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Важливим чинником, який сприяє своєчасне надання облікової інформації 

власникам, бухгалтерам, інвесторам та іншим користувачам є впровадження 

автоматизованих інформаційних систем обліку на основі комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку. 

Сучасне програмне забезпечення дозволяє повністю автоматизувати процес 

обліку, який починається з моменту введення даних з первинних документів, в 

тому числі автоматизоване формування проводок, заповнення відповідних 

реєстрів обліку і формування звітних форм документів. Можна сказати, що 

сучасний бухгалтер тільки вводить інформацію з первинних документів – 

вихідні дані та отримує результат – інший необхідний документ або звіт, а все 

інше виконується за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, що значно 

полегшує і прискорює процес обліку [1]. 

На ринку програмного забезпечення представлено широкий спектр програм 

по автоматизації бухгалтерського обліку, з яких найбільш поширеними і 

найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети: "1С: 

Підприємство", "Парус – Підприємство" та "Бест Звіт Плюс" [2]. 

В умовах автоматизованих інформаційних систем, облік охоплює комплекси 

задач по всім розділам бухгалтерського обліку і синтетичних рахунків. У їх 

перелік входить також облік грошових коштів. Призначенням комплексу задач є 

облік наявності і руху грошових коштів на поточному рахунку, у касі, облік 

розрахунків з підзвітними особами, дебіторами та кредиторами. Вихідною 

інформацією є залишки грошових коштів у касі, на поточному рахунку, оборот 

по кредиту рахунку протягом періоду. Вхідною інформацією для контролю 

грошових коштів є залишок коштів у касі, на поточному рахунку, в підзвіті на 

початок періоду, надходження, витрати, повернення коштів, що об’єднується та 

використовується за єдиною класифікацією і технологією [3].  

Автоматизована обробка даних повинна забезпечити вирішення наступних 

завдань:  

- проведення безготівкових і готівкових розрахункових операцій;  

- документування операцій з руху грошових коштів та відображення їх на 

рахунках обліку; 
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- автоматизоване оброблення інформації про грошові кошти в реєстрах 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

- контроль за дотриманням касової дисципліни;  

- інвентаризація грошових коштів та відображення результатів інвентаризації 

на розрахунках обліку.  

Основна мета застосування комп’ютерної системи для обліку грошових 

коштів як складової комп‘ютерних інформаційних систем підприємства – 

забезпечити керівництво підприємства фінансовою інформацією для прийняття 

обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів використання 

грошових ресурсів. 

Операції надходження і списання коштів реєструються під час проведення 

відповідних первинних документів «Прибутковий касовий ордер» (Рис. 1), 

«Видатковий касовий ордер». 

 
Рисунок 1. Оформлення прибуткового касового ордеру у програмі «1:С 

Бухгалтерія» 

При цьому, проведений первинний документ автоматично відбиває всі 

необхідні дані в реєстрах бухгалтерського обліку журнал касових документів за 

будь-який період формується автоматично (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Автоматичне формування Журналу касових документів у 

програмі «1:С Бухгалтерія» 
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Господарські операції, пов’язані з банком і розрахунковими рахунками, в 

програмі оформлюються відповідними первинними документами (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Первинні документи з обліку банківських операцій. 

Дані про залишки коштів на рахунках у розрізі окремих грошових документів 

у хронологічному порядку подає звітна картка рахунка. На закладці Настройка 

можна задати відбір даних щодо конкретного рахунка підприємства. Зведені дані 

про рух коштів за банківськими рахунками подає звіт «Аналіз субконто по виду 

субконто банківські рахунки». Але важливіші дані про джерела і напрями руху 

коштів можна отримати у разі належної організації другого субконто, аналогічно 

аналізуючи субконто «Статті руху грошових коштів». 

Отже, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві значно збільшується 

за допомогою засобів інформатизації та автоматизації документообігу, які 

дозволяють швидко накопичувати відповідні бази даних про результати 

господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування і 

друку вихідних документів та звітів. Застосовування комп’ютерних 

інформаційних технологій для обліку грошових коштів, забезпечує його 

оперативність та сприяє зростанню платоспроможності підприємства. 
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