
ції розвитку і впровадження управлінського обліку на підприємствах Укр 
їни. Проте, в часовому режимі відбуваються стрімкі зміни, які спрямовую" 
підприємства на пошук нових методів стратегічного управління, а це 
свою чергу ставить нові вимоги перед постачальником інформації -  страт« 
гічним управлінським обліком, що вимагає теоретичного осмислення, на) 
ково обгрунтованого оцінювання, розробки та адаптування методологічни 
прийомів. Обліково-аналітична інформація все частіше визнається вченим 
інформаційним продуктом, виробником якого є управлінський облік. Ції 
ність такого продукту буде визначатись ступенем корисності для споживе 
ча -  сучасної, швидкозмінної системи стратегічного управління.

Л.В. Саловська, к.е.н., доцені 
Кіровоградський національний технічний університеї

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сучасні публікації науковців та матеріали наукових конференцій з пи 
тань облікової науки свідчать про наявність загальної проблеми щодо не 
відповідності існуючої теорії бухгалтерського обліку вимогам інформацій 
ного (постіндустріального) суспільства.

Інформаційне суспільство є таким, де більшість працюючих зайнята ви 
робництвом, зберіганням, переробкою та реалізацією інформації, в тому чис 
лі і вищої її форми -  знань. Ці тенденції потребують перегляду традиційни: 
об'єктів обліку, а саме інтелектуальних та інших прав, насамперед залученні 
до системи обліку такої категорії як "права власності", розвиток обліковий 
моделей пов'язаних з інноваційними процесами та їх результатами.

Слід зазначити, що "інформатизація" суспільства є більш широким по 
нятгям ніж "комп'ютеризація", тому що направлена на оптимізацію розпо 
всюдження інформації, тобто в "інформатизації суспільства" пріоритетни\ 
напрямком є сутність і задачі соціально-технічного прогресу, а комп'ютері 
залишаються лише її базовою технічною складовою. Однією з основни> 
складових системи інформатизації суспільства є економічні інформаційн 
системи. Ці системи відносяться до складних, тому що мають цілісну ієра 
рхічну структуру з багатогранними зв'язками та складними функціями 
управління. Сучасну систему управління підприємством відрізняє складні 
інформаційна система, що зумовлено необхідністю обміну зовнішніх і вну
трішніх інформаційних потоків, багатоваріантністю видів інформації, яка 
циркулює в системі управління. При цьому пріоритетна роль в даному про
цесі залишається за бухгалтерською системою, що зумовлено формуванням
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саме в ній достовірної і повної інформації, як для облікових потреб, так і 
для аудиторів, аналітиків, економістів та менеджерів усіх рі; іів

На формування достовірної і повної фінансової звітност в с истемі бух
галтерського обліку, крім усього іншого, безпосередньо ВГ ив І є зовнішнє 
середовище [1]. Такий підхід є традиційним. Згідно нього, олг бухгалтер
ського обліку обмежується забезпеченням інформацією си< еми більш ви
сокого рівня. Так як інформаційна бухгалтерська система є підсистемою 
більш високого рівня, то вона підпадає під її вплив. Отже, 3' іні тне середо
вище (а саме, соціально-економічні відносини) безносере. тьс впливають 
на інформаційну систему бухгалтерського обліку.

На нашу думку інформаційній системі бухгалтерського о їліку притаман
ні риси відкритої системи з двосторонніми зв'язками, прямим а з оротнім.

Підкреслює наявність зворотних зв'язків той факт, що іавть з тради
ційним підходом, система бухгалтерського обліку лише заб іпечує систему 
більш високого рівня інформацією, вона активно впливає та об'єкт управ
ління та зовнішнє середовище шляхом створення, накопич1 іня та забезпе
чення їх достовірною та повною інформацією. А якщо вра> вали той факт, 
що сучасні економічні процеси характеризуються ускла; єн іям внутрі
шніх та зовнішніх зв'язків, що зумовлює необхідність ств рення гнучких 
активно -  адаптивних облікових систем, модель відкрито іні ормаційної 
бухгалтерської системи стає цілком обґрунтованою.

Активність гнучких систем бухгалтерського обліку поля зє н активізації 
впливу на об'єкт управління, зовнішнє середовище; а адат вн еть -  у змі
нах елементів системи відповідно до змін зовнішнього сере ов: ща (потреб 
системи управління), які повинні мати попереджувальний арг ктер. Ефек
тивно працююча інформаційна система бухгалтерського бліку повинна 
мати адекватний теоретичний апарат.

Проводячи ретроспективний аналіз розвитку теорії бухі лт< рського об
ліку слід відмітити, що "основні теоретичні положення /хі лтерського 
обліку сконцентровані в учбовому курсі "Теорія бухгалте] ьк то обліку", 
який був сформований в тридцяті роки минулого століття. То) о зміст від
повідав індустріальній фазі розвитку народного господарю а, яку актив
но втупив Радянський Союз" [2]. В цей період основною ф ікг.ією бухгал
терського обліку є контрольна. В період переходу до рин шве ї економіки 
домінуючою стає інформаційна функція обліку, що потреб; : розробки тео
ретичних положень, які б забезпечили активні зміни т; безпосередній 
вплив системи обліку на об'єкт управління.

Враховуючи той факт, що система бухгалтерського об іку є моделлю 
соціально-економічних відносин, в якій "протиставлення ш  їв життя (в 
науці говорять про синтетичні судження) і фактів, що логі но вводяться з 
теорії в практику (їх називають аналітичними судженнями) сюї здають суть 
реального бухгалтерського обліку" [2], то від адекватно гі іобудованої
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моделі залежить достовірність відображення об'єкту, і, як наслідок, прави
льність рішень, що приймаються.

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається інтеграція різних 
галузей знань на базі первинної інформації. При цьому їх конвергенція не 
спостерігається, тому що кожна з них продовжує виконувати свої функції 
та вирішувати свої завдання.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Здійснюючи господарську діяльність, підприємства постійно викорис
товують власні та залучені кошти. До власних належать внески засновни
ків, пайовиків, які формують частину власного капіталу підприємства, а до 
залучених -  довгострокові та короткострокові кредити банків, кредиторсь
ка заборгованість за товари, роботи, послуги, векселі видані, нараховані 
платежі до бюджету, заборгованість перед учасниками та інша заборгова
ність. Залучені кошти називаються зобов'язаннями, а тому в процесі госпо
дарювання вони повинні бути погашені.

Вітчизняні та зарубіжні вчені по-різному трактують суть зобов'язань, 
розглядаючи їх як угоду між суб'єктами господарювання, як складову час
тину капіталу, як кредиторську заборгованість тощо.

Аналізуючи вітчизняну літературу [1-5] щодо визначення суті зобов'я
зань як складової частини капіталу, можна зазначити, що це питання є до
сить актуальним. Зокрема, Сопко В.В. залучені кошти на добровільних за
садах, тобто на контрактній основі, називає позиковим капіталом. Вона 
розглядає зобов'язання як позиковий капітал та зазначає, що зобов'язання є
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