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В статті розглянуто поняття документу та документообігу, а 
також досліджено як змінюється елемент методу бухгал-
терського обліку Документація у комп’ютерній бухгалтерії. 
Визначено місце трансформації елементу методу бухгал-
терського обліку, а саме документації, в системі управління 
підприємством. 
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Бухгалтерська документація є частиною управлінської доку-

ментації і складається з первинної документації, регістрів, звітної 
документації. 

Документ — це письмовий доказ здійснення та підтвердження 
господарської операції, включаючи розпорядження на право її 
проведення.  

Документація — це спосіб оформлення господарських опера-
цій документами [1]. 

Усі господарські операції повинні оформлюватися первинни-
ми документами: 

1. Документ може розглядатися з різних точок зору: як право 
на здійснення господарської операції, письмового свідоцтва фак-
ту здійснення операції, підставою для бухгалтерського запису, 
імпульс до руху облікової інформації. 

2. Типи документів різняться не тільки папером (гербова або зви-
чайна). Тип документа визначає і його форму, і його зміст (рис. 1).  

3. Обов’язкові реквізити документу, вимоги, які ставляться до 
документа, можуть бути встановлені стандартами і правилами. В 
цьому випадку форма документу набуває самостійне значення. 
Перераховані в іншому порядку ті ж самі відомості вже не будуть 
враховуватися документом, так як не будуть задовольняти при-
йнятим стандартам і правилам. 
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Рис. 1. Класифікація бухгалтерських документів 
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Обов’язкові реквізити документів: назва документу (форми); 
дата і місце складення документу; найменування підприємства, 
від імені якого складається документ; зміст та обсяг господарсь-
кої операції; вимірники господарської операції в натуральному і 
грошовому вираженні; найменування посадових осіб, відповідаль-
них за здійснення господарської операції та правильність її офо-
рмлення; особисті підписи вказаних осіб. 

Етапи обробки документу можуть відрізнятися залежно від 
його змісту. Для первинних документів бухгалтерського обліку 
найхарактерніша операція контирування — позначення номерів 
рахунків, які дебетуються та кредитуються і суми в розрахунко-
вих документах [1]. 

У Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» встановлено [4]: 

1) перелік осіб, які мають право підпису первинних докумен-
тів, затверджує керівник організації за узгодженістю з головним 
бухгалтером; 

2) первинний обліковий документ повинен складатися у мо-
мент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення; 

3) виправлення у касових і банківських документах не допус-
каються; 

4) на підставі первинних облікових документів складаються 
зведені облікові документи;. 

5) первинні та зведені облікові документи можуть складатися 
на паперових і машинних носіях інформації з копіями на папе-
рових; 

6) первинні облікові документи можуть бути вилучені тільки 
за рішеннями відповідних органів, прийнятим у межах їх повно-
важень, передбачених законами. 

Документообіг — це рух документів від моменту їх складання 
або одержання від інших підприємств і організацій до оператив-
ного використання і бухгалтерського опрацювання і наступної 
передачі до архіву [1]. 

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання до-
кументів для здійснення бухгалтерських записів наказом керів-
ника підприємства встановлюється графік документообігу, який 
оформлюється у вигляді схеми або переліку робіт зі створення, 
перевірки та обробки документів, що виконуються кожним під-
розділом підприємства, а також усіма виконавцями із зазначен-
ням їх взаємозв’язку і терміну виконання робіт. Контроль за до-
триманням графіку документообігу на підприємстві здійснюється 
головним бухгалтером. 
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Документообіг кожного підприємства має загальні риси і особ-
ливості (рис. 2). 
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Рис. 2. Стадії документообігу і обробки документів у бухгалтерії 

Терміни зберігання найважливіших бухгалтерських документів 
звичайно визначаються нормами і правилами, прийнятими в країні 
в цілому. Порядок передачі документів до архіву може бути різним 
на кожному підприємстві. Після закінчення встановлених термінів 
зберігання документи, що мають особливо важливе значення, пере-
даються на зберігання місцевому архіву, а інші документи за пого-
дженням з Головним архівним управлінням підлягають знищенню 
або здаються у макулатуру, про що спеціальною комісією склада-
ється акт і робляться відповідні записи в архівній книзі. 

Нормальна робота бухгалтерії та підприємства в цілому мож-
лива тільки за умови, що необхідна інформація, будь-який доку-
мент можуть бути швидко знайдені. Цього можна досягти тільки 
при обліку усіх документів шляхом їх реєстрації і організації кон-
тролю за їх виконанням. 
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Використання комп’ютерів вносить значні зміни в організацію 
первинного обліку, які полягають у використанні електронних 
носіїв первинної інформації і електронних первинних докумен-
тів, а також в автоматичному складанні первинних документів.  

Розглянемо відмінності складання, оформлення і зберігання 
первинних документів у процесі комп’ютеризованої і паперової 
обробки даних.  

Первинний документ може складатися вручну безпосередньо на 
місці здійснення господарської операції без створення електронного 
первинного документа. Потім цей документ передається до бухгал-
терії для обробки. Бухгалтер створює сукупність реквізитів для збе-
рігання в комп’ютерній базі даних, у тому числі і проводку, яка до-
дається до журналу операцій. Паралельно цей документ реєстру-
ється вручну в журналі реєстрації первинних документів.  

При комп’ютеризованому обліку первинний документ може 
складатися або в бухгалтерії, або на робочих місцях облікових 
працівників за допомогою комп’ютерів. Електронний документ 
реєструється в комп’ютерному журналі реєстрації первинних до-
кументів, а проводки додаються до електронного журналу опера-
цій. Отже, основні відмінності технології первинного документу-
вання в комп’ютерних облікових системах такі: 

1) накопичення і первинна обробка облікових даних відбува-
ється на персональних комп’ютерах, встановлених безпосередньо 
на робочих місцях облікових працівників; 

2) обробка первинної інформації здійснюється за принципом об’єд-
нання процесів складання первинного документу та введення його до 
бази даних комп’ютерної інформаційної системи підприємства; 

3) автоматична реєстрація первинної інформації відбувається за 
допомогою технологічних датчиків, сканерів штрихових кодів, ка-
сових апаратів, електронних зважувальних пристроїв, годинників, 
лічильників тощо. Поява щоденно великої кількості нових доку-
ментів свідчить про необхідність запровадження на підприємствах 
електронного документообігу. Управління документами — це 
процес відстеження інформації, що забезпечує, наприклад, наяв-
ність тільки однієї оригінальної копії документа і збереження архів-
них копій усіх його старих версій у порядку їх виникнення [2]. 

Наприклад, у системі «1С: Бухгалтерія 7.7» для того, щоб від-
крити форму будь-якого документа, потрібно вибрати його назву з 
меню Документи. На рис. 3 показана форма документа Нарахування 
заробітної плати. Як видно, реквізити форми розділені на дві части-
ни. У першій частині, названою Шапкою, розташовуються неповто-
рювані реквізити. Серед них є два обов’язкових реквізити — Номер 
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документа і Дата створення документа. Крім того, у шапці утриму-
ються загальні реквізити, а саме: Автор складання документа, При-
мітка і назва Фірми. Інші реквізити є унікальними для даного доку-
мента. У табличній частині форми розташовуються повторювані 
реквізити. У формі, представленій на рис. 3, такими реквізитами є 
список співробітників, нараховані й утримані суми зарплати кожно-
го співробітника. Якщо серед реквізитів документа відсутні повто-
рювані реквізити, форма документа не має табличної частини. 

 

Шапка

Таблица

Керуючі кнопки

 

Рис. 3. Діалогова форма документа Нарахування ЗП 

У нижній частині діалогової форми документа знаходяться ке-
руючі кнопки, що дозволяють виконувати різноманітні дії з фор-
мою, а саме, заповнити, надрукувати, закрити, провести документ. 
Кількість кнопок для кожного документа індивідуально. Однак 
одна кнопка обов’язкова. Це кнопка, що закриває документ з од-
ночасним його проведенням (ОК), якщо це необхідно [3]. 

Для відображення господарської діяльності підприємства в бага-
тьох випадках необхідно ввести не один, а кілька взаємозалежних 
документів у визначеній послідовності. Наприклад, при придбанні 
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підприємством матеріалів оформляється документ, названий Раху-
нок вхідний. На його основі формується другий документ — Випис-
ка банку, на основі якого створюється третій документ — Прибут-
кова накладна. Взаємодія таких документів показана на рис. 4. 

 

Документ —
замовл

Документ
№ 3

Документ
№ 4

Документ
№ 5

Документи, що введені
на основі інших документів

Документ
№ 2

 

Рис. 4. Взаємодія первинних документів 

Перший документ у такому порядку називається Документом-
замовленням. Інші документи вводяться на підставі попередніх 
документів і є підлеглими один одному. При цьому частина полів 
форми документів, що вводяться на підставі інших документів, 
заповнюється автоматично. Ланцюги документів, що найчастіше 
зустрічаються в бухгалтерському обліку, зберігаються в комп’ю-
терній програмі.  

Отже, підводячи підсумки, необхідно відмітити, що однією з 
основних переваг передачі документа безпосередньо з комп’ю-
тера на комп’ютер є можливість отримати документ у тому ви-
гляді, в якому його підготовлено, з включеними в нього таблиця-
ми, графіками, зображеннями тощо. Відомості з такого докумен-
та можна легко включити в інші документи, а сам він може 
передаватися по мережі всередині підприємства.  

Таким чином, основою комплексної комп’ютерної інформа-
ційної системи підприємства є підтримка документообігу, який 
утворюється із первинних документів різних типів, організації їх 
взаємозв’язків за тими чи іншими ключовими полями або їх су-
купностями, і реалізація на цій основі системи запитів до бази 
даних, яка дає змогу будувати довільний набір похідних докумен-
тів — звітів, що створюються із сукупності тієї чи іншої підмно-
жини первинних документів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
АНАЛІЗУ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади 
щодо проведення економічного аналізу операцій з даваль-
ницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної 
роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних функці-
ональних підрозділів та виділено для кожного з них коло пи-
тань, яке характеризує здійснення операцій з давальницькою 
сировиною. Розроблено структурно-логічну модель аналізу 
застосування операцій з давальницькою сировиною госпо-
дарюючими суб’єктами. Широко висвітлено роль інформа-
ційного забезпечення при аналізі давальницьких операцій. 
 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: організація аналізу, інформаційне забез-
печення, етапи аналізу, аналіз операцій з давальницькою 
сировиною, ефективність аналізу. 


