
Завдання для виконання під час карантину 

 

1. Законспектувати тему уроку: “Машинно-орієнтованні форми обліку. 

Основу машинно-орієнтованих форм бухгалтерського обліку складає 

інформація первинних документів. Подвійний запис, що є основним 

способом відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку, зберігається і в умовах обробки бухгалтерської інформації за 

допомогою ПЕОМ. 

Машинні носії інформації сприяють автоматизації процесів її обробки, 

суміщенню синтетичного і аналітичного обліку, накопиченню інформації, 

необхідної для розробки показників місячної, квартальної і річної звітності 

підприємств. 

При машинних формах обліку технологічний процес обробки даних у 

бухгалтерії зводиться до кодування документів і пов'язаними з цим 

логічними діями, а всі інші дії виконує комп'ютер. 

Увесь процес обробки облікової інформації можна умовно розділити на 

шість етапів: 

- створення і введення робочого кодифікатора; 

- підготовка вхідної інформації на первинних документах; 

- первинна (обчислювальна) обробка вхідної інформації; 

- створення і введення нормативно-довідкової і оперативної інформації; 

- отримання вихідної інформації (машинограм); 

- використання машинограм при складанні бухгалтерського балансу, 

звітності, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства. 

На першому етапі обробки облікової інформації необхідно розробити 

номенклатуру, яка підлягає кодуванню, і вибрати систему кодування. 

Коди - це сукупність умовно позначених елементів системати30ваної 

облікової номенклатури. Вони повинні бути єдиними для усіх структурних 

підрозділів і мати мінімальну кількість цифрових знаків. У розвиток коду 

застосовуються шифри, які означають конкретний елемент облікової 

номенклатури. 



Систему кодів і шифрів до впровадження машинної обробки інформації 

розробляє програміст спільно з фахівцями і працівниками бухгалтерії 

господарства. 

Існує декілька систем побудови кодів: порядкова, серійна, порозрядна, 

система повторення і комбінована. При порядковій системі кодування усі 

позиції облікової номенклатури кодують за зростанням номерів без пропуску 

їх для резерву. Серійна система кодування, на відміну від порядкової, для 

кожної групи має однорідний номенклатурний резерв вільних номерів для її 

розширення. В порядковій десятковій системі кодування кожній ознаці 

облікової номенклатури відводять певне число розрядів. При комбінованій 

(змішаній) системі код будують за декількома системами. 

Важливим етапом облікового процесу є документальне оформлення 

господарських операцій у момент їх здійснення. Працівники бухгалтерії 

перевіряють і дооформлюють первинні документи. При цьому звертається 

увага не тільки на юридичний аспект оформлення, але і на правильність 

використання записів і наявність у документах усіх необхідних реквізитів. 

Відповідальним моментом облікового процесу є шифрування даних у 

документах. Тому її слід доручати кваліфікованим працівникам бухгалтерії.  

Кодування первинних господарських операцій на першому етапі передбачає 

встановлення кореспондуючих синтетичних рахунків. 

Оскільки будь-яка господарська операція викликає лише одну 

кореспонденцію, машинна обробка інформації, на відміну від інших форм 

бухгалтерського обліку, оперує рахунковими формулами типу: дебет рахунка 

№..., кредит рахунка №.., тобто простими бухгалтерськими проводками. 

Кодування господарських операцій полягає в проставлянні відповідних 

кодів на усіх ступенях аналітичного обліку як за кредитом, так і за дебетом 

синтетичного рахунка. 

Завдяки кодуванню створюється можливість для перенесення 

цифрових характеристик господарських операцій на технічний носій ПЕОМ 

для подальшої автоматизованої їх обробки за заданою програмою. 

Сукупність кодів за кожною господарською операцією, які необхідно 

перенести з документа на технічний носій ПЕОМ, називається обліковою 

фра30ю. 



Елементами будь-якої облікової фрази є: група реквізитів документа, 

група дебету, група кредиту, група натуральних показників, сума операції. 

Облікову фразу можна виразити формулою: 

де 1 - код підприємства; 2 - дата; 3 - місяць; 4 - код виробничого підрозділу; 5 

- код синтетичного рахунка; б - код субрахунка; 7 - код аналітичного 

рахунка; 8 - код статті витрат; 9 - кількісні показники; 10 - код синтетичного і 

аналітичного рахунків за кредитом. 

Якщо в цю формулу ввести цифрові характеристики господарської операції, 

то одержимо конкретну фразу, яку буде розміщено на первинному документі 

і без утруднень перенесено на технічний носій. 

Формули облікової фрази можуть бути різними залежно від видів, що 

відображуються в документах операцій. Тому всі документи ділять на дві 

групи. До першої групи включають документи з обліку праці та її оплати, до 

другої-всі інші документи. 

Відповідно до порядку кодування рахунків один із двох 

взаємопов'язаних кореспондуючих рахунків умовно називається основним, 

другий - кореспондуючим. Кожний із двох кореспондуючих рахунків є 

одночасно і основним, тобто показує динаміку окремого об'єкта обліку, і 

кореспондуючим, тобто показує напрям руху засобів (кредитовий оборот) 

або джерело цього руху (дебетовий оборот). 

Так, в операції Дебет рахунка 66 Кредит рахунка 30 (виплата заробітної 

плати) рахунок № 30 основний, оскільки він відображує рух коштів у касі, а 

рахунок № 66 буде кореспондуючим - як напрям цих коштів. Якщо основним 

буде рахунок № 66, що відображує напрямок коштів, то кореспондуючим 

буде рахунок 30, який покаже звідки надійшли кошти. 

У випадках, коли права частина рахункової формули характеризує 

основний рахунок, а ліва - кореспондуючий, то порядок запису 

кореспонденції рахунків при кредитовому обороті відповідає звичайному 

розташуванню рахункової формули: Дебет Кредит. Дебетовий оборот можна 

виразити так: Кредит Дебет. Таким чином, облікова фраза передає тільки 

кредитовий оборот, а формування дебетового обороту відбувається в 

автоматичному режимі. 

При автоматизованій обробці облікової інформації слід 

використовувати документи затвердженої форми, на кожному з яких виділені 

зони кодування. 



Технологічний процес обробки облікової інформації в умовах АРМ 

складається з двох частин. Перша частина включає пакет прикладних 

програм з обліку праці та її оплати (ППП АРМ ОПЗП); друга - документи 

зведеного синтетичного і аналітичного обліку (ППП АРМ CAO). Як 

результат використання двох пакетів програм розроблено інтегроване 

автомати30ване робоче місце бухгалтера (ІАРМ бухгалтера), яке автоматизує 

такі розділи бухгалтерського обліку: облік основних засобів; облік 

виробничих запасів; облік витрат на виробництво і вихід продукції; облік 

готової продукції, товарів і реалізації; облік коштів і розрахунків; облік 

фінансових результатів; облік капіталу і резервів; облік кредитів банку і 

фінансування; синтетичний облік; бухгалтерську звітність. Це дає змогу 

проводити роботу з автоматизації окремих розділів обліку. Вхідною 

інформацією для автомати30ваної обробки є первинні документи, які повинні 

мати кількісно-вартісні показники або відповідні коефіцієнти. 

Документи заповнюють чітко і у відповідних графах. Первинні 

документи складають згідно з чинними інструктивними положеннями. 

Заповнені і закодовані первинні документи комплектують за формою в 

пачки по 100 документорядків. На кожну пачку виписують супровідний 

ярлик і присвоюють порядковий двозначний номер. Для обробки документи 

комплектують у пачки за рахунками, а при великих номенклатурах - за 

субрахунками. Це полегшує звіряння залишків аналітичного обліку і 

складського господарства, а також контроль за правильністю одержаних 

машинограм. 

Нормативно-довідкову інформацію створює господарство на дату 

впровадження АРМ бухгалтера. Потім її постійно коригують для 

автоматизації розрахунків і здійснення автоматичних операцій, щоб мати 

вихідні документи.Уведення нормативно-довідкової інформації, підтримання 

її в робочому стані в умовах автоматизації обліку є важливим обов'язком 

працівників бухгалтерії, несвоєчасне або неповне подання змін для 

коригування довідників призводить до невиконання автоматичних 

розрахунків і пов'язане з додатковими затратами часу працівників бухгалтерії 

на дооформлення документів і перерахування даних. 

Для обліку праці і заробітної плати застосовують такі довідки: 

інформація про працюючих; інформація про утримання за виконавчими 

документами; інформація про утримання органам страхування і ощадному 

банку; інформація про утримання кредиту, позичок, вартості послуг житлово-

комунального господарства; інформація про категорії і види оплат; 



інформація про плановий фонд робочого часу; інформація про підприємство; 

інформація про відпустки і листки непрацездатності; інформація про вартість 

послуг; інформація про трактори, комбайни. 

Машинним формам бухгалтерського обліку притаманні особливі 

реєстри - машинограми аналітичного і синтетичного обліку. Ці машинограми 

відрізняються між собою ступенем подробиць, закладеної в них інформації і 

групуванням економічних показників. 

Машинні носії інформації сприяють автоматизації процесів її обробки в 

напрямі накопичення і систематизації для визначення аналітичних 

показників і складання місячної, квартальної і річної звітності. 


