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Функціонування економічної системи характе-
ризується зростанням інформаційного наван-
таження як на управлінський персонал, так і на 

працівників бухгалтерії, що потребує перегляду органі-
заційних форм ведення бухгалтерського обліку. Важ-
ливого значення під час дослідження проблем обліку 
доходів і витрат сучасного підприємства набуває авто-
матизація облікової та управлінської діяльності, яка ба-
зується на новітніх інформаційних технологіях.

Метою статті є дослідження процесу автомати-
зації обліку доходів і витрат на промислових підпри-
ємствах, а також варіанти її практичного застосування і 
відображення в обліковій системі підприємства.

Для реалізації поставленої мети дослідження 
опрацьовано наукові праці сучасних вчених з бухгал-
терського та управлінського обліку. Зокрема проблеми 
автоматизації доходів і витрат розглядалися у працях 
вчених: Ф. Ф. Бутинця, Т. І. Владімірової, В. А. Дерія,  
З. В. Задорожного, П. В. Іванюти, Ю. О. Ночовна, Т. А. Пи-
саревської, Н. В. Прохар, В. В. Сопка, Н. М. Третяк. Аналі-
зуючи наукову літературу вище наведених вчених заува-
жимо, що для впровадження автоматизованих облікових 
систем існують чотири основні підходи: універсальний, 
спеціалізований, компонентний та індивідуальний.

До універсальних рішень належать програмні про-
дукти, призначені для автоматизації найтиповіших про-
цесів: формування й обробка первинних документів, 
облік господарських операцій підприємства, формуван-

ня звітів. Універсальні системи використовуються для 
розв'язання найбільш загальних і поширених завдань 
бухгалтерії. Ці програми застосовують, як правило, вже 
традиційний підхід у веденні бухгалтерського обліку на 
комп’ютері: бухгалтер працює з журналом операцій, до 
якого вводяться проведення, при цьому може вестися 
кількісний, синтетичний і аналітичний облік.

Спеціалізований підхід передбачає розробку про-
грамного забезпечення відповідно до характеру діяльно-
сті підприємства. Це можуть бути рішення як більш ши-
рокої спеціалізації, але за конкретними ділянками діяль-
ності підприємства, так і вужчої – з родом діяльності. 

Компонентний підхід передбачає поетапну авто-
матизацію облікового процесу в такій послідовності: 
склад, нарахування заробітної плати, розрахунки з де-
біторами та кредиторами тощо. Такий підхід привабли-
вий для дрібних і середніх підприємств, котрі мають на-
мір розвивати діяльність у найближчому майбутньому, 
а також для тих, хто не наважується відразу придбати 
комплексну систему. 

Індивідуальний підхід розрахований на заможно-
го покупця. Переваги такого підходу очевидні: розроб-
ник готує програму для клієнта саме в такому вигляді, 
в якому той хоче її бачити. Але така програма завжди 
дорожча, ніж серійний продукт, тож він залишається 
прерогативою для великих підприємств. 

Зважаючи на вибір найбільш оптимального підхо-
ду до автоматизації обліку доходів і витрат, технологія 
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комп’ютерної обробки облікової відрізняється в різно-
манітних програмах з автоматизації бухгалтерського 
обліку, але в більшості програм реалізована в складі 
компонент виробництва й збуту продукції.

Зокрема програма «1С: Підприємство» є найбільш 
розповсюдженою у використанні на промислових 
підприємствах. Вона має низку переваг: можли-

вість гнучкого налаштування конфігурації та наявність 
вбудованої мови, простота інсталяції й використання, 
можливість швидкого виконання різноманітних опера-
цій, сприйнятна ціна тощо. Програма має компонентну 
структуру. Одні операції, що виконуються системою в 
процесі автоматизованого розв’язання завдань, є типо-
вими та пов’язані з довідниками й документами. Інші 
операції реалізуються в компонентах системи «Бух-
галтерський облік для України», «Оперативний облік» 
і «Розрахунок». Кожна компонента має свій механізм 
обробки інформації. Алгоритм визначення доходів і 
витрат у програмі «1С: Підприємство» доволі простий, 
зокрема передбачено документ «Фінансові результати», 
що міститься у головному меню, підменю «Інші доку-
менти». Це регламентований документ, який призначе-
но для закриття рахунків доходів і витрат на відповідні 
субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» [3, с. 95]. 

Інформаційна система «БЕСТ», як зауважує Т. А. Пи - 
саревська [2, с. 209], орієнтована на малі й середні під-
приємства та призначена для автоматизації оператив-
ного й поточного бухгалтерського обліку. Вона має 
модульну архітектуру, а тому може експлуатуватися 
самостійно чи в складі комплексу. Формування доходів 
і витрат з метою визначення фінансових результатів у 
програмі відбувається в модулях виробництва, управ-
ління закупівлями та продажем, а всі записи за рахунка-
ми у хронологічному порядку містяться в Книзі обліку 
господарських операцій.

Програма «Галактика» [4, с. 106] призначена для 
автоматизації вирішення завдань, що виникають на всіх 
етапах управлінського циклу: прогнозування та пла-
нування, облік і контроль реалізації планів, аналіз ре-
зультатів, коригування прогнозів і планів. Система має 
модульну структуру, а модулі об’єднані у функціональні 
контури: керівника, фінансів, бухгалтерського обліку, 
управління виробництвом, логістики, управління пер-
соналом, управління взаємовідносинами з клієнтами, 
системного адміністрування. 

Інформаційна система «Галактика» [1, с. 18 – 19] 
включає спеціалізовані модулі, що автоматизують про-
цеси управління виробництвом і визначення фінансо-
вих результатів: економічне планування, облік витрат на 
виробництво, технічна підготовка виробництва, опера-
тивне управління виробництвом, розрахунок фінансо-
вих результатів. Програмні модулі контуру управління 
виробництвом використовують нормативно-довідкову 
інформацію з баз даних системи, а також з додаткових 
каталогів і довідників. Для закриття рахунків з обліку 
доходів і витрат та відображення їх у Головній книзі 
автоматично формується кореспонденція рахунків, як 
введена до каталогів типових господарських операцій. 

Використання вищеописаних програм з автома-
тизації бухгалтерського обліку в промисловості перед-
бачає визначення керівників і спеціалістів відповідних 
рівнів щодо збору, накопичення, обробки та зберігання 
інформації. 

Зауважимо, що за умов розташування відокрем-
лених підрозділів підприємства на досить великій від-
стані від основного офісу та бухгалтерії впровадити 
інформаційні системи дуже складно. У цьому випадку 
доцільне використання комп’ютерної техніки і корпора-
тивних мереж, що передбачає розмежування доступу до 
облікової інформації. Зокрема, розмежування доступу 
до мережевих ресурсів на промислових підприємствах 
шляхом введення реєстраційного імені та паролю пови-
нно відповідати запропонованій схемі організації обліку 
доходів і витрат в умовах автоматизації. Керівник під-
приємства повинен мати доступ до інформації, необхід-
ної для управління, тобто узагальненої та відповідним 
чином згрупованої, що міститься у внутрішній та зо-
внішній звітності. Як головний системний адміністра-
тор, він повинен визначати допуск в мережу користува-
чів і забезпечувати між ними належний обмін інформа-
цією. Менеджери відповідних рівнів (керівники центрів 
відповідальності) повинні контролювати досягнення 
запланованих показників у межах структурних підроз-
ділів, які вони очолюють, тому повинні мати доступ до 
інформації регістрів синтетичного й аналітичного об-
ліку та первинних і зведених документів. У свою чергу, 
працівники служб основного, промислового та допо-
міжного виробництв повинні мати доступ тільки до ін-
формації первинних і зведених документів. Працівники 
бухгалтерії повинні контролювати виникнення доходів, 
витрат та обчислення фінансових результатів на стадіях 
як первинного, так і поточного й підсумкового обліку, 
що передбачає доступ до всієї облікової інформації в 
межах документообороту [3, с. 98]. 

Ефективний контроль доходів і витрат в автома-
тизованій системі управління підприємством не-
можливий без раціональної побудови довідників. 

Довідник структурних підрозділів дає змогу співвід-
носити витрати й доходи з окремими центрами відпо-
відальності. Важливого значення в процесі присвоєн-
ня кодів структурним підрозділам має узгодженість з 
принципами моделювання, що повинно забезпечити 
формування необхідної інформації не тільки з метою її 
обліку, а й управління підприємством. 

В основу кодування структурних підрозділів необ-
хідно покласти принцип співвідношення процесів у ді-
яльності підприємства (постачання, виробництва, збуту 
продукції та управління підприємством) й місць їх здій-
снення (конкретних структурних підрозділів), що вра-
ховано при моделюванні поточних витрат підприємства 
[7, с. 598]. Оскільки з метою визначення прибутку (збит-
ку) у розрізі структурних підрозділів їх коди вводяться 
до складу рахунку фінансових результатів як аналітичні 
рахунки четвертого порядку, вважаємо за недоцільне 
використовувати велику розрядність чисел.

З метою віднесення витрат до конкретних центрів 
відповідальності необхідно передбачити у відповідному 
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довіднику кодування витрат підприємства у розрізі його 
структурних підрозділів. Важливого значення у зв’язку з 
цим набуває деталізація витрат саме в розрізі статей ви-
трат для розрахунку технологічної собівартості [5, с. 12]. 

Оскільки обчислення фінансових результатів в 
автоматизованій системі управління є технічною опе-
рацією, то рекомендовані коди рахунків автоматично 
повинні проставлятися у формах первинних документів 
чи регістрів обліку, які містять кореспонденцію рахун-
ків. Вважаємо за недоцільне зупинятися на порядку за-
повнення форм таких документів, оскільки визначення 
фінансових результатів передбачає закінчення всього 
облікового циклу підприємства, а тому й заповнення ве-
ликої кількості документів. 

Зауважимо, що введення реквізитів стандартних 
форм первинних документів, відповідно до за-
пропонованої схеми організації автоматизованого 

обліку, покладено на працівників служб основного, про-
мислового чи допоміжного виробництв, а контроль за їх 
складанням – на керівників відповідних служб. Процес 
автоматизованого формування облікової інформації про 
фінансові результати завершується комплексом завдань 
«Зведений облік та звітність». Результати зведеного 
аналітичного та синтетичного обліку можуть викорис-
товуватися як для внутрішнього, так і для зовнішнього 
контролю фінансових результатів на підприємстві. На 
працівників бухгалтерії при цьому покладено обов’язки 
контролю виконання всіх облікових робіт. Внутрішні 
звіти, що формуються автоматично, включають відомо-
сті за рахунками, журнали, оборотно-сальдові відомості, 
Головну книгу, а також спеціально розроблені внутрішні 
звіти, що враховують галузеву специфіку сільськогоспо-
дарських підприємств [3, с. 104]. 

Інформаційна корисність внутрішніх звітів може 
бути суттєво підвищена за рахунок налаштування про-
грамного забезпечення на облік не тільки фактичних,  
а й планових доходів, витрат і фінансових результатів, 
що розширить можливості внутрішнього контролю. 

У комп'ютерних системах бухгалтерського обліку 
процедури контролю доходів і витрат можуть відрізнятися 
по ряду характеристик від аналогічних процедур у неавто-
матизованих системах. Наприклад, у неавтоматизованих 
системах визнання платежу зазвичай фіксують візою від-
повідальної особи на вихідному документі (рахунок по-
стачальника). У комп'ютерних системах подіб не визнання 
може мати вигляд пароля, який дає дозвіл на виконання 
операції, присвоюючи їй спеціальний код. Пароль забезпе-
чує доступ до програм, які ініціюють виконання певного 
виду операцій або зміна головних файлів. У цьому випадку, 
незважаючи на збіг цілей контролю в системах обох типів, 
методи досягнення цих цілей і видиме підтвердження від-
повідності виконаної операції санкціонованої процедурі 
значно різняться, що суттєво впливає на підходи до обліку 
доходів, витрат і фінансових результатів. 

Слідом за ідентифікацією спеціальних процедур 
контролю слід проаналізувати загальні або пов'язані з 
ними процедури контролю доходів і витрат, які повинні 
функціонувати відповідним чином. 

У ході оцінки ризику може скластися ситуація, коли 
спеціальні процедури контролю, що забезпечують 
низький рівень ризику, доступні не в повному об-

сязі. У подібних випадках цілі перевірки можуть бути 
досягнуті частково за допомогою поєднання тестування 
системи контролю із загальними процедурами контролю,  
а частково лише за допомогою загальних процедур. 

Процедури контролю доходів і витрат у комп'ю-
терних системах бухгалтерського обліку можна розді-
лити на два типи – загальні та прикладні. Загальні про-
цедури контролю застосовуються до всіх або до біль-
шості функцій комп'ютерної системи, до них належить, 
наприклад, контроль доступу до програм і файлів бази 
даних. Прикладні процедури контролю пов'язані з кон-
кретними функціями комп'ютерного обліку, наприклад, 
програмної перевірки вхідних даних з метою верифіка-
ції номерів рахунків і граничних розмірів кредиту. 

Прикладний контроль здійснюється за трьома на-
прямками: контроль вхідних даних, процесу обробки та 
вихідних даних. Найбільша кількість помилок виникає 
на етапі введення інформації в комп'ютерну програму. 
Якщо введено спотворені дані, то вони можуть пройти 
обробку не виявленими, а при подальшому виявленні їх 
коригування є важким. 

Для виявлення помилок, допущених при підготов-
ці даних, можуть бути використані різні програмні засо-
би редагування або перевірки: 

 тести контролю правильності розміщення 
символів призначаються для перевірки полів 
вхідних даних і визначення правильності роз-
міщення цифр у числових полях, а також літер 
у символьних полях; 

 тести контролю правильності знака забезпечу-
ють перевірку даних по полях на відповідність 
знаків плюс і мінус; 

 тести контролю пропусків дозволяють переві-
рити поля з метою виявлення порожніх місць; 

 тести контролю послідовності служать для 
перевірки документів за номером, коли послі-
довність їх розміщення важлива для обробки, 
наприклад, у пакетному режимі. Ця процедура 
допомагає також виявити відсутні документи в 
пронумерованих рядах; 

 тести контролю за діапазоном значень і розум-
ності результатів – автоматизовані процедури, 
які показують, чи виходять значення даних за 
встановлені межі. Наприклад, програма роз-
рахунку заробітної плати працівникам відділу 
збуту може містити в собі тест контролю за діа-
пазоном, який відкидає записи, що перевищу-
ють норматив робочого часу в місяць. 

Контроль процесу обробки дає певні гарантії того, 
що дані будуть оброблені без пропусків і повторів опе-
рацій. Він може бути здійснений у процесі виконання 
таких контрольних процедур: послідовне контрольне 
підсумовування, складання звітів про контрольні суми. 

Послідовне контрольне підсумовування забезпе-
чує перевірку даних при їхньому переміщенні з одно-
го відділу до іншого або від однієї програмної обробки 
до іншої. Підсумовування називається послідовним, 
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оскільки воно виробляється з одними й тими сами-
ми даними після кожного етапу обробки. Підсумувати 
можна кількість записів, платежі або весь масив даних. 
Отримані суми передають на наступний етап для порів-
няння з його контрольними сумами. 

Контроль вихідних даних доходів і витрат – це 
завершальний етап їх перевірки, правильності резуль-
татів комп'ютерної обробки. Процедури контролю на 
цьому етапі забезпечують подання звітності та доступ 
до файлів – тільки уповноваженим особам. Для цього 
слід вести список абонентів, які отримують копії звітів. 
Тиражування звітів має бути суворо обмеженим. 

Як бачимо, в умовах застосування автоматизова-
них систем бухгалтерського обліку методологія обліку 
доходів, витрат і фінансових результатів значно удо-
сконалюється: змінюється система бухгалтерського об-
ліку, обліковий процес, підвищується рівень управління 
підприємством, відбувається якісна й кількісна зміна 
облікового апарату та його функцій. При цьому науко-
ві основи накопичення доходів і витрат та визначення 
фінансових результатів залишаються незмінними [6,  
с. 758]. Автоматизація обліку доходів і витрат, зокрема, 
ставить нові вимоги до первинної інформації. Різнома-
нітність форм подання такої інформації, що надходить 
до бухгалтерії, дозволяє вести зведений облік доходів і 
витрат безпосередньо на підставі первинних документів 
без попереднього їх накопичення та узагальнення.

виСНовКи
Отже, можемо зробити висновок, що в умовах кон-

курентної боротьби для підприємства особливий інтерес 
має процес моделювання та автоматизації обліку доходів 
і витрат у промислових підприємствах. Проектування 
інформаційних потоків доходів і витрат і запровадження 
багаторівневого аналітичного обліку фінансових резуль-
татів забезпечить раціональну побудову інформаційної 
системи підприємства та сприятиме вдосконаленню 
управління фінансовими результатами.                  
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