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ВСТУП
Актуальність дослідження питання обліку і контро�

лю поточних зобов'язань в умовах застосування ком�
п'ютерних технологій зумовлена теоретичними та прак�
тичними проблемами сучасного обліку та контролю.

Відсутність теоретичних розробок у сфері комп'ю�
теризації та автоматизації обліку і внутрішнього конт�
ролю операцій, пов'язаних з веденням бухгалтерського
обліку поточних зобов'язань на підприємстві та відоб�
раженням їх у фінансовій звітності, зумовлюють не�
обхідність дослідження можливості комп'ютерних про�
грам щодо надання достовірної та оперативної інфор�
мації для зовнішніх та внутрішніх користувачів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення основних вимог побудо�

ви комп'ютерної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві; дослідження методології ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'язань в умовах авто�
матизації та комп'ютеризації; розгляд комп'ютерних
програм на українському ринку для автоматизації бух�
галтерського обліку поточних зобов'язань на підпри�
ємстві; визначення основних умов забезпечення конт�
ролю за веденням бухгалтерського обліку поточних
зобов'язань в умовах комп'ютеризації.

Окремі теоретичні та практичні аспекти застосуван�
ня інформаційних технологій в обліковому процесі та
управлінні, а також питання комп'ютеризації та авто�
матизації бухгалтерського обліку досліджували у своїх
працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Береза
А.М., Білуха М., Бутинець Ф.Ф., Гужва В.М., Т.В.Дави�
дюк Т.В., Завгородний В.П., Івахненков С.В., Кузьмінсь�
кий Ю.А.,Мельниченко С.В., Плескач В.Л., Рогушина
Ю.В., Умнова Е.А., Швець В.Г. та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ
З розвитком новітніх інформаційних технологій ро�

сте роль автоматизації як одного з основних факторів
підвищення ефективності фінансово�господарської
діяльності підприємства.
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го обліку поточних зобов'язань на підприємстві.
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Здійснення облікового процесу в умовах автомати�
зованого середовища суттєво впливає на методологію
та організацію бухгалтерського обліку та внутрішньо�
го контролю поточних зобов'язань в цілому.

На сьогодні широке застосування комп'ютерної тех�
ніки та новітніх інформаційних технологій в обробці об�
лікової інформації підвищує рівень управління і надає
чимало переваг, серед яких:

— оперативне введення інформації, її обробка і фор�
мування вихідної інформації;

— забезпечення внутрішнього контролю фінансо�
во�господарської діяльності підприємства;

— зменшення ручної праці, пов'язаної з розрахун�
ками аналітичних показників і заповнення форм бухгал�
терської звітності;

— вдосконалення самого процесу організації бух�
галтерського обліку та формування показників фінан�
сової звітності;

— підвищення якості та ефективності роботи бух�
галтерів.

Для початку розглянемо сутність поняття "новітні
інформаційні технології". Професор Білуха М.Т. зазна�
чає, що новітні інформаційні технології (НІТ) — це су�
купність принципово нових засобів і методів обробки
обліково�економічної інформації, передавання, збері�
гання та відображення інформаційного продукту (да�
них) з найменшими витратами згідно із закономірнос�
тями того економічного середовища, в якому розви�
вається НІТ [3].

На всіх етапах розвитку інформаційних технологій
бухгалтерського обліку відбувалося їх удосконалення
за відповідними параметрами:

— підвищення рівня механізації та автоматизації
виконання технічних операцій, що у бухгалтерському
обліку часто повторюються;

— створення нових засобів введення та виведення
облікових даних;

— збільшення обсягу пам'яті комп'ютера;
— розробка нових носіїв облікової інформації [6, с.

98].
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Для більш ефективного ведення фінан�
сово�господарської діяльності підприєм�
ства необхідно використовувати нові мето�
ди управління і сучасні технічні засоби по�
будови різноманітних інформаційних сис�
тем, а також впроваджувати єдину автома�
тизовану систему обліку, контролю і ауди�
ту.

Івахненков С.В. висуває цілий комплекс
вимог до комп'ютерної системи бухгал�
терського обліку (КСБО), що випливають
з особливостей методології та організації
обліку [7, с. 249] (рис. 1).

Завгородній В.П. вважає, що "сучасна
комп'ютеризована система обліку і контро�
лю, що будується на основі новітніх засобів
комп'ютерної техніки та технологій, повин�
на забезпечувати:

— повне і своєчасне задоволення
інформаційних потреб користувачів;

— виконання контрольних і аудиторсь�
ких задач з метою отримання необхідної
інформації про наявні відхилення;

— отримання комп'ютерних управлі�
нських рішень про необхідність збільшен�
ня або зменшення статутного капіталу;

— проведення аналізу чистих активів і
прогнозування господарської діяльності
підприємства" [5].

Розглянемо бухгалтерський облік та
контроль поточних зобов'язань на
підприємстві в умовах застосування комп'ютерних тех�
нологій.

Основними принципами комп'ютерної форми бух�
галтерського обліку поточних зобов'язань є:

— накопичення й багаторазове використання об�
лікових даних щодо поточних зобов'язань;

— відповідність одному журналу хронологічного за�
пису множині регістрів систематичного запису;

— наявність великої кількості аналітичних рахунків
поточних зобов'язань в залежності від цілей, поставле�
них керівництвом перед обліком та контролем;

— автоматичне отримання інформації про відхилен�
ня від встановлених норм та завдань щодо операцій з
поточними зобов'язаннями;

— отримання звітних показників в інтерактивному
режимі;

— автоматичне формування всіх облікових регістрів
й форм звітності на основі даних, відображених в сис�
темі рахунків.

Комп'ютеризація та автоматизація обліку і внутрі�
шнього контролю операцій з поточними зобов'язання�
ми дозволяє контролерам отримувати в найбільш ко�
роткі строки інформацію про:

— відповідність залишків у синтетичних та аналітич�
них регістрах бухгалтерського обліку короткостроко�
вих кредитів у національній та іноземній валюті;

— реальність операцій з короткостроковими креди�
тами та позиками, відображених в бухгалтерському об�
ліку;

— правильність цільового використання коштів, на�
рахування та сплати відсотків за користування креди�
том;

— достовірність відображення кредиторської за�
боргованості в балансі, дотримання строків позивної
давності;

— достовірність актів звірки на підтвердження кре�
диторської заборгованості;

— доцільність придбання матеріалів та цінностей,
реальності розрахунків;

— правильність здійснення розрахунків з податко�
вими органами та органами соціального страхування;

— дотримання правильності ведення бухгалтерсь�
кого обліку розрахунків з оплати праці, правильності

нарахування заробітної плати, утримань та своєчасності
виплати згідно з діючою системою оплати праці.

Технологічний процес обробки даних щодо операцій
з поточними зобов'язаннями в умовах застосування
комп'ютерної форми ведення обліку складається з на�
ступних етапів:

1) збір та реєстрація первинних даних для обробки
на комп'ютері. На цьому етапі здійснюється докумен�
тальне оформлення господарських операцій з поточни�
ми зобов'язаннями, здійснених на підприємстві. При
введенні первинних даних водночас формуються бухгал�
терські проводки. Автоматизоване формування бухгал�
терської проводки здійснюється на основі довідника
типових господарських операцій з поточними зобов'я�
заннями;

2) формування облікових даних про поточні зобо�
в'язання на електронних носіях. Всі бухгалтерські про�
водки формуються в зведений бухгалтерський регістр
— Журнал обліку господарських операцій з поточними
зобов'язаннями. В журналі бухгалтерських проводок
формуються всі бухгалтерські операції з поточними
зобов'язаннями за поточний розрахунковий період, що
є основним джерелом для формування зведених даних
та бухгалтерської звітності. Кожному бухгалтерського
запису присвоюється свій реєстраційний номер.

Здійснюється формування регістрів синтетичного та
аналітичного обліку поточних зобов'язань, внутрішньої
та зовнішньої бухгалтерської звітності. До регістрів
синтетичного обліку поточних зобов'язань належать:
баланс, оборотні відомості по відповідних рахунках (Ра�
хунки VI класу Плану рахунків бухгалтерського обліку);
Головна книга; шахова відомість. Регістрами аналітич�
ного обліку є аналітичні відомості по відповідних рахун�
ках, оборотно�сальдова відомість в аналітичному роз�
різі. На цьому етапі забезпечується контроль обліково�
го процесу;

3)  отримання результатів щодо операцій з поточ�
ними зобов'язаннями за звітний період за запитом ко�
ристувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку,
аналітичних таблиць, бухгалтерських довідок або відоб�
раженням на екрані дисплею потрібної інформації.

На цьому етапі здійснюється також закриття роз�
рахункового періоду і формування архіву облікових
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Рис. 1. Вимоги до КСБО підприємства
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даних щодо поточних зобов'язань. Зведення про залиш�
ки і обороти по відповідних рахунках бухгалтерського
обліку поточних зобов'язань звітного періоду перено�
сяться в базу даних для подальшого зберігання.

Порядок ведення облікових записів щодо операцій
з поточними зобов'язаннями в умовах застосування
комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку
представлено на рис. 2.

Отже, можна побачити, що сучасна комп'ютерна
форма ведення бухгалтерського обліку поточних зобо�
в'язань полегшує роботу бухгалтерії підприємства, тому
що за рахунок одноразового введення даних забезпе�
чується єдність інформаційної бази. При застосуванні
автоматизованої системи вирішується проблема опера�
тивності аналітичного обліку поточних зобов'язань. Є
можливість в межах одного синтетичного рахунку одер�
жати кілька різновидів аналітики, які з різних сторін
відображають первинну інформацію. В аналітичних ра�
хунках інформація групується та узагальнюється за
певними ознаками. Таким чином підвищується інфор�
маційна ємність системи рахунків та можливость більш
детального аналізу інформації щодо поточних зобов'я�
зань.

Організація бухгалтерського обліку поточних зобо�
в'язань в умовах його комп'ютеризації залежить, у пер�
шу чергу, від реалізованого на відповідних технічних за�
собах програмного забезпечення.

Для того, щоб зробити правильний вибір програми,
потрібно зробити порівняльний аналіз комп'ютерних
продуктів, які є на ринку. Програма повинна підходити
до існуючої на підприємстві системи бухгалтерського

обліку, відповідати сучасним його
вимогам і забезпечувати отримання
необхідної інформації для цілей уп�
равління. В таб. 1 наведено по�
рівняльну характеристику найбільш
розповсюджених комп'ютерних
програм на українському ринку.

Дані табл. 1 свідчать про значні
переваги комп'ютерної програми
"1С: Бухгалтерія 8.0", яка забезпечує
рішення всіх задач, що стоять перед
бухгалтерською службою підприєм�
ства. Вона відповідає комерційним
вимогам щодо вартості програмно�
го продукту, його впровадження та
супроводу. Програма "1С: Бухгалте�
рія 8.0" дозволяє налагодити розга�
лужену систему аналітичних ра�
хунків для обліку поточних зобов'�
язань, вводити господарські опе�
рації щодо отримання та погашення
різних видів заборгованостей з по�
стачальниками, замовниками, соц�
іальними фондами за шаблонами та
за допомогою документів, а також
формувати різноманітні форми
внутрішньої звітності для управлі�
нського персоналу.

Вагомою перевагою цієї програ�
ми є можливість ведення обліку де�
кількох організацій в єдиній інфор�
маційній базі, а також настройки
типових операцій — засоби групово�
го введення часто використовуваних
бухгалтерських проводок. Цей
інструмент автоматизації можна на�
строювати самостійно.

Також в програмі автоматизовані
розрахунки з контрагентами (поста�
чальниками, замовниками) і підзвітни�
ми особами, а також нарахування за�
робітної плати працівникам підприє�
мства, різноманітні взаєморозрахун�

ки з працівниками, перерахування заробітної плати на осо�
бові рахунки працівників і депонування. У програмі "1С:
Бухгалтерія 8.0" підтримується облік діяльності індивіду�
альних підприємців, які застосовують спрощену систему
оподаткування.

Одним із шляхів удосконалення бухгалтерського
обліку операцій з поточними зобов'язаннями на
підприємстві є збільшення розрізів аналітики, що забез�
печує надання необхідної облікової інформації для
прийняття управлінських рішень та здійснення контро�
лю за фінансово�господарською діяльністю підприєм�
ства. Фінансова звітність не розкриває користувачу
даної інформації. Аналітичність форм звітності можна
підвищити шляхом складання відповідних аналітичних
форм, що відображають відомості щодо поточних зо�
бов'язань.

Під час здійснення на підприємстві господарських
операцій з поточними зобов'язаннями доцільно вико�
ристовувати програму "1С: Бухгалтерія 8.0", що більшою
мірою відповідає вказаним потребам.

У програмі "1С: Бухгалтерія 8.0" можливість веден�
ня аналітичного обліку за розрізами в межах одного ра�
хунку встановлюється в процесі конфігурування про�
грами. Аналітичний облік забезпечується через засто�
сування набору видів Субконто (це сукупність однотип�
них об'єктів аналітичного обліку) та використання До�
відників.

Для забезпечення потреб користувачів щодо інфор�
мації з обліку поточних зобов'язань необхідно ввести
відповідні субрахунки в Довідники рахунків, задати ко�
респонденцію і аналітику.

Рис. 2. Відображення операцій з поточними зобов'язаннями в комп'ютерній
формі ведення бухгалтерського обліку
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Розглянемо внутрішній контроль за виконанням об�
лікових записів у комп'ютерній системі бухгалтерсько�
го обліку поточних зобов'язань.

"Контроль дій облікового персоналу та системи об�
ліку полягає в перевірці правильності використання пла�
ну рахунків, вчасності і правильності ведення обліко�
вих регістрів, відповідності даних синтетичного й ана�
літичного обліку даним бухгалтерського балансу та
іншим формам звітності" [7,  с. 314].

До причин виникнення помилок у фінансовій
звітності відносяться: навмисне викривлення даних у
первинних документах або регістрах, випадкове викрив�
лення через халатність або неуважність, недоліки самої
системи бухгалтерського обліку.

Застосування комп'ютерних технологій у веденні
бухгалтерського обліку поточних зобов'язань змінює
функції бухгалтера, які раніше виконувались вручну.
Інформаційна система забезпечує безперервний конт�
роль за складанням відповідних документів, облікових
записів, заповнення звітності, оскільки має свою струк�
туру та алгоритми, пропонує бухгалтеру правила обліку,
задані в системі. Отже, зменшується ймовірність поми�
лок самого бухгалтера.

Забезпечення контролю за веденням бухгалтерсь�
кого обліку поточних зобов'язань в умовах комп'юте�
ризації можливе за дотриманням таких умов:

1) додатковий контроль, що здійснюється за допо�
могою поділу функцій усередині бухгалтерії між пра�
цівниками;

2) дублювання інформації, що забезпечується купі�
влею підприємством додаткового обладнання автома�
тизованих робочих місць (АРМ) для здійснення оброб�
ки інформації;

3) системна комп'ютеризація бухгалтерського об�
ліку поточних зобов'язань, що забезпечується об'єднан�
ням АРМ в єдину комп'ютерну мережу.

За допомогою поділу функцій між працівниками
бухгалтерії підвищується якість їх виконання, а також
здійснюється додатковий контроль шляхом погоджен�
ня результатів роботи інших працівників.

Розглянемо структуру бухгалтерії на підприємстві,
за якою здійснюється контроль за достовірністю обліко�
вих даних поточних зобов'язань і надійністю інформа�
ційних зв'язків (рис. 3).

Перший відділ (інформаційний) — відповідна група
працівників (програмісти, консультанти), які забезпе�

чують введення первинної інформації
та поточне налагодження програмно�
го забезпечення.

Другий відділ (бухгалтерія) —
відповідна група операторів�бухгал�
терів, які забезпечують ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'язань.

Третій відділ (контрольний) —
група бухгалтерів�контролерів, які
здійснюють контроль за правильні�
стю введення облікової інформації
щодо поточних зобов'язань.

Отже, така структура бухгалтерії
з ведення бухгалтерського обліку
поточних зобов'язань на підпри�
ємстві дозволяє одночасно здійсню�
вати контроль за достовірністю вве�
дення облікових даних та забезпечу�
вати поповнення інформаційної бази
даних з обліку поточних зобов'язань.

ВИСНОВКИ
Застосування комп'ютерів дозво�

ляє автоматизувати робоче місце бух�
галтера й підняти на новий рівень
облік та контроль поточних зобов'я�
зань на підприємстві. Ведення бухгал�
терського обліку поточних зобов'я�

зань в умовах автоматизованого середовища суттєво
впливає на його методологію та організацію.

Застосування комп'ютерної техніки та новітніх
інформаційних технологій в обробці облікових даних
щодо поточних зобов'язань забезпечує: оперативне вве�
дення, обробку та формування вихідної інформації
щодо поточних зобов'язань; забезпечення внутрішньо�
го контролю інформації; зменшення ручної праці; підви�
щення якості та ефективності роботи бухгалтерів; вдос�
коналення процесу організації бухгалтерського обліку
та формування показників фінансової звітності поточ�
них зобов'язань. Як наслідок — збільшення ефектив�
ності управління та роботи підприємства в цілому.
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Рис. 3. Структура бухгалтерії поточних зобов'язань на підприємстві
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