облікові документи;
 правильність грошової оцінки як засобів, так і операцій, що відбуваються та
явищ, що спостерігаються;
 швидкість обробки інформації (ажур);
 точність облікових записів, узгоджених з операціями, які насправді були
здійснені, та явищами і подіями, що констатуються;
 ясність і точність запису господарських оборотів в логічній узгодженості;
 порівняльність та систематичність планування в бухгалтерії;
 правильний вибір облікових регістрів (форми обліку) для конкретного
підприємства або господарства;
 охайність, своєчасність та порядок записів в їх хронологічній послідовності;
 постійність прийнятої методології відображення окремих господарських
операцій та оцінки майна протягом поточного року (зміна методології на
наступний рік має бути зазначена у річній бухгалтерській звітності);
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 обережність

та

передбачливість

щодо

знецінення

активів,

сумнівної

заборгованості клієнтів, що значно впливають на результати як звітного, так і
майбутніх періодів;
 розмежування прибутків і витрат між періодами та відповідності прибутків
звітного року витратам.
Серед принципів організації облікового апарату можна виділити наступні:
 організацію облікового апарату відповідно до функціонального принципу, що
базується на технічних елементах облікової роботи, тобто на видовому поділі
праці, коли кожному працівнику доручається виконання типових операцій
(приймання документів, обробка документів, записи до регістрів обліку);
 організацію облікового апарату відповідно до оперативно-виробничого
принципу, що заснований на закінчених циклах, комплексах облікових робіт,
які відносяться до одного об’єкту або до групи економічно однорідних об’єктів
обліку, тобто на структурному розподілі праці. Групі працівників або одному
працівнику доручають всі операції по одному або по кількох підрозділах,
починаючи з приймання документів і закінчуючи аналітичним обліком.
Державне управління бухгалтерським облі ком в Україні.
Питання управління обліком перебувають під юрисдикцією вищих органів
державної влади та державного управління. Основними органами управління
бухгалтерським обліком в Україні є Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів.
Організація єдиної системи господарського обліку перебуває у віданні
Кабінету Міністрів України. Міністерство фінансів України згідно з Положенням
про організацію бухгалтерського обліку (з урахуванням загальноприйнятої в
міжнародній практиці системи обліку та статистики) розробляє та затверджує
нормативні документи з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності,
що є обов’язковими для виконання всіма підприємствами на території України.
Воно здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.
Ці два органи узгоджують між собою всі методичні питання, що стосуються
бухгалтерського обліку (див. рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Державне управління бухгалтерським обліком в Україні

Загальне керівництво обліком та статистикою покладено на Міністерство
статистики України. Воно розробляє та удосконалює систему взаємопов’язаних
показників синтетичного характеру, в розрізі яких здійснюється облік в Україні.
Міністерство

статистики

встановлює

єдину

методологію

розрахунку

статистичних показників, уніфікує форми звітності, здійснює заходи щодо
централізації обліку та звітності в Україні, розробляє та затверджує єдині форми
первинного обліку, здійснює загальне керівництво первинним обліком в галузях
економіки України. Безпосередньо на підприємствах, в організаціях та установах
організацію бухгалтерського обліку покладено на керівників цих підприємств. В
окремих сферах економіки України цю функцію виконує Національний банк. У
бюджетних організаціях управління бухгалтерським обліком здійснюється
відповідними органами, які є структурними підрозділами Національного банку і
Міністерства

фінансів.

Важлива

роль

в

управлінні

розвитком
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бухгалтерського обліку також належить громадським організаціям, особливо
таким, як секція бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів, методологічна
рада з удосконалення бухгалтерського обліку і звітності, асоціація бухгалтерів
України, Спілка аудиторів України.
Нормативне забезпечення організації бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський

облік

регламентований

рядом

методичних

нормативних

документів, правових та інших методичних нормативно-правових регламентів. До
нормативних документів, що регулюють організацію бухгалтерського обліку в
Україні належать:
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні;
Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні;
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському
обліку;
План рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності
підприємств і організацій;
Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту
підприємств, об’єднань і організацій, інші положення та інструкції.
Всі нормативні і методичні регламенти і 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 (ще не прийнятий), Положення про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні тощо, та внутрішні
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 апарату управління (положення
про відділи, посадові інструкції тощо), обліковий процес і роботу апарату
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управління одноразово (методичні вказівки по веденню обліку в умовах
автоматизації обліку).
З позицій поширення на елементи організаційної структури організаційні
документи поділяються на загальнооб’єктні – такі, що поширюються на всі
елементи організаційної структури управління, об’єкти загальнозаводські – 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.
В ході подальшого розвитку загальних і галузевих положень та інструкцій в
кожній організації 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.
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.
У зв’язку з тим, що Закон про бухгалтерський облік в Україні поки що не
прийнятий, основними нормативними документами є згадане вище Положення
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про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 03.04.93 р. № 250
[202] та Вказівки по організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені
наказом Мінфіну України від 07.05.93 р. № 25 (з наступними змінами та
доповненнями) [51]. В перспективі, стратегічні завдання бухгалтерського обліку в
масштабі країни буде визначати Закон про бухгалтерський облік, а тактичні –
національні стандарти бухгалтерського обліку.
Основні

принципи

бухгалтерського

обліку

в

розвинутих

країнах

визначаються Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО)
[25, 37, 231]. В той же час в багатьох країнах світу (навіть в тих, які знаходяться
на стадії економічного і політичного розвитку) існує чітка система національних
норм та правил ведення бухгалтерського обліку, основою якої є єдині міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку. В одних країнах МСБО використовують як
національні стандарти без змін і уточнень. В інших країнах до структури
національних стандартів включені окремі положення МСБО або посилання на
них.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (International Accounting
Standards) розробляє комітет зі стандартів бухгалтерського обліку. Він 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). На
відміну від інструкцій стандарти можуть передбачати, по-перше, декілька
варіантів рішення конкретних облікових завдань, і, по-друге, розробку облікової
політики підприємства.
Нормативне
українське

забезпечення

законодавство

не

комп’ютеризації

приділяє

належної

обліку.

уваги

Сучасне

використанню

обчислювальної техніки в сфері бухгалтерського обліку. У Вказівках щодо
організації бухгалтерського обліку в Україні міститься посилання на неіснуючі
“Вказівки

по

веденню

бухгалтерського

обліку

за

допомогою

засобів

обчислювальної техніки”. Можна сказати, що національних стандартів з
організації бухгалтерського обліку за допомогою комп’ютерної техніки поки що
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не існує. Проте Закони України “Про інформацію” [100], “Про захист інформації в
автоматизованих системах” [99], “Про авторське право і суміжні права” [97], а
також такі документи, як Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, Положення про документальне забезпечення записів в
бухгалтерському обліку, Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в
Україні містять мінімально необхідне юридичне обгрунтування ведення
бухгалтерського

обліку

за

допомогою

комп’ютерної

техніки.

Зазначені

нормативні акти не тільки встановлюють базові вимоги до застосування
обчислювальної техніки, але й визначають правовий статус програмного
забезпечення. Зрештою, підприємство має право вести бухгалтерський облік за
допомогою обчислювальної техніки, тому що воно “...самостійно встановлює
організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з виду підприємства і
конкретних умов господарювання, визначає форму і методи бухгалтерського
обліку, грунтуючись на діючих загальних або галузевих формах і методах, з
дотриманням єдиних методологічних засад...” [201].
Облікова політика. Облікова політика підприємства, у відповідності до
міжнародних стандартів обліку, – це ряд правил, які підприємство самостійно
обирає та використовує протягом календарного (фінансового) року. Таким чином,
облікова політика є робочим інструментом в організації бухгалтерського обліку
безпосередньо на підприємстві. Положення облікової політики розробляє, як
правило, головний бухгалтер, а затверджує керівник підприємства.
Під обліковою політикою підприємства розуміють обрану ним сукупність
способів ведення бухгалтерського обліку:





U i  S1i1 ...S imm , U i  U ,

(1.1)

де U – множина можливих кінцевих варіантів формування облікової політики
підприємства,
Ui – і-й варіант облікової політики,

S imm – і-й спосіб ведення обліку за напрямком m.
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Вибір підприємством сукупності способів ведення бухгалтерського обліку –
конкретних методик, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського обліку
залежать від встановлених правил і особливостей діяльності (організаційних,
технологічних, чисельності і кваліфікації облікових кадрів, рівня технічного
забезпечення бухгалтерії тощо).
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
вірогідна картина майнового та фінансового стану підприємства.
На вибір облікової політики підприємства впливають такі основні фактори:
1) форма власності і організаційно-правова форма підприємства;
2) вид або галузь (торгівля, будівництво, промисловість тощо);
3) розмір підприємства (обсяги виробництва, середньоспискова чисельність
тощо);
4) відносини з системою оподаткування (звільнення від різного роду платежів,
податків, пільги з оподаткування тощо);
5) стратегія фінансово-господарського розвитку (мета і задачі економічного
розвитку

підприємства

на

довгострокову

перспективу,

використання

інвестицій, що очікуються, тактичні підходи до вирішення перспективних
завдань);
6) наявність технічного забезпечення (комп’ютерна техніка, програмні продукти,
засоби оргтехніки тощо);
7) наявність ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства (за
всіма необхідними для підприємства напрямками);
8) рівень кваліфікації управлінських та бухгалтерських кадрів;
9) система матеріального заохочення і матеріальної відповідальності за коло
обов’язків, що виконуються працівниками.
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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 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 (які
зазначаються в Наказі про облікову політику підприємства).
В цій послідовності кожний етап є суворо необхідним; кожний попередній
етап забезпечує здійснення наступного. Таким чином, формування облікової
політики – це вибір деякої сукупності певних способів ведення бухгалтерського
обліку та встановлення порядку їх використання в конкретній господарській
ситуації.
Сам термін “облікова політика підприємства” увійшов до лексикону
бухгалтерів

в

кінці

восьмидесятих

років

як

переклад

англійського

словосполучення “accounting policies”, яке використовують в стандартах, що
видаються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Облікова
політика є основою бухгалтерських стандартів, рекомендацій, тлумачень, правил
та положень, що використовуються компаніями при складанні фінансової
звітності. Згідно з визначенням Ради по розробці принципів бухгалтерського

40
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” [252, с. 153].
Документом, в якому фіксується положення про облікову політику, є наказ
керівника підприємства, який складається на кожний наступний звітний рік.
Розробка і реалізація облікової політики пов’язані з практичним веденням
бухгалтерського обліку на підприємстві, або з методом його здійснення.
За формування облікової політики підприємства несе відповідальність
керівник підприємства, а безпосередньо за її створення – головний бухгалтер. При
перевірці підприємства аудиторами або податковими органами облікова політика
перевіряється в першу чергу.

1.4. Особливості організації бухгалтерського обліку в
умовах застосування комп’ютерної техніки
Засоби обчислювальної техніки створювалися і удосконалювалися так само,
як і всі інші прилади, машини і обладнання, що призначались для полегшення
праці людини: коли поставала та чи інша потреба, виникали й технічні засоби,
призначені для її задоволення. На кожному з етапів розвитку науки та
виробництва

застосовувався

певний

підхід,

пропонувалися

відповідні

конструктивні рішення й елементи. Наприклад, перші обчислювальні машини
були механічними. Потім були створені електромеханічні та електронні. З позицій
користувача кожне удосконалення спрямовувалося, 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.
Єдиної загальноприйнятої термінології щодо організації бухгалтерського
обліку із застосуванням обчислювальної техніки не існує. Найчастіше в літературі
використовуються терміни “машинізація бухгалтерського обліку”, “механізація
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бухгалтерського обліку”, “автоматизація бухгалтерського обліку”. На нашу
думку, наведені терміни “механізація” і “машинізація” можна було вживати
стосовно механічних та електронних обчислювальних машин, які не дозволяли
комплексно вирішити завдання бухгалтерського обліку.
З появою швидкодіючих комп’ютерів четвертого покоління, засобів
комунікації та відповідного програмного забезпечення, що дозволяють системно
вирішувати облікові завдання, слід докорінним чином змінити термінологію,
взявши за основу термін “комп’ютер” (див. табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Термінологія при застосуванні обчислювальної техніки
Загальновживані терміни
“Автомат (гр. automatos – самодіючий):
1) самостійно діючий пристрій (або сукупність
пристроїв), що виконує за заданою програмою
без безпосередньої участі людини процеси
одержання,
перетворення,
передачі
та
використання
енергії,
матеріалів
та
інформації” [21]
“ЕОМ – обчислювальна машина,
основні функціональні елементи якої (логічні,
запам’ятовуючі, індикаційні тощо) виконані на
електронних лампах, або на інтегральних
мікросхемах” [272]
Механізація обліку – “застосування в
бухгалтерському,
статистичному
та
оперативному обліку підприємств, організацій
та установ засобів обчислювальної техніки для
виконання технічних операцій, пов’язаних з
обліком праці та заробітної плати, обліком
продукції, доходів та витрат, при складанні
звітних та допоміжних зведень тощо” [29]
“Автоматизація
–
використання
технічних засобів, економіко-математичних
методів та управління без безпосередньої
участі людини в процесах одержання,
перетворення, передачі та використання
енергії, матеріалів та інформації” [2]

Терміни, що пропонуються до вжитку

“Комп’ютер – (англ. computer, від
лат. computo – рахую, обчислюю), термін,
що прийнятий, в іноземній літературі (гол.
чином англомовній); позначає пристрій, що
діє автоматично за заздалегідь складеною
програмою чи послідовністю команд, для
розв’язання математичних та економікостатистичних завдань планування та
управління виробництвом тощо" [131]

“Комп’ютеризація
–
процес
широкого застосування ЕОМ в народному
господарстві, в галузях, підприємствах
(об’єднаннях) та організаціях” [130]
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Застосування комп’ютерної техніки вносить певні зміни до організації
бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка з допоміжного засобу
перетворюється на визначний фактор організації обліку, змінюючи не тільки його
форму, але й зміст. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки
інформації, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації.
В різних системах бухгалтерського обліку (від паперової до комп’ютеризованої)
вона забезпечується, як правило, раціональною організацією облікових даних,
одноразовим їх отриманням та передачею по всіх напрямках.
В українській літературі традиційно виділяють дві послідовні стадії
автоматизації обліку: механізацію облікових робіт на окремих ділянках обліку за
допомогою обчислювальних пристроїв (так звану “малу механізацію”) та
комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої
системи управління підприємством (АСУП) [3, 106, 136, 235, 248]. Необхідно
відзначити, що трактування поняття паперових систем обробки даних в Україні
та, наприклад, у США не збігаються. Американські спеціалісти до паперових або
ручних відносять 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 [16, c. 8], які в українській літературі об’єднуються поняттям часткової
механізації обліку та обчислювальних робіт.
На наш погляд, найкращою є класифікація, при якій способи обробки
облікової інформації поділяються 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”, маючи на увазі не перелік
технічних засобів, а саме спосіб їх використання (див. рис. 1.7).
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Способи обробки
облікової інформації

Безкомп’ютерний

Паперовий

Комп’ютеризований
(автоматизований)

Механізований

Рис. 1.7. Методи обробки облікової інформації

Необхідно

чітко

поділяти

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 одними з визначних засобів ведення
обліку: суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, накопичення облікової
інформації, її передачі та одержання звітних показників. На відміну від
механізації комп’ютеризація обліку базується на системному вирішенні облікових
завдань за допомогою комп’ютерів.
Використання сучасної електронно-обчислювальної техніки в старій системі
обліку, яка базується на паперовому методі обробки інформації, не дає великого
ефекту. При механізації обліку в такій системі на підприємстві обчислювальну
техніку сприймають тільки як допоміжний засіб, який полегшує і раціоналізує
працю облікового працівника. Механізація не відповідає розумінню дійсно
революційної ролі комп’ютерів в обліку. А комп’ютеризація обліку не зводиться
до безпосереднього складання алгоритмів і програм на підставі традиційних
процедур. До початку комп’ютеризації повинні бути виконані науково-теоретичні
дослідження з формалізації та математизації обліку для виявлення в ньому змін,
якими він завдячує можливостям комп’ютеризації.
Найбільш повно концептуальні питання теорії та методології організації
бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації викладені у працях
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проф. С.І. Волкова [54], проф. М.А. Корольова [133], Т.А. Краєвої [136],
професорів В.Ф. Палія та Я.В. Соколова [192, 193]. В них можна виділити
декілька підходів та напрямків: системний підхід до бухгалтерського обліку;
розробка

форм

обліку,

що

орієнтовані

на

використання

комп’ютерів,

трансформація методу бухгалтерського обліку. Відрив теоретичних концепцій
обліку від практики є одним з недоліків існуючих підходів до його
комп’ютеризації. Для вирішення даної проблеми існує два шляхи: перегляд
методологічних

аспектів

обліку

за

схемою,

наведеною

О.К. Марченко:

“безпосередньо від вимог механізації та комп’ютеризації обліку до його
методології” [162, с. 11], та комплексний перегляд всієї системи організації
обробки облікової інформації.
Реалізація першого підходу дає обмежений ефект, який виражається в
локальних змінах у методології системи обліку. Система обліку удосконалюється,
в основному, в напрямку задоволення вимог комп’ютеризації, наприклад,
складання

та

введення

кодів,

впорядкування

первинних

документів

і

документообігу тощо. Такий суто індивідуальний підхід був придатний для
механізації завдань обліку з використанням клавішних та перфораційних
обчислювальних машин, а також при частковій механізації окремих етапів
облікових функцій на комп’ютері, в результаті чого здійснювалась обробка
інформації з окремих розрізнених ділянок бухгалтерського обліку.
Стосовно суттєвих змін, що вносить застосування комп’ютерів до
організації бухгалтерського обліку, серед авторів немає єдиної думки. Наприклад,
недостатньо обгрунтованими, повними протиріч у визначенні напрямків науковотехнічного прогресу в обліку, а також в оцінці можливостей обчислювальної
техніки нам здаються висновки, зроблені проф. П.О. Додоновим. На його думку,
обчислювальна техніка не вносить жодних змін до принципів облікової
реєстрації, і ці принципи є “незмінною основою облікової реєстрації при
використанні комп’ютерної техніки” [82, с. 20]. Дещо інший підхід до оцінки
комп’ютерної обробки облікової інформації бачимо у проф. В.П. Астахова. На
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його думку, використання обчислювальної техніки в обліку “не зачіпає
методологічних принципів того або іншого виду народногосподарського обліку, а
тільки змінює технологію обробки облікової інформації” [9, с. 11]. Суттєвим в
наведених висловлюваннях та оцінці змін в обліку, що пов’язані з машинною
обробкою інформації, є те, що їх автори не ототожнюють принципи облікової
реєстрації з методологічними принципами обліку, хоча і не розкривають їх.
Висловлена з цього приводу точка зору проф. М.Я. Розенберга не співпадає
ні з думкою проф. П.О. Додонова, ні з думкою проф. В.П. Астахова. Він вважає,
що “в умовах АСУ методологія обліку змінюється в різних напрямках: змінюється
система бухгалтерського обліку, перебудовується методологія обліку, змінюється
обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається якісна та
кількісна зміна облікового апарату та його функцій; при цьому наукові основи
теорії бухгалтерського обліку залишаються незмінними” [215, с. 51]. В цілому з
такою

думкою

можна

погодитись.

Безперечно,

зміни

в

організації

бухгалтерського обліку відбуваються на всіх її етапах, починаючи з базового,
методичного. Тут можна приєднатися до думки проф. П.О. Додонова [82] про те,
що хоча впровадження обчислювальної техніки не вносить будь-яких змін до
принципів облікової реєстрації, що склалися в умовах комп’ютерної обробки
облікової інформації, але техніка збору і обробки облікової інформації
кардинально змінюються. Наприклад, професори В.Б. Івашкевич [105] та
С.І. Волков [54] вважають, що в умовах застосування комп’ютерної техніки
кожний з елементів методу бухгалтерського обліку, серед яких – документування
господарських операцій, відображення облікової інформації за допомогою
подвійного запису на рахунках, використання грошового вимірника та інших
складових методу бухгалтерського обліку, зберігає і навіть збільшує своє
значення, однак за формою і сутністю, як правило, змінюється.
Значні зміни відбуваються в первинному обліку, який є важливою (а на
думку проф. Г.Г. Кірейцева [117] – головною) частиною обліку. Т.А. Краєва [136]
наводить

наступні

відмінності

технології

первинного

документування

в
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комп’ютеризованих системах: 1) 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; 2) 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 первинних документів.
Але при безпаперовій технології бухгалтерського обліку залишається дуже
важлива проблема, про яку пише проф. В.Б. Івашкевич [105]: забезпечення
принципу юридичної обгрунтованості облікових даних та юридичної доказовості
електронних первинних документів.
Вчені ведуть дискусію стосовно збереження принципу подвійного запису
при застосуванні комп’ютерної техніки. Огляд близько 20 наявних на
українському ринку комп’ютерних 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 настройки, інтерфейсом, але побудовані за однією
моделлю. Її 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
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обліку. Спеціалісти іноді називають її “уніфікованою узагальненою моделлю
обліку”

[198].

Однак

в

окремих

програмних

продуктах

(“Галактика”,

“ЛокОФФИС”, “Miracle”) обробка та накопичення первинної документації
спочатку здійснюються шляхом простої реєстрації, а потім виконується
формування бухгалтерських проводок. Ми не можемо погодитись з підходом
розробників цих програм [198, 208], 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 постачальником та головним споживачем інформації на підприємстві,
тому всі дані повинні зберігатися в єдиному уніфікованому регістрі побудованому
на принципі подвійного запису, до якого забезпечений легкий доступ.
Комп’ютеризація
бухгалтерського

обліку.

вносить

зміни

Наприклад,

і
із

до

інших

застосуванням

елементів
штрихових

методу
кодів

інвентаризація, не змінюючи своєї економічної сутності, значно прискорюється, а
способи її проведення докорінно змінюються. Так, заміна ручного перерахунку
зчитуванням етикеток зі штрих-кодами дозволяє провести інвентаризацію без
припинення поточних операцій на складах або в магазинах. Суттєво змінюється
також порядок складання звітності. При комп’ютеризованому 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.
На технічному етапі організації обліку механізація обліку в силу того, що
при її впровадженні використовувались недосконалі технічні засоби, вимагала
перебудови документів (перш за все первинних). В результаті удосконалення
обліку шляхом механізації зводилось до реалізації його відповідної форми за
допомогою наявних технічних засобів. В підсумку існуюча форма обліку в
незначній мірі модернізувалась відповідно до можливостей обчислювальної
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техніки, що застосовується. Використання ж сучасної обчислювальної та
комунікаційної техніки, вважають професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов [193],
призводить до того, що застосування тієї чи іншої форми обліку здійснюється за
допомогою програмно реалізованих алгоритмів. Таким чином, комп’ютеризації
обліку на сучасних комп’ютерах не властиві обмеження форми. У зв’язку з цим
проф. Р.С. Рашитов [211] справедливо зазначив, що хоча технічно за допомогою
обчислювальної техніки можна реалізувати будь-яку ручну або механізовану
форму обліку, з’являється можливість реалізації не фіксованої форми, а тієї, яка
була б “оптимальною”. В цьому випадку мова йде про удосконалення методології
обліку на основі застосування комп’ютерів, а не про пристосування цієї
методології до вимог технічних засобів, тобто удосконалення методології обліку
визначається не технічними умовами і обмеженнями, а широкими можливостями
реалізації.
Під час організації бухгалтерського обліку персонал повинен знати звідки і
в якому вигляді він отримує початкові умови для складання операції; алгоритм
або спосіб здійснення своєї операції; який результат і в якому вигляді він повинен
отримати; кому і що передати по закінченні даної операції. Ці знання мають бути
присутніми незалежно від того, який метод обробки інформації застосовується на
підприємстві. Щодо способів, якими досягається організація праці при
застосуванні прикладних програмних засобів на підприємстві, то вони можуть
бути найрізноманітнішими.
Механізація обліку не змінює методи здійснення організації управління в
бухгалтерії. Як і при паперових методах обробки облікової інформації, система
бухгалтерського обліку на її третьому, організаційному рівні створюється за
допомогою

посадових

підприємства,

наказів

інструкцій,
директора

положень

про

підприємства,

структурні

підрозділи

навчання

персоналу.

Комп’ютеризація ж суттєво змінює процес організації роботи облікового апарату.
На нашу думку, єдиним способом ефективної організації діяльності підприємства
в сучасних ринкових умовах є закладення правил побудови організаційної
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структури в комп’ютеризовану систему організаційного управління. Адже в
сучасних плинних умовах ринку під час швидкого розвитку підприємства
внутрішні документи підприємства доводиться часто переписувати, а зміна
персоналу може звести нанівець всю роботу. Цю думку поділяють й інші автори,
наприклад С.П. Проскурін [208]. Таким чином, комп’ютеризація управління
підприємством є головним фактором, що

визначає організацію роботи

підприємства та бухгалтерії.
При комп’ютеризації окремих ділянок підприємство обладнують набором
комп’ютеризованих робочих місць (КРМ), кожне з яких призначене для
вирішення певного облікового завдання. Кожне КРМ здійснює автономну
обробку інформації без використання інформації з інших КРМ. Інформаційні
зв’язки між автономними КРМ розірвані, що надає можливість для навмисних
викривлень, зловживань; отже, необхідний додатковий контроль та дублювання
інформації.
Системна комп’ютеризація передбачає об’єднання КРМ бухгалтера 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. Характерними рисами організації роботи облікового апарату при
комплексній комп’ютеризації обліку є:
 рішення завдань бухгалтерського обліку та інформаційне обслуговування
користувачів КРМ здійснюється за ініціативою і при безпосередній участі
облікових працівників;
 інтелектуальна потужність інформаційних систем обліку зростає за рахунок
формалізації знань бухгалтерів і створення баз знань, що дозволяє підвищити
професійний рівень кожного користувача КРМ – бухгалтера;
 пошук потрібної інформації здійснюється користувачами зі своїх робочих
місць із застосуванням спеціалізованих засобів пошуку інформації;
 обліково-аналітична інформація оброблюється в діалоговому режимі;
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 бухгалтер є безпосереднім учасником технологічного процесу розподіленої
обробки даних, а персональний комп’ютер – основним засобом його праці.
Суттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських даних.
Інформаційна програмна система при наявності адекватного супроводу зі сторони
розробника або дилера забезпечує, по суті, безперервний контроль за веденням
облікових записів та складанням документів. Грамотно побудована система
обов’язково має “захист”, нав’язує бухгалтеру і управлінцю правила обліку і
схему документообігу, задані відповідальними особами і зафіксовані в настройці
системи. Практичний результат для підприємства – зменшення ймовірності
штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера.
Оперативність результатної облікової інформації дозволяє також посилити
контроль за законністю і економічною ефективністю господарських операцій. На
базі комп’ютера є можливість посилити функцію контролю, не підвищуючи і не
ускладнюючи при цьому трудомісткість ведення обліку. Наприклад, в програмі
“1С:Бухгалтерия 7.5”

для

рахунку

може

вводиться

ознака

“Активний”,

“Пасивний”, “Активно-пасивний”. Ця ознака використовується для виявлення
помилкових дій. Так, наприклад, для активних рахунків при перевищенні
кредитового обороту над дебетовим негативний залишок по дебету буде
сигналізувати про помилку. Система автоматично перевіряє правильність
використання
позабалансових

позабалансових
рахунків

з

рахунків:

не

балансовими.

допускається
З

іншого

кореспонденція

боку,

проводка

з

позабалансовим рахунком взагалі не може містити кореспондуючого рахунку.
Контрольні функції реалізуються на окремих етапах облікового процесу, що дає
змогу оперативно втручатися як в обліковий процес, так і в господарську
діяльність підприємства та є важливим аспектом управління економікою. Такої ж
думки дотримуються проф. В.Б. Івашкевич [105], проф. Р.С. Рашитов [211] та інші
автори.
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Найважливіші відмінності організації бухгалтерського обліку за допомогою
комп’ютерної техніки представлені у вигляді таблиці (див. табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Основні відмінності організації обліку при комп’ютеризованому та безкомп’ютерних
способах обробки облікової інформації
Елементи організації
бухгалтерського обліку

Способи ведення облікових записів
Безкомп’ютерний

Комп’ютеризований

Загальні підходи до організації обліку
Механізація окремих ділянок Вирішення завдання
облікових робіт
комп’ютеризації
бухгалтерського обліку під час
системної комп’ютеризації
господарської діяльності
підприємства
Зв’язок управління та
Обробка облікових даних
Обліковий процес не
бухгалтерського обліку
відокремлюється від процесу виділяється із загального
управління. Управлінці
процесу управління.
використовують готові
Управлінці використовують
зведені дані
оперативні облікові дані
Регламентація роботи
Посадові інструкції,
Праця персоналу організується
облікового апарату
положення про бухгалтерію,
відповідно до технології, яка
накази та розпорядження
передбачена в
керівництва, плани та
комп’ютеризованій системі
графіки роботи бухгалтерії,
бухгалтерського обліку
схеми документообігу
1. Методичний етап організації бухгалтерського обліку
1.1. Організація первинного
документування:
Паперові носії первинної
Електронні (магнітні, оптичні)
 тип носів первинної
інформації. При механізації
носії первинної інформації:
інформації
використовуються носії,
електронні первинні
пристосовані для обробки на документи, смарт-картки,
обчислювальних установках
штрихові коди. Паперові носії
(перфокарти, магнітні стрічки використовують як допоміжні
тощо)
Конструювання паперових
За допомогою програмних
 проектування та
форм
первинних
документів
з
засобів створення двох форм
створення форм
урахуванням відповідних
кожного первинного
первинних документів
стандартів; використання
документу: форми,
готових бланків документів.
пристосованої для введення
При механізації обліку –
необхідних реквізитів до
кодування ряду реквізитів та комп’ютерної бази даних;
їх виділення для полегшення форми для роздруку
обробки за допомогою
документів на папері
обчислювальної техніки
Застосування
обчислювальної техніки в
бухгалтерському обліку
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 встановлення порядку

Розробка інструкцій із
заповнення первинних
документів

 виписка первинних

Ручна виписка документів,
потім – передача їх до
бухгалтерії та обробка

1.2. Встановлення строків
та порядку проведення
інвентаризації

Зазначення порядку та
строків проведення
інвентаризації в Наказі про
облікову політику
Вибір найменш
трудомісткого із методів
(LIFO, FIFO, фактичної
собівартості тощо)
Вибір номенклатури статей
виробничих,
загальногосподарських і
цехових витрат, способу
калькулювання виробничих
виробів тощо
Розробка ієрархічної
структури субрахунків та
обмеженої номенклатури
аналітичних рахунків

здійснення записів в
первинних документах

документів

1.3. Вибір методу оцінки
активів
1.4. Вибір методу
калькулювання

1.5. Встановлення робочого
Плану рахунків
бухгалтерського обліку

Створення алгоритму
заповнення документів з
автоматичним розрахунком
ряду реквізитів та контролем
за правильністю їх введення.
Створення електронних
документів під час здійснення
господарських операцій та
одночасна їх обробка і
накопичення
Створення програмного
алгоритму та застосування
технічних засобів (штрихкоди)
для проведення інвентаризації
Програмна реалізація
найбільш оптимального
способу оцінки
Побудова багаторівневих
розрізів статей витрат,
необхідних для потреб
управління

Розробка багаторівневої
ієрархічної та багатовимірної
паралельної структури
субрахунків та аналітичних
рахунків
1.6. Встановлення переліку
Фіксація переліку проводок в Програмно реалізований
типових бухгалтерських
посадових інструкціях
поточний контроль введення
проводок
облікових працівників
проводок на кожному
комп’ютеризованому
робочому місці (КРМ)
бухгалтера
1.7. Визначення переліку і
Встановлення порядку
Програмування алгоритмів, за
розробка форм звітності
заповнення стандартних
якими формуються запити до
та порядку їх заповнення
звітів; розробка форм
бази даних для вибірок,
внутрішніх звітів
необхідних для формування
звітів; створення
комп’ютерних форм звітів
2. Технічний етап організації бухгалтерського обліку
Вибір форми обліку
Вибір однієї з форм обліку,
Встановлення порядку
що найбільше відповідає
накопичення, обробки,
потребам підприємства
узагальнення, контролю
(журнально-ордерної,
інформації та формування
меморіально-ордерної,
звітних показників відповідно
спрощеної), та подальша
до програмно реалізованих
механізація ведення окремих алгоритмів обробки первинної
облікових регістрів
інформації
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3. Організаційний етап організації бухгалтерського обліку
3.1. Встановлення найбільш При паперовому способі –
За допомогою комп’ютерних
економної і найбільш зручної вибір однієї з схем побудови обчислювальних мереж
загальної схеми побудови
облікового апарату та його
облікові дані вводяться до
облікового апарату
роботи (централізованої або
бази даних програмнодецентралізованої); при
апаратної системи
механізованому –
децентралізовано, а
використання
накопичуються, обробляються
обчислювальних центрів в
та контролюються
умовах централізації та КРМ централізовано
бухгалтера – в умовах
децентралізації
3.2. Визначення оптимальної Розподіл праці за
Розподіл праці переважно за
структури облікового
оперативно-технічною або
функціональною ознакою;
апарату (розподіл облікової функціональною ознакою;
наявність двох категорій
праці за ділянками обліку)
наявність двох категорій
облікових працівників:
працівників: бухгалтерів та
бухгалтерів-операторів, що
рахівників (операторів
вводять дані, і бухгалтерівобчислювальних машин)
контролерів, що реалізують
логічні облікові функції
3.3. Встановлення норм
Встановлення норм часу на
Встановлення норм часу на
праці та часу, необхідних
складання первинних
складання первинних
для виконання робіт і
документів, заповнення
документів та формування
визначення оптимальної
регістрів, заповнення звітів
запитів до бази даних з метою
чисельності бухгалтерії
отримання звітних показників
3.4. Набір кадрів та їх
Набір працівників із
Набір облікових працівників із
навчання
навичками ведення
елементарними знаннями
бухгалтерського обліку в
комп’ютерної техніки,
умовах паперового способу
навчання їх особливостям
обробки облікової
порядку ведення обліку, що
інформації; ознайомлення їх
реалізований в програмній
із особливостями діяльності
системі
підприємства
3.5. Організація робочих
Організація окремих робочих Організація технологічних
місць бухгалтерів
місць бухгалтерів або їх КРМ ланцюжків обробки інформації
та їх комп’ютеризація
3.6. Раціональне розміщення Розміщення у
В бухгалтерії, як в окремому
облікового апарату
безпосередньому сусідстві
підрозділі, знаходяться тільки
підрозділів та облікових
бухгалтери, які займаються
працівників, які часто
підсумковим узагальненням та
взаємодіють; розміщення
контролем облікової
бухгалтерії в цілому та її
інформації; решта облікових
частин на близький відстані
працівників розміщені
до оперативних підрозділів
безпосередньо в місцях
підприємства тощо
здійснення господарських
операцій
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Продовження табл. 1.3
3.7. Встановлення належних
інформаційних зв’язків
всередині бухгалтерії і між
бухгалтерією та
оперативними підрозділами
підприємства, а також із
зовнішнім світом

Встановлення правил
діловодства і створення схем
та графіків документообігу

3.8. Організація
матеріального,
інформаційного та
технічного забезпечення
облікових працівників;
необхідні технічні засоби
3.9. Мотивація працівників
бухгалтерії

Витрати на придбання
канцелярського приладдя,
бланків документів тощо

3.10. Встановлення
правильного та точного
обліку роботи облікових
працівників та контроль
виконання ними своїх
функцій

Візуальний та наступний
документальний контроль

3.11. Організація архіву
бухгалтерських документів

Первинні документи,
регістри, звіти
роздруковуються та
зберігаються в архіві

Основний вид
стимулювання – оплата
праці, інші види
стимулювання

Застосування засобів
електронного діловодства
(процедур створення,
заповнення та розсилки
електронних документів);
широке застосування
електронних засобів
комунікації (електронної
пошти, телеконференцій)
Вибір та придбання
комп’ютерів і бухгалтерських
програм

Можливість проявити свій
творчий потенціал при
програмуванні алгоритмів
обробки інформації, та
формуванні звітів для потреб
управління
Автоматичний безперервний
контроль правильності
заповнення документів та
формування бухгалтерських
проводок, здійснення
документообігу, використання
робочого часу
Створюються електронні
сховища даних на електронних
носіях первинної інформації

Дослідження стану організації обліку на підприємствах м. Житомира
виявило незадовільний її стан. На більшості підприємств відсутні графіки
документообігу, посадові інструкції бухгалтерів і навіть накази про облікову
політику (див. розділ 3, с. 118). В цих умовах застосування комплексних
програмних систем дозволяє радикально поліпшити ситуацію з організації обліку
в цілому. Бухгалтерський облік є найбільш регламентованою функцією
управління, що може ефективно виконувати свої завдання тільки за умови
наявності заздалегідь заданих планів та правил. Оскільки при комплексній
автоматизації

обліку

таким

системоутворюючим

фактором

є

програмно
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реалізований набір формальних алгоритмів, бухгалтерський облік перестає просто
представляти господарський процес у вигляді єдиного цілого, а починає
перетворювати цей процес на організоване ціле, яким цей процес раніше не був
(див. рис. 1.8).

Комп’ютеризована система управління
Комп’ютеризована система
документообігу

Комп’ютеризована система
захисту даних
безпеки
Комп’ютеризована
система
бухгалтерського обліку

Комп’ютеризована система
контролю

Комп’ютеризована система
аналізу

Комп’ютеризована система управління технологічними процесами

Рис. 1.8. Взаємозв’язок КСБО з іншими комп’ютеризованими системами в рамках єдиної
комп’ютеризованої системи управління підприємством

Фактично це дозволяє здійснити перехід до концепції активної організації
виробництва, праці та управління в бухгалтерії, при якій організоване ціле є
продуктом свідомої цілеспрямованої роботи бухгалтера.
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Розділ 2
Елементи організації бухгалтерського обліку в умовах
застосування комп’ютерної техніки
2.1. Форми
бухгалтерського
застосування комп’ютерної техніки

обліку

в

умовах

Одним із фундаментальних понять теорії бухгалтерського обліку, що в
значній мірі впливає на його організацію, є поняття форми бухгалтерського
обліку. Українській бухгалтерській науці притаманний значний інтерес до цього
питання. Меморіально-ордерна (контрольно-шахова), журнально-ордерна форма
обліку були розроблені саме бухгалтерами колишнього Радянського Союзу. Крім
того, російські бухгалтери свого часу запропонували форми обліку, не засновані
на принципі подвійного запису. Так, Ф.В. Єзерський (1883 р.) винайшов
“потрійну” форму обліку, а І.П. Шмельов – “четверну” (1895 р.), проте вони не
набули широкого поширення.
Характеристика форми бухгалтерського обліку є однією з найскладніших
проблем в теорії бухгалтерського обліку, з якої досі немає визначеності і 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” [135, с. 148], протягом багатьох років не
припиняються суперечки щодо правильності трактування поняття форми обліку,
що посилилися з появою комп’ютерів та їх застосуванням для автоматизації
облікових робіт (див. табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Дефініції терміну форми бухгалтерського обліку різних авторів
Автор
Ф.Ф. Бутинець

Визначення
“Форма бухгалтерського обліку являє собою сукупність
облікових регістрів для відображення господарських операцій у певній
послідовності і групуванні за відповідними прийомами записів. Під
формою бухгалтерського обліку розуміють поєднання будови і
взаємозв’язку регістрів, а також порядок, способи реєстрації і
групування їх в обліковій інформації” [33, с. 368]
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Продовження табл. 2.1
М.З. Вайсман
Н.М. Грабова

В.П. Завгородній,
В.Я. Савченко
В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов
В.І. Пільменштейн

В.І. Петрова

Р.С. Рашитов

В.Я. Соколов

Я.В. Соколов
В.В. Сопко,
В.М. Пархоменко

А.І. Сумцов

Н.М. Ткаченко

“Під формою рахівництва слід розуміти визначену систему
організації облікового процесу” [41, с. 11]
“Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему
взаємопов’язаних облікових регістрів суворо встановленої форми і
змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів” [74,
c. 266]
“Під формою бухгалтерського обліку розуміють технологію і
організацію облікового процесу відповідними способами, техніку
документування і облікової реєстрації” [93, c. 28]
“Форма є бухгалтерською процедурою, що передбачає записи в
регістри даних із первинних документів (або інших носіїв) з метою
узагальнення і одержання звітності” [93, с. 200]
“Під формою бухгалтерського обліку можна розуміти сукупність
методик і технічних засобів, які застосовують для отримання вихідної
інформації про господарські операції, обробки її та використання в
цілях управління економічною діяльністю” [198, с. 26]
“Форма бухгалтерського обліку представляє собою науково
організовану систему облікових записів, яка містить встановлену
кількість і порядок взаємозв’язку бухгалтерських регістрів, їх
зовнішній вигляд, а також визначену послідовність і способи записів у
них” [194, с. 26]
“Форма бухгалтерського обліку – це реалізація системи
бухгалтерського обліку в документах, яка відображає всі послідовні
етапи облікової реєстрації, починаючи з первинної реєстрації і
закінчуючи формуванням результатних даних (звітності)” [211, с. 110]
“Для реєстрації фактів господарської діяльності повинні бути
відкриті книги обліку, склад і порядок ведення яких називається
формою рахівництва і залежить від розмірів і виду діяльності
кооперативу” [227, c. 33]
“Форма обліку є все те, що знаходиться між первинними носіями
інформації та бухгалтерським звітом" [229, с. 568]
“Форми обліку – це певні системи взаємопов’язаних облікових
регістрів (хронологічних і систематичних) для здійснення обліку наявності
та руху засобів, джерел і процесів господарської діяльності, а також
способів і технічних засобів запису операцій в регістрах” [234, c. 46]
"Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність
облікових регістрів, які використовуються у визначеній послідовності і
взаємозв’язку для ведення обліку із застосуванням принципу
подвійного запису” [238, с. 83]
“Форма обліку – це сполучення різних регістрів аналітичного і
синтетичного обліку, їх взаємозв’язок, послідовність і способи ведення
облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності” [209,
с. 61]
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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, є визначення, надане проф. Я.В. Соколовим [229],
який під формою обліку розуміє все те, що знаходиться між первинними носіями
інформації та бухгалтерським звітом. Визначення решти авторів не є певними та,
як буде показано далі, містять ряд суперечливих положень.
Розвиток

форм

бухгалтерського

обліку.

Розвиток

форм

бухгалтерського обліку є тривалим історичним процесом, який відбувався в двох
напрямках: удосконалення змісту облікових записів та удосконалення форми
обліку. 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. Розвиток паперових форм обліку
полягав у послідовному перетворенні їх 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 (див. рис. 2.5).
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Документи
Документи





Меморіал

Меморіал

Журнал
Журнал

Головна
книга
Пробний
баланс
Баланс

.

Рис 2.1. Староіталійська
форма обліку

Допоміжні
книги



Оборотні
відомості по
аналітичних
рахунках

Головна
книга
Оборотна
відомість
Баланс

Рис. 2.2. Новоіталійська форма
обліку

В новоіталійській формі (автор Ф. Гаратті, 1688 р.) чітко розмежовуються
синтетичний і аналітичний облік (див. рис. 2.2). 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 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. Гельвиг, 1774 р.) Меморіал, як проміжний
регістр, не ведеться, а 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
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запису в Журналі і не дублюють кожну проводку, а заносяться одночасно за
звітний період загальними підсумками, згрупованими в зведеному журналі
(див. рис. 2.3).
Документи

Меморіал

Допоміжні
книги


Касова
книга



Оборотні
відомості по
аналітичних
рахунках

Документи

Зведений
журнал
Головна
книга



Журнал –
Головна



Оборотна
відомість
Баланс

Рис. 2.3. Німецька форма обліку

Допоміжні
книги або
картотеки
Оборотні
відомості по
аналітичних
рахунках


Баланс

Рис. 2.4. Американська форма обліку

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).
На відміну від форм, згаданих вище (новоіталійської, німецької та
французької форм) американська форма обліку (Є. Дегранж, 1802 р.) виникла з
тенденції до 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
Журнал-Головна, який є Журналом і одночасно синтетичними рахунками
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(див. рис. 2.4). За винятком складання відомостей по аналітичних рахунках,
можливостей для розподілу праці тут немає.
Однією з найбільш поширених в нашій країні форм обліку є меморіальноордерна форма, вперше описана у 1926 році Н.В. Юшмановим. Вона передбачає
виписку проводок на кожний первинний документ окремою довідкою в
меморіальних ордерах (див. рис. 2.5). Для операцій з однаковою кореспонденцією
рахунків відкриваються окремі відомості, по яких в кінці 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.
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Рис. 2.5. Меморіально-ордерна форма обліку

Також

в

Україні

поряд

з

меморіально-ордерною

використовують

журнально-ордерну форму обліку (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 (див. рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Журнально-ордерна форма обліку

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.
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 інших країнах хронологічний Журнал ведеться
обов’язково); ліквідація логічно обгрунтованих проводок за кожним первинним
документом та заміна їх обліковими записами. При журнально-ордерній формі
значно ускладнюються механізація і комп’ютеризація обліку, тому що
багатографні регістри журналів-ордерів і відомостей до них не можуть бути
належним чином відображені

на екранах

комп’ютерів та роздруковані

принтерами. Крім того, комп’ютеризації перешкоджає величезна кількість
варіантів журнально-ордерної форми, що виникли на різних підприємствах.

63
Таблично–перфокарткова (В.І. Ісаков, 1955 р.) форма була розроблена для
підприємств,

що

використовують

перфораційні

машини,

і

передбачала

перенесення даних із кожного документу на машинний носій – перфокартку
(рис. 2.13, с. 85). По кожній ділянці обліку: обліку виробничих запасів, оплати
праці, готової продукції тощо, – складаються масиви перфокарток. По кожному
масиву друкуються

контрольні табуляграми для перевірки правильності

перенесення даних з первинних документів на перфокартки. Потім друкуються
табуляграми-відомості,

що

за

своїм

призначенням

ідентичні

журналам

французької форми. За підсумками табуляграм в кінці звітного періоду
отримують дві перфокартки: одну для обліку дебетового, а іншу – кредитового
обороту. За даними цих перфокарток складається попередня оборотна відомість
по синтетичних рахунках та після необхідних перетворень – кінцевий за змістом
баланс. Таблично-перфокарткова форма обліку за послідовністю формування
даних не відрізняється від французької форми обліку і є невдалою спробою її
механізації.
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.
За всю історію бухгалтерського обліку різними авторами було розроблено
більше 200 форм обліку. В СРСР до появи комп’ютерів використовували велику
кількість форм, серед яких основними були Журнал-Головна, меморіальноордерна та журнально-ордерна форми, які й досі застосовують українські
підприємства. При дослідженні, яка з форм обліку є найбільш поширеною, було
проведено опитування бухгалтерів м. Житомира, що дозволило окреслити
наступну картину (див. рис. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

64
Журнал-Головна
54%
Меморіально ордерна
Комп'ютерна
Змішана
27%
5%

5%

Журнальноордерна

9%

Рис. 2.7. Форми обліку, що застосовуються на підприємствах державної форми власності
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Меморіальноордерна
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Змішана
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39%

Журнальноордерна
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Рис. 2.8. Форми обліку, що застосовуються на підприємствах приватної форми власності
Журнал-Головна
55%

Меморіально ордерна
Комп'ютерна
16%
Змішана
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11%

Журнальноордерна

15%

Рис. 2.9. Форми обліку, що застосовуються на підприємствах колективної форми власності
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Журнал-Головна
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Меморіально ордерна
Комп'ютерна
Змішана
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Журнально ордерна
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Рис. 2.10. Форми обліку, що застосовуються на підприємствах м. Житомира (підсумково)

Чим вища організація виробництва, тим ширші функції і 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”
[41, 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.
Можна виділити три чинники, що найбільше впливають на розвиток
паперових форм бухгалтерського обліку.
1. Необхідність широкого розподілу праці між обліковими працівниками.
Професори П.О. Додонов [82] та В.Н. Кіпарісов [116] справедливо зазначали, що
головною причиною вдосконалення форм обліку була потреба більш широкого
розподілу праці між окремими обліковими працівниками. Хоча при всіх
паперових формах обліку (особливо добре це видно на прикладі староіталійської)
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.
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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)” [229, 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

(старій

і

новій

італійській,

німецькій,

французькій,

американській та інтегральній) вівся майже однаково. Окремі автори, наприклад
професори Г. Гофман, С. Капелюш [73], П.О. Додонов [82] 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 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.
3. Необхідність швидкого одержання результатної інформації. 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
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уповільнюють

облікову

роботу.

Ними

є

арифметичний

підрахунок

і

переписування [274, 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” [160, с. 945].
Про необхідність ажуру в бухгалтерії писали професори Н.Р. Вейцман [45],
А.М. Галаган [59], Г. Гофман та С. Капелюш [73], а також С.А. Коган [123].
Найбільш чітким є визначення ажуру, надане проф. А.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”. При ажурі бухгалтерських записів
існує можливість в будь-який час отримати точну картину діяльності
підприємства за будь-який період. Проф. А.М. Галаган [59] розрізняє два види
ажуру: а) господарський ажур і б) технічний ажур. Під господарським ажуром він
розуміє 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 лише
оформленими і перевіреними документами, для складання та оформлення яких
слід подолати певні перешкоди в часі і просторі [123]. 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.
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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.
Переваги комп’ютерних форм обліку. На підприємствах України
переважають безкомп’ютерні форми обліку. Як свідчать результати опитування
бухгалтерів м. Житомира, тільки 13% бухгалтерів ведуть облік на комп’ютері
(рис. 2.10, с. 65). В Росії, наприклад, ситуація дещо інша – за узагальненими
даними приблизно 55% підприємств в Росії ведуть сьогодні облік із
застосуванням комп’ютерів [127]. Ця тенденція є цілком закономірною, оскільки
форми

обліку,

що

передбачають

застосування

комп’ютерів,

дозволяють

ефективно задовольнити три наведені вище вимоги. 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
кільком 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
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широкою номенклатурою аналітичних об’єктів. Тут поєднані в одному робочому
процесі реєстрація операцій в хронологічному і систематичному порядку в розрізі
синтетичних та аналітичних рахунків, що раніше здійснювалась окремо. При
цьому контроль за відповідністю даних аналітичного і синтетичного обліку
забезпечений автоматично, а при ручному веденні обліку записи на синтетичних і
аналітичних рахунках здійснюються, як правило, в послідовно-накопичувальному
порядку, до того ж зі значним розривом у часі. Саме тому на підприємствах
сальдо по синтетичних рахунках часто не збігається з сальдо по аналітичних
рахунках. Наприклад, залишок по рахунку 01 “Основні засоби” може не
співпадати з сумою залишків по картках основних засобів, що знаходяться на
балансі. При застосуванні комп’ютерів сальдо синтетичного рахунку завжди
обчислюється як сума залишків по аналітичних рахунках, що його складають.
Крім того, останні версії окремих програмних продуктів для автоматизації
бухгалтерського

обліку

(“1С:Бухгалтерия

7.5”,

“Турбо

Бухгалтер

6.0”)

забезпечують можливості для ведення настільки різноманітного та складного
аналітичного обліку, який фактично неможливий при паперових формах обліку.
Однією з таких можливостей є організація багатовимірного аналітичного обліку,
про що писав проф. В.Ф. Палій: “В умовах використання комп’ютерів виникає
можливість в межах одного синтетичного рахунку одержати кілька 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” [191, с. 33].
Наприклад, облік матеріалів на рахунку 05 “Матеріали” ведеться як в розрізі
номенклатури матеріалів, 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 05 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
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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 [82, 83], проф. В.Б. Івашкевич [105], проф. В.Г. Макаров
[158], проф. К.Н. Нарібаєв [175], акад. М.Г. Чумаченко [201] та ін.). Це
дозволяє вести аналітичний облік не тільки по організаціях, але й за окремими
розрахунковими документами (договори, рахунки, накладні тощо). Конкретні
програмно реалізовані механізми 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.
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 обліковими
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.
Ознаки форми бухгалтерського обліку. Протягом багатьох років
головною ознакою форми бухгалтерського обліку вважали зовнішній вигляд
регістрів та їх побудову (див. табл. 2.2).
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Таблиця 2.2
Структура та сукупність облікових регістрів у визначеннях форми бухгалтерського обліку
різних авторів
Автори визначень

Зміст ознак

Є.Т. Асташкевічер [10], М.З. Вайсман [41],
А.М. Галаган [58], М.А. Леонтьєв [150],
В.Г. Макаров [168], В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов [193], В.І. Петрова [197],
В.В. Сопко [233], А.І. Сумцов [238],
Н.Д. Цемко [257]
Н.А. Блатов [24]
П.С. Безруких [29], С.С. Кейш [115],
М.А. Леонтьєв [15], В.Г. Макаров [158],
В.В. Сопко [233], Н.Д. Цемко [257]
В.Г. Макаров [150], Є.Б. Пошерстнік,
М.С. Мейксін [206]
Н.Д. Цемко [257]

Сукупність та структура облікових регістрів

Книги, за допомогою яких здійснюється облік
Зовнішня форма (побудова) регістрів
Сукупність особливостей побудови зведених
показників
Кількість хронологічних регістрів

Поняття облікового регістру є невід’ємною складовою визначення форми
обліку. Регістр відображає вторинну облікову інформацію (первинне джерело
інформації – 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 праці всього облікового
персоналу,

що

є

досить

трудомістким.

В

основу

побудови

регістрів

бухгалтерського обліку при паперових системах покладений принцип надлишку,
тобто всі дані, що можуть знадобитися, регламентно формуються і фіксуються в
регістрах. При цьому регістри бухгалтерського обліку мають багатоцільове
призначення. В них формується інформація, необхідна функціональним службам
для різноманітних цілей: проведення аналізу і 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 журналівордерів, їх модифікація для великих та малих підприємств не змінили сутності
журналів-ордерів та форми бухгалтерського обліку, що побудована з їх
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допомогою. 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 і
повністю від неї залежить. 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 і 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 ячейками 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 основним при побудові комп’ютерних баз даних (див. рис. 2.11).
Принципи побудови комп’ютерних баз даних

2-мірний
(табличний)

На плоских файлах

Ієрархічний

Мережевий

Реляційний

Ієрархічна

Мережева

Реляційна

Типи баз даних

Рис. 2.11. Типи комп’ютерних баз даних
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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 і групування інформації вони перетворюються на вихідні
форми аналітичної спрямованості [259, с. 5]. Таким чином, при застосуванні
комп’ютерів

регістр

втілює

в

собі

єдність

трьох

складових

частин:

1) комп’ютерної бази даних з певною структурою, що призначена для
накопичення

та

зберігання

облікової

інформації

на

технічних

носіях;

2) бухгалтерських рахунків, які представлені ячейками оперативної пам’яті
комп’ютера і служать для систематизації та узагальнення інформації; 3) відеограм
та машинограм, що призначені для відображення згрупованої та систематизованої
облікової інформації (див. рис. 2.12).
Комп’ютерний обліковий регістр

База даних

Бухгалтерські
рахунки в
електронному
вигляді

Способи
здійснення
облікових
записів

Технологія
обробки
облікової
інформації

Відеограми та
машинограми

Зовнішній
вигляд
регістрів

Рис. 2.12. Структура комп’ютерного облікового регістру

Таким чином, не можна погодитися з твердженнями Є.Б Пошерстника та
М.С. Мейксіна, що “обліковим регістром, що одержується при використанні
комп’ютерів, може бути будь-який документ, який містить систематичний або
хронологічний запис" [206, с. 43].
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Форма обліку визначається також зв’язком між обліковими регістрами
(табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Взаємозв’язок регістрів у визначеннях форми бухгалтерського обліку різних авторів
Автори визначень

Зміст ознак

А.М. Галаган [58], П.О. Додонов [82],
М.А. Леонтьєв [150], К.Н. Нарібаєв [175]
П.С. Безруких [29], Н.А. Леонтєв [150],
В.Г. Макаров [158], В.І. Подольський [200],
В.В. Сопко [233], Н.Д. Цемко [257]
М.З. Вайсман [41], А.І. Сумцов [238],
Е.Н. Хотяшов [254]
К.Н. Нарібаєв [175]
Н.Д. Цемко [257]
О.М. Островський 189

Взаємозв’язок синтетичного та аналітичного
обліку
Взаємозв’язок регістрів
Взаємозв’язок записів
Взаємозв’язок хронологічного і
систематичного обліку
Форми та послідовність зв’язку облікових
регістрів з документами
Техніка взаємозв’язків проміжних підсумків з
вихідними даними

Структура кожної форми включає 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) питання мають велике значення
для визначення форми 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. Відмінності однієї форми
від іншої визначаються не тільки зовнішнім виглядом облікових регістрів та їх
зв’язком, але й системою записів, що в них здійснюються (див. табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Методи здійснення записів у визначеннях форми бухгалтерського обліку різних авторів
Автори визначень
Н.А. Блатов [24]
В.С. Рожнов [214]
К.Н. Нарібаєв [175], В.В. Сопко [233]

Зміст ознак
Методи та прийоми ведення основних книг
Спосіб ведення облікових операцій
Методи зберігання та пошуку облікових даних

75
Продовження табл. 2.4
К.Н. Нарібаєв [175]
В.Г.Макаров [158]
В.П. Завгородній [94], П.О. Додонов [83],
В.Ф. Палій [191], Р.С. Рашитов [211],
Є.Б. Пошерстнік, М.С. Мейксін [206]
М.З. Вайсман [41], С.І. Волков [54],
П.О. Додонов [83], В.П. Завгородній [94],
В.Ф. Палій [191], Р.С. Рашитов [211],
Є.Б. Пошерстнік, М.С. Мейксін [206]
М.З. Вайсман [41]

Методи узагальнення облікових даних
Поєднання особливостей порядку та способів
реєстрації
Спосіб обробки первинних даних
Спосіб одержання результатної інформації

Особливості методики використання даних
поточного обліку для аналізу та ревізії

Відповідно, форма бухгалтерського обліку – це сукупність регістрів, що
об’єднуються загальною структурою їх побудови, технікою і послідовністю
записів.
Однією з найголовніших ознак форми обліку є технологічний процес
обробки інформації (див. табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Технологія ведення облікових записів у визначеннях форми бухгалтерського обліку різних
авторів
Автори визначень
П.С. Безруких [29], А.М. Галаган
[58], Г.Н. Гофман, С.М. Капелюш [73],
А.І. Сумцов [283], Є.Н. Хотяшов [254]
Є.Т. Асташкевічер [10], А.М. Галаган [58],
В.І. Петрова [197], В.І. Подольський [200]
М.З. Вайсман [41], Я.М. Гальперін [62]
М.А. Корольов [133]
О.М. Островський [189]

В.Ф. Палій [191]

С.І. Волков [54], В.Ф.Палій,
Я.В. Соколов [193]

Зміст ознак
Послідовність облікових записів
Техніка облікових записів
Порядок хронологічних та систематичних
записів
Кількість послідовних інформаційних кроків
при обробці первинних даних та формуванні
результатної інформації
Сукупність технічних прийомів, за допомогою
яких реалізується технологічний процес
реєстрації, обробки і використання облікової
інформації по окремих його етапах
Сукупність алгоритмів для обробки первинних
даних і одержання підсумкової облікової
інформації за допомогою заданих технічних
засобів
Бухгалтерська процедура, що передбачає запис
до регістрів даних з первинних документів
(або інших носіїв) з метою узагальнення та
отримання звітності
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Практика доводить, що цей процес залежить від багатьох факторів, а саме:
від складу технічних засобів, кваліфікації та структури бухгалтерського апарату,
технології виробництва тощо. Технологічний процес обробки інформації на
кожному підприємстві різний. 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 [54] та С.І. Синяк [224], де відмічається,
що в умовах застосування обчислювальної 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 за 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 і порядок їх заповнення. Сьогодні,
коли при комп’ютеризованих формах видозмінюються не тільки облікові
регістри, але й первинні документи та форми звітності, ситуація змінилася. Зміни,
які внесла обчислювальна техніка до обліку, 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 і закінчуючи отриманням необхідного зведення
облікових даних за допомогою обчислювальних машин” [83, с. 42]. Окремі
автори, наприклад В.П. Завгородній [93], М.С. Мейксін, Є.Б. Пошерстнік [206],
проф. Р.С. Рашитов [211], також вважають, що первинні документи і 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,
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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
(див. табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Принципи організації бухгалтерського обліку у визначеннях форми бухгалтерського обліку
різних авторів
Автори визначень

Зміст ознак

М.З. Вайсман [41], В.К. Мнюх [171], Порядок (принципові вихідні положення) в
К.Н. Нарібаєв [175], В.С. Рожнов [214]
організації бухгалтерського обліку
С.І. Волков [55], В.С. Рожнов [214]
Принципові вихідні положення в організації
бухгалтерського обліку, сукупність способів
ведення облікових операцій на певному рівні
технічних засобів
К.Н. Нарібаєв [175]
Одержання необхідних зведених показників
Г.Н. Гофман, С.М. Капелюш [73]
Забезпечення
оперативного
контролю,
своєчасність,
повнота
та
достовірність
узагальнення в бухгалтерському обліку
господарських операцій
В.Ф. Палій [191]
Контроль, економічний аналіз, складання
звітності

На нашу думку, завдання бухгалтерського обліку визначаються незалежно
від форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві, тому будьяка

форма

забезпечуючи

повинна

задовольняти

всю

різноманітність

вимогам

управління

відображення

підприємством,

обліково-економічної,

фінансової та правової інформації. Проф. М.З. Вайсман зазначає, що “за будь-якої
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форми обліку бухгалтерія отримує необхідні звітні дані. Проте шляхи отримання
таких

даних

не

є

однаковими”

[41,

с. 11].

Тому

визначення

форми

бухгалтерського обліку не повинно включати цільові функції обліку. Щодо решти
організаційних принципів, то не зовсім можна погодитись з професорами
С.І. Волковим, який вважає, що форма обліку втілює “основні організаційні
принципи обліку” [55], В.С. Рожновим, який розуміє під формою бухгалтерського
обліку “принципові відправні положення в організації бухгалтерського обліку”
[214], або К.Н. Нарібаєвим, для якого “форма обліку – це порядок його організації
за певними принципами” [175, с. 41], а також з В.К. Мнюхом [171], 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 вирішальне значення
в обліковій роботі. Проф. К.Н. Нарібаєв вважає за необхідне вивчення категорії
форми бухгалтерського обліку в більш широкому аспекті, ніж це прийнято в
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 і децентралізації облікової роботи,
склад і структуру облікового апарату, інформаційні зв’язки бухгалтерії з іншими
підрозділами підприємства, всі теоретичні і 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
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форми були більш наочними в умовах ручної праці”. Навпаки, це свідчить, що в
умовах комп’ютеризації обліку категорія форми обліку вимагає окремого
дослідження. Найбільш сміливим було припущення проф. В.Ф. Палія [191], який
вважає, 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 [48, 189,
174, 221, 277, 282].
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” [180] він
відзначає, що в США приділяють цій проблемі 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, що вводяться для нетипових
операцій. Такий порядок обліку суттєво відрізняється від прийнятих при
журнально-ордерній, меморіально-ордерній і Журнал-Головній формах обліку.
Ми вважаємо доречною позицію проф. П.О. Додонова [82], який говорить
про те, що головне в обліку – не форма рахівництва, як було прийнято вважати до
теперішнього часу, 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 найважливішою
складовою системи обліку, вона визначає лише порядок облікової реєстрації, а не
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порядок побудови облікової системи. При повній комп’ютеризації поняття форми
обліку переходить в поняття системи обліку, що має наступні характерні ознаки:
1) комп’ютеризація охоплює всі без винятку етапи обробки облікової інформації:
збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, формування
звітності;
2) забезпечення оперативності (ажуру) в двох аспектах: передача облікової
інформації (господарський ажур) і обробка облікової інформації (технічний
ажур);
3) одержання звітних показників в режимі діалогу “людина-комп’ютер”;
4) розподілена обробка облікових даних.
На нашу думку, найбільш правильним до визначення форми обліку є підхід,
що зустрічаємо в працях професорів М.З. Вайсмана [41], С.І. Волкова [54],
К.Н. Нарібаєва

[175],

В.С. Рожнова

[214],

В.В. Сопко

[233].

Ці

автори

погоджуються, що з появою обчислювальної техніки та її застосуванням для
обробки облікових даних форму бухгалтерського обліку треба ставити в
залежність від технічних засобів, що використовуються. Таким чином при
застосуванні

комп’ютерів

форма

використовує

методологічні

основи

бухгалтерського обліку, але змінюється в залежності від способів накопичення і
обробки інформації, які надають технічні засоби.
Можна виділити наступні підходи до визначення форми бухгалтерського
обліку:
 методичний, що включає тільки методику обліку (в основному облікові
регістри та їх взаємозв’язок);
 методичний і технологічний (включає перелік облікових регістрів і технологію
їх обробки та перенесення даних);
 методичний, технічний

та технологічний

(включає також технологію

складання облікових регістрів за допомогою комп’ютерів);
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 техніко-технологічний та методичний (застосування можливостей технічних
засобів для складання необхідних облікових регістрів);
 техніко-технологічний, методичний і організаційний (попередній підхід плюс
організація роботи облікового апарату).
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’ютеризованих форм обліку не
можна погодитися з третім підходом, 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 [115] в умовах
застосування КРМ бухгалтера пропонує застосовувати форму Журнал-Головна.
Розглядаючи комп’ютеризацію обліку за меморіально-ордерною та журнальноордерною формами, проф. О.М. Островський [189] 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. Досить значний час займають
взаємні перевірки відомостей (машинограм) синтетичного і аналітичного обліку,
хронологічних і систематичних записів. Цей стан погіршується тим, що
“генеральна перевірка” проводиться, як правило, в кінці облікового циклу і
призводить до його подовження. 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
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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, так як цей
клас машин не потребує докорінної перебудови обліку, розрахованого на ручну
обробку, то при використанні більш складних машин необхідна більш досконала
форма” [187, с. 27].
На нашу думку, правильним підходом є четвертий, який ставить на чільне
місце технічні засоби, що використовуються. І тут швидше можна погодитися з
позицією проф. В.І. Подольського [200] 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 [189], 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 подібних висновків приходять і
професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов [193], а також проф. В.В. Сопко [233], які
поділяють форми обліку на паперові та комп’ютерні.
Комп’ютерні форми обліку. Сьогодні не існує загальноприйнятого або
регламентованого Міністерством фінансів України визначення форми обліку із
застосуванням комп’ютерів та порядку їх застосування. Автори, які розглядали
форму обліку в умовах її комп’ютеризації, давали їй різні назви (див. табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Назви форм обліку в умовах застосування обчислювальної техніки в роботах різних авторів
Автори
Д.І. Пільменштейн [198]
С.І Волков [54], Є.Б. Пошерстнік,
М.С. Мейксін [206]
О.М. Островський [189]
В.П. Завгородній [93]
Н.В. Парашутин, Є.П. Козлова [194]
Ф.Ф. Бутинець [33], М.С. Пушкар [209],
Д.В. Чистов [259]

Назви
Автоінтегрована
Автоматизована
Діалогова
Діалогово-автоматизована
Інформаційно-машинна
Комп’ютерна
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Продовження табл. 2.7
О.В. Голосов [71], Я.В. Соколов [164],
Я.И. Рошаль, А.Г. Тарасов [191]
М.В. Дембинський [42], А.М. Кузьмінський
[138], В.Г. Макаров[158], В.І. Подольський
[200], В.С. Рожнов [214], Н.М. Ткаченко
[243]
К.Н. Нарібаєв [175]
Т.А. Краєва [136]

Машино-орієнтована
Таблично-автоматизована

Таблично-матрична
Форма обліку в умовах розподіленої обробки
даних

Як бачимо, визначення, які дають автори стосовно назви форми
бухгалтерського обліку із застосуванням комп’ютерів, 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 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’ютеризована”, що є
синонімами, оскільки термін “автомат” і “комп’ютер” мають майже однакове
визначення: “самостійно діючий за заданою програмою пристрій або група
пристроїв”

(див. розділ 1).

Оскільки

сьогодні

разом

із

запозиченням

інформаційних технологій, поширенням персональних обчислювальних пристроїв
термін “комп’ютер” набільше поширений, слід визнати найточнішою назву
“комп’ютерна форма обліку”, яку вживають професори Ф.Ф. Бутинець [33],
М.С. Пушкар [209] і Д.В. Чистов [259].
Більшість авторів вживають термін “таблично-автоматизована форма
обліку”. Свою назву ця форма отримала завдяки тому, що при використанні
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комп’ютерів всі аналітичні і синтетичні регістри представлені у вигляді таблиць
(машинограм та відеограм), які детально розглянув проф. В.І. Подольський [200].
На наш погляд, 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 якою
завгодно складною, а не лише у вигляді простих двомірних таблиць. Проф.
К.Н. Нарібаєв, окрім відеограм та машинограм (таблиць) виділяє в назві форми
обліку ще й внутрішню форму представлення інформації (матриці) [175]. Це
суттєвий крок вперед, але крім n-вимірних матриць існує багато інших форм
зберігання

даних

комп’ютерами.

В.П. Завгородній

[93]

та

проф.

О.М. Островський [189] та 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”.
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;

ця

форма

бухгалтерського обліку отримала назву таблично-перфокарткової (рис. 2.13).
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Постійні носії
синтетичного та
аналітичного
обліку
Разові носії

Оборотні
відомості по
аналітичних
рахунках

Журнал
операцій

Робочі
машинограми

Регістри
синтетичного обліку
Кінцеві і сальдові носії
аналітичного обліку
Оборотна відомість по
синтетичних рахунках

Кінцеві і сальдові
носії синтетичного
обліку

Баланс

Рис. 2.13. Таблично-перфокарткова форма обліку

В основу комплексної механізації бухгалтерського обліку за табличноперфокартковою формою 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
табуляграмах. Зареєстровані документи передавалися на перфоратор для
набивання

перфокарток.

Підготовлені

перфокартки

направлялися

на
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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

персональних

комп’ютерів

та

багатотермінальних

обчислювальних систем. Найпоширена назва цієї форми обліку – табличноавтоматизована. При 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

безпосереднього

та

з

два

способи

використанням

введення
периферійної

облікової
техніки.

інформації:
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
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запиту. Після цього комп’ютер надає необхідну інформацію. Цей етап
застосування комп’ютерів передбачав послідовність записів, яка майже не
відрізнялася від порядку ведення записів при французькій і табличноперфокартковій формах обліку.
3. Використання персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж.
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:
1) надання кожному бухгалтеру персонального комп’ютера;
2) використання одного центрального комп’ютера (сервера) і терміналів (або
мережевих комп’ютерів) для введення даних;
3) об’єднання персональних комп’ютерів в мережу (цим забезпечується обмін
даними між різними ділянками бухгалтерського обліку);
4) об’єднання персональних комп’ютерів в мережу з одним або більше
потужними комп’ютерами (серверами). В останньому випадку бухгалтер
працює на комп’ютеризованому робочому місці (КРМ).
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 роботи), а в кінці звітного періоду об’єднуються за певними
принципами. Якщо використовується центральний комп’ютер з терміналами
(“мережевими” комп’ютерами), то використовується 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 КРМ
з використанням виділених серверів, то, в залежності від конкретних умов,
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можливе використання як єдиного журналу, так і їх набору, при цьому у кожному
з випадків доцільно мати єдину базу даних. 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. Основні
технологічні характеристики комп’ютерних форм обліку наведені в табл. 2.8.
Таблиця 2.8
Основні технологічні характеристики комп’ютерних форм обліку
Таблично-перфокарткова та табличноКомп’ютерно-комунікаційна форма обліку
автоматизована форма обліку
Вхідна інформація
На паперових носіях; на магнітних носіях
На електронних носіях; на паперових носіях;
надходить каналами зв’язку
Введення даних в обчислювальну установку
Введення даних в комп’ютер
Здійснюється в місцях підготовки даних:
Здійснюється на робочих місцях облікових
 з паперових документів на перфораційні працівників:
носії з перезаписом на машинні носії,
 з паперових документів, одночасно
реєстрація одночасно на паперових та
реєстрація на машинних та паперових
магнітних носіях
носіях, перезапис з електронних носіїв,
Здійснюється в обчислювальних центрах:
передача каналами зв’язку
 з паперових документів на перфораційні
носії або одразу на магнітні носії
Контроль і коригування даних
Здійснюються як самостійні процедури в
Програмні методи під час введення даних
обчислювальному центрі, при цьому
спеціалістами (візуальний контроль) або
друкуються протоколи помилок та копії
контролю
помилкових документів. Подальше
коригування здійснюється на підставі
повідомлень до обчислювального центру
Зберігання інформації
Зберігається на паперових носіях
Зберігається на електронних та паперових
носіях
Обробка даних
За заданими правилами
За заданими в програмах алгоритмами
Формування результатної інформації
У вигляді машинограм, на екрані
У вигляді машинограм по регламенту та
персонального комп’ютера, за запитом
запиту
користувача
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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 – бухгалтерської бази
даних, а інші використовуються для введення інформації та одержання звітних
показників. Цю форму обліку, використання якої є на 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, і назвемо комп’ютернокомунікаційною формою обліку.
Характеристика комп’ютерно-комунікаційної форми обліку.
Поняття комунікації, що запозичене з теорії зв’язку, введено в теорію
бухгалтерського

обліку

Р. Антоні

та

проф. К.Н. Нарібаєвим.

Визначаючи

бухгалтерську комунікацію, проф. К.Н. Нарібаєв [175] створює спеціальну модель
комунікаційного процесу в обліку. Інформація, інтерпретована в обліку, виступає
як своєрідна мова господарського процесу. Проф. К.Н. Нарібаєв визначає мову як
“систему знаків, символів або кодів, що на основі певних правил замінює одне
значення іншим” [175, с. 86]. Ця мова в бухгалтерському варіанті складається з
повідомлень, що передаються в певній формі “облікових фраз”. Кожна фраза
передає інформацію про певний факт господарського життя. Проф. К.Н. Нарібаєв
говорить про облікові події, визначаючи їх як “господарські процеси і явища на
підприємствах та за його межами, що мають певне значення для прийняття
управлінського рішення” [175, с. 39].
Дослідження особливостей комп’ютерно-комунікаційної форми обліку
дозволяє сформулювати основні її принципи:
1. Обчислювальна техніка перетворюється з допоміжного засобу для
обробки інформації на визначний фактор організації обліку. Вона не тільки
виконує трудомістку працю, але й сприяє скороченню витрат часу по заповненню
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первинної документації за рахунок зберігання нормативно-довідкової інформації
на електронних носіях інформації.
2. 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’ютера для
систематизації

та

узагальнення

облікових

даних;

в) відеограмами

та

машинограмами, призначеними для візуального відображення результатної
інформації.
3. Введення в комп’ютер первинних даних, їх обробка для отримання
результатів і заповнення форм звітності відбувається майже одночасно.
4. Бездокументальний збір первинних даних за допомогою периферійних
пристроїв та передача їх за допомогою засобів комунікації дистанційними
каналами до комп’ютерів є основним способом здійснення документування
господарських операцій.
5. Інформацію,

яка

відображає

відхилення

за

тими

або

іншими

господарськими операціями (наприклад, відхилення від встановлених нормативів,
планових завдань тощо) можна отримати автоматично за запитом.
6. На підставі вхідних первинних даних, одноразово зафіксованих на
електронних носіях інформації, здійснюється інтегрована обробка облікових
даних з таким рівнем деталізації та оперативності, який необхідний для
забезпечення інформацією керівників підприємства. При цьому використовується
єдина інформаційна база даних, що на підставі принципу подвійного запису
накопичує всю необхідну для системи обліку інформацію. При цьому система
бухгалтерського обліку розглядається як єдина система і не робиться поділу
обліку за видами на оперативний або бухгалтерський, на управлінський,
фінансовий або податковий. Цим досягається єдність показників різних видів
обліку, що підвищують якість кожного з них.

91
7. Метод подвійного запису відображення господарських операцій повністю
зберігається і реалізується через систему збору інформації на відповідних
аналітичних рахунках з одночасним накопиченням даних на синтетичних
рахунках.
8. 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. Облікова

фраза

складається

з

наступних частин: дата господарської операції, шифри рахунків, що дебетуються
та кредитуються (включаючи характеристику в аналітичному розрізі), 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), назва та 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 кілька проводок, що відображають
господарську подію.
9. Один журнал хронологічного запису – багато регістрів систематичного
запису. За умови ретельного складання облікової фрази 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.
10. Один синтетичний рахунок – багато аналітичних рахунків. Кількість
рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, що поставлені керівництвом
перед обліком, і ніяк не обмежується.
11. 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.
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Технологічний процес і організаційна структура обліку при комп’ютернокомунікаційній формі бухгалтерського обліку показані на рис. 2.14.
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Рис. 2.14. Схема комп’ютерно-комунікаційної форми обліку

Графічна схема комп’ютерно-комунікаційної форми обліку поряд з
веденням єдиного облікового регістру відбиває ще одну її характерну відмінність.
При комп’ютерно-комунікаційній формі важливого значення набуває програмне
забезпечення (набір алгоритмів) для комп’ютеризації бухгалтерського обліку.
Програмне забезпечення має велике 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
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обліку визначається загальними принципами програмування, і в зв’язку з цим
елементи

форми

знаходять

своє

конкретне

втілення

в

програмах

для

комп’ютеризації облікових робіт. В зв’язку з цим дуже важливо, щоб пакети
прикладних програм з обліку базувались на основних принципах нової форми
обліку і забезпечували повну комп’ютеризацію виконання всього комплексу
облікових завдань.

2.2. Побудова структури облікового апарату в умовах
застосування комп’ютерної техніки
Основні форми та принципи побудови структури облікового
апарату. Згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні № 250 [202] керівники підприємств в залежності від обсягу
облікової роботи, а також від розміру і спеціалізації підприємства самостійно
визначають, як буде здійснюватись бухгалтерський облік на підприємстві.
Можливі такі варіанти: 1) бухгалтерський облік веде директор підприємства;
2) ведення бухгалтерського обліку доручається спеціально прийнятому на роботу
бухгалтеру; 3) створюється бухгалтерська служба (відділ), що є самостійним
структурним підрозділом підприємства і яку очолює головний бухгалтер;
4) підприємство укладає угоду із спеціалізованою організацією або позаштатним
спеціалістом-бухгалтером. Ми будемо розглядати організаційну структуру
бухгалтерії як самостійного підрозділу підприємства, під якою розуміють “логічні
взаємовідносини управління і функціональних виконавців, побудовані таким
чином, щоб найбільш ефективно досягти поставленої мети” [165, с. 90].
Більшість авторів виділяють дві основні форми побудови облікового
апарату – централізацію і децентралізацію (проф. Є.Т. Асташкевичер [10], проф.
П.С. Безруких [18], Г.В. Ващинський [44], К. Друрі [86], П.А. Костюк [135], проф.
В.К. Радостовець [210], проф. Я.В. Соколов [229], проф. В.С. Спірин [235]). Хоча
в бухгалтерському обліку централізація і децентралізація, як в літературних
джерелах, так і на практиці не мають єдиного чіткого визначення, під
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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.
Найбільш повно дослідив класифікацію форм побудови облікового апарату
проф. П.П. Німчинов [181], який виділив чотири організаційні форми побудови
облікового апарату: 1) 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;
2) децентралізована, при якій крім центральної бухгалтерії в кожному підрозділі
(цеху, бригаді) створюють облікові відділи, куди здають документи матеріально
відповідальні особи. В цих відділах документи старанно перевіряють, заносять до
регістрів обліку, а в кінці звітного періоду за цими даними складають баланси та
іншу підсумкову звітність, яку передають до центральної бухгалтерії для
узагальнення; 3) 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
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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.
Окрім названих форм побудови облікового апарату, проф. Н.М. Грабова
[74] виділяє 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 м. Житомира свідчать, що централізація
обліку використовується на більшості підприємств. Так, 96 бухгалтерів з 110
опитаних (87 %) зазначили, що на їх підприємствах всі документи передаються до
бухгалтерію і там обробляються (див. рис. 2.15).
Децентралізація
3%

Змішана
10%

Централізація
87%

Рис. 2.15. Форми побудови облікового апарату на підприємствах м. Житомира

Окрім форм побудови облікового апарату, розрізняють також принципи
розподілу

праці

облікових

працівників.

Проф.

Є.Т. Асташкевичер

та

В.І. Петрова [11], проф. Н.М. Грабова [74] професори А.М. Кузьмінський та
В.В. Сопко [139], проф. Ю.Я. Литвин та доц. В.А. Полторадня [154], проф.
В.С. Спірин [235] єдині в тому, що основними принципами розподілу праці
облікових

працівників

є

функціональний,

оперативно-виробничий

та

96
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 документів,
їх обробка, записи в регістри обліку)” [154, с. 41]. Приблизно таким же чином
визначають функціональний принцип і проф. Є.Т. Асташкевичер, В.І. Петрова
[11], проф. Н.М. Грабова [74], професори А.М. Кузьмінський і В.В. Сопко [139],
Д. Дж. Речмен [226], проф. В.С. Спірін [235].
Стосовно оперативно-виробничого принципу розподілу праці серед авторів
єдності немає. Одні автори (проф. Н.М. Грабова [74], проф. А.М. Кузьмінський,
проф. В.В. Сопко [239], проф. В.С. Спірін [235]) вважають, що такий принцип
передбачає виконання окремим працівником всього комплексу облікових робіт,
що належать до конкретного облікового завдання (наприклад, облік оплати праці,
облік витрат виробництва, облік готової продукції та її реалізації тощо) (див.
рис. 2.16).
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Облік
фондів і
фінансових
результатів

Рис. 2.16. Структура облікового апарату, побудована відповідно до оперативновиробничого принципу за складом облікових завдань

Проф. Ю.Я. Литвин, доц. В.А. Полторадня [154], проф. Є.Т. Асташкевічер,
В.І. Петрова [11] під оперативно-виробничим принципом організації облікового
апарату розуміють поділ праці, заснований на закінчених циклах, комплексах
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робіт, що відносяться до одного об’єкту або до групи економічно однорідних
об’єктів обліку, тобто структурному розподілі праці (див. рис. 2.17).
На практиці найчастіше використовується комбінований оперативновиробничий принцип, при якому частина робіт виконується за об’єктами обліку, а
частина – за обліковими задачами.
Головний бухгалтер
Заступник головного
бухгалтера

Облік грошових
коштів

Відділи (працівники)

Облік виробничої діяльності

Облік в цеху
№1

Облік в цеху
№2

...

Облік в цеху
№n

Облік торговельної діяльності

Облік в
магазині № 1

Облік в
магазині № 2

...

Облік в
магазині № n

Рис. 2.17. Структура облікового апарату, побудована відповідно до оперативновиробничого принципу за об’єктами обліку

Як свідчать результати опитування бухгалтерів, функціональна побудова
облікового апарату зустрічається нечасто. На переважній частині підприємств
використовується розподіл праці за оперативно-виробничим принципом або
змішаний (див. рис. 2.18).
Функціональний
6%

Оперативно-виробничий
81 %

Змішаний
13 %

Рис. 2.18. Принципи розподілу праці при побудові структури облікового апарату
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Як показали дослідження, основні принципи розподілу праці облікових
працівників і форми побудови апарату бухгалтерії співвідносяться наступним
чином (див. табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Співвідношення принципів розподілу праці облікових працівників і форм побудови апарату
бухгалтерії
Форми побудови
апарату
бухгалтерії
Централізація

Децентралізація

Принципи розподілу праці облікових працівників
Функціональний
Оперативно-виробничий
За
функціями
(введення За
комплексами
однорідних
документів, перенесення даних до об’єктів обліку (облік оплати
облікових регістрів тощо)
праці, витрат виробництва тощо)
За
економічно
однорідними
об’єктами або групами об’єктів
Не використовується
(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
децентралізації обліку.
Вплив використання обчислювальної техніки на розвиток
структур

облікового

встановлення

апарату.

оптимального

На думку проф. О.М. Кашаєва [114],

співвідношення

між

централізацією

і

децентралізацією при побудові структур облікового апарату є найважливішим
шляхом удосконалення управління підприємством та 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 погодитися не можна,
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.
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Автори ряду підручників з теорії бухгалтерського обліку вважають, 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, що веде бухгалтерський облік кількох однорідних підприємств із
збереженням їх господарської самостійності (проф. Є.Т. Асташкевичер [10],
проф. П.С. Безруких [18, 19], проф. В.Б. Івашкевич [104], П.А. Костюк [135]). Але
як централізація, так і децентралізація мають певні переваги і недоліки.
Перевагами децентралізації проф. П.П. Німчинов [181] та проф. Я.В. Соколов
[229]

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 ускладнення розподілу праці між
обліковими працівниками, збільшення штату і, відповідно, витрат на його
утримання, несвоєчасність звітності (проф. П.П. Німчинов [181]), неможливість
ефективного контролю (професори П.С. Безруких [18], П.О. Додонов [83],
Я.В. Соколов [229]). І якщо для децентралізованої організації структури
управління в рамках 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 функції управління, це
є, безперечно, шкідливим, оскільки ведення обліку в рамках підприємства
потребує єдиних правил, що встановлюються централізовано. Зважаючи на всі
наведені вище недоліки децентралізації обліку, проф. Я.В. Соколов [229] 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
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найбільш прийнятною, оскільки дозволяє здійснювати ефективний контроль [18,
229] та розподіл праці за функціональною ознакою [62, 181, 229], хоча і не
дозволяє керівникам в підрозділах підприємства повністю використовувати дані
поточного обліку господарської діяльності для управління.
Використання обчислювальної техніки призвело до якісно нових тенденцій
в питанні побудови структури облікового апарату. Питання змін в структурі
облікового

апарату

В.Б. Івашкевич

при

[105],

комп’ютеризації
К.Н. Нарібаєв

обліку

[175],

розглядали

професори

О.М. Островський

[189],

В.І. Подольський [200], В.С. Рожнов [214].
Першою характерною відмінністю є використання комп’ютеризованих
робочих місць (КРМ) бухгалтера. 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 комп’ютеризованого робочого місця бухгалтера
(КРМ), за яким він працює. В літературі під КРМ (часто вживається абревіатура
АРМ – автоматизоване робоче місце) традиційно розуміють професійноорієнтований програмно-апаратний комплекс, що забезпечує вирішення завдань
користувача безпосередньо на його робочому місці [63, 93, 214] (див. рис. 2.19).
Автоматичне
обладнання для збору і
передачі інформації

Обліковий працівник

Первинні
документи

Нормативно-довідкова
інформація

Комп’ютеризоване
робоче місце
(КРМ) бухгалтера
Електронні носії
інформації

Рис. 2.19. Обробка інформації в бухгалтерських КРМ
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Створення КРМ бухгалтера грунтується 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.
Класифікація КРМ відбувається за такими основними ознаками:


за функціональною спрямованістю – КРМ технічного і допоміжного
персоналу, КРМ спеціаліста, КРМ керівника тощо;



за рівнем використання персональних комп’ютерів – КРМ нижчого,
середнього та вищого рівнів;



за формою організації праці працівників на персональних комп’ютерах –
індивідуальні і колективні;



за іншими ознаками.
Численні публікації з питань створення КРМ для обробки облікової

інформації [54, 93, 175, 214] дозволяють провести їх класифікацію за рівнем
використання персональних комп’ютерів:
 КРМ вищих керівників (включаючи головного бухгалтера), а також керівників
середнього та нижнього рівнів управління;
 КРМ

спеціалістів

(КРМ

бухгалтерів

та

економістів;

нормувальника,

диспетчера, інженера, технолога тощо);
 КРМ технічних виконавців (комірника, секретаря, касира, продавця, оператора
тощо).
Специфічним є те, що КРМ 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.
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При застосуванні КРМ 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 є трансформація форм побудови облікового
апарату при застосуванні обчислювальної техніки. З появою обчислювальних
машин

багато

авторів

вважали

головним

аргументом

за

впровадження

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” [173, с. 227]. Такої ж думки і професори
П.П. Німчинов [181] та Ю.І. Осадчий [187]. 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 і, особливо, швидкодіючих
електронних обчислювальних машин спочатку призвело до централізованої
обробки облікової інформації, оскільки всі обчислювальні пристрої знаходилися в
одному відділі підприємства. Висока вартість комп’ютерів другого та третього
поколінь, складність їх експлуатації і обслуговування призводили до необхідності
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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 [82]
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 полягали в наступному:
1) уніфікація
полегшувала

системи

кодування

управління

інформації

господарською

у

масштабі

діяльністю.

підприємства
Інтегрований

централізований масив даних забезпечував можливість доступу до пристроїв
пам’яті для своєчасного отримання необхідної інформації;
2) при обробці трудомістких задач в єдиному обчислювальному центрі ці задачі
сортувалися і виконувалися в порядку відповідно до їх важливості для роботи
всього підприємства;
3) використання одного потужного обчислювального центру скорочувало
витрати на електронну обробку даних;
4) централізована база даних і використання обчислювальною системою всієї
бібліотеки програм сприяли зниженню трудомісткості та вартості обробки
інформації;
5) можливість

централізованої

комплектації

системи

обробки

даних

кваліфікованими спеціалістами дозволяла скоротити витрати на навчання
персоналу.
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Однак максимальна централізація обліку мала і негативні наслідки: облік і
контроль, 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,
створенням КРМ 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:
1) обробка даних у безпосередній наближеності до місця їх виникнення та
використання

підвищує

зацікавленість

управлінського

та

облікового

персоналу у підвищенні вірогідності вхідних даних;
2) можуть бути враховані інтереси окремих підрозділів (відділів) підприємств. За
допомогою персональних комп’ютерів більш оперативно вирішуються
облікові завдання, необхідні для управління цими підрозділами;
3) підвищується

життєздатність системи

обробки даних. Вихід

з ладу

централізованого обчислювального обладнання або системи передачі даних
може призвести до зупинки всієї системи в цілому. Вихід же з ладу локального
обладнання не впливає на роботу інших частин системи.
Основні варіанти використання комп’ютерів, характерні для різних етапів
розвитку електронної обробки даних схематично зображені на рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Варіанти використання комп’ютерів на підприємствах

Розглядаючи поняття централізації та децентралізації обліку стосовно як
комп’ютеризованого 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 [175], який довів відносність цих
категорій при побудові облікового апарату. Він пише, що: “... реально не може
існувати

повністю

централізована

система,

так

само

як

і

повністю

децентралізована система стає недієздатною. Можна говорити про ступінь
централізації і децентралізації, як про оптимальне поєднання цих процесів при
певних умовах” [175, с. 97]. 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 в галузі
організації обліку в умовах його комп’ютеризації дали можливість визначити
основну тенденцію в централізації і децентралізації виконання облікових функцій.
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Вона 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.

Використання локальних обчислювальних мереж дозволяє використовувати в
інформаційній системі управління методи агрегації та дисагрегації облікової
інформації,

які,

в

свою

чергу,

ведуть

до

встановлення

оптимального

співвідношення принципів централізації і децентралізації.
Структура

облікового

апарату

при

комп’ютерн о-

комунікаційній формі обліку. Традиційно в основі поділу праці бухгалтерів
лежав принцип організації обліку за окремими обліковими завданнями (або
ділянками): облік основних засобів та нематеріальних активів, облік виробничих
запасів, облік оплати праці, облік грошових коштів, облік розрахункових
операцій, облік витрат виробництва тощо. При комп’ютеризації бухгалтерського
обліку за принципами комп’ютерно-комунікаційної форми обліку перелік
облікових завдань залишається незмінним, але збереження і перетворення
інформації,

формування

результатних

інформаційній базі (див. рис. 2.21).

даних

здійснюються

в

єдиній
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Примітка: облік ОЗ та НА, облік ВЗ, облік ОП, облік ГК, облік РО, облік ВВ, облік ГП та
Р, облік Ф та ФР – відповідно завдань з обліку основних засобів та нематеріальних активів,
виробничих запасів, оплати праці, грошових коштів, розрахункових операцій, витрат
виробництва, готової продукції та її реалізації, обліку фондів та фінансових результатів.
Рис. 2.21. Концептуальна модель комп’ютеризованого бухгалтерського обліку в розрізі
ділянок обліку

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 облікових робіт, але
перелік виконавців суттєво відрізняється в залежності від розміру підприємства і,
відповідно, обсягу облікової роботи. Відмінності в організації облікового апарату
в бухгалтеріях різного розміру зручно представити за допомогою схеми (див.
рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Універсальна модель облікового апарату при застосуванні комп’ютернокомунікаційної форми обліку

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 керівників (коло 2).
Однак частка малих підприємств в Україні невелика – за станом на 1 липня
1997 р. на малих підприємствах працювало 1063,9 тис. чол., тобто 5% зайнятого
населення [49, с. 72]. При збільшенні обсягу облікових робіт збільшується
кількість бухгалтерів на підприємстві. До локальної мережі підключаються КРМ
бухгалтерів з ділянок обліку (коло 3). Для найбільшої ефективності облікових
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робіт може передбачатися виділення, найпотужнішого комп’ютера як сервера, на
якому зберігається інформаційна база та виконується основна маса обчислень.
Подальша реалізація інформаційної технології комп’ютеризованого рішення
завдань бухгалтерського обліку з використанням КРМ на зростаючому
підприємстві

призводить

до

необхідності

побудови

багаторівневої

обчислювальної системи, яка грунтується на застосуванні КРМ технічних
виконавців (первинний облік), КРМ функціональних працівників (ділянки обліку,
коло 4) та КРМ керівників. В умовах промислового підприємства організація
бухгалтерського обліку на основі КРМ на нижчому рівні складається з: КРМ
працівників первинного обліку (КРМ комірника з обліку матеріальних цінностей,
КРМ з обліку виробітку працівників в цехах основного та допоміжного
виробництв, КРМ комірника з обліку готової продукції). Інформація на основі
введених даних передається каналами зв’язку до бухгалтерії. Наступні рівні
відносяться до бухгалтерії та містять КРМ з ділянок обліку і окремих синтетичних
рахунків (облік основних засобів та нематеріальних 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 інформаційну базу. Її доповнюють
інформацією з інших КРМ та інформаційних систем підприємства. Крім того,
можлива організація КРМ бухгалтера-аналітика та КРМ контролера. Останні два
КРМ включають завдання з функцій аналізу та контролю, які виконуються
працівниками бухгалтерії.
Сьогодні комп’ютери використовують переважно в невеликих бухгалтеріях
з чисельністю працівників до 10 (див. рис. 2.23). Розроблена універсальна модель
структури облікового апарату при комп’ютерно-комунікаційній формі обліку
дозволить будувати КСБО в бухгалтеріях будь-якого розміру (див. рис. 2.22).
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Рис. 2.23. Співвідношення форми ведення обліку і кількості бухгалтерів

Типові структурні схеми облікового апарату виробничого та торгового
підприємств при застосуванні комп’ютерно-комунікаційної форми обліку при
трьох рівнях КРМ наведені на рис. 2.24, 2.25.
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Рис. 2.24. Побудова структури облікового апарату та локальної мережі бухгалтерії промислового підприємства
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Рис. 2.25. Побудова структури облікового апарату та локальної мережі бухгалтерії торгового підприємства

Перспективні форми побудови структури облікового апарату.
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 [114], частка суто технічних операцій в
обліковому процесі при домінуванні ручної праці досягає 80 %. Ці операції майже
повністю можна механізувати і комп’ютеризувати. Значно менша частка припадає
на контрольно-аналітичні функції, що не підлягають комп’ютеризації. Тому
принципово змінюється характер самої облікової праці. Діяльність бухгалтера
перетворюється на творчу на основі співпраці людини і машини з таким
розподілом функцій, при якому машина виконує шаблонні (тобто рутинні) види
роботи, а за людиною залишаються творчі дії по змістовній оцінці отриманих
облікових даних. Використання комп’ютерів призводить до зниження загальної
трудомісткості облікових робіт в бухгалтерії завдяки значному скороченню
частки обліково-технічних функцій при відповідному зростанні контрольноаналітичних.
При комп’ютерно-комунікаційній формі обліку первинна необроблена
інформація вводиться в систему безпосередньо з робочих місць – на
промисловому підприємстві це можуть бути КРМ в цехах основного і
допоміжного виробництв, коморах, відділах збуту, інші відділи заводоуправління.
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, підпорядковані
головному бухгалтеру (див. рис. 2.26).
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Рис. 2.26. Перспективна структура облікового апарату
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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 політики, 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 технології обробки даних, пов’язана з введенням проф.

К.Н. Нарібаєвим нового поняття – “обліковий цикл”, 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 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” [175, с. 102].
При застосуванні комп’ютерно-комунікаційної форми обліку змінюється
характер функцій бухгалтерів: вони не тільки здійснюють контроль, а й
аналізують отримані результати. Використовуючи єдину базу даних, бухгалтерконтролер має можливість здійснювати контроль (аудит) 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,
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видами продукції (робіт, послуг), використаними матеріальними цінностями і
отримувати необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
Подальше удосконалення структурної побудови бухгалтерії викликане
також і зміною в засобах побудови КРМ. Сучасні програмні продукти, такі як
“1С:Бухгалтерия”, дозволяють будувати структуру бухгалтерії на основі
віртуальних КРМ [138]. Віртуальне КРМ – 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 КРМ, яких торкається
ця зміна або створити нові. Віртуальні КРМ не потребують додаткового
апаратного забезпечення, внаслідок чого витрати від зміни інформаційної
технології зводяться до мінімуму. Набір необхідних працівнику програмних
функцій, реалізованих у віртуальних КРМ, може змінюватися. Наприклад, коли
спеціаліст з обліку виробничих запасів тимчасово заміщує касира, його КРМ
одразу ж перебудовується для виконання додаткових функцій. Бухгалтер отримує
доступ до всіх кореспонденцій по рахунку 50, касових звітів разом з усіма
рахунками і операціями з обліку матеріалів. При такий організації праці не
потрібно одночасно використовувати декілька КРМ.
При періодичних організаційних змінах, що відбуваються на підприємстві,
можуть змінюватися як організація бухгалтерської служби в цілому, так і
організація

окремих

її

груп.

Початок

використання

в

60-х

роках

комп’ютеризованих систем управління на підприємствах США і Західної Європи
створив тенденцію до зміни організаційної структури цих підприємств. Вона
почала набувати більшої гнучкості та пристосованості до швидкої зміни умов і
появи нових наукових технологій. Такі структури назвали адаптивними, оскільки
їх можна швидко модифікувати у відповідності до змін навколишнього
середовища і потреб самої організації [165]. Ще одна назва таких 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
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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. Відпадає 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 нагадує скоріше консультацію двох колег, ніж наказ керівника підлеглому.
Використання комп’ютерних мереж призвело до різкого зменшення
кількості управлінців середнього рівня та появи нового типу організаційних
структур – мережевого [226]. При цьому основні господарські функції
поділяються за окремими підрозділами, які пов’язані між собою і з невеликою
головною організацією, яка є їх штаб-квартирою, єдиною електронною системою.
Така побудова організацій та підприємств суттєво змінює і структуру
облікового апарату. Використання трьох програмно-апаратних частин: 1) Internetтехнологій; 2) віртуальних КРМ; 3) 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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РОЗДІЛ 3
Проблеми та шляхи удосконалення організації
бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації
3.1. Створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку
Передумови

створення

комп’ютеризованої

системи

бухгалтерського обліку (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 (див. розділ 1), є
ключовим в організації бухгалтерського обліку, яка, як писав І.П. Бабенко,
“повинна відповідати особливостям конкретного підприємства, його цілям та
інтересам,

а

також

сприяти

планомірному

та

раціональному

веденню

господарства” [12, с. 1054]. В принципі, на підприємствах можна організувати
облік і без застосування комп’ютерів, але за умови належної організації
управління підприємством в цілому. Проф. М.А. Левенсон у цьому зв’язку
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” [148, с. 12]. Однак опитування бухгалтерів
м. Житомира показало, що на більшості підприємств організація управління та
обліку перебуває у незадовільному стані. Так, Наказ про облікову політику та
Положення про бухгалтерську службу видаються тільки на 50 підприємствах з
110 (46 %), незважаючи на те, що наявність Наказу вимагається чинним
законодавством. Трохи кращий стан з посадовими інструкціями бухгалтерів –

119
вони є на 69 підприємствах (63 %). Невелика частка підприємств складає графіки
документообігу (43 %) та плани роботи бухгалтерії (30 %). В таких умовах
створення та використання комп’ютеризованої 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 порядок виконання обов’язків працівниками обліку.
Останнім часом все більше керівників українських підприємств розуміють цей
факт. Про це свідчить тенденція до зростання клієнтів у фірм, що займаються
впровадженням КСБО. Нижче наведена динаміка зростання кількості клієнтів
житомирської фірми "Елтокс" за останні 3,5 роки (див. рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Динаміка руху кількості клієнтів фірми “Елтокс” за період 1995–1998 рр.

Характеристика підприємств, що успішно здійснили комп’ютеризацію
обліку на 1-ше липня 1998 р. наведена в табл. 3.1.
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Таблиця 3.1
Підприємства м. Житомира, що успішно впровадили КСБО станом на 1-ше липня 1998 р.
(за даними фірми “Елтокс”)
Форма власності
Державна

Колективна

6%

65 %
Кількість працюючих
50-200 чол.
38 %
Кількість бухгалтерів
2-10 чол.
80,5 %
Вид діяльності (галузь)
Торгівля, послуги
63 %

До 50 чол.
61 %
1 чол.
1,5 %
Виробництво
20 %

Приватна (в т.ч. приватні
підприємці)
29 %
Більше 200 чол.
1%
більше 10 чол.
9%
Інші
17 %

За результатами проведеного обстеження можна зробити висновок, що
комп’ютеризація обліку швидше відбувається на торговельних підприємствах та
підприємствах сфери послуг колективної форми власності, з кількістю
працюючих до 50 чоловік, кількістю бухгалтерів від 2 до 10.
Організація

бухгалтерського

обліку

потребує

певних

передумов.

Передумови ефективної організації бухгалтерського обліку розглянуті в працях
проф. О.М. Кашаєва [114], проф. М.А. Левенсона [148], проф. Ю.Я. Литвина [153,
154],

проф. Г.І. Моісеєнка

[173],

доц. В.А. Полторадні

[154],

професорів

В.Ф. Палія та Я.В. Соколова [193]. В більшості випадків виділяють наступні
передумови: 1) ретельне вивчення технології виробництва; 2) висока кваліфікація
головного

бухгалтера.

Досвід

комп’ютеризації

бухгалтерського

обліку

підприємств, накопичений житомирською фірмою “Елтокс”, дозволяє виділити
ще дві передумови, що характерні для організації комп’ютеризованого обліку:
1) наявність грошових коштів для інвестицій в створення та експлуатацію
інформаційної системи (80 % невдач при комп’ютеризації обліку обумовлені
відсутністю коштів); 2) зацікавленість директора та головного бухгалтера
підприємства. Про важливість сприяння керівника підприємства процесу
комп’ютеризації обліку пише також і проф. Я.В. Соколов [180]. На шляху
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комп’ютеризації

обліку,

як

показали

дослідження,

через

відсутність

зацікавленості керівництва зазнали невдач близько 20 % підприємств.
Характеристика підходів до побудови КСБО. Аналіз публікацій в
періодичній літературі [118, 127, 142, 167, 196, 251, 296] 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. 3.2).
Підходи до створення КСБО

За впливом на організаційну структуру
підприємства та бухгалтерії

Збереження
існуючої
організаційної
структури

Зміна існуючої
організаційної
структури

За комплексністю облікових задач, що
комп’ютеризуються

Комп’ютеризація
найбільш
трудомістких
ділянок обліку

Комплексна
комп’ютеризація
бухгалтерського
обліку

Рис. 3.2. Характеристика підходів до створення КСБО

За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи.
Перший грунтується на адаптації інформаційної технології до організаційної
структури

підприємства

та

бухгалтерії.

При

даному

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, адміністраторами), об’єднання функцій збирання і
обробки інформації (фізичний обіг документів) з функцією прийняття рішень
(інформаційний обіг). Отже, перший спосіб впровадження нової інформаційної
технології орієнтований на діючу організаційну структуру управління. При цьому
ступінь ризику від впровадження цієї технології зводиться до мінімуму, оскільки
відповідні витрати незначні, а організаційна структура залишається без змін.
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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, даний
спосіб спрямований на “принципову зміну організаційної структури управління в
напрямку її удосконалення” 240, с. 16.
Переваги та недоліки двох підходів до створення КСБО, що відрізняються
впливом на організаційну структуру підприємства і бухгалтерії, наведені на
рис. 3.3.
Переваги:
мінімальні обсяг
підготовчих робіт та витрат

Орієнтація на
збереження
існуючої
організаційної
структури
підприємства і
бухгалтерії

Переваги:
висока оперативність результативної
інформації, що необхідна для потреб управління

Створення
комп’ютеризованої
системи бухгалтерського
обліку

Недоліки:
низька ефективність через неповне використання
можливостей обчислювальної техніки

Орієнтація на
зміну
організаційної
структури
підприємства і
бухгалтерії

Недоліки:
значні витрати коштів та часу, пов’язані
із створенням та впровадженням

Рис. 3.3. Переваги та недоліки варіантів побудови КСБО підприємства

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
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трудомістких ділянках, але, оскільки послідовність обробки даних не змінюється,
суттєвого підвищення ефективності не відбувається. 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. Професор Е.К. Гільде [65], В.Н. Давидов
[76], професори Г.К. Каллас [112] та Я.В.Соколов [229], академік М.Г. Чумаченко
[201], а також В. Філіппов та І. Кучма [249] єдині в тому, що комп’ютеризація
окремих, розрізнених ділянок бухгалтерського обліку є суттєвим недоліком в
комп’ютеризації обліку. При такому підході для кожної з задач пишеться окрема
програма. І хоча при цьому можливе використання певних спільних частин у всіх
цих задачах, наприклад, процедур введення-виведення тощо, зберігається
індивідуальність підходу до їх вирішення. В підсумку це призводить до різкого
збільшення кількості варіантів реалізації облікових задач, що може бути виражено
наступною формулою (3.1).
K  m  n  r,

(3.1)

де m, n, r – відповідно кількість галузей народного господарства, 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 розроблення нових методологічних і теоретичних
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концепцій у вирішенні облікових проблем. Тому другий підхід передбачає зміни в
методології

бухгалтерського

обліку,

зокрема

використання

комп’ютерно-

комунікаційної форми обліку (див. розділ 2), а через неї – реалізацію
можливостей комплексної комп’ютеризації облікових функцій. В результаті
досягається найбільша ефективність, але для цього необхідна розробка
системного, комплексного, гнучкого плану комп’ютеризації. Як зазначає
С.П. Проскурін, комплексна, системна комп’ютеризація передбачає “розробку
попереднього єдиного проекту системної комп’ютеризації обліку як єдиного
процесу” [208]. При цьому не виключається можливість поетапного переходу до
системної комп’ютеризації обліку, але складання проекту є обов’язковою умовою.
В рамках програми організаційного управління формується стратегія
реєстрації і обробки кінцевої інформації, яка повинна задовольняти потреби в
інформації як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів. Основними її варіантами є
централізована та децентралізована стратегії. При децентралізованій стратегії
КСБО в рамках програми організаційного управління вхідна бухгалтерська
інформація

не

реєструється.

Реєстрація

і

накопичення

інформації

про

господарські операції, її обробка і складання зведених даних здійснюються в
підсистемах оперативного обліку (облік оплати праці, облік виробничих запасів,
облік основних засобів та нематеріальних активів, облік готової продукції та її
реалізації тощо). КСБО повністю базується на інформації, що надходить з
підсистем.
На практиці при комп’ютеризованій обробці облікової інформації на
підприємствах переважає підхід, спрямований на розробку і впровадження
найбільш трудомістких задач або комплексів задач. Тому, відносно невеликий
обсяг вхідної інформації дозволяє комп’ютеризувати роботу підприємства при
децентралізованій стратегії навіть тоді, коли в підсистемах (або в їх частинах)
здійснюється ручна обробка інформації. В результаті підсистеми задовольняють
потреби підприємства в інформації у вигляді письмових звітів, введених в
комп’ютер. Таким же чином здійснюється облік і на стадії впровадження КСБО
(див. рис. 3.4).
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Керуюча система

Комп’ютеризована система управління
КСБО підприємства

Підсистема ІІ

Підсистема І

інформаційні запити
передача звітної (зведеної) інформації
первинна інформація про господарські операції
Рис. 3.4. Децентралізована стратегія КСБО

Централізована стратегія побудови КСБО (див. рис. 3.5) передбачає
максимальну інтеграцію КСБО в комп’ютеризовану систему управління
підприємством, що забезпечує максимальну оперативність звітних даних.

Керуюча система

Комп’ютеризована система управління
КСБО підприємства

Підсистема І

Підсистема ІІ

інформаційні запити
передача звітної (зведеної) інформації
первинна інформація про господарські операції
Рис. 3.5. Централізована стратегія КСБО
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Принципи створення КСБО. Створення КСБО повинно базуватись на
наступних основних принципах:
1. Економічна доцільність. Переваги, що очікуються від використання
системи, повинні перевищувати витрати на проектування, впровадження,
вивчення, супровід.
2. Гнучкість. Система, що створюється, повинна мати достатній запас
гнучкості, що забезпечити можливість реагування на зміну зовнішніх факторів.
Основними вимогами до гнучкості бухгалтерської системи є такі можливості:
1) зміна (настройки) Плану рахунків; 2) ведення аналітичного обліку за
довільними рахунками та ознаками; 3) зміна (настройки) шаблонів типових
бухгалтерських операцій; 4) зміна (настройки) 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. Таке
ведення облікових записів забезпечує своєчасне виявлення відхилень, після якого
бухгалтер працює не з усім інформаційним масивом, а тільки з даним
відхиленнями. Тому електронний обліковий регістр (журнал операцій) не
виправляється, а зберігається в невиправленому вигляді. Всі помилки, які
виникають при наступній роботі з регістром, або виправляються бухгалтером від
руки прямо в самому регістрі, або фіксуються ним в окремому журналі
виправлення помилок. В цьому випадку 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”, що чітко показує всі виправлення, які вносить бухгалтер.
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
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таким чином, щоб факти надходження по одній ділянці (наприклад, по складу) і
вибуття по другій (наприклад, за договором постачання) реєструвалися як одна
операція, що проходить по двох ділянках, і тим самим в принципі виключалась
можливість розбіжності. Забезпечення ефективності контролю є вкрай важливим
при створенні та функціонуванні КСБО. На жаль, фірми-розробники не
приділяють належної уваги цій проблемі. В публікаціях Н.В. Комлева [128],
Ю.Михайлова [167], С.П. Проскуріна [208] висловлюється точка зору про те, що
проектувати КСБО слід тільки таким чином, щоб будь-яка сума автоматично
записувалася по двох рахунках бухгалтерського обліку без автоматичної
перевірки. Проведений огляд програмних продуктів для бухгалтерського обліку
показує, що саме так зараз і будують програми. Таким чином, ігнорується
важливий принцип, введений в теорію бухгальтерського обліку в умовах його
комп’ютеризації професорами В.Ф. Палієм та Я.В. Соколовим, – “колації” [193],
який передбачає зустрічний контроль двох інформаційних потоків. Про
важливість зустрічного контролю зазначали також професори М.О. Корольов
[133] та В.І. Подольський [200].
4. Захист і безпека даних. Система, що проектується, повинна сприяти
захисту

активів

забезпечувати

підприємства

надійність

та

від

нераціонального

безпеку

інформації

їх
в

використання
системі.

і

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.
5. Сумісність.

Принцип

сумісності

означає,

що

система

повинна

проектуватися з урахуванням 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
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комп’ютеризованої 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. В цьому полягає перевага універсального
алгоритму, оскільки він виконує будь-яке окреме завдання, але потребує
подальшого коригування введеної інформації вручну. Тому при складанні
алгоритму слід звертати увагу на масові операції і процедури. Розробник повинен
накопичити статистику про типи господарських операцій та їх частоту на
конкретному підприємстві. Після цього слід поділити інформаційний масив на
стандартні і нестандартні операції. Алгоритм повинен бути орієнтований на
масові операції, але передбачати обробку й немасових. Останнє досягається двома
способами: або операції, що рідко виконуються (нестандартні) передбачаються в
алгоритмі, або такі операції зовсім виключаються з загального циклу
комп’ютеризованої

обробки

даних,

а

в

процесі

роботи

підлягають

індивідуальному коригуванню. Великою помилкою розробників бухгалтерських
програм є бажання охопити абсолютно всі операції, що дуже ускладнює алгоритм,
робить програму негнучкою та повільною, підпорядковує весь цикл обробки
даних нестандартним та немасовим складним процедурам.
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 ,

(3.2)

В результаті виділення масових процедур виникає положення:
Р = а (б1 + б2 + … + бі + …бn),

(3.3)

де а – господарські операції та розрахунки, що носять масовий характер;
бn – операції, що не підлягають стандартизації і реалізуються на практиці ручним
введенням.
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Засоби системної комп’ютеризації будуть життєздатні, якщо забезпечать
можливість поступового переходу до модернізованої технології бухгалтерського
обліку. Такий перехід передбачає, що ці засоби спочатку будуть виконувати роль
допоміжних (наприклад, вони повинні давати можливість швидко друкувати і
вести облік накладних, платіжних доручень, та рахунків тощо). Будь-яка людина
швидко опановує ті засоби, які звільнюють її від необхідності виконувати
нескладну, але рутинну роботу. В процесі опанування простих операцій стануть
зрозумілими способи виконання більш складних операцій за допомогою КСБО.
Персонал КСБО. Потрібно розрізняти спеціалістів, які експлуатують
комп’ютеризовану 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 окрім консультантів, які проводять опитування, до
процесу залучаються всі працівники бухгалтерії, майже всі керівники підрозділів
і, відповідно, керівництво. Дуже важливо користуватися на цьому етапі послугами
професійних

аудиторів

і

консультантів

щодо

інформаційної

системи.

Безпосереднє створення КСБО забезпечується взаємодією таких категорій
працівників: користувачів, проблемних програмістів, системних програмістів та
системних інтеграторів (див. рис. 3.6).
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Користувач
Проблемний
програміст

(бухгалтер)

Системний
програміст

Технічні
засоби

Системний
інтегратор

Рис. 3.6. Взаємодія спеціалістів з програмно-апаратним комплексом при створенні КСБО

Користувач

(бухгалтер)

програмно-апаратного

комплексу

формулює

проблеми і задачі, що 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.
Системний програміст – це спеціаліст, який розуміє особливості побудови
апаратних засобів комп’ютера, проблеми передачі даних в комп’ютерних мережах
і має навики роботи в операційних системах та знає мови програмування.
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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. При створенні
системи системний програміст співпрацює із системним інтегратором. Системний
інтегратор консультує і супроводжує користувача при вивченні можливостей
комп’ютерів: 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, налагоджувати прикладні програми на реальні задачі користувача.
Як правило, всі наведені вище функції виконує кінцевий користувач
(бухгалтер, а не програміст), але при побудові складних інформаційних систем
головний бухгалтер, окрім особистої участі, вимушений наймати спеціалістів для
роботи по створенню необхідного програмно-апаратного комплексу. Тут можливі
наступні варіанти:
1. Програма буде створюватись штатним програмістом або спеціалізованим
відділом 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 [28],
В.Н. Давидов [76] та С.П. Проскурін [208], 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 можуть переносити інформацію до інших програм.
Крім того, створення програм програмістами підприємства часто через недостатнє
вивчення напрацьованого в цій галузі досвіду призводить до великих складнощів
при впровадженні типових проектних рішень. Проф. О.М. Островський [189],
розглядаючи цю проблему, зазначає, що суттєвими недоліками індивідуального
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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 [177, 178] 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 випробування і тестування на
кількох підприємствах. Слід згадати, що створені на замовлення 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” [118]. Її програмний
продукт “RS-Balance” адаптується та настроюється “під замовника” в офісі фірмирозробника. Спеціалісти фірми-розробника фактично моделюють обліковий
процес підприємства шляхом розробки і тестування контрольних прикладів.
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Таким чином, на підприємство поставляється не дистрибутив системи в
класичному розумінні цього слова, 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. Таким чином, при
цьому підході перший етап організації бухгалтерського обліку практично
здійснюється

на

фірмі-розробника.

Саме

тому,

замовники

великих

спеціалізованих систем обирають не програмні комплекси, а фірму-виконавця,
розраховуючи на високу кваліфікацію її персоналу, надійність і фінансову
стабільність фірми, її можливості, інтелектуальний потенціал, рівень послуг.
Зовнішній спеціалізований розробник має декілька переваг в порівнянні з
власними програмістами підприємства, одна з яких – професіоналізм. Зовнішній
розробник інтегрує не тільки досвід багатьох розробок, але й багатьох систем, які
йому довелося комп’ютеризувати. Зовнішній розробник несе перед замовником
юридичну та фінансову відповідальність за розробку в повному обсязі (на відміну
від власного розробника) та забезпечує економічну доцільність – розробку
системи може виконати тільки підготовлений колектив, що має концептуальні
інструментальні та технологічні напрацювання.
Етапи створення КСБО. Стадії та етапи розробки інформаційних
систем визначає відповідний державний стандарт (ГОСТ 34.601-90). Цей стандарт
наводить повний перелік стадій і етапів створення інформаційних систем,
причому в конкретних умовах ці стадії та етапи можуть поєднуватись один з
одним або взагалі не виконуватись. Це залежить від особливостей інформаційних
систем, які створюються, а також від угоди між розробником системи та її
замовником. Наведені в ГОСТах етапи слід об’єднати в три основних: вивчення
особливостей господарської діяльності підприємства; проектування системи і
узгодження проекту; впровадження та удосконалення системи. В цілому такої ж
думки дотримуються і В.Н. Давидов [76] та Н. Осейко [118].
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Вивчення

особливостей

господарс ької

діяльності

підприємства. Мета етапу – отримати об’єктивну інформацію про діяльність
підприємства та обгрунтувати 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 або 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
КСБО. Воно проводиться шляхом співпраці з працівниками підприємства, для
якого буде розроблятися система. На першому етапі разом 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.
Метою
підприємстві

вивчення
є

наявної

визначення

організації

реквізитів

бухгалтерського

первинних

документів,

обліку
за

на

якими

проводиться обробка інформації; обсягу звітної інформації і шляхів та 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 з першого етапу утворення КСБО представляється нам
наступним чином (див. рис. 3.7)
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Рис. 3.7. Послідовність робіт першого етапу створення КСБО

Проектування

системи

і

узгодження

проекту.

Підготовка

підприємства до комп’ютеризації починається з видання наказу про зміни в його
структурі, документообігу, розподілу обов’язків між працівниками, переходу на
нову технологію обробки облікової інформації. Такий наказ видається в довільній
формі, але в ньому обов’язково зазначаються строки переходу до нової технології
та особи, які відповідають за впровадження і експлуатацію інформаційної
системи. Цей наказ також може бути включений до складу Наказу про облікову
політику підприємства. Базові принципи, що вироблені на цьому етапі і на яких
грунтується створення та використання КСБО на підприємствах, є настільки
важливими, що, наприклад, проф. Д.В. Чистов пропонує видавати окремий наказ
про технічну політику [259]. 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 облікової, оскільки мова йде про вибір одного з можливих
варіантів комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку.

136
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 нескінченний процес. Тому слід погодитись з пропозицією
А. Шарової [203] 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.
Досвід,

накопичений

фірмою

“Елтокс”,

дозволяє

виділити

кілька

характерних недоліків організації обліку, що заважають успішній його
комп’ютеризації: повна відсутність нормативно-довідкової інформації, необхідної
для комп’ютеризації задач бухгалтерського обліку; первинні документи, що за
формою та змістом характерні лише для даного підприємства та часто не мають
жодного серйозного практичного або нормативного обгрунтування, існують за
традицією

та

погано

комп’ютеризованого
бухгалтерського

пристосовані

бухгалтерського

обліку

на

всіх

для

функціонування

в

вирішення

ряду

обліку;

підприємствах

ведеться

з

умовах
задач

суттєвими

відмінностями від існуючих інструктивних та методологічних матеріалів та
нормативних документів, які регламентують їх функціонування (а частіше –
просто неправильно); відсутній системний, комплексний підхід до розв’язку
проблеми комп’ютеризації задач бухгалтерського обліку; на ряді підприємств вже
комп’ютеризовані окремі ділянки або групи завдань бухгалтерського обліку, але
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при цьому за своїм складом та змістом вони “узаконюють у програмах” існуючі
похибки обліку.
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 [32],
професори В.Ф. Палій та Я.В. Соколов [192], Я.І. Рошаль, О.Г. Тарасов [217], є
найбільш регламентованою управлінською функцією, його не можна розглядати
як раз і назавжди побудований жорсткий механізм, суть якого зводиться до
незмінних алгоритмів і програм. Навпаки, він є динамічною системою, що
постійно удосконалюється та змінюється. Все це потребує передбачення
можливості для постійної адаптації до змін, що виникають у зв’язку з вимогами
удосконалення управління та змінами в законодавстві. Якщо під час проектування
КСБО цей аспект обліку не врахувати, то експлуатація КСБО може значно
ускладнитись, а іноді стати й зовсім неможливою.
Впровадження та удосконалення системи. Після того, як проект
КСБО створений, необхідною умовою його успішного впровадження є вдалий
підбір працівників та їх підготовка до роботи в інформаційній системі. 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
програмних засобів (наприклад Norton Commander, Windows).
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
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коректності роботи технічних та програмних засобів, можливості використання
прикладного програмного забезпечення розробником були проведені попередні
випробування системи.
Класифікація бухгалтерських програм. Як ми з’ясували в першому
розділі, організація бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації
залежить, в першу чергу, від реалізованого на відповідних технічних засобах
програмного забезпечення. Як ми довели у другому розділі, вибір програмного
забезпечення повністю 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 [36]. 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 [262]. В основі його
класифікації – спосіб реалізації бухгалтерських функцій в програмах. В
залежності від цього програми він поділяє 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 [208]
класифікують

програми

використовуються.

за

розміром

Виділяються

підприємств,

наступні

класи:

на

програми

яких

вони

комплексної

комп’ютеризації бухгалтерського обліку для малого бізнесу, комплексна
комп’ютеризація великих підприємств, комп’ютеризація окремих ділянок обліку.
В. Новоженов

[182]

поділяє

програми

за

місцем

створення:

написані

користувачем, написані штатними програмістами підприємства, створені за
замовленням в спеціалізованій комп’ютерній фірмі, універсальні (масові)
бухгалтерські програми (див. табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Класифікаційні ознаки програмного забезпечення, надані різними авторами
Автор
В.Шайгородський [262]
В.В. Брага [28], А.І. Савченко,
В.І. Білошапка [208], А.Н. Романов,
Б.Є. Одинцов [216]
В. Новоженов [182], С.П. Проскурин [208]
А.П. Волобуєв, В.Ф Міщенко [56],
Д.В. Соколов [228]

Ознака класифікації
Спосіб реалізації в програмах бухгалтерських
функцій
Розмір підприємств: малі, середні, великі
За місцем створенням: штатними
програмістами, універсальні, створені на
замовлення
Призначення та спосіб реалізації
бухгалтерських функцій

З точки зору розробників програмного забезпечення найбільш повною є
класифікація програм бухгалтерського обліку, яка склалася при проведенні
конкурсів програмного забезпечення в межах СНД. Вона 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 [56],
Доповнений

Н.В. Комлєва
і

уточнений

[127,129],
перелік

Д.В. Соколова

основних

класів

[228].

програмного

забезпечення, що звичайно пропонується на конкурсах і виставках, та їх
характеристика представлені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Характеристики основних класів бухгалтерського програмного забезпечення
Клас системи
Домашня
бухгалтерія
Міні–
бухгалтерія

Групи
споживачів
Фізичні особи
Бухгалтерія з 1–
3 працівників.
Без спеціалізації

Основні
характеристики
Облік особистих та
сімейних фінансів
Введення і обробка
бухгалтерських
записів. Роздрук
первинних
документів та
звітності

Приклади програмних продуктів
та фірм–розробників
"1С:Деньги" ("1С"), Quicken (Intuіt
Corp.), MS Money (Microsoft)
“1С:Бухгалтерия (базовая версия)”
("1С"), "Инфин-бухгалтерія“
("Инфин“), “Финансист” (“Атей”),
“Соло для бухгалтера с
компьютером” (“Баланс-центр”),
FinExpert (IDM), “Сводный учет
финансов” (“Логос”), “Ажур”
(“Терцет”)
Продовження табл. 3.3
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Універсальні
бухгалтерські
системи
(міді–
бухгалтерія)

Чисельність
персоналу
бухгалтерії
невелика.
Передбачені всі
розділи обліку

Потужний
аналітичний облік.
Кількісний та
валютний облік.
Облік праці та
заробітної плати

Локальні КРМ Локальна
модифікація
комплексних
систем

Комплексна
реалізація окремих
задач обліку

Комплекси
пов’язаних
КРМ

Комплекс програм.
Мережева
архітектура. Досить
повна реалізація
облікових функцій.
Можливість
адаптації

Бухгалтерія не
менше 8 чоловік.
Розподіл
функцій між
працівниками

"Турбо Бухгалтер 6" ("ДИЦ"),
“1С:Бухгалтерия-проф” (“1С”),
"БОСС-Бухгалтер" ("АйТи"),
"Алеф-Бухгалтерия" ("АлефКонсалтинг"), "ГРАН-БУХ"
("Гранит-Центр"), "Инотек
бухгалтер" ("Инотек НТ”), "ИнфоБухгалтер" ("Информатик"),
"Бухгалтерия" ("Комп’ютерсервис"), "Баланс-1+" ("Овионит"),
"Главный бухгалтер" ("ПаритетСофт"), "Бухгалтерский учет и
расчет баланса" ("Синко”),
"Бухгалтерский учет предприятия"
"Софтленд-системз"), "СамоТрейд" ("ФирмаСамо"), "ФОЛИОБАЗИС" ("ФОЛИО"), NESTA
("Электронные деньги"),
"Бухгалтерия ЛЮКС" ("Электронсервис"), “Дебет плюс” (“ДИЦ”),
“Финансы без проблем” (“Хакерс
Дизайн”), FinExpert (IDM)
"1С:Зарплата", "1С:Торговля",
"1С:Расчет" (“1С“),
"Інвентаризація" ("Инфин"),
"Торговый склад" ("Комп’ютерсервис"), "АиТ: Зарплата", "АиТ:
Управление персоналом"
("Акимов и Товарищи"),
"Зарплата" (Звезда),
"Зарплата" ("Инфин"), "Расчет
заработной платы" ("Инкософт"),
"Зарплата (УТЗП)" (НИПИ
статинформ), АРН “ЗАРПЛАТА”
("Электронные деньги"),
“Зарплата”, “Склад”, “Облік
МШП”, “Банк”, “Зарплата”,
“Таможня” (“Комп’ютер-Приз”),
“Комплекс задач по труду и
заработной плате” (“Вызов”),
“ZARP” (“АгроИнфоМир”),
“WAGES” (“Баланс-Центр”)
“Парус” (“Парус”), RS-balance (RStyle Software Lab), “БЭСТ-4”
("Интеллект-Сервис"), GRIMO
(GRIMO), "БОСС-компания"
(АйТи), "Комплексная система
бухгалтерского учета" ("Звезда"),
"Тектон" ("Интелгрупп"),
“Интегратор” ("Инфософт"),
"Монолит – NT" ("МонолитИнфо")
Продовження табл. 3.3
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Управлінські
системи

Бухгалтерія;
управлінці
(управлінський
та фінансовий
облік, задачі
фінансового
менеджменту)

Фінансовоаналітичні
системи.

Плановик,
управлінець,
головний
бухгалтер,
контролер,
аудитор

Правові бази
даних

Юристи,
бухгалтери,
фінансисти,
економісти

Управлінський
облік. Планування та
управління.
Налагодження під
клієнта
(кастомізація).
Відкритість
архітектури.
Можливість
масштабування
Фінансовий аналіз
на основі
бухгалтерських
даних.
Комп’ютеризація
задач зовнішнього і
внутрішнього аудиту

"Галактика" ("Галактика"),
Platinum (Platinum Software
Corporation), "Текон"
("Интелгрупп"), SyteLine, SPTISA,
SPFIL (SOCAP), "АККОРД"
("Атлант-Информ"), Scala (Scala)

"ПОНІ (Планування, Оптимізація,
Податки, Інвестиції)" (GIconsalting), “Інвестор”,
“Аналітик”, “Економічний аналіз і
прогноз діяльності підприємства”
("Инек"), “1С: АФС” ("1С"),
"Баланс-2 (камеральна перевірка)"
("Овионит")
Упорядковані
“Гроссбух”, “Бизнес-эксперт”,
довідникові системи, “Сапфир” ("Дінай"), Libra (Libra)
що містять підібрані
в тематичному чи
хронологічному
порядку законодавчі
акти з питань
податків,
бухгалтерського
обліку тощо.

Програми для ведення домашньої бухгалтерії. Персональний комп’ютер
можна використовувати для обліку особистих доходів і витрат, планування
сімейного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), складання
податкових декларацій. Всі ці питання поступово стають актуальними для значної
частини населення.
Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, призначені для
використання одним чи кількома 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.
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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 комп’ютеризовані робочі місця (КРМ). 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. КРМи мають високий
рівень спеціалізації і тому можуть ефективно комп’ютеризувати окремі частини
бухгалтерії без виходу на зведену звітність.
Комплекси пов`язаних КРМ. Ці програмні системи орієнтовані на
використання в бухгалтеріях з кількістю працівників більше восьми при чіткому
розподілі функцій між ними. Комплекс складається із набору КРМ, 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, КРМ комплексу підтримують
розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на
окремих комп’ютерах. Комплекс містить засоби об’єднання даних з різних КРМ,
які необхідні для отримання синтетичних вихідних 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 (див. рис. 3.8).
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КРМ з обліку
витрат
виробництва

КРМ з обліку
основних засобів
та нематеріальних
активів

КРМ з обліку
оплати праці

КРМ зведеного
синтетичного і
аналітичного обліку

КРМ
з обліку
виробничих
запасів

КРМ
з обліку
грошових
коштів

КРМ з обліку
розрахункових
операцій

Рис. 3.8. Інформаційні зв’язки комплексу КРМ

Кожне комп’ютеризоване робоче місце повноцінно реалізує функції
конкретної ділянки обліку, має розвинуту систему налагодження на діюче
законодавство.
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 комп’ютеризують
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
них. Вони мають опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча ця
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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 наукової класифікації бухгалтерського програмного
забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм. Нами
розроблена наступна класифікаційна система, яка передбачає чітке групування
програмного забезпечення за певними ознаками (див. рис. 3.9).
Написане штатним програмістом

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку

За способом створення

Створене на замовлення
Універсальне
Домашня бухгалтерія
Малі підприємства

За об’єктами обліку

Середні підприємства
Великі підприємства
Багатогалузеві корпорації

За способом реалізації в
програмах
бухгалтерських функцій

Програми, в яких перевага надається ручному
введенню операцій
Програми, в яких перевага надається введенню
операцій за шаблонами
Інтегровані програми зведеного обліку

За комплексністю
виконуваних функцій

Окремі КРМ
Комплекси пов’язаних КРМ
Програми для ведення бухгалтерського обліку
Фінансово-аналітичні системи

За призначенням

Програми для автоматизації управлінської
діяльності, що містять модуль бухгалтерського
обліку
Правові бази даних

Рис. 3.9. Класифікація бухгалтерських програмних продуктів

Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагає порівняти їх
можливості та вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії. Слід
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також чітко розуміти, що програми різних класів призначені для підприємств
різного розміру (див. рис. 3.10).
Функціональні пакети
комп’ютерної обробки
бухгалтерських задач

Міні-бухгалтерія
(“Проводка – Головна
книга - Баланс”)

Універсальна
бухгалтерська
система

для малих
підприємств

Локальні КРМ та

Управлінські

комплекси КРМ

системи

для середніх
підприємств

для великих
підприємств

Рис. 3.10. Класифікація функціональних пакетів бухгалтерського обліку

Питання про розміри підприємства при виборі програми є одним з
головних. Вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку, яке не
відповідає розмірам підприємства, призведе до фінансових втрат, і можливо, буде
мати важкі психологічні 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 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. Середнє за розміром або велике
підприємство не зможе комп’ютеризувати свій бухгалтерський облік за
допомогою програмного забезпечення, призначеного для малих підприємств.
Вимоги

до

програм

бухгалтерського

обліку.

Вимоги

до

бухгалтерських програмних продуктів формують три різні категорії користувачів:
бухгалтери

–

безпосередні

користувачі

комп’ютеризованої

системи
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бухгалтерського обліку; спеціалісти з комп’ютеризованих систем – програмісти і
техніки, а також керівництво підприємства (управлінці). На жаль, як показали
проведені дослідження, переважна кількість публікацій в періодичній пресі
відображає точку зору спеціалістів з комп’ютеризованих систем, які не здатні на
високому професійному рівні охарактеризувати всю складність бухгалтерських
функцій, що повинна виконувати програма [36, 107]. Часто відсутній системний
підхід і чітке розуміння проблеми. Наприклад, О. Аксьонов [4] при складанні
порівняльної таблиці характеристик програм необгрунтовано поєднує як
можливості, що характеризують функціональну придатність програми в цілому
(ведення кількісного, валютного обліку), так 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, пов’язаний комплекс функціональних, технічних, комерційних та
ергономічних питань, розроблений наступний перелік вимог для порівняння
програм комп’ютеризації бухгалтерського обліку (див. табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Характеристика вимог до програмного забезпечення бухгалтерського обліку
Види
Функціональні

Вимоги
Ведення
Журналу
операцій
Ажур

Аналітичний
облік
Кількісний
облік
Валютний
облік
Гнучкість

Коротка характеристика
Здатність вводити та накопичувати всі господарські
операції, що відображають господарську діяльність
підприємства
Можливість розраховувати підсумки по рахунках
бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на будь-який
момент часу при довільній кількості введених
господарських операцій
Можливість вести аналітичний облік в таких розрізах і з
таким рівнем деталізації, як цього вимагають потреби
управління
Можливість ведення обліку в натуральному вимірнику
Облік в валютах, що відрізняються від базової (основної
валюти)
Можливість налагодити програму під особливості
конкретного підприємства та зміни в законодавстві
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Продовження табл. 3.4
Технічні

Комерційні
вимоги

Невибагливість до
апаратного
забезпечення
Редактор
документів
“Експортімпорт” даних
Робота в
мережах
Захист
інформації
Архів
документів
Ціна
Супровід

Ергономічні
вимоги

Документація
Інтерфейс
користувача
Програмна
допомога

Можливість ефективно працювати на комп’ютерах з
середніми технічними характеристиками
Вбудовані в програму засоби створення і коригування
форм первинних документів, розрахунків та звітів
Можливість обмінюватися даними з іншими програмами та
пристроями (касовими апаратами, технологічними
датчиками, сканерами штрих-кодів)
Здатність працювати на кількох комп’ютерах з поєднанням
даних за допомогою комп’ютерної мережі
Забезпечення кодування інформації та обмеження доступу
за допомогою системних паролів
Вбудовані засоби архівації даних з можливістю швидкого
відновлення інформації
Прийнятна для підприємства ціна програмного
забезпечення та його супроводу
Послуги з навчання користувачів, оперативні консультації,
оновлення програмного забезпечення
Якісна детальна друкована документація до програм
Зручні та нешкідливі для здоров’я користувача засоби
забезпечення діалогу “людина-комп’ютер”
Розвинена система програмної допомоги, що дозволяє
отримати “підказку” щодо будь-якої функції або дії в
програмі

Функціональні вимоги. До основних функціональних вимог належать:
здатність вводити та накопичувати всі господарські 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 товарноматеріальних цінностей; облік в розрізі кількох валют; можливість швидко і без
втрат інформації налагодити План рахунків, звітні форми, шаблони проводок,
звітність довільної форми як згідно зі специфікою конкретної організації
(незалежно від форми власності та виду діяльності), так і з можливими змінами в
законодавстві.
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Технічні

вимоги.

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.
Комерційні вимоги. До комерційних відносяться вимоги, яки пов’язані з
тими

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 настройку програми на розв’язання 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.
Ергономічні вимоги. 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 програма відповідає, тим на більш високому рівні вона
знаходиться.
Тестування та вибір програми з бухгалтерського обліку. Склад
та структура вимог до програмного забезпечення мають тісний зв’язок із схемою
та методикою порівняння бухгалтерських програмних продуктів. Іншими
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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 4-бальну шкалу оцінок для порівняння програмних
продуктів з комп’ютеризації і бухгалтерського обліку (див. табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Шкала для порівняння програм бухгалтерського обліку
Бали
0
1
2
3

Оцінка параметру
можливості немає
в принципі можливо
можливість реалізована
можливість реалізована добре

Нижче наводиться порівняльна характеристика за цією шкалою програм
"Финансы без проблем 3.0" та "1С:Бухгалтерия 5.0", що належать до класу
програм "міні-бухгалтерія" (див. табл. 3.6). Обидві програми працюють в
операційній системі МS-DOS.
Таблиця 3.6
Порівняння параметрів бухгалтерських програм
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Бали
Параметри
Функціональні
- ведення Журналу операцій
- обчислення підсумків по рахунках
- аналітичний облік
- кількісний облік
- валютний облік
- можливість настройки бухгалтерських параметрів
Технічні
- невибагливість до апаратного забезпечення
- редактор форм документів і звітів
- обмін даними з іншими програмами та пристроями
- можливість розподілу роботи
- захист від несанкціонованого доступу
- архівація даних

«Финансы без
проблем 3.0»

«1С: Бухгалтерия 5.0»

0
3
2
1
0
0
2
0
3
2
0
0
0
0

0
3
2
2
0
3
2
0
2
2
2
2
1
2
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Продовження табл. 3.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

Комерційні
- ціна
- умови супроводу
- якість документації
Ергономічні
- зручність інтерфейсу користувача
- система програмної допомоги
РАЗОМ

0
3
0
1
0
2
2
21

0
1
3
3
0
1
2
33

З наведеного прикладу випливає, що кращою з цих двох програм є
«1С:Бухгалтерия 5.0».
Необхідно наголосити, що механічне, бездумне використання наведеної
схеми тестування програм не допустиме. Порівнюючи програми бухгалтерського
обліку, слід мати на увазі, що не можна порівнювати програми, що 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.
Економічна

оцінка

ефективності

комп’ютеризації

бухгалтерського обліку. Питання визначення економічної ефективності
комп’ютеризованих систем розглянуто в роботах [179, 203]. Нами воно також
розглядалося раніше в [36]. В них доведено, що економічний ефект організації
бухгалтерського

обліку

може

бути

кількісно

обчислений.

Як

писав

проф. Р.Я. Вейцман, “слід мати на увазі, що при організації обліку принцип
економії повинен застосовуватись так само, як і до всякої іншої роботи” [274,
с. 102].
У більшості випадків впровадження КСБО себе виправдовує. В США,
наприклад, більшість великих та середніх компаній практично повністю
комп’ютеризували бухгалтерські та фінансові розрахунки при обробці всіх видів
звітності. Про успішне завершення етапу впровадження комп’ютерів, пов’язаного
з комп’ютеризацією розрахункових операцій, свідчить оцінка економічної
ефективності використання комп’ютерів у 28 американських та 8 європейських
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фірмах, що мають щорічний товарообіг понад 500 млн. дол. кожна [16]. Всі
опитані фірми досягли очікуваного результату від впровадження КСБО.
Цікавою

є

оцінка

економічної

ефективності

на

різних

етапах

комп’ютеризації управлінських робіт на заводі мікроелектронних приладів фірми
“Honeywell”. Якщо при паперовому способі обробки інформації витрати на
виробництво

складали

23,6 %, а

витрати

на утримання

управлінського

персоналу – 3,6 % від обсягу реалізації, то обчислювальна техніка дозволила
підвищити дисципліну виконання строків поставок до 80 % та знизити витрати на
виробництво на 16,3 % при тих же витратах на утримання управлінського
персоналу [16].
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 [118], що свідчить про низький рівень супроводу та малі
кошти на встановлення програмних продуктів.
При

розрахунку

економічної

ефективності

комп’ютеризації

обліку

використовується ряд показників, найважливіші з яких наведені в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Показники економічної ефективності комп’ютеризації обліку
Показник
Зменшення
трудомісткості
робіт
Чисельність
облікових
працівників, що
підлягають
вивільненню

Порядок обчислення

Тек = Тр – Тк (3.4)

Ч вив 

Т ек
Фм

(3.5)

Параметри
Тр – сума трудових витрат при ручному
способі обробки інформації;
Тк – сума трудових витрат при
комп’ютеризованій обробці даних
Тек – величина абсолютного скорочення
трудових витрат (в місяць) в результаті
комп’ютеризації обліку;
Фм – місячний фонд часу одного
облікового працівника
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Продовження табл. 3.7
Те ж

Чвив = Кк * К3 * К3в * По * (Н –
–1) – Пр
(3.6)

Питомі витрати для
будь-якої категорії
обладнання

Кількість типових
операцій, які можна
додатково виконати
за одиницю часу

Строк окупності
витрат на розробку
КСБО
Вартість розробки
КСБО

В

П
ЧКЗ

(3.7)

Кт = (Тр – Тк) * K

С

В
Пр

(3.8)

(3.9)

В = в0+в1+в2+в3+в4 (3.10)

Кк – кількість комп’ютерів даного виду;
Кз – коефіцієнт змінності роботи
Кзв – коефіцієнт завантаження
комп’ютерів;
По – кількість обслуговуючого
персоналу, що припадає на один
комп’ютер;
Н – норматив підвищення
продуктивності праці за даних
комп’ютерів;
Пр – чисельність працівників, зайнятих
ремонтним обслуговуванням
комп’ютерів
П – повні витрати на експлуатацію даної
категорії обладнання;
Ч – розрахунковий період експлуатації;
К – коефіцієнт використання
обладнання;
З – максимально можливе завантаження
обладнання (в одиницях завантаження)
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
В – вартість розробки КСБО;
ПР – середній прибуток, що отриманий
при використанні КСБО за період
в0 – вартість проектування КСБО;
в1 – вартість програмно-апаратних
засобів;
в2 – вартість створення локальної
обчислювальної мережі (ЛОМ);
в3 – вартість розробки і налагодження
прикладного програмного забезпечення в
рамках КСБО;
в4 – вартість розробки експлуатаційної
документації і навчання спеціалістів
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Продовження табл. 3.7
Ефективність
використання
комп’ютерів
Абсолютні
показники
Індекс грошових
витрат
Індекс підвищення
або зниження
грошових витрат
Економічна
ефективність

І пт = Тк : Тр

(3.11)

Тр – сума трудових витрат при ручному
способі обробки інформації;
Тк – сума трудових витрат при
комп’ютеризованій обробці даних

Век = Вр – Вк (3.12)
Іврт. зтр = Вк : Вр (3.13)
Ізм. зтр. = Вр : Вк,
Ізм. зтр 1 : Іврт. зтр
(3.14)

Вр – витрати при ручному способі
обробки облікової інформації;
Вк – витрати при комп’ютеризованому
способі обробки облікової інформації
В – економія при застосуванні засобів
обчислювальної техніки;
n

В
n

р

m

ji 1

ji

ji 1

ji 1

ΔВ   В   Вкji (3.15)

р
ji

– сума витрат на обробку

інформації при паперовому способі
обробки облікової інформації;
n

В
ji 1

к
ji

– сума витрат на обробку

інформації при комп’ютеризованій
обробці даних

Найважливішим показником економічної ефективності комп’ютеризації
обліку є зменшення трудомісткості або скорочення трудових витрат на виконання
облікових робіт (3.4). Трудові витрати при різних способах обробки можна
співставляти, оскільки вони витрачені на обробку одних і тих же вхідних даних і
отримання тотожної кінцевої інформації. Такої ж думки дотримується і
В.І. Петрова [97].
Кількість облікових працівників, що підлягають вивільненню в результаті
комп’ютеризації обліку, визначається за формулами (3.5), (3.6). Кількість
працівників, що вивільняються, слід вважати умовним, оскільки частину
облікової роботи виконують виробничі працівники (майстри цехів, змінні майстри
тощо).
Витрати по кожній категорії обладнання визначаються на основі питомих
витрат фактичного завантаження цього обладнання під час вирішення певної
облікової задачі. Питомі

витрати

для

будь-якої

категорії

обладнання

визначаються за формулою (3.7). Повні витрати на експлуатацію обладнання
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розраховуються за місяць. До них включається: 1) вартість користування всіма
пристроями, які входять у дану категорію; 2) вартість технічного обслуговування
з врахуванням оплати праці персоналу та накладних витрат. Повні витрати
розподіляються за окремими категоріями обладнання пропорційно до його
вартості. При визначенні питомих витрат за видами обладнання вводиться
коефіцієнт, який враховує ступінь використання обладнання у розрахунковому
періоді. Цей коефіцієнт обчислюється як відношення часу фактичної роботи даної
категорії обладнання до місячного фонду часу. Накопичення статистичної
інформації для отримання даного коефіцієнту проводиться звичайно на основі
системи відліку часу, передбаченої у програмі-диспетчері. Значення коефіцієнтів
періодично уточнюються.
Оцінка економічної ефективності КСБО здійснюється на стадії її
проектування. В результаті виконання стадій проектування в системний, ескізотехнічний і робочий проекти з різними рівнями деталізації закладаються тільки
типові рішення побудови інформаційного і програмно-апаратного забезпечення
КСБО, що забезпечує ефективну реалізацію раціональних технологій роботи по
удосконаленню

організаційної

структури

комп’ютеризованої

системи

з

відповідними інформаційними потоками і документообігом. Тому дуже важливо
при оцінці ефективності враховувати нові раціональні технології роботи
структурних підрозділів та рівень їх комп’ютерної підтримки в рамках КСБО.
При цьому оцінка ефективності використання КСБО може буди зведена до оцінки
ефективності раціональних (комп’ютерних) технологій роботи структурних
підрозділів у порівнянні з існуючими.
Оцінка ефективності використання КСБО проводиться в декілька етапів. На
першому етапі показником ефективності використання КСБО є відносна
трудомісткість процесу виконання типових операцій (банківські операції, операції
збуту

продукції,

обробка

замовлень

клієнта

тощо)

при

паперових

та

комп’ютерних технологіях роботи. Величину трудомісткості визначають як суму
витрат часу всіх структурних підрозділів, зайнятих в цій типовій операції (3.7).
Нові технології виконання типових операцій і засобів їх комп’ютеризації
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передбачають перерозподіл функцій між підрозділами. Вони дозволяють суттєво
зменшити витрати часу на типову операцію і при відповідному перерозподілі
функцій і співробітників сконцентрувати основну увагу, власне, на самій операції.
На другому етапі оцінки ефективності необхідно визначити кількість
типових операцій (наприклад, при підготовці документу), які можна додатково
виконати за одиницю часу. Значення Т визначається за формулою (3.8),
наведеною вище.
Третій етап оцінки пов’язаний з визначенням строку окупності витрат на
розробку КСБО. На цьому етапі строк окупності витрат на розробку КСБО
визначається за формулою (3.9), а вартість розробки КСБО – за формулою (3.10).
Потрібно зазначити, що строк окупності розраховується виходячи з прибутку, що
отримується від здійснення додаткових типових операцій.
Економічну ефективність визначають за допомогою трудових і вартісних
показників. Основним при розрахунках є метод порівняння даних базисного і
звітного періоду. За базисний період приймають період проведення витрат на
обробку інформації до застосування комп’ютерних систем (при ручній обробці)
[11]. Слід враховувати, що трудові показники як абсолютні, так і відносні, не
завжди відображають ефективність застосування систем комп’ютеризованої
обробки інформації. Вони не враховують витрати на впровадження та
експлуатацію системи, тому поряд з трудовими необхідно розрахувати вартісні
показники, тобто визначити витрати на обробку інформації в базисному і
звітному варіантах у грошовому виразі. Розрахунки проводять за методами, що
використовуються при визначенні трудових показників (за допомогою наступних
формул (3.12), (3.13)).
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

[76].

Тому

багато

іноземних

та

українських

підприємств

впроваджують КСБО, не звертаючи уваги на наявність невирішених питань в оцінці
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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 [16].
Організація КСБО відповідно до міжнародних стандартів. На
сьогодні ряд підприємств мають потребу в складанні звітності за міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (GAAP або IAS). Комп’ютеризовані системи
бухгалтерського обліку доможуть ефективно вирішити це завдання. При цьому
оптимальним варіантом є використання програмних продуктів українських фірмрозробників, що орієнтовані, в першу чергу, на формування звітності згідно з
вимогами українського законодавства, а звітність згідно з міжнародними
стандартами складається автоматично на підставі множини операцій, що
формуються згідно з налагодженим українським Планом рахунків та розгорнутою
системою субрахунків і аналітичних рахунків, що дозволяють групувати
показники за потрібними статтями звітності.
Всі зміни в технології облікової діяльності, пов’язані з переходом на
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), можна умовно поділити за
такими напрямками: 1) зміна плану рахунків та правил побудови аналітичного
обліку; 2) внесення змін у правила формування балансу і визначення результатів
фінансово-господарської

діяльності;

3) інші

особливості

технології

бухгалтерського обліку. Різні типи програмних систем по-різному вирішують це
питання. Умовно програмні системи для обліку за двома стандартами можна
поділити на три групи: 1) закордонні програми, адаптовані для українського
обліку; 2) закордонні програми, придатні для розрахунків тільки за міжнародними
стандартами; 3) розробки українських фірм, що повністю забезпечують ведення
українського обліку і містять функції коректного перетворення і трансформації
записів облікових регістрів в звітність за міжнародними стандартами.
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Закордонні розробки, адаптовані тією чи іншою мірою для українського
обліку, орієнтовані на використання двох пов’язаних планів рахунків, тобто
можуть розглядатись як єдині системи, що відповідають за підготовку звітності за
двома системами стандартів. Оскільки всі ці програми з самого початку
базуються на міжнародній методології фінансового і, особливо, управлінського
обліку, то головним в них є план рахунків, орієнтований на консолідовану
звітність і уніфікований для всіх філій материнської компанії, що знаходяться в
різних країнах. У зв’язку з цим, при обробці первинних документів і запису
проводок на підставі головного плану рахунків інвестора програмні системи
даного класу забезпечують ефективну звітність за стандартами інвестора. При
цьому повнота і коректність звітності за українськими стандартами, що
формується цими системами, забезпечені незадовільно, оскільки українська
методика обліку і звітності є вторинною. Навіть в найкращих умовах адаптації
неможливо врахувати всю різноманітність української звітності, гнучко і
оперативно відстежити зміни в законодавстві та методології обліку.
Безперечними перевагами українських програмних систем, що реалізують
використання спільного плану рахунків, є автоматичне вирішення питання про
відповідність

множин

бухгалтерських

операцій

двом

планам

рахунків.

Використання єдиного плану рахунків, розробленого в рамках українського
стандартного Плану рахунків, дозволяє вузькоспеціалізованим бухгалтерам на
рівні ділянки первинного обліку реалізувати звичайні алгоритми та схеми
підготовки і обробки бухгалтерських документів. Цим працівникам немає потреби
вивчати тонкощі міжнародних стандартів – вони вводять проводки, керуючись
підготовленими для них інструкціями про типові кореспонденції спеціально
розробленого плану рахунків. Після введення господарських операцій з
проставленими за українською методологією кореспонденціями трансформація
проводок за даними операціями у звітність за методологією інвестора
відбувається автоматично на підставі формул, створених при початковому
налагодженні системи, як це показано на рис 3.11.
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Бухгалтерська звітність
Українське законодавство
Міжнародні стандарти
Показники стандартної
бухгалтерської звітності
(українське законодавство)

Показники стандартної
звітності іноземної компанії
(вимоги інвестора)

Алгоритми розрахунку
Гривні
Базова валюта
підсумків
Обороти і сальдо по рахунках

Алгоритми розрахунку
підсумків

Процедури валютних
перетворень
План рахунків системи (в рамках українського Плану рахунків)
Проводки модулів
первинного обліку
Рис. 3.11. Формування бухгалтерської звітності за двома стандартами обліку

Програмні системи, призначені для формування звітності за двома
стандартами, повинні задовольняти ряду вимог, що наведені в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Основні вимоги до програмних систем для ведення обліку за двома стандартами
Вимоги
Модульна структура

Формування звітів за двома
планами рахунків

Валютний облік

Коротка характеристика
Комплекс пов’язаних КРМ повинен складатись з
модулів по ділянках обліку та модуля "Головна книга" –
для поєднання проводок та формування звітності за
двома стандартами
Користувачу повинна бути надана можливість
відображати операції у кількох планах рахунків
одночасно. Це досягається шляхом співставлення
кожного з аналітичних рахунків у відповідність з
балансовим в різних планах рахунків
Можливість одночасного запису операцій в трьох видах
валют: гривнях, базовій валюті (валюті іноземного
інвестора або партнера) і валюті операції

Комплекс повинен мати модульну структуру. Модулі комплексу КРМ
поділяються на модулі аналітичного обліку – для підготовки і обробки первинних
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документів і формування бухгалтерських проводок, а також підготовки
управлінської звітності, і модуль “Головна книга” – для інтеграції проводок
модулів аналітичного обліку і формування стандартної бухгалтерської звітності у
відповідності до українського законодавства і вимог іноземних інвесторів
(див. табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Порівняльна характеристика модулів українських та закордонних програмних продуктів
Модулі розповсюджених
закордонних програм

КРМ українських програм

Fixed Asset

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Stock Control

Облік виробничих запасів

Payroll

Облік оплати праці

Sales Ledger

Облік готової продукції та її реалізації

Accounts Payable

Облік розрахункових операцій

Accounts Receivable
General Ledger

Зведений облік

Найбільш глобальною, але не основною проблемою при переході на нові
стандарти обліку є формування звітів за двома планами рахунків. Для цього
потрібно, щоб користувачеві була надана можливість відображати операції у
кількох планах рахунків одночасно. Це досягається шляхом співставлення
кожного з аналітичних рахунків балансовому в різних планах рахунків. Комплекс
повинен використовувати вертикальні (за планом рахунків) зв’язки між модулями
аналітичного обліку і модулем “Головна книга”. Розгорнутий план рахунків
підприємства, що розробляється і підтримується засобами модуля “Головна
книга”, використовується для формування проводок в усіх модулях комплексу.
Для правильного відображення результатів господарської діяльності
підприємства у валюті інвестора інструментальні засоби комплексу повинні
забезпечувати можливість одночасного запису операцій в трьох видах валют:
гривнях (валюті звіту на території України, функціональній валюті), базовій
валюті (встановленій при налагодженні системи валюті звіту для іноземного
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інвестора) і валюті операції, а також можливість формування господарських
операцій в різних валютах і коригування записів. Тут, в першу чергу, мова йде
про результати розрахунків в КРМ з обліку основних засобів і нематеріальних
активів, виробничих запасів та витрат виробництва. В них обов’язково повинен
бути реалізований паралельний вартісний облік за цінами в базовій валюті (з
використанням історичних курсів). Для оцінки розрахункових операцій, що
здійснюються у валюті, згідно вимог українського законодавства необхідною є
наявність процедур автоматичної переоцінки валютних статей (дебіторська і
кредиторська заборгованість, розрахунки з постачальниками і покупцями,
валютні рахунки в банках тощо), розрахунку курсових різниць, ведення
розгорнутої аналітики по об’єктах валютного обліку. Для реалізації процедури
перетворення іноземних валют модуль “Головна книга” повинен містити:
1) ефективні засоби для роботи з курсами валют (ведення таблиць різних курсів –
НБУ, комерційних банків тощо); 2) процедури, що комп’ютеризують розрахунок
різних середніх курсів і підтримують можливість введення необмеженої кількості
періодичних курсів користувачів (тобто курсів, значення яких є постійним для
даного звітного періоду); 3) інструментальні засоби для створення і ведення
бібліотек алгоритмів перетворення валют; 4) інструментальні засоби для
налагодження кожного рахунку з плану рахунків на відповідний алгоритм з
бібліотеки алгоритмів перетворення. Такий підхід при налагодженні системи
досвідченими спеціалістами дозволяє в майбутньому автоматично здійснювати
операції в іноземних валютах і будувати бухгалтерські звіти.
Комп’ютеризація первинного обліку. Питання комп’ютеризації
первинного обліку досліджувалося такими вченими, як М.А. Бортник [27],
І.І. Ємець [45], Т.А. Краєва [136], професорами В.Ф. Палієм та Я.В. Соколовим
[193] та іншими економістами. Зміст їх пропозицій 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
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комп’ютерів були розглянуті нами раніше [35, 36, 109]. 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
[259], В. Щербаков [271]. Як показали проведені дослідження [36] складання,
оформлення та зберігання первинних документів при комп’ютеризованому
первинному обліку має ряд відмінностей від паперової обробки даних, які можуть
бути представлені наступною схемою (див. рис. 3.12).
Облікова інформація
Заповнення реквізитів первинних документів
Паперовий первинний
документ

Електронний первинний
документ

Проводка

Хронологічний масив
даних
(журнал операцій)

Електронний журнал
реєстрації первинних
документів

Журнал реєстрації
первинних документів

перенесення даних
звірювання

Рис. 3.12. 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 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 обчислювальної
мережі, 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.
Перспективними напрямками удосконалення організації первинного обліку
в умовах його комп’ютеризації є використання таких технічних та програмних
засобів, як системи електронних платежів “клієнт-банк”, смарт-картки, штрихове
кодування матеріальних цінностей. За результатами опитування бухгалтерів
підприємств м. Житомира досить широко використовується, тільки система
безготівкових платежів "клієнт-банк” (41 підприємство з 110 опитаних, або 37 %).
Смарт-картки

не

використовуються

взагалі,

а

штрихове

кодування

використовують тільки 5 підприємств (4,5 %). Таке становище свідчить про
незадовільний ступінь комп’ютеризації первинного обліку на підприємствах,
адже, незважаючи на досить велику вартість впровадження (1000 – 6000 доларів
США), за допомогою смарт-карток можна ефективно комп’ютеризувати
табельний облік, а штрихове кодування дозволяє значно поліпшити первинний
облік товарно-матеріальних цінностей.
Смарт-картка – це портативний пристрій, що містить мікросхему пам’яті. За
допомогою спеціальних пристроїв, під’єднаних до комп’ютера, на смарт-картку
можна записувати інформацію та проводити її зчитування. Якщо на смарт-картку
записати інформацію про посаду, стаж, розряд і розклад робітника табель обліку
робочого часу формується автоматично, а виплата зарплати може проводитись
безпосередньо на картку.
Для забезпечення комп’ютеризованої системи інформацією на етапі
впровадження системи проводиться кодування. Розроблено та застосовується
багато різноманітних систем та правил кодування (коди номенклатур товарів,
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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
[207] 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

необхідна

наявність

трьох

компонентів:
 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.

Захист та забезпечення безпеки даних. Проблема захисту та безпеки
даних в бухгалтерії детально розглянута нами раніше [36]. Задача організації
захисту та безпеки даних в бухгалтерії 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. 3.13). Специфіка використання обчислювальної
техніки передбачає особливі методи забезпечення захисту облікової інформації.
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Рис. 3.13. Порядок забезпечення безпеки інформації в бухгалтерії

В процесі господарської діяльності, що здійснюється в бухгалтерії, або під
час налагодження комп’ютеризованих систем частина облікової інформації стає
доступною для сторонніх 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 грунтовна кадрова робота з
персоналом бухгалтерії. Вона полягає, з одного боку, в забезпеченні фізичної
безпеки бухгалтерів, охороні приміщення та документів, роз’яснювальній роботі,
а з іншого боку – у забезпеченні суворого нагляду за діями бухгалтерів.
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Інформація,

що

накопичується

підсистемою

управлінського

обліку,

звичайно є основним об’єктом промислового шпигунства. 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
можливістю акустичного прослуховування приміщення бухгалтерії, відсутністю
підслуховуючих пристроїв в комп’ютерах, обчислювальних мережах, телефонах,
копіювальній техніці тощо.
Питанням захисту та безпеки даних в інформаційних комп’ютерних
технологіях в розвинених 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 [57]. В опублікованій в
1983 році “Оранжевій книзі” Міністерства оборони США, вперше були визначені
основні поняття стосовно надійності програмних інформаційних систем [61].
Безпечна інформаційна система визначаються 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”.
Незважаючи на те, що в Україні прийняті і діють Закони “Про інформацію”
[100], “Про захист інформації в автоматизованих системах” [99] та “Про
авторське право та суміжні права” [97] 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 [110,
c. 11], якою встановлюється обов’язкова сертифікація програмних продуктів
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Національним банком. Для того, щоб отримати сертифікат (дозвіл) НБУ, фірмарозробник повинна передбачити в своєму програмному продукті виконання таких
основних функцій, як передача повідомлень між клієнтом та банком у
зашифрованому

вигляді

за

допомогою

сертифікованих

засобів

захисту;

автоматичне ведення протоколів роботи; автоматична архівація протоколів
роботи наприкінці дня. Якщо в цілому досвід банків не може бути взірцем для
комп’ютеризації бухгалтерського обліку підприємств через суто локальний підхід
до рішення проблем комп’ютеризації внутрішньої банківської бухгалтерії і
відсутність типових рішень, то в галузі захисту і безпеки даних досвід
комп’ютеризації банківської системи може бути корисний. Стандарти з
бухгалтерського програмного забезпечення можуть бути включені до завдань
Національної програми інформатизації на 1998-2000 рік, до якої входить розробка
основних державних стандартів для засобів інформатизації та інформаційнотелекомунікаційних систем. Хоча окремі питання забезпечення захисту та безпеки
бухгалтерських даних були вислетлені в роботах та публікаціях В.І. Андріанова
[7],

І. Гавриленко

[57],

В. Галатенко

[61],

проф. В.Б. Івашкевича

[105],

О.М. Кармінського [113], В. Коноваленко [132], О.Н. Романова, Б.Є. Одинцова
[216], В.Ф. Ситника [225], 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 (див. табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Параметри надійності програмних систем для ведення бухгалтерського обліку
Параметр
Обмеження доступу до КСБО

Контроль за діями облікового
персоналу
Архівація накопиченої
інформації

Коротка характеристика
Обмеження доступу за допомогою системи паролів для
читання, запису та знищення інформації, автоматичне
ведення протоколів роботи, архівація протоколів роботи
наприкінці дня
Перевірка правильності використання Плану рахунків,
своєчасності і правильності ведення облікових регістрів,
відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку
даним бухгалтерського балансу та іншим формам звітності
Можливість зберігати страхові копії певний час, який
попередньо не визначається, а залежить від того терміну,
протягом якого виконуються три коригування масиву даних
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Продовження табл. 3.10
Наявність робочої
документації
Розв’язок “проблеми 2000
року”

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
Використання чотирьох цифр для відображення
календарного року

Контроль за діями облікового персоналу і системи обліку дозволяє виявити
причини виникнення помилок в звітній документації. До таких причин
відносяться навмисне викривлення звітних даних в первинних документах або
зведених регістрах; випадкове викривлення через недогляд, халатність або
незнання; недоліки системи обліку, що не враховують специфіку підприємства.
Серед співробітників бухгалтерії можуть бути шахраї. Бухгалтери, касири та інші
особи, що мають право вести бухгалтерські записи, як правило, здійснюють
розкрадання шляхом знищення раніше виконаних проводок або внесенням змін
до них. Для боротьби з шахрайством слід дозволити доступ до здійснення
бухгалтерських проводок тільки бухгалтеру, що виконує цю роботу і відповідає за
неї.

Згідно

Положення

про

документальне

забезпечення

записів

у

бухгалтерському обліку [201], електронні облікові регістри роздруковувати не
обов’язково – тільки на вимогу контролюючих органів. Але з метою контролю
слід в кінці кожного робочого дня одержувати роздруковані та завірені підписами
двох незалежних по службі працівників підприємства Журнал господарських
операцій та оборотну відомість. Слід також мати в друкованому вигляді перелік
показників або програмних констант, які використовуються програмою для
обчислення сум операцій, набір довідників (картотек), первинних документів і
бібліотеку алгоритмів обробки інформації (роздруковувати кожного разу після
суттєвих змін). Після закінчення електронної обробки інформації пачки
паперових первинних облікових документів повинні передаватися в бухгалтерію
підприємства,

а електронні

документи

у відповідний

підрозділ

відділу

комп’ютеризації для підготовки до збереження в архіві. Передача здійснюється з
обов’язковою

реєстрацією

пачок

документів.

При

цьому

повинні

бути
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передбачені заходи, які б виключали повторне використання первинної
документації, що передається на зберігання.
Великою проблемою є забезпечення захисту інформації та створення
електронних архівів документів на випадок випадкового або навмисного
пошкодження технічних засобів або електронних носіїв інформації. Вихід – у
створенні кількох резервних копій одночасно. Резервні копії зберігаються деякий
час, який попередньо не визначений, а залежить від того терміну, протягом якого
виконуються три коригування масиву. Такий спосіб зберігання резервних копій
масивів дістав назву "зберігання інформації у поколіннях". Завжди зберігаються
три покоління масиву. У літературі вони відомі як “дід", “батько", “син" [225]. 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. Такі копії створюються на змінних електронних носіях.
Ще однією проблемою захисту інформації є так звана “проблема 2000 року”
[204]. Вона полягає в тому, що велика кількість бухгалтерського програмного
забезпечення не розрахована для роботи в двадцять першому столітті через
зберігання дати в форматі, що передбачає тільки дві цифри для відображення
календарного року. Для того, щоб перевірити дані та програми на захищеність
щодо “проблеми 2000 року” слід перевірити програмне забезпечення на предмет
можливості працювати у 2000 році та пізніше; при виникненні проблем
експериментально визначити найближчу дату, з якої система починає працювати
некоректно; провести прискіпливу інвентаризацію інформаційної системи –
оцінити обсяг та склад програм і технічних засобів, що потребують ремонту;
визначити ступінь залежності життєздатності системи від аналогічних систем та
баз даних покупців і постачальників; провести капітальний або поточний ремонт
системи.
Якщо помилка знайдена в програмному продукті відомого виробника (до
того ж придбаному легально), виправлення її, швидше всього, не викличе
ускладнень та буде безкоштовним. Якщо ж програмне забезпечення створено
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маловідомим виробником, то можуть виникнути проблеми. Тим же, хто має
неліцензійне програмне забезпечення, слід придбати легальну копію програми.

3.2. Використання комп’ютерних мережевих технологій в організації бухгалтерського обліку
Комп’ютерні мережі та їх види. Детально види комп’ютерних мереж
розглянуті нами в попередніх працях [36]. На підприємствах застосовують
локальні мережі, 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 та глобальні 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 [255].
Використання комп’ютерних мереж значно підвищує ефективність роботи
всіх категорій працівників, які використовують комп’ютери, в тому числі і
бухгалтерів. Однак, як свідчать статистичні дані, далеко не на всіх підприємствах
м. Житомира, де є більше, ніж один комп’ютер, встановлені обчислювальні

кількість підприємств

мережі (див. рис. 3.14).
32

Комп'ютери
ЛОМ

12
8

6

6
4

2-5

6 - 20

Більше 20

кількість бухгалтерів

Рис. 3.14. Кількість комп’ютерів та локальних обчислювальних мереж на підприємствах
м. Житомира
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Програма для ведення бухгалтерського обліку може бути реалізована на
одному комп’ютері або в ЛОМ. В останньому випадку користувачам надаються
можливості одночасного введення даних на кількох комп’ютерах та доступу до
єдиного інформаційного середовища в режимі реального часу.
Мережеві версії програм відрізняються великою складністю і високою
ціною. При впровадженні вони потребують індивідуальної настройки і супроводу
для кожного клієнта, а також наявності кваліфікованого системного програмістамережевика. Система повинна забезпечувати безперервну роботу на 50 – 60 КРМ і
підтримувати потужну базу даних, організовану за допомогою сучасного
програмного забезпечення. Вимоги до комп’ютерів на КРМ повинні бути
мінімальними, а програмна система повинна мати здатність до розширення
користувачем функціональних можливостей і переліку облікових даних, що
обробляються.
Наприклад, програмний комплекс “Галактика" є однією з найбільш
досконалих, всеохоплюючих систем комплексної комп’ютеризації управління.
Він містить 40 спеціалізованих програмних модулів, які об’єднуються спільною
програмною оболонкою, єдиною базою даних, що функціонує на основі
технології “клієнт-сервер”. В комплекс входять КРМ для комп’ютеризації
функцій оперативного управління і бухгалтерського обліку, а також модулі
комп’ютеризації управління виробництвом і документообігом, планування,
маркетингу, фінансового і статистичного аналізу.
Internet. 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 м. Житомира був поставлений ряд запитань стосовно наявності
географічно відокремлених підрозділів. Результати опитування наведені у таблиці
(див. табл. 3.11).
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Таблиця 3.11
Наявність відокремлених підрозділів на підприємствах м. Житомира

К-сть

Всього

За кордоном

–

110

Процент від
загальної
кількості
–

В інших містах України

11

110

10%

В межах міста

26

110

24%

В межах міста і по Україні

5

110

5%

Всього

42

110

38%

Наявність відокремлених підрозділів

Для підприємств, які мають в своєму складі географічно відокремлені
підрозділи (38 %), дуже актуальною є проблема оперативного зведення облікових
даних. Як видно з таблиці, значна частина підприємств потребує оперативного
обміну бухгалтерською інформацією між географічно віддаленими підрозділами.
Обмін інформацією між підрозділами підприємства здійснюється на 16 (38 %)
підприємствах поштою, на 24 (57 %) – кур’єром. Позитивним є той факт, що 2
підприємства вже користуються для цього електронною поштою (див. рис. 3.15).

Кур'єр
57 %

Електронна
пошта
5%

Пошта
38 %

Рис. 3.15. Засоби передачі бухгалтерських даних між географічно відокремленими
підрозділами підприємств м. Житомира

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. Електронна пошта – це
абсолютно нове комунікаційне середовище, яке має свої особливості, проблеми і
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навіть етику. З точки зору користувача електронна пошта дуже схожа на звичайну
пошту, але пересилає повідомлення електронними каналами зв’язку. Перевагами
електронної пошти є секретність, низька вартість і висока функціональність, а
також менший час підготовки листів, велика 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
[226]. 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.
Сьогодні на підприємствах м. Житомира майже зовсім не використовують
можливості Internet-технологій. Тільки 5 зі 110 (5 %) підприємств мають вихід до
всіх послуг Internet, і тільки 9 (8 %) – користуються електронною поштою (див.
рис. 3.16).
Тільки електронна
пошта
8%

Всі види послуг
Internet не
5%
використовують
87%

Рис. 3.16. Використання Internet підприємствами м. Житомира

В цілому така ситуація викликана незначним поширенням мережі Internet в
Україні. Загальна кількість активних користувачів Internet в Україні сьогодні
близько 100 тис. чоловік (якщо враховувати користувачів, що працюють в мережі

173
епізодично – 200 тис. чол.). В середньому по Україні до Internet має доступ один з
500 (у Фінляндії, наприклад, кожний 3-й) [143].
Intranet. Великі перспективи має використання Intranet-технологій в
організації обліку. Intranet – закриті корпоративні мережі, основані на стандартах і
технологіях, що застосовуються в мережі Internet. Головним принципом таких
технологій є відкритість, що дозволяє замінювати програмне і апаратне
забезпечення

без

суттєвих

змін

в

обчислювальній

системі,

а

також

використовувати широкий діапазон технічних засобів з різною обчислювальною
потужністю.

Особливо

ефективними

є

мережі

Intranet

для

великих

транснаціональних корпорацій: вони надають можливість створити єдину
інформаційну систему для співробітників по всьому світу, доступ до якої
здійснюється простими засобами (а саме Web-броузерами), і управління якою
легко централізувати. В таких системах витрати на налагодження робочого місця
користувача мінімальні і, що дуже важливо, користувач не прив’язаний до
конкретного комп’ютера.
До мереж Intranet може бути підключений будь-який комп’ютер, навіть не
дуже потужний, та спеціальні мережеві комп’ютери, що працюють під
управлінням різних операційних систем. Технології Intrаnet є відкритими і
універсальними; як правило, не виникає проблем із сумісністю програм і форматів
даних; базове програмне забезпечення безкоштовне або відносно дешеве.
Стихійне ведення діловодства за допомогою комп’ютера та локальних мереж
призводить до того, що працівники використовують різні текстові редактори,
підрозділи підприємства обладнуються обчислювальними мережами з різними
архітектурами; все це не дозволяє вільно обмінюватися інформацією в
електронному вигляді. Технології Intranet пропонують підхід, який приваблює
своєю універсальністю і різноманітністю можливих схем: протокол НТТР як
спосіб передачі інформації дає можливість користуватися універсальними
програмами для перегляду інформації – Web-броузерами.
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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 компанії) отримають можливість доступу
до внутрішньої мережі через Internet. 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 найбагатшого фонду інформації, що містить
практичні відомості з будь-якої теми.
Засоби

Intranet

можна

використовувати

при

побудові

мережевих

бухгалтерських програмних систем. Якою б складною не була робота, що
виконується на КРМ, для них можна використовувати IBM-сумісні комп’ютери з
процесором Intel 486 DX 40 і 16 Мб ОЗП середньої обчислювальної потужності, зі
встановленою ОС Windows, а також “мережеві” комп’ютери (МК). 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 КРМ
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. 3.17).
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Рис. 3.17. Структура розподіленої обчислювальної системи, що базується на Internetтехнологіях

При організації Intranet Web-серверу 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’ютеризованого обліку, є принципово новим. Якщо напрямки використання
Internet та Intranet в економіці і бізнесі широко висвітлюються на сторінках
періодичної преси, зокрема в публікаціях О. Авдуєвського [1], Д. Гіббонса [64],
І.В. Горіна [72], П. Зав’ялова [96], П. Хоффмана [255], а також змістовно
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представлені в електронному вигляді в мережі Internet [124, 137, 256], то
використання

Internet-технологій

в

бухгалтерському

обліку

є

новим

недослідженим напрямком. Інтеграція Internet з корпоративними офісними та
бухгалтерськими програмами – важливий напрямок. Використання Internet та
Intranet дозволяє централізувати облік незалежно від розташування підрозділів
підприємства.
Мережу Intranet дуже просто побудувати і, при цьому, дуже просто
припуститися помилок, тому основною проблемою таких мереж є проблема
коректної організації. Головна задача мереж Intranet – організація зручного та
простого доступу до корпоративної інформації, і тому на перший план виходить
вдала структура Intranet та правильний підбір прикладного програмного
забезпечення. Іншою проблемою Intranet, успадкованою від Internet, є пошук
інформації. Якщо в мережі опубліковано багато документів, особливо якщо вони
знаходяться на кількох серверах, що обслуговують різні групи розробників,
оперативно знайти потрібний документ досить важко. У випадках, коли
інформаційне середовище досить насичене, працівник може навіть не знати про
існування потрібного йому документу. Вирішенням цієї проблеми може стати
створення

пошукових

машин

(search

engines),

схожих

на

такі,

що

використовуються в Internet.
Мережеві комп’ютери. Перспективним напрямком у створенні КСБО є
використання “мережевих” комп’ютерів (МК). Сама ідея мережевого комп’ютера
виглядає привабливо: максимально дешевий, без твердого диску комп’ютерний
термінал, підключений до Internet [159, 253]. В результаті користувач може
отримати доступ до Internet. Але можливості МК не вичерпуються переглядом
Web-сторінок і обміном електронною поштою. Теоретично користувач може
завантажити з Internet і запустити на своєму терміналі будь-яку програму.
Переваги та недоліки мережевих комп’ютерів у порівнянні з персональними
показані в табл. 3.12.
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Таблиця 3.12
Порівняльна характеристика персональних та мережевих комп’ютерів
Параметри
1. Ціна
2. Витрати на
адміністрування
(встановлення програм та
їх налагодження)
3. Робота в мережах
4. Можливість
поліпшення конфігурації

Персональний комп’ютер
(ПК)
Близько 1000 – 3000 доларів
США
Значні витрати на
адміністрування (близько 300
доларів на рік)
Можливість працювати як в
автономному режимі, так і в
мережах
Можливість оновлення
конфігурації (Upgrade)

Мережевий комп’ютер (МК)
Близько 400-600 доларів США
Не потребує адміністрування
Вимагає наявності локальної
мережі на стандартах Internet
та використання серверів
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 доларів США, що в
3-5 разів менше вартості повноцінного персонального комп’ютера.
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. При необхідності, до кожного
робочого місця в офісі можна провести кабельний канал з більш високою
пропускною здатністю, ніж телефонна лінія. Встановлення на робоче місце
облікового працівника нового 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 КРМ, за
словами С. Мак-Нілі, керівника корпорації Sun, – це “клієнти, що не потребують
адміністрування” [159]. Це має принципове значення, тому що витрати на
адміністрування КРМ в мережі більше, ніж коштує сам комп’ютер. 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
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адміністрування. Таким чином, майже всі звичайні офісні ПК, робочі місця
секретарів, менеджерів, бухгалтерів можна замінити на МК.
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 ПЗ на мову програмування Java. Для українського ринку сигналом до
початку

масового

впровадження

МК

буде

створення

Internet-версій

найпоширеніших бухгалтерських і офісних програм (“1С:Бухгалтерия”, RSBalance, “Парус”, Microsoft Office).

3.3. Шляхи

удосконалення

підготовки

облікових

працівників
Для виконання своїх функцій на належному рівні, від бухгалтера –
організатора облікової роботи вимагаються грунтовне знання бухгалтерського
обліку та солідна бухгалтерська практика; а також всебічне знайомство з
технічною стороною підприємства і з усіма питаннями та вимогами, що висуває
підприємство до облікового працівника. Оскільки організаційна функція є
найважливішою в управлінні, то організація обліку є однією з основних функцій
працівника обліку. Це неодноразово зазначали проф. О.М. Кашаєв [114],
проф. Я.В. Соколов [192, 193, 229], проф. В.В. Сопко 233, Н.М. Ткаченко [242].
Найбільш влучно, на нашу думку, з цього приводу висловився І.П. Бабенко:
“Організація і реорганізація облікового підрозділу підприємства – найважливіша
та найскладніша задача для бухгалтера” [12, c. 1054]. Для того, щоб бути гарним
бухгалтером та організатором обліку, обліковий працівник повинен мати
природні здібності та відповідну освіту. Так, постійна робота з цифрами,
розрахунками, обчислювальною технікою, контролем і аналізом господарської
діяльності, складанням пояснювальних і доповідних записок тощо вимагає від
працівників бухгалтерії розвиненої зорової пам’яті, вміння швидко, точно і
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охайно виконувати розрахунки і на їх основі відповідні доповідні записи,
працювати з обчислювальною технікою, розробляти проект організації обліку.
Організація комп’ютеризованого обліку підвищує професійні вимоги до
бухгалтерів. З одного боку, бухгалтер повинен вміти працювати на комп’ютері.
Як показують результати опитування головних бухгалтерів 110 підприємств
м. Житомира, лише 45 з них (41 %) вміють працювати на персональному
комп’ютері, а це дуже серйозний гальмуючий фактор при впровадженні КСБО.
Дослідження О.В. Власова та Л.С. Зернова показали, що ефект комп’ютеризації
знижується

при

наявності

на

підприємстві

операторів-посередників між

бухгалтерами та КРМ [52]. 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 [229].
Для того, щоб бути керівником інформаційної системи, бухгалтеру необхідну
розширити свої знання з програмного забезпечення, створюватись КСБО повинне
за його участю. Проф. Е. Соломон пише: “Доти, доки бухгалтер не буде приймати
безпосередню участь у програмуванні, він буде знаходитись поза своїми
істотними обов’язками. Це означає, що бухгалтер повинен знати можливості
комп’ютерів і мову програмування” [174, 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 може тільки допомогти автоматизувати
рутинні операції і надати додаткову інформацію для аналізу. Так, за результатами
опитування російських бухгалтерів, проведеного “Финансовой газетой”, з 500
опитаних бухгалтерів 88 % вважають, що при використанні комп’ютерів
залишається місце для інтелектуальної роботи бухгалтера [127]. 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.
Саме бухгалтер приймає рішення про методи реєстрації інформації та
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відображення її в регістрах обліку. Як зазначає проф. К.Н. Нарібаєв [174], вчені
США пов’язують теорію прийняття рішень і облік наступним чином: певна
облікова система надає інформацію, що може вплинути на наступні події людині,
яка приймає рішення. Тому обліковий працівник повинен передбачити зв’язок
між інформаційною системою, прогнозом людини, що приймає рішення, і
процесом обраної ним дії, а також подіями, які можуть відбутися. На жаль,
більшість українських бухгалтерів не готові до нової для них ролі організаторів
бухгалтерського обліку, що передбачає надання інформації та порад з її
використання керівництву підприємства, тому що це потребує великої
відповідальності та грунтовних знань не тільки з бухгалтерського обліку, але і з
економічної теорії, права, аналізу тощо. Незважаючи на те, що з 110 опитаних
головних бухгалтерів підприємств більшість мають середню спеціальну та вищу
економічну освіту (див. рис. 3.18), її недостатньо для виконання обов’язків з
організації обліку.
Інша

Технічна

13%

11%

Економічна
76%
Рис 3.18. Розподіл бухгалтерів за типом освіти

Про те, що переважна більшість бухгалтерів добре розуміє обмеженість
своїх знань, а також велику відповідальність своєї професії і не претендує на
посади з великою заробітною платою, свідчать дані кадрової агенції “UBNКонсул” [214] (м. Одеса) (див. рис. 3.19).

кількість,
претендентів
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Рис. 3.19. Розподіл працівників різних професій за розміром заробітної плати

Потреба бухгалтерії у висококваліфікованих кадрах може задовольнятися
двома шляхами: набором нових кадрів або навчанням наявних. Оскільки
комп’ютеризація обліку є нескінченним процесом, слід надавати перевагу
навчанню наявних кадрів і приділяти велику увагу підвищенню їх кваліфікації.
Підвищення

кваліфікації

є

вкрай

необхідним,

оскільки

знань

з

бухгалтерського обліку, що отримані на курсах і в учбових закладах, завжди
недостатньо для ефективної роботи. Тому обліковому працівнику необхідно не
тільки удосконалювати отримані знання, але і вивчати нові технічні прийоми та
засоби обліку. Підвищувати кваліфікацію бухгалтер може не тільки переглядаючи
облікову літературу, але й беручи участь в конференціях облікових працівників.
Для обміну інформацією між бухгалтерами можна використовувати засоби
мережі Internet. За допомогою однієї з служб Internet – мережі телеконференцій
Usenet – можна читати повідомлення колег, а також залишати свої повідомлення з
впевненістю, що на них звертають увагу десятки та сотні зацікавлених.
А. Гуляєв [75] писав про доцільність створення на великих підприємствах
спеціально впорядкованих бухгалтерських бібліотек на чолі з бухгалтеромбібліотекарем. Ми пропонуємо створювати такі спеціалізовані бібліотеки на
відповідних Intranet та Intеrnet-серверах. В першому випадку досягається менша
вартість зберігання інформації, більша швидкість її пошуку та видачі. В другому
випадку – при створенні Intеrnet-серверів – інформація стає доступною великому
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колу користувачів. На одній з фірм м. Житомира нами розроблений проект і
структура такої бібліотеки, яка найближчим часом буде введена в дію, а також
дискусійний Web-вузол з питань бухгалтерського обліку.
Іншим перспективним напрямком використання Intеrnet-технологій є
створення в підрозділах підприємства так званих “команд” [226]. 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.
Для того, щоб вирішити проблему навчання працівників бухгалтерії, слід в
числі інших використовувати метод, який полягає в горизонтальному переведенні
працівника на іншу роботу. Про це писали у колишньому СРСР А. Гуляєв [75], а в
США – У. Г. Оучі [190]. Здавалося б, будь-яке переведення працівника на нову
для нього роботу має той недолік, що, по-перше, частково або повністю
втрачається кваліфікація, одержана ним на попередній роботі, і, по-друге, на
досягнення того ж рівня професіоналізму на новій роботі необхідний певний
додатковий час. Але цей недолік, як свідчить практика, компенсується
підвищенням загальної кваліфікації працівника, збільшенням ступеню його
пристосованості до роботи бухгалтера взагалі. Це одна з умов, яка запобігає
звільненню працівника і підтримує стійкість складу підприємства. Реальний та
найдешевший спосіб здійснення такого переведення – це використання
віртуальних КРМ (див. розділ 2). В цьому випадку переведення бухгалтера на
іншу ділянку облікової роботи вимагає тільки зміни паролю, під яким він
реєструється в програмній системі.
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Висновки
За результатами проведених досліджень по тексту дисертації зроблені
висновки та рекомендації, наведені шляхи удосконалення теорії та практики
організації бухгалтерського обліку. Основні висновки, що зроблені під час
дослідження, наступні.
1. Стосовно теорії та методології організації бухгалтерського обліку.
1.1. Розробка теоретичних проблем організації обліку не відповідає вимогам
практики, особливо в сфері організації обліку в умовах його комп’ютеризації.
Відсутній узгоджений перелік етапів організації обліку, а також немає
окресленого об’єкту та суб’єкту організації обліку. Послідовність робіт з
організації комп’ютеризованого обліку є недослідженим теоретично питанням:
відсутня єдина термінологія при організації обліку в умовах застосування
обчислювальної техніки, не вирішене питання з класифікації програмного
забезпечення для бухгалтерії, методикою його порівняння та вибору; розроблені
варіанти комп’ютерних форм обліку та схеми побудови облікового апарату
непридатні

для

застосування

за

сучасних

та

його

засобів

обчислювальної

та

комунікаційної техніки.
1.2. Бухгалтерський

облік

організація

мають

безпосереднє

відношення до управління, однак належать до різних його функцій. Якщо
бухгалтерський

облік

як

складова

функції

інформування

служить

для

забезпечення управління інформацією, необхідною для виконання інших функцій
– планування, організації, мотивації та контролю, то організація бухгалтерського
обліку – складова організаційної функції управління підприємством, що полягає в
цілеспрямованій діяльності керівників підприємства по створенню та постійному
впорядкуванню і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою
забезпечення її ефективного функціонування.
1.3. На

сьогодні

не

існує

єдиної

думки

стосовно

меж

системи

бухгалтерського обліку її складових, та характеру взаємних зв’язків між
елементами системи (с. 20). Ми вважаємо, що система бухгалтерського обліку має
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три рівні. 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 через подвійний
запис та інші елементи методу бухгалтерського обліку. 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.
1.4. В організації бухгалтерського обліку можна виділити суб’єкт і об’єкт
управління, що відрізняються від суб’єкта і об’єкта управління в бухгалтерському
обліку. Якщо в бухгалтерському обліку суб’єктом є всі працівники, які виконують
функції обліку, то в організації бухгалтерського обліку суб’єктом виступають
керівники

підприємства

–

директор

та

головний

бухгалтер.

Якщо

в

бухгалтерському обліку об’єктом є господарські факти, то в організації
бухгалтерського обліку – обліковий процес, праця виконавців, організаційне,
інформаційне

та

технічне

забезпечення

обліку,

тобто

власне

система

бухгалтерського обліку.
1.5. Організація бухгалтерського обліку складається з трьох пов’язаних
етапів, що відповідають трьом рівням системи бухгалтерського обліку:
а) методичного; б) технічного; в) організації управління (с. 27). На першому,
методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір
системи певних способів та прийомів, в основі яких лежать первинне
документування, інвентаризація, використання синтетичних і аналітичних
рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов’язань,
калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. Другий етап організації
бухгалтерського обліку, технічний, – це вибір форми обліку, що найбільше
відповідає галузі та розміру даного підприємства. Якщо під час першого та
другого етапів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап
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полягає в організації роботи облікового апарату, або іншими словами – це
організація управління в бухгалтерії.
1.6. Центральним принципом організації обліку є її державна регламентація.
Тому дієвим способом покращання організації обліку на підприємствах на шляху
зміцнення єдиних методологічних основ обліку та уніфікації українських і
світових стандартів обліку є фронтальний перегляд нормативних положень з
бухгалтерського обліку з метою максимального їх спрощення та приведення у
відповідність до об’єктивних економічних законів.
2. Стосовно удосконалення практики організації бухгалтерського обліку.
2.1. Основним напрямком удосконалення бухгалтерського обліку та його
організації є комп’ютеризація. Але комп’ютеризація, що не просто прискорює
виконання облікових робіт, а є визначним фактором організації обліку. Тому
найбільшого ефекту від використання комп’ютерів в бухгалтерському обліку
можна досягти шляхом удосконалення методології і організації самого процесу
обліку, підвищення його контрольних властивостей на базі застосування
відповідних програмних та апаратних засобів.
2.2. Організація бухгалтерського обліку на українських підприємствах
вимагає суттєвого удосконалення. Але практика свідчить, що традиційні,
безкомп’ютерні способи організації обліку не дають належного ефекту (с. 118).
Оскільки бухгалтерський облік є найбільш регламентованою складовою
інформаційної функції управління, що може ефективно виконувати свої завдання
тільки за умови наявності заздалегідь заданих планів та правил, то комплексна
комп’ютеризація обліку, що базується на програмно реалізованому наборі
формальних алгоритмів є основним системоутворюючим та регулюючим
фактором

організації

бухгалтерський

облік

обліку.
не

При

просто

цьому

системно

представляє

комп’ютеризований

господарський

процес

на

підприємстві у вигляді єдиного цілого, а й сприяє перетворенню цього процесу в
організоване ціле, тобто раціональній організації управління в цілому на
підприємстві.

186
2.3. На організацію бухгалтерського обліку окрім вимог законодавства та
потреб управління найбільше впливає спосіб обробки облікової інформації, який,
в свою чергу залежить не тільки від виду технічних засобів, але й від сукупності
способів та методів її використання. Необхідно чітко поділяти поняття механізації
обліку та його комп’ютеризації (автоматизації). При механізації обчислювальна
техніка, якою б досконалою вона не була, виступає допоміжним засобом для
обробки інформації, а при комп’ютеризації технічні засоби визначають порядок
ведення обліку: суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, накопичення
облікової інформації, її передачі та одержання звітних показників.
2.4. В умовах комп’ютеризації обліку для одержання оперативних даних та
складання звітності використовується єдина інформаційна база, що усуває
необхідність ведення окремого від бухгалтерського оперативного обліку. В свою
чергу, поділ бухгалтерського обліку на фінансовий, управлінський та податковий
облік є умовним, оскільки названі види обліку на підприємствах здійснюються
єдиним структурним підрозділом – бухгалтерією та базуються на одних і тих же
первинних документах. Тому при дослідженні організації обліку слід розглядати
бухгалтерський облік як єдину інформаційну систему, що використовується для
виконання всіх функцій та вирішення всіх завдань управління.
2.5. Для того, щоб бути кваліфікованим бухгалтером та організатором
обліку, обліковий працівник повинен мати природні здібності та відповідну
освіту. А організація комп’ютеризованого обліку суттєво підвищує професійні
вимоги до бухгалтерів. Для того, щоб бути керівником інформаційної системи,
бухгалтер повинен розширити свої знання, програмне забезпечення КСБО
повинне створюватись за його участю.
2.6. Дієвими засобом підвищення кваліфікації облікових працівників є
створення на великих підприємствах спеціально впорядкованих бухгалтерських
бібліотек на чолі з бухгалтером-бібліотекарем. Ми пропонуємо створювати такі
спеціалізовані бібліотеки на відповідних Intranet та Intеrnet-серверах. Для того,
щоб вирішити проблему навчання працівників бухгалтерії, слід в числі інших
використовувати метод, який полягає в горизонтальному переведенні працівника
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на іншу роботу. Реальний та найдешевший спосіб здійснення такого переведення
– це використання віртуальних КРМ.
3. Стосовно удосконалення форми бухгалтерського обліку при його
комп’ютеризації.
3.1. При дослідженні форм обліку необхідно виходити з того, що кожна
форма базується на методі бухгалтерського обліку і сприяє вирішенню
поставлених перед ним задач; вона залежить від рівня розвитку технічних засобів,
що, в свою чергу, залежить від рівня розвитку виробничих сил суспільства. При
виборі і оцінці форми бухгалтерського обліку основним критерієм є складність
ведення бухгалтерського обліку. При забезпеченні обліковою інформацією для
планування, аналізу і контролю найкращою вважають ту форму бухгалтерського
обліку, ведення обліку в якій найменш трудомістке.
3.2. Розвиток форм бухгалтерського обліку обумовлений трьома факторами:
необхідністю

широкого

розподілу

праці

між

обліковими

працівниками,

необхідністю ведення детального аналітичного обліку та необхідністю швидкого
одержання результатної інформації. Наведеним вимогам в повному обсязі можуть
задовольнити тільки комп’ютерні форми обліку. Форма обліку хоча і є
необхідною і залишається при використанні комп’ютерів, але суть її змінюється і
набуває нового характеру – оскільки порядок введення, спосіб і послідовність
обробки облікових даних комп’ютерами, формування зведених облікових
показників повністю залежать від програми, що використовується, форма обліку
при застосуванні комп’ютерів знаходить своє конкретне втілення в програмах для
комп’ютеризації облікових робіт.
3.3. При застосуванні комп’ютерно-комунікаційної форми обліку первинна
інформація про господарські факти надходить у вигляді повідомлень, що
передаються засобами комунікації в формі облікових фраз. Кожна облікова фраза
складається з набору встановлених реквізитів та проводок. За умови ретельного
складання облікових фраз формується єдиний електронний обліковий регістр
(інформаційна база) – Журнал господарських операцій, на підставі якого
формується бухгалтерська звітність.
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3.4. При застосуванні комп’ютерів обліковий регістр, що залишається
основним поняттям в формі обліку, втілює в собі єдність трьох складових частин:
1) комп’ютерної бази даних з певною структурою, що призначена для
накопичення

та

зберігання

облікової

інформації

на

технічних

носіях;

2) бухгалтерських рахунків, які представлені ячейками оперативної пам’яті
комп’ютера, що служать для систематизації та узагальнення інформації;
3) відеограм та машинограм, що призначені для відображення згрупованої та
систематизованої облікової інформації.
4. Стосовно побудови структури облікового апарату.
4.1. Розглядаючи поняття централізації та децентралізації обліку стосовно
як комп’ютеризованих, так і безкомп’ютерних способів обробки облікової
інформації, слід мати на увазі, що ці поняття є досить умовними. Можна говорити
про ступінь централізації і децентралізації, як про оптимальне поєднання цих
принципів за певних умов. 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 підвищенні ступеню централізації обробки, друга – в посиленні її
децентралізації. Дослідження і узагальнення українського та світового досвіду
змін в 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 програми та використанні результатних облікових
показників.
4.2. При комп’ютерно-комунікаційній формі обліку первинна необроблена
інформація вводиться в систему безпосередньо з робочих місць технічних
працівників: на промисловому підприємстві це КРМ в цехах основного і
допоміжного виробництв, коморах, офісах тощо. Тому при побудові структури
бухгалтерії одним з найважливіших факторів, що береться до уваги, є можливість
здійснення контролю за точністю облікових даних і надійністю інформаційних
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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 формуються
два основні відділи: відділ інформаційної системи та контрольний відділ,
підпорядковані головному бухгалтеру.
5. Стосовно створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку.
5.1. Ефективна

організація

бухгалтерського

обліку

потребує

певних

передумов, серед яких найважливішими є: 1) ретельне вивчення особливостей
господарської

діяльності

підприємства;

2) висока

кваліфікація

головного

бухгалтера. Організація комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку
неможлива також без 1) наявності грошових коштів для інвестицій в створення та
експлуатацію інформаційної системи обліку; 2) зацікавленості директора та
головного бухгалтера підприємства.
5.2. Для побудови комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку
використовують різні підходи. За ступенем впливу на зміну організаційної
структури виділяють два. Перший грунтується на адаптації інформаційної
технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. КСБО
пристосовується до організаційної структури в її існуючому вигляді і відбувається
лише

локальна

модернізація

робочих

прийомів.

При

цьому

функції

розподіляються між технічними працівниками (операторами) і спеціалістами
(бухгалтерами, управлінцями), відбувається об’єднання функцій збирання і
обробки інформації (фізичний обіг документів) з функцією прийняття рішень
(інформаційний обіг). Другий, значно ефективніший підхід до впровадження
КСБО передбачає удосконалення та раціоналізацію організаційної структури.
Організаційна структура оптимізується таким чином, щоб впровадження
інформаційної технології дало найбільший ефект.
5.3. За

ступенем

комплексності

комп’ютеризації

облікових

завдань

розрізняють підхід, яких характеризується виділенням найбільш трудомістких
завдань та їх комп’ютеризацією і підхід, який передбачає комплексне вирішення
облікових завдань. Перший підхід може прискорити ведення обліку на найбільш
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трудомістких ділянках, але, оскільки послідовність обробки даних не змінюється,
суттєвого підвищення ефективності не відбувається. Другий підхід передбачає
застосування комп’ютерно-комунікаційної форми обліку, з її допомогою –
реалізацію можливостей комплексної комп’ютеризації облікових функцій. В
результаті досягається найбільша ефективність, але для цього підходу необхідна
розробка системного, комплексного, гнучкого плану комп’ютеризації (с. 135).
5.4. Одним з принципових питань при створенні КСБО є визначення того,
хто і як буде створювати програмне забезпечення. Програмні продукти, створені
на підприємстві його власними програмістами погано придатні для використання
через те, що вони створювалися на одному підприємстві і не пройшли
випробування та тестування на кількох підприємствах. Створені на замовлення
програмні продукти теж мають такий недолік, хоча їх розроблює команда
досвідчених програмістів, які знайомі з подібною роботою. Універсальні
бухгалтерські програми в силу їх універсальності не здатні забезпечити
ефективної комп’ютеризації облікових функцій. Оптимальним є придбання
готового програмного продукту та замовлення всього комплексу послуг з його
налагодження та впровадження.
5.6. При придбанні програмного забезпечення для бухгалтерії слід провести
об’єктивну оцінку доступних на ринку програмних продуктів. Не зважаючи на те,
що це дуже важливий етап в організації комп’ютеризованого обліку, до цього
часу не було розроблено науково обгрунтованої класифікації та порядку
порівняня можливостей програмного забезпечення для бухгалтерії. Розроблений
поділ вимог до програмного забезпечення (с. 146), а також класифікація
програмного

забезпечення

(с. 144)

дозволяють

формулювати

вимоги

до

бухгалтерських програм та порівнювати їх функціональні можливості за чіткою
схемою (с. 149).
5.6. Оскільки

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), розмір
підприємства та складність і обсяг облікової роботи при виборі програмного
забезпечення відіграють визначну роль.
5.7. Ряд підприємств, розташованих на території України, мають потребу
складати бухгалтерську звітність за стандартами, що встановлюються в інших
країнах, зокрема, за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, що
призводить до певних особливостей в організації комп’ютеризованого обліку.
При цьому використання на таких підприємствах закордонних програмних
продуктів, адаптованих для ведення українського обліку, не є оптимальним.
Оскільки ці програми з самого початку базуються на відмінній від української
методології фінансового і, особливо, управлінського та податкового обліку, то
такі програмні системи даного класу забезпечують ефективну звітність за
іноземними стандартами. При цьому повнота і коректність звітності за
українськими стандартами, що формується цими системами, забезпечені
незадовільно, оскільки українська методика обліку і звітності є вторинною.
Тільки використання українського програмного забезпечення, що розраховане на
використання єдиного плану рахунків, розробленого в рамках українського
стандартного Плану рахунків, та алгоритмів, за якими формується звітність в
форматі інвестора, дозволяє вузькоспеціалізованим бухгалтерам на рівні ділянки
первинного обліку реалізувати звичайні алгоритми та схеми підготовки і обробки
бухгалтерських документів.
5.8. При застосуванні комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку
невирішеним є ряд питань, які не знайшли свого відображення в українському
законодавстві та вимагають врегулювання на загальнодержавному рівні. Такою
проблемою є, наприклад захист та безпека даних при використанні КСБО, а також
обов’язкова сертифікація програмного забезпечення для ведення бухгалтерського
обліку на підприємствах. І тут в пригоді може стати досвід банківської системи
України – сьогодні ряд банківських програмних продуктів повинні пройти
обов’язкову сертифікацію, яка проводиться Національним банком України. Таким
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чином, якщо в цілому досвід банків не може бути взірцем для комп’ютеризації
бухгалтерського обліку підприємств через суто локальний місцевий підхід до
рішення проблем автоматизації внутрішньої банківської бухгалтерії і відсутність
типових рішень, то в галузі захисту і безпеки даних досвід банківської системи
може бути корисний.
5.9. До завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 рік
входить розробка основних державних стандартів для засобів інформатизації та
інформаційно-телекомунікаційних систем. На нашу думку, сюди слід включити і
розробку стандартів з бухгалтерського програмного забезпечення та передбачити
його обов’язкову сертифікацію. Треба також якнайшвидше прийняти Положення
про ведення бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки,
куди внести розділи щодо мінімального обсягу можливостей бухгалтерських
програм, уніфікувати комп’ютерну бухгалтерську термінологію та передбачити
встановлення правил електронного документування і документообігу тощо.
5.10. Проблема оперативного зведення облікових даних може ефективно
вирішуватись при застосуванні комп’ютерно-комунікаційної форми обліку. Але
для підприємств, які мають в своєму складі географічно відокремлені підрозділи, і
для яких ці проблема є дуже актуальною, об’єднання облікової інформації не
може відбуватися оперативно ні за допомогою традиційних засобів зв’язку
(пошта, кур’єр, телетайп, телефон), ні за допомогою локальних комп’ютерних
мереж. Як альтернативний засіб зв’язку слід використовувати Internet, і, зокрема,
електронну пошту.
5.11. В організації комп’ютеризованого обліку великі перспективи має
використання Intranet-технологій. Головним принципом таких технологій, що
засновані на стандартах і технологіях, що застосовуються в мережі Internet є
відкритість, що дозволяє змінювати програмне і апаратне забезпечення без
суттєвих змін в обчислювальній системі, а також використовувати широкий
діапазон технічних засобів з різною обчислювальною потужністю. Особливо
ефективними є мережі Intranet для великих транснаціональних корпорацій: вони
надають можливість створити єдину інформаційну систему для співробітників по
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всьому світу, доступ до якої здійснюється простими засобами (а саме Webброузерами), і управління якою легко централізувати.
5.12. Перспективним напрямком у створенні КСБО є використання
мережевих комп’ютерів. Побудова КРМ облікових працівників на базі мережевих
комп’ютерів замість персональних дозволить підприємству заощадити до
1000 дол. на обладнанні кожного робочого місця, а таких робочих місць в
кожному великому підприємстві десятки і сотні. Крім того, подібні КРМ не
потребують адміністрування, тобто встановлення програм та їх налагодження.
Майже всі звичайні офісні та виробничі персональні комп’ютери, обладнання
робочих місць секретарів, менеджерів, бухгалтерів можна замінити мережевими
комп’ютерами.
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Додатки
Додаток А. Порядок складання первинних документів в комп’ютеризованій системі
бухгалтерського обліку
Таблиця А.1
Порядок заповнення первинних документів в комп’ютеризованій системі бухгалтерського обліку
Змінні реквізити
№
з/п

Документ

Постійні реквізити

1

Прибутковий Назва підприємства,
касовий ордер ідентифікаційний код,
прізвища відповідальних
осіб

2

Видатковий
Назва підприємства,
касовий ордер ідентифікаційний код,
прізвища відповідальних
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3

Об’ява на
внесок
готівкою

4

Грошовий чек

Назва підприєм-ства, код
банку підприємства,
номер розрахункового
рахунку, прізвища
відповідальних осіб
Назва підприєм-ства,
ідентифіка-ційний код,
прізвища відповідальних осіб, назва
банку, номер
розрахункового рахунку

Вводяться
користувачем в базу
даних програми

Розраховуються
(встановлюються)
автоматично

Проводки
Зміст в
електронному
Журналі
операцій
Надходження
готівки

Д-т

К-т

50

46, 51, 71

Кореспондуючий
рахунок, шифр
аналітичного обліку,
шифр цільового
призначення, сума
Кореспондуючий
рахунок, шифр
аналітичного обліку,
шифр цільового
призначення, сума,
прізвище одержувача
Прізвище особи, що
здійснила внесок,
сума, призначення
внеску

Номер, дата
складання

Номер, дата
складання,
реквізити
документу, що
засвідчує особу
одержувача
Дата складання

Видача готівки

51, 70, 71

50

Внесено
готівкою на
розрахунковий
рахунок

51

50

Прізвище одержувача,
цілі витрат, сума

Дата складання,
реквізити
документу, що
засвідчує особу
одержувача

Отримання
готівки з банку

50

51
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Назва підприємСума, кількість
Дата складання,
Здача готівки
56
ства, код банку
купюр
загальний підсумок інкасаторам
підприємства,
номер
розрахункового
рахунку, прізвище
відповідальної
особи
Примітка. Об’ява на внесок готівкою, грошовий чек та супровідна відомість безпосередньо в програму не вводяться.
Проводка складається на підставі відповідних ПКО та ВКО.
6 Виписка
Назва
Сума, код
Загальний підсумок Перерахування
Різні
51
банку
підприємства,
операції, назва
коштів
номер
одержувача
Одержання
51
Різні
розрахункового
коштів
рахунку,
ідентифікаційний
код
7 Виписка
Назва
Сума, код
Загальний підсумок Перерахування
Різні
55, 56
банку з
підприємства,
операції, назва
коштів
спецрахунку
номер
одержувача
Одержання
55,56
Різні
розрахункового
коштів
рахунку,
ідентифікаційний
код
8 Платіжне
Назва платника,
Назва
Дата, номер, сума
Перерахування
60, 65,
51
доручення
код банку, номер
одержувача, його ПДВ
коштів
68, 69,
розрахункового
ідентифікаційний
76
рахунку,
код, номер
ідентифікаційний розрахункового
код
рахунку, код
банку, сума
платежу,
призначення
платежу
5

Супровідна
відомість

Продовження табл. А.1
50
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Назва
Дата
Погашено
60, 76
одержувача, його
заборгованість
ідентифікаційний
код, номер
розрахункового
рахунку, код
банку, сума
платежу,
призначення
платежу
Примітка. Проводки по платіжному дорученню та розрахунковому чеку здійснюються на підставі виписки банку,
підтвердженої банком.
10 Податкова
Назва
Найменування
Дата, номер
Продано
62
накладна
підприємства,
матеріальних
накладної, сума
продукцію
прізвища
цінностей, їх
ПДВ, загальний
відповідальних
кількість, ціни,
підсумок
осіб,
найменування,
реєстраційний
адреса,
номер та номер
податковий номер
свідоцтва
покупця
платника ПДВ,
адреса, телефон
продавця
11 РахунокНазва
Найменування
Дата, номер
Оплата рахунку
51
фактура
підприємства,
матеріальних
накладної, сума
прізвища
цінностей, їх
ПДВ, загальний
відповідальних
кількість, ціни,
підсумок
осіб, адреса,
найменування,
телефон продавця адреса,
податковий номер
покупця
9

Розрахунковий
чек

Назва платника,
код банку, номер
розрахункового
рахунку,
ідентифікаційний
код

55

46

62
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12

Претензія

Назва
підприємства,
прізвище
керівника

13

Авансовий
звіт

Назва
підприємства

14

Вексель

Назва
підприємства,
ідентифікаційний
код, юридичні
реквізити

Найменування
матеріальних
цінностей, їх
кількість, ціни,
юридичні
реквізити
постачальника,
кількість
прострочених
днів, несплачена
сума, розмір
штрафу
Прізвище та
посада підзвітної
особи, сума
виданого звіту,
витрачена сума,
кореспондуючий
рахунок, кількість
виправдовуючих
документів
Юридичні
реквізити
отримувача
коштів, місце
платежу, строк
оплати, процентна
ставка

Дата, номер,
загальна сума
заборгованості

Виставлена
претензія
Надійшли кошти
в оплату претензії

Дата, номер,
загальний підсумок
витрачених коштів

Прийнято
авансовий звіт

Сума, дата

Погашено
заборгованість
перед кредитором
Отримано вексель
від дебітора

63

60

51

63

Різні

71

60

66

59

62
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15

16

17

18

Акт приймання-передачі
(внутрішнього
переміщення)
основних
засобів
(форма ОЗ-1)
Акт приймання-здачі
відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих об’єктів
(форма ОЗ-2)
Акт на
списання
основних
засобів
(форма ОЗ-3)

Назва
підприємства,
ідентифікаційний
код, прізвища
відповідальних
осіб

Кореспондуючий
рахунок, шифр
аналітичного обліку,
шифр, сума зносу,
інвентарний номер,
заводський номер,
норма амортизації
Кореспондуючі
рахунки,
найменування
об’єкту, сума

Номер документу,
дата складання, код
особи, що
відповідає за
збереження
основних засобів,
код виду операції
Номер, дата
документу,
інвентарний та
заводський номер
об’єкту

Приймання
основних засобів

01

60, 76,
88

Ремонт основних
засобів

20, 23,
24, 26,
44

03

Назва
підприємства,
ідентифікаційний
код, прізвища
відповідальних
осіб

Кореспондуючі
рахунки,
найменування
об’єкту,
обгрунтування
необхідності
списання з
балансу

Списання
основних засобів

46,
02,
85,
02

01,
46,
01,
85

Назва
підприємства,
прізвища
відповідальних
осіб

Кореспондуючі
рахунки,
найменування
матеріальних
цінностей, їх
кількість, ціни,
реквізити
постачальника

Рік виготовлення
або будівництва,
дата надходження
на підприємство та
введення в експлуатацію, номер акту,
дата складання, первісна вартість, інвентарний номер, місце
експлуатації, знос,
норма амортизації
Номер документу,
дата, сума

Прибутковий
ордер (форма
М-3, М-4)

Оприбуткування
матеріалів

05

60

Назва
підприємства,
ідентифікаційний
код, прізвища
відповідальних
осіб
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19

ЛімітноНазва
забірна картка підприємства,
(форма М-8)
ідентифікаційний
код, прізвища
відповідальних
осіб

20

Накладнавимога на
відпуск
(внутрішнє
переміщення)
матеріалів
(форма М-11)

Назва
підприємства,
ідентифікаційний
код, прізвища
відповідальних
осіб

Кореспондуючі
рахунки,
найменування
матеріальних
цінностей, їх
кількість, розмір
ліміту
Кореспондуючі
рахунки,
найменування
матеріальних
цінностей, їх
кількість

Ціна матеріальних
цінностей,
номенклатурний
номер, дата
документу

Списання
матеріальних
цінностей у
виробництво

20

05, 06,
07, 08

Порядковий номер
запису, ціна
матеріальних
цінностей,
номенклатурний
номер, дата
документу

Внутрішнє
переміщення

05, 06,
07, 08

05, 06,
07, 08

Додаток Б. Анкета бухгалтера підприємства
Номер анкети:
1. Форма

власності

підприємства

(підкреслити):

приватна

(1),

колективна (2), державна (3).
2. Організаційно-правова
сімейне (2),

приватне (3),

форма

(підкреслити):

колективне (4),

індивідуальне (1),

державне (5),

спільне (6),

кооператив (7), орендне (8), селянське (9), споживче товариство (10), АТ (11),
ТзОВ (12), асоціація (13), інші:_________.
3. Вид діяльності (підкреслити): виробництво (1), будівництво (2), торгівля
[оптова (3), роздрібна (4)], послуги (5), інший:_________.
4. Бухгалтер: вік ________ років.
5. Стаж роботи: загальний __ років,
6. в т.ч. бухгалтерський ____ років.
7. Освіта (підкреслити): середня (1), спеціальна (2), вища (3).
8. Кваліфікація по диплому: ___________.
9. Форма обліку на підприємстві (підкреслити): Журнал-Головна (1),
меморіально-ордерна (2), комп’ютерна (3), змішана (4), журнально-ордерна (5),
не знаю (6), інша__________.
10. Комп’ютерна програма бухгалтерського обліку (підкреслити): "Финансы
без проблем" (1), "1С:Бухгалтерия" (2), "1С:Торговля" (3), написав програміст
підприємства (4), повністю написала на замовлення стороння фірма (5), не
знаю (6), інша:________________________.
11. Кількість працюючих на підприємстві _____ чол.,
12. в т.ч. бухгалтерів _____ чол.
13. Чи має Ваше підприємство підрозділи, які географічно розташовані за
різними адресами в межах міста? Так (1). Ні (2).
14. Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (представництва,
філії), в інших містах в межах України? Так (1). Ні (2).
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15. Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (представництва,
філії), за кордоном? Так (1). Ні (2).
16. Як здійснюється передача бухгалтерської інформації між рознесеними
географічно

підрозділами

підприємства?

Окремих

підрозділів

немає (1),

Поштою (2), кур’єром (3), електронною поштою (4), інше ______________.
17. Чи є на Вашому підприємстві Наказ про облікову політику? Так (1). Ні (2).
18. Чи є на Вашому підприємстві внутрішнє Положення про організацію
бухгалтерської служби? Так (1). Ні (2).
19. Чи є на Вашому підприємстві посадові інструкції бухгалтерів?
Так (1). Ні (2).
20. Чи є на Вашому підприємстві графік документообігу? Так (1). Ні (2).
21. Чи є на Вашому підприємстві Плани роботи бухгалтерії? Так (1). Ні (2).
22. Чи є на Вашому підприємстві підключення до глобальної мережі
Internet? Немає (1). Тільки електронна пошта (2). Всі види послуг (3). Не знаю (4).
23. Скільки є комп’ютерів на Вашому підприємстві?__________.
24. Скільки

інженерів-програмістів

працює

на

Вашому

підприємстві?_______.
25. Чи вміє працювати на комп’ютері головний бухгалтер підприємства?
Так (1). Ні (2).
26. Чи є на вашому підприємстві локальна (внутрішня) комп’ютерна
мережа? Так (1). Ні (2).
27. Чи застосовує Ваше підприємство штрихове кодування матеріальних
цінностей? Так (1). Ні (2).
28. Чи використовує Ваше підприємство систему безготівкових платежів
“клієнт-банк”? Так (1). Ні (2).
29. Наскільки централізована робота бухгалтерії на Вашому підприємстві?
Всі документи передаються в бухгалтерію і там обробляються (1). Весь облік за
ділянками обліку ведеться в підрозділах підприємства, а центральна бухгалтерія
на підставі зведених даних тільки складає баланс (2). Змішана форма (3).
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30. Чи ведеться на Вашому підприємстві окремий облік для цілей
управління? Так (1). Ні (2).

