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Ukraine can use the experience of the Koreans to create such a 
system or to invest in its acquisition. If you count how much Ukraine 
loses only from smuggling and shadow schemes, including postal, 
through which Ukraine loses by various estimates 3–4 billion dollars. 
annually, it can be quite a profitable investment, given the Koreans 
sold the system to the same Cameroon for $ 240 million. This is not 
the only tool to improve the integrated customs system, but 
according to the author is one of the strongest steps in the structural 
improvement of the customs system and regulation in the country, 
along with other written strategies. 
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Д. В. Бандурко, аспірант, освітньо-наукова програма «Облік і 
оподаткування» 
Л. В. Кононенко, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, 
обліку та оподаткування – науковий керівник 
Центральноукраїнський національний технічний університет 

Сучасна система управління підприємством характеризується 
складною інформаційною системою, в якій постійно спостері-
гається обмін зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків. У 
цій системі основне значення має бухгалтерська інформаційна 
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система, що обумовлено тим, що «саме в системі бухгалтер-
ського обліку відбувається формування інформації для потреб 
користувачів усіх рівнів (обліковців, аудиторів, аналітиків, еко-
номістів, менеджерів усіх рівнів тощо)» [3, с. 84]. Отже, система 
бухгалтерського обліку є основним інформаційним джерелом 
для прийняття управлінських рішень. 

Вчений М. Білуха стверджує, що «основне джерело отри-
мання інформації на підприємствах – єдина інтегрована система 
господарського обліку, яка включає бухгалтерський (базовий), 
внутрішньогосподарський (управлінський), статистичний, по-
датковий облік господарських операцій. Господарський облік 
забезпечує інформацією як попереднє так і оперативне 
управління» [1]. 

Особливістю системи господарського обліку є те, що її 
структурні компоненти органічно поєднані між собою, тобто 
інтегровані. Використання терміна «господарський облік» дає 
змогу правильно відобразити сутність системи обліку, оскільки 
між порядком ведення фінансового, податкового, управлін-
ського (внутрішньогосподарського) обліку є певні відмінності, 
одночасно всі види обліку органічно пов’язані між собою, 
мають спільний об’єкт – господарську операцію та спільну мету 
– задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Тенденції, які мають місце у світовій економічній системі, 
спрямовані на стандартизацію та гармонізацію бухгалтерського 
(фінансового) обліку господарських операцій. Таким чином, 
концептуально кінцевий результат обліку-процесу розуміється 
як уніфікована сукупність вихідних параметрів інформації, 
максимально пристосованої до вимог користувачів. Одночасно 
вибір методу збору необхідної інформації залишається у компе-
тенції відповідного користувача.  

Тобто бухгалтерський облік ведеться виключно для задово-
лення інформаційних потреб користувачів, а не заради самого 
процесу обліку (у міжнародній практиці відокремлюють терміни 
«рахівник» і «бухгалтер»).  

Домінантне місце бухгалтерського обліку в інформаційній 
технології управління обумовлює значення розвитку саме його 
інформаційних технологій. Адже автоматизація процесу управ-
ління на підприємствах розпочиналась саме з автоматизації 
бухгалтерського обліку.  



– © ПУЕТ –  201 

Застосування інформаційних технологій для автоматизації 
господарської діяльності зводилось до використання програм-
них засобів, які вирішували певні задачі у різних підрозділах 
(службах) підприємств. Але, управління з окремих функціональ-
них задач (частин інформації), не могло скласти цілісної 
(інтегрованої) інформаційної бази управління в цілому. 

На сьогодні, обліково-аналітична робота, процес управління 
забезпечуються потужними програмно-апаратними засобами 
(бази даних, експертні системи, бази знань, системи підтримки 
прийняття рішень), що створюють комфорт у роботі людини, 
дозволяють не тільки автоматизувати бухгалтерський облік але 
й процес зміни форми подання інформації, змінити її зміст. 
Завдяки обчислювальній техніці підвищується продуктивність 
праці облікового працівника, зростає обсяг робіт, які він може 
виконати. 

Сьогодні застосування комп’ютерної техніки вносить значні 
перетворення в організацію бухгалтерського обліку, зумовлені 
зміною способів обробки первинних облікових даних, високою 
швидкістю надання звітної інформації через раціональне упо-
рядкування облікових даних, одноразове їх отримання та багато-
разову передачу і використання. Найпоширенішими комп’ютер-
ними технології, що здійснюють вплив на організацію системи 
бухгалтерського обліку є: «штучний інтелект (Artificial 
intelligence), хмарні технології і обчислення (Cloud technologies 
and computing), великі дані (Big Data), блокчейн (Blockchain)» 
[2, с. 133]. 

Комп’ютеризація обліку на підприємствах здійснюється з 
метою підвищення ролі бухгалтерського обліку як функції 
управління. На сьогодні обчислювальна техніка з допоміжного 
засобу перетворюється на визначний фактор організації обліку. 
Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку як складові 
інформаційних систем автоматизації управління використо-
вують єдину базу даних для вирішення оперативних підприєм-
ницьких та облікових завдань. При комплексній комп’ютери-
зації обліку та управління відмінності між фінансовим, управ-
лінським, податковим обліком або між оперативним та бухгал-
терським полягають у різних процедурах обробки інформації, 
що знаходиться в інформаційній базі даних підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТАМИ ТА СОБІВАРТІСТЮ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

О. М. Коляса, магістр, освітньо-професійна програма «Облік і 
контроль в управлінні підприємницькою діяльністю та дер-
жавним сектором економіки» 
О. В. Юрченко, к. е. н., асистент кафедри аудиту, обліку та 
оподаткування – науковий керівник 
Центральноукраїнський національний технічний університет 

Однією з умов ефективного виробництва є якісне інформа-
ційне забезпечення менеджменту. Рослинництво є специфічним 
видом економічної діяльності, що має бути враховано при 
побудові системи обліку та контролю. В Україні триває процес 
трансформування нормативної регламентації обліку, що зокрема 
стосується впровадження в облікову практику норм принципово 
нових підходів до оцінки результатів сільськогосподарської 
діяльності [1]. 

У рослинництві специфікою виробничого процесу є викорис-
тання землі, комплексний характер виробництва, отримання су-
міжної продукції, сезонний характер виробництва, тощо. Проб-
лемним для облікової практики аграрних підприємств є застосу-
вання норми П(С)БО 30 «Біологічні активи» стосовно оцінки 
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