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FORMATION OF ACCOUNTING ACCOUNTING SYSTEMS 
 
В статті досліджено особливості реформування системи бухгалтерського обліку і 
звітності України і впливу на них процесів глобалізації світової економіки та міжнародних 
ринків капіталів. Наведено результати теоретичних досліджень зарубіжних та 
вітчизняних вчених визначення поняття «система бухгалтерського обліку», «облікова 
система», «система обліку». Акцентовано увагу, що обліковій системі властиві певні ознаки, 
зокрема: динамічність, багатоаспектність, ієрархічність, об’єктивність, цілісність. 
Зазначено, що система бухгалтерського обліку формується у відповідному інформаційному 
просторі мікро- (організаційно правова форма, розміри, територіальне розташування та 
сфера діяльності господарюючого суб’єкта) та макросередовища (вплив міжнародних 
облікових моделей, інституціонально-закріплене державне регулювання, фіскальна політика 
та фінансова стабільність держави в економічному вітчизняному просторі та на 
міжнародному рівні), яке забезпечується, як  інституціональним полем на рівні держави 
так і обліково-аналітичними ресурсами окремих господарюючих суб’єктів. 
Виокремлено три етапи процесу обліково-аналітичного забезпечення, зокрема: виявлення, 
збір, вимірювання, реєстрація, накопичення інформації;  узагальнення первинної інформації, 
формування первинних, аналітичних даних та зберігання інформації; аналітична обробка 
облікової інформації для передачі зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень. Сформовано загальну схему процесу обліково-аналітичного забезпечення. 
 
The article deals with the peculiarities of the reformation of the accounting and reporting system of 
Ukraine and the impact on them of processes of globalization of the world economy and 
international capital markets. The results of theoretical researches of foreign and domestic 
scientists are given to define the concept of "accounting system". The attention is paid to the fact 
that the accounting system has certain characteristics, in particular: dynamism, 
multidimensionality, hierarchy, objectivity, integrity. It is noted that the accounting system is 
formed in the corresponding information space micro (organizational legal form, size, territorial 
location and sphere of activity of the economic entity) and macro environment (influence of 
international accounting models, institutionalized state regulation, fiscal policy and financial 
stability of the state in the economic and domestic space and internationally), which is ensured as 
an institutional field at the state level and the accounting and analytical resources of individual 
business entities. 
There are three stages of accounting and analytical support process, in particular: identification, 
collection, measurement, registration, accumulation of information; generalization of primary 
information, formation of primary, analytical data and information storage; analytical processing 



of accounting information for the transmission to external and internal users for decision-making. 
Formed general scheme of the process of accounting and analytical software. 
 
Ключові слова: облік, система, фактори впливу, інформація, управління , макросередовище, 
мікросередовище. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтеграція України у світовий та європейський ринок 

впливає на розвиток соціально-економічного середовища, в якому формуються комерційні  відносини 
господарюючих суб’єктів та супроводжується потребою адаптації облікових процесів до сучасних умов 
господарської діяльності і визначає необхідність формування національної системи бухгалтерського обліку та 
фінансового контролю. 

Особливого розвитку набуває інформація, яка формує управлінські рішення менеджерів всіх рівнів у 
забезпеченні прибуткової діяльності господарюючих суб’єктів. Саме інформаційна функція бухгалтерського 
обліку є особливим  інструментом національної системи бухгалтерського обліку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування національної системи бухгалтерського 
обліку та фінансового контролю займають значне місце у наукових дослідженнях зарубіжних і вітчизняних 
вчених. Вагомий внесок у розробку питань теорії та методології системи бухгалтерського обліку зробили 
вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Гуцаленко, Г.Г. Кірейцев, С.А. Кузнєцова, Л.В. Нападовська, 
Т.Г. Маренич,  М.С. Пушкар, Ткач В.І., Ткач В.М. та інші вчені. 

Визначаючи вагомий науковий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених вважаємо за доцільне 
поглибити дослідження щодо даної проблеми, що сприятиме створенню сприятливого інформаційного 
середовища для задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження теоретичного змісту 
системи бухгалтерського обліку та факторів впливу на її формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка функціонує в режимі постійно зростаючої 
динаміки зовнішнього середовища, відповідно проблеми зміни, адаптації, розвитку та саморозвитку 
господарюючих суб’єктів актуальні. Частиною заходів, які визначаються відносинами ринкового спрямування 
стала реформа системи бухгалтерського обліку і звітності та фінансового контролю в Україні. Однак 
досліджувати системи обліку і контролю відокремлено від системи управління на наше переконання 
неможливо, оскільки облік і контроль є його невід’ємними функціями. 

Чинники, які зумовлюють зміну положень методології бухгалтерського обліку та його практики, 
формуються в реальному економічному житті. Основними серед них є зміна та розвиток відносин власності на 
засоби виробництва, відносин і механізмів формування та розподілу доходів, організаційних форм виробництва 
товарів, їх продажу, а також процеси, пов'язані з глобалізацією світової економіки та міжнародних ринків 
капіталів [7]. 

Під методологією обліку слід розуміти структуру, логіку організації, методи і засоби облікової 
діяльності. Обраною  методологією обліку ефективності використання ресурсів забезпечується система 
управління, що  націлена на максимальне отримання прибутків. 

Бухгалтерський облік як наука постійно розвивається, удосконалюється, формуються нові наукові напрями 
дослідження. 

Суспільство вимагає об’єктивної інформації про всі процеси, які відбуваються у виробництві, а це означає, 
що виникає потреба у створенні такої системи обліку, яка б охоплювала всі аспекти діяльності підприємства і 
задовольняла потребу керівництва в оперативному отриманні інформації як облікового, так і технологічного 
характеру; необхідність складання статистичної та  податкової звітності; формування перспективних планів і 
прогнозів [4, с. 83]. 

Як зазначає В. Єфімов, інформація стає мовою бізнесу… і тут виникають проблеми співставності, 
узгодження, координації, інформаційного порозуміння. На цій основі формуються і поглиблюються стандарти – 
Стандарти міжнародного права; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі – МСБО) та Міжнародні 
стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ); Міжнародні стандарти аудиту; Міжнародні стандарти оцінки; 
Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів тощо [6, с. 279]. 

Система бухгалтерського обліку від періоду свого становлення серйозних теоретичних зрушень не зазнала, 
а тому й надалі характеризує підприємство і результати його діяльності за першопочатковою концептуальною 
основою [17, с. 146]. 

Наведемо результати теоретичних досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених визначення поняття 
«система бухгалтерського обліку», «облікова система», «система обліку» (Таблиця 1). 

 
 
 
 



Таблиця 1. 
Теоретичні дослідження визначення поняття «система бухгалтерського обліку» 

Джерело Визначення 
Ф.К. Беа, Е. Дихтл, М. 
Швайтцер [10, с. 21]. 

система бухгалтерського обліку є основою інформаційної системи з метою 
надання інформації для управління підприємством 

 Бутинець Ф.Ф. [1, с. 127]. сукупність елементів певного змісту і форми, які пов’язані між собою і об’єднані в 
єдине ціле відповідною взаємодією, і надають інформацію про стан та рух ресурсів 
підприємства, про характер і результати господарської діяльності в єдиному 
грошовому вимірнику 

Маренич Т. [10, С. 24] облікова система - це сукупність методологічних, методичних, організаційних, 
техніко-технологічних, економічних засобів і методів, інструментів і важелів 
впливу на одержання та перетворення економічної інформації, що дає змогу на 
основі вхідного масиву даних одержати вихідні облікові показники, які 
необхідні для складання звітних форм, планування, аналізу, контролю, 
прийняття рішень зовнішніми і внутрішніми користувачами, а також 
управління ними. 

Ю.А. Кузьмінський  [9, с. 
9]. 

система бухгалтерського обліку – це методи і методика їх застосування, форми, 
за якими ведеться бухгалтерський облік 

Нападовcька Л.В. [11, с. 5],  система бухгалтерського обліку складається з набору практично не пов’язаних 
між собою локальних завдань – окремих об’єктів бухгалтерського обліку  

Нападовська Л.В. [11, с. 
223] 

система обліку – це інформаційна система, що ґрунтується на інформації яка не 
має меж. 

Кузнєцова С.А. [8, с. 15]. система бухгалтерського обліку – це сукупність процесів збору, вимірювання, 
зберігання, аналізу, складання звітності. Це облікова система або така 
сукупність взаємодіючих між собою елементів, яка утворює визначену 
цілісність, володіє певними інтегральними властивостями та може виконувати 
в середовищі певні функції  

Гуцаленко Л.В. [2, с.37] …система обліку – це систему, яка здатна оперативно реагувати на зміни 
економічних, правових та інших умов відповідно до потреб управління 
локальною економікою, а також задовольняти інформаційні запити зовнішніх 
користувачів на вітчизняному і міжнародному ринках 

Ткач В.И., Ткач В.М. [16, 
с. 8] 

Система бухгалтерського обліку — це певний логічний комплекс, який 
сформований на основі плану рахунків заданої оптики (виробничої, дохідної, 
прибуткової, витратної), що узагальнює процес виробництва, постачання та 
реалізації, вирішує чітко визначену мету на мікро- та макрорівні, забезпечує 
управління підприємством та його центрами відповідальності на основі 
реалізації тактичних та стратегічних рішень 

Джерело: сформовано автором 
 
Системний підхід є науковою основою для раціонального дослідження і ефективного управління різними 

системами, сукупністю методологічних принципів та положень, які дозволяють розглядати систему як єдине ціле з 
узгодженням діяльності всіх її підсистем. Системний підхід щодо економічних процесів – це визнання того, що будь-
яка організація є системою, яка складається з частин, кожна з яких має свої власні цілі. Тому досягнути загальних 
цілей організації можна лише в тому випадку, якщо розглядати її як єдину систему, прагнучи для цього зрозуміти та 
оцінити взаємодію всіх її частин і об’єднати їх на необхідній основі [14]. 

Обліковій системі властиві певні ознаки, зокрема: динамічність, багатоаспектність, ієрархічність, 
об’єктивність, цілісність (Таблиця 2). 

Таблиця 2. 
Ознаки облікової системи 

№ 
пор. 

Ознаки обліку як системи Пояснення системних ознак 

1 Динамічність 
Система обліку знаходиться в постійному русі та розвитку, що пов’язано 
із змінами вектору розвитку суспільства 

2 Багатоаспектність Систему обліку можна розглядати як науку, як функцію управління 

3 Ієрархічність 
Система обліку формується та змінюється під впливом зміни економічних 
явищ та розвитку суспільства 

4 Об’єктивність 
Система обліку має забезпечувати користувачів об’єктивною, 
неупередженою інформацією 

5 Цілісність 
Складові елементи системи обліку мають забезпечуватись її складові 
(фінансова, управлінська, податкова, статистична) взаємоузгодженими 
законодавчими актами 

 
Пилипенко А.А. пропонує обліковий процес, розглядати як відкриту соціально-економічну систему, 

оскільки він має всі ознаки, властиві системі: наявність зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, 



наявність структури, цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах, багатоаспектність [15]. 
Для системи обліку характерна не лише наявність зв’язків і відносин між елементами, що її 

утворюють, але й нерозривна єдність з середовищем, у взаємозв’язку з яким вона проявляє свою цілісність. У 
загальному вигляді облікова система є підсистемою більш складного утворення – системи управління. [5, с. 
268]. 

Для ефективного управління діяльністю підприємства результат діяльності повинен бути 
прогнозованим, а системи управління підприємством мають бути здатними до повнішого використання 
функцій обліку, включаючи прогностичну. Бухгалтерська інформація трансформується в знання менеджера, а 
останній на цій основі приймає управлінське рішення. Забезпечити придатність економічної інформації для 
формування знань менеджера можливо лише використовуючи методи бухгалтерського обліку, що 
визначаються обліковою політикою підприємства [3, с. 79-80].  

На будь-якому господарському суб’єкті, незалежно від виду господарської діяльності відповідно до 
діючого законодавства України формується система управління в якій своє місце займає облік та контроль. 
Кожна облікова система має свої особливості, оскільки залежить від певних факторів та умов здійснення 
господарської діяльності підприємства. За допомогою рис. наведемо фактори, які на наше переконання 
визначають систему бухгалтерського обліку підприємства (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Фактори, що впливають на формування систем бухгалтерського обліку 

Джерело: сформовано автором 
 
Система бухгалтерського обліку формується у відповідному інформаційному просторі мікро- та 

макросередовища, яке забезпечується, як  інституціональним полем на рівні держави так і обліково-
аналітичними ресурсами окремих господарюючих суб’єктів. Усатенко О.В. виокремлює три етапи процесу 
обліково-аналітичного забезпечення (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Загальна схема процесу обліково-аналітичного забезпечення 

Джерело: [13, с. 177] 
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Автор переконана, що облікова функція обліково-аналітичного забезпечення полягає у відображенні 

фактів здійснення господарської діяльності, при цьому формується адекватна та суттєва  інформація для 
прийняття управлінських рішень [13, с.177]. 

На думку Л.В. Гуцаленко, під обліково-інформаційною системою забезпечення управління слід 
розуміти результат синергії організаційних, інформаційних, облікових та управлінських механізмів, 
спрямованих на задоволення потреб фахівців сфери управління щодо своєчасного отримання повної, 
достовірної і релевантної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта з метою прийняття адекватних 
управлінських рішень [4, с. 88]. 

Висновки. Проведені дослідження дозволяють дійти висновків, що на розвиток облікової системи 
України в цілому та окремих господарюючих суб’єктів мають вплив фактори як зовнішнього так і 
внутрішнього середовища. Серед факторів макрорівня доцільно виокремити вплив міжнародних облікових 
моделей, інституціонально-закріплене державне регулювання, фіскальна політика та фінансова стабільність 
держави в економічному вітчизняному просторі та на міжнародному рівні. Особливості функціонування 
господарюючих суб’єктів, що закріплені установчими документами, визначають фактори впливу 
мікросередовища на формування їх облікової системи, зокрема це: організаційно правова форма, розміри, 
територіальне розташування та сфера діяльності господарюючого суб’єкта. 
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