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НАПРяМи зАБезПечеННя НАлежНОГО РІВНя яКОСТІ  
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У статті обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень в напрямі забезпечення 
належного рівня якості облікової системи підприємства в контексті розвитку проблематики орга-
нізації обліку. Обґрунтовано роль якості бухгалтерського обліку шляхом удосконалення якісного 
рівня системи організації обліку. Вдосконалено і обґрунтовано модель успіху якості комп’ютерної 
системи бухгалтерського обліку. Ідентифіковано дві основні причини необхідності забезпечення 
якості бухгалтерської інформаційної системи. Проведено аналіз наявних підходів до виділення 
критеріїв оцінки якості інформаційних систем обліку. Виділено два базових підходи до розуміння 
якості інформаційних систем обліку (структурний, процесний), які можуть бути використані для 
підвищення якісного рівня системи організації обліку на підприємстві. Обґрунтовано напрями 
забезпечення належного рівня якості бухгалтерських інформаційних систем у розрізі їх структур-
них елементів та в розрізі їх основних процесів.

Ключові слова: облік, якість, якісний підхід, якість у бухгалтерському обліку, якість облікової 
інформації, організація обліку.

В статье обоснована необходимость проведения научных исследований в направлении обес-
печения надлежащего уровня качества учетной системы предприятия в контексте развития про-
блематики организации учета. Обоснована роль качества бухгалтерского учета путем усовершен-
ствования качественного уровня системы организации учета. Усовершенствована и обоснована 
модель успеха качества компьютерной системы бухгалтерского учета. Идентифицированы 
две основные причины необходимости обеспечения качества бухгалтерской информацион-
ной системы. Проведен анализ существующих подходов к выделению критериев оценки каче-
ства информационных систем учета. Выделены два базовых подхода к пониманию качества 
информационных систем учета (структурный, процессный), которые могут быть использованы 
для повышения качественного уровня системы организации учета на предприятии. Обоснованы 
направления обеспечения надлежащего уровня качества бухгалтерских информационных сис-
тем в разрезе их структурных элементов и в разрезе их основных процессов.

Ключевые слова: учет, качество, качественный подход, качество в бухгалтерском учете, каче-
ство учетной информации, организация учета.

Бухга лтер Ський оБлік, ана ліз та аудит

Постановка проблеми. Одним із можливих 
напрямів забезпечення якості фінансової звіт-
ності є розвиток організації обліку на підпри-
ємстві на основі використання характеристик 
якісного підходу. Реалізація цього напряму 
передбачає розгляд системи бухгалтерського 
обліку як об’єкта управління, функціонування 
якої має бути налагоджене таким чином, що 
сприятиме забезпеченню генерування якісної 
облікової інформації. Згідно з даним напрямом, 
основний акцент робиться на дослідження про-
блематики якості облікової системи, а не лише 
на якості її основного продукту – обліковій 
інформації, внаслідок чого значно розширю-
ється коло факторів, які підлягають вивченню.

Питання організації обліку розглядалися 
вченими у сфері бухгалтерського обліку з 

моменту його виникнення (XV ст.), оскільки для 
досягнення поставлених керівництвом цілей 
необхідно було забезпечити ефективну взаємо-
дію суб’єктів ведення обліку з користувачами 
облікової інформації, передусім із власниками. 
Значна увага питанням організації обліку також 
приділялася в моменти докорінної трансфор-
мації економічної системи держави, яка накла-
дала значний відбиток на розвиток національ-
ної системи обліку, що спостерігалося як під 
час формування системи обліку в Радянському 
Союзі (перехід від ринкової економіки непу до 
планової економіки), так і під час формування 
системи обліку в незалежній Україні (перехід 
від планової економіки до ринкової). Водночас 
формування організації обліку як окремого 
напряму наукових досліджень у вітчизняних 
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дослідників відбулося лише в середині ХХ ст., 
що було викликано розвитком великих підпри-
ємств у СРСР та застосуванням на них елек-
тронно-обчислювальних машин, які давали 
змогу значно полегшити процедурні аспекти 
здійснення обліку. Зокрема, з’явилася значна 
кількість наукових публікацій, присвячених 
науковому обґрунтуванню ефективності засто-
сування автоматизованих систем обліку та 
економічного аналізу на підприємствах різних 
галузей, необхідності виділення автоматизо-
ваних робочих місць бухгалтерів та аналітиків, 
виділення окремих комп’ютеризованих підсис-
тем обліку та економічного аналізу.

Порівняно з методологічними питаннями 
бухгалтерського обліку нині науковцями в 
дисертаційних та монографічних досліджен-
нях приділяється незначна увага концептуаль-
ним аспектам організації обліку. Здебільшого 
питання організації обліку вивчаються в кон-
тексті досліджень окремих об’єктів бухгалтер-
ського обліку: витрат, фінансових результа-
тів, основних засобів, нематеріальних активів, 
виробничих запасів тощо. Внаслідок цього 
особливої уваги потребує пошук можливих 
напрямів забезпечення належного рівня якості 
облікової системи підприємства в контексті 
розвитку проблематики організації обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розроблення наукових засад орга-
нізації обліку та формування шляхів її подаль-
шого розвитку присвячено дослідження 
В.П. Завгороднього, С.В. Івахненкова, Л.М. Кра-
маровського, М.В. Кужельного, С.О. Левиць-
кої, В.Ф. Максимової, Л.С. Скакун, В.В. Сопко, 
В.М. Рожелюк, В.А. Шпака та ін.

Метою дослідження є ідентифікація та 
обґрунтування основних напрямів забезпе-
чення належного рівня якості облікової сис-
теми підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки якісний підхід дає змогу встановити 
рівень придатності різних об’єктів дослідження 
облікової науки встановленим вимогам корис-
тувачів облікової інформації, його також вико-
ристовують під час вивчення проблематики у 
сфері організації обліку. Водночас серед уче-
них нині відсутній єдиний підхід, який дав би 
змогу однозначно встановити, що слід розу-
міти під поняттям «якісна організація обліку». 
Так, на думку В.М. Рожелюк, основою якісної 
організації бухгалтерського обліку є встанов-
лення базових правил її формування. У цьому 
контексті слід акцентувати увагу на принци-
пах як ключовому їх атрибуті [1, с. 113]. Таким 
чином, на думку автора, для підвищення якості 
організації обліку більшу увагу слід приділяти 
не її змістовним аспектам, а процедурним 

аспектам її здійснення, зокрема системі прин-
ципів, які мають обов’язково враховуватися під 
час формування системи організації обліку на 
підприємстві.

Поряд із поняттям «якісна організація 
обліку» деякі вчені відзначають, що система 
організації обліку має бути впорядкова-
ною (А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко [2, с. 5], 
Ф.Ф. Бутинець та ін. [3, с. 40]), оптимальною 
(В.В. Сопко, В.П. Завгородній [4, с. 4]) або 
раціональною (Н.М. Бондаренко [5, с. 12],  
М.Ю. Карпушенко [6, с. 7] М.В. Кужельний, 
С.О. Левицька [7, с. 17]). Це є свідченням того, 
що значна кількість вітчизняних учених вико-
ристовує також й інші підходи до оцінки ефек-
тивності побудови системи організації обліку 
на підприємстві. Однак ураховуючи відсут-
ність розроблених методологічних засад у 
таких підходах порівняно з якісним підходом 
(ISO 9001, TQM та ін.), пріоритетним уважаємо 
необхідність застосування останнього.

Доцільність виділення окремих підходів до 
оцінки якості облікової інформації та оцінки 
якості всієї облікової системи підприємства 
у фаховій науковій літературі було вперше 
обґрунтовано проф. Л.М. Крамаровським та 
В.Ф. Максимовою, на думку яких якість бухгал-
терського обліку подібно до дослідження якості 
виробництва повинна визначатися окремо, 
через виділення двох складників: 1) якості про-
цесу ведення бухгалтерського обліку; 2) якості 
облікової інформації [8, с. 9]. І хоча процес 
ведення обліку автори не прирівнювали до 
процесу організації обліку, вони останній ува-
жали одним із його основних показників. На 
думку авторів, щоб забезпечити регламен-
товану якість досліджуваного процесу, необ-
хідно виконати низку передумов правильної та 
раціональної організації обліку об’єктів вироб-
ничо-господарської діяльності [8, с. 14]. Таким 
чином, забезпечення належної якості системи 
організації обліку забезпечує підвищення 
якості бухгалтерського обліку в цілому і фінан-
сової звітності зокрема, що також підтверджу-
ють сучасні зарубіжні дослідники (В. Делоун, 
Е. Маклін [9, с. 66], І.С. Сачер, А. Олуіч [10, с. 118], 
А. Сусанто [11, с. 3999]).

У зарубіжній фаховій літературі з інфор-
маційних систем такий підхід називається 
«Модель успіху інформаційних систем В. Дело-
уна та Е. Макліна», яка в контексті системи бух-
галтерського обліку може бути представлена 
так (рис. 1).

Вищенаведена модель (рис. 1) передбачає, 
що задоволення потреб користувачів обліку 
забезпечується лише за умови одночасного 
забезпечення належного рівня якості обліко-
вої інформаційної системи та якості обліко-
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вої інформації. Якщо якість облікової системи 
стосується технічних аспектів її функціону-
вання (точність та ефективність системи збору, 
обробки та передачі інформації), то якість 
облікової інформації стосується семантичних 
аспектів успіху, тобто змістовного наповнення 
облікової методології, у результаті застосу-
вання якої забезпечується формування облі-
кової інформації. У результаті задоволення 
потреб користувачів за допомогою цієї моделі 
можна прослідкувати вплив на конкретних 
суб’єктів прийняття управлінських рішень (вну-
трішніх або зовнішніх), які можуть мінімізувати 
свої інформаційно-управлінські ризики, та на 
зміни стану та результатів господарської діяль-
ності підприємства як внутрішнього користу-
вача або зовнішніх користувачів, якими можуть 
прийматися рішення щодо розміщення капіталу 
шляхом інвестування або надання в позику.

Значна кількість учених, які вивчають про-
блематику комп’ютеризації облікових про-
цедур на підприємстві за допомогою вико-
ристання сучасних інформаційних систем і 
технологій, використовує якісний підхід для 
обґрунтування ефективності інструментів, 
що дають змогу організувати облікову сис-
тему підприємства. Вони зазначають про 
необхідність підвищення якісного рівня сис-
теми обліку, пропонуючи внести низку змін у 
наявні теоретичні та методичні засади бухгал-
терського обліку. В основу своїх поглядів вони 
покладають припущення, що якість фінансової 
звітності як кінцевого обліково-інформацій-
ного продукту напряму залежить від якості 
системи організації обліку. Зокрема, дану 
тезу підтверджує О.В. Дорохова, зазначаючи, 
що збільшення кількості та якості бухгалтер-
ської та управлінської інформації, підвищення 
аналітичності обліку, можливості отримання 
інформації в різних розрізах можливо тільки 
за автоматизованої форми ведення обліку [12, 
с. 4]. Однак для одержання якісної облікової 
інформації в умовах інтеграції інформацій-
них підсистем недостатньо лише забезпечити 
комп’ютеризацію облікових процедур, а необ-
хідно виконати цілу низку ініціатив із побу-

дови якісної системи організації обліку в умо-
вах комп’ютеризації діяльності підприємства.

Комп’ютерні системи бухгалтерського 
обліку не з’являються на підприємстві самі по 
собі або в результаті придбання спеціалізо-
ваного програмного продукту. Вони впрова-
джуються в результаті вивчення особливостей 
господарської діяльності підприємства та на 
основі врахування його ресурсного забезпе-
чення (фінансового, трудового, технічного, тех-
нологічного тощо) для створення нової інфор-
маційної системи або вдосконалення наявної. 
Такі системи є сукупністю різних видів ресур-
сів (матеріальних, нематеріальних (програм-
них, організаційних, мережевих), людських), 
які використовуються для збору, класифікації 
і трансформації облікових даних в облікову 
інформацію, що підлягає збереженню, нако-
пиченню та передачі заінтересованим групам 
внутрішніх і зовнішніх користувачів для при-
йняття різних видів рішень, координації діяль-
ності та контролю, аналізу наявних проблем, 
візуалізації складних завдань та досягнення 
поставлених цілей. 

В окремих випадках упроваджені на підпри-
ємствах комп’ютерні системи бухгалтерського 
обліку можуть не забезпечувати формування 
якісної облікової інформації, оскільки під час 
їх розроблення не були використані найбільш 
ефективні та перевірені часом методи, техніки 
та принципи створення інформаційних систем. 
Особливо яскраво подібна ситуація спостеріга-
ється на малих підприємствах, де порівняно з 
великими використовуються облікові дані, що 
не підлягають аудиту та можуть значно викрив-
ляти показники фінансової звітності, збільшу-
ючи ризики прийняття неефективних управлін-
ських рішень. Таким чином, якщо такі системи 
не забезпечують формування якісної інфор-
мації, то їх можна вважати безкорисними, 
оскільки вони не створюють передумови для 
підвищення ефективності управління, а є лише 
засобом уведення в оману її користувачів. 

Необхідність забезпечення якості бухгал-
терської інформаційної системи обґрунтову-
ється двома основними причинами: забез-

Якість 
облікової системи

Якість 
облікової інформації

Використання

Задоволення
користувачів

Вплив на 
суб’єктів 

прийняття 
рішень

Вплив на 
діяльність 

підприємства

Рис. 1. Модель успіху якості комп’ютерної системи бухгалтерського обліку
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печенням потреб менеджменту підприємства 
для здійснення управління ним; відображен-
ням результатів діяльності підприємства для 
власників капіталу (інвесторів, позичальників). 
У контексті двох виділених причин авторами 
обґрунтовуються більш деталізовані причини, 
які розкривають окремі аспекти якості бух-
галтерських інформаційних систем в окремих 
обставинах і для конкретних видів користу-
вачів. Наприклад, на думку Дж. Маклеода та 
Дж. Шелла, якість бухгалтерської інформацій-
ної системи слід розглядати як інструмент для 
досягнення оперативного контролю довго-
строкових стратегічних програм, що є одним із 
ресурсів підприємства, який використовуються 
керівниками для отримання стратегічних, так-
тичних і оперативних переваг [13, c. 29].

Якщо раніше, до наростання глобаліза-
ційних процесів в економіці, під час розро-
блення бухгалтерських інформаційних систем 
основна увага спрямовувалася на реалізацію 
другої причини та передбачала необхідність 
формування фінансової звітності, то нині від-
булася поступова переорієнтація в напрямі 
реалізації другої причини. У сучасному мінли-
вому бізнес-середовищі задоволення внутріш-
ніх потреб користувачів облікової інформації 
стає все більш важливим для забезпечення 
ефективного функціонування підприємства, 
що зумовлює необхідність інтеграції наявних 
інформаційних підсистем в єдину систему, що 
зменшуватиме випадки дублювання інформації 
та конфлікти між підсистемами під час форму-
вання управлінської звітності. Можливість роз-
поділеної обробки даних, поширення Інтернет-
технологій та наявність мережевого доступу до 
баз облікових даних сформували передумови 
для ефективного функціонування географічно 
віддалених підрозділів підприємства. За таких 
умов особливого значення набуває процес під-
готовки внутрішньої звітності щодо різних видів 
господарських операцій таких підрозділів, яка 
має формуватися в режимі реального часу та 
враховувати особливості потреб менеджменту, 
що виникають у процесі прийняття різних видів 
управлінських рішень (оперативних, тактичних, 
стратегічних). В умовах сьогодення одним із 
показників якості бухгалтерських інформацій-
них систем є максимальне зменшення відстані 
між часом обробки облікових даних та їх відо-
браженням в системі управлінської звітності 
підприємства.

Нині існує значна кількість підходів, які 
виділяються вченими, стосовно розуміння 
сутності якості інформаційних систем обліку 
та її характеристик (вимірів, параметрів, інди-
каторів тощо). Залежно від обраного підходу 
може бути сформульовано власне трактування 

поняття «якість бухгалтерської інформаційної 
системи». Так, Р.М. Стейр та Дж.В. Рейнолдс 
зазначають, що якість інформаційних сис-
тем може вимірюватися за допомогою таких 
показників, як гнучкість, ефективність, доступ-
ність та своєчасність [14, с. 57], а на думку 
К.С. Лаудона та Дж.П. Лаудон, вимірювання 
якості інформаційної системи може бути зро-
блено за обсягом, часом, вартістю, якістю та 
ризиком [15, с. 530–531]. Проф. К. Воронова 
виявила такі критерії якості в роботі бухгалте-
рії: 1) достовірність ведення регістрів бухгал-
терського обліку (правильність); 2) своєчас-
ність формування податкової та управлінської 
звітності (швидкість); 3) повнота відомостей у 
бухгалтерської та податкової звітності (обсяг) 
[16]. І.С. Сачер, А. Олуіч основним критерієм 
якості бухгалтерської інформаційної системи 
визначають рівень її інтегрованості з іншими 
інформаційними підсистемами [10, с. 119], а 
Р.І. Мачуга – функціональні, технічні, комер-
ційні та ергономічні критерії [17, с. 358]. Відпо-
відно, вчені пропонують використовувати різні 
набори критеріїв для оцінки якості бухгалтер-
ських інформаційних систем на підприємстві. 
На нашу думку, для створення дієвого інфор-
маційного забезпечення організації облікової 
системи на підприємстві слід використову-
вати не безсистемний набір критеріїв, виділе-
них за різними класифікаційними ознаками, а 
базові підходи до розуміння якості, які дають 
змогу об’єднати певний набір критеріїв у сис-
тему, які є взаємопов’язаними між собою та 
доповнюють один одного. Це обґрунтовується 
також тим, що якість бухгалтерської інформа-
ційної системи слід розглядати як інтегрований 
показник, що складається із взаємопов’язаних 
між собою елементів, які гармонійно взаємо-
діють між собою, підвищуючи ефективність та 
результативність під час досягнення визначе-
них цілей. Можна виділити два таких базових 
підходи – структурний та процесний, які можуть 
бути використані для підвищення якісного рівня 
системи організації обліку на підприємстві.

І. Структурний підхід до розуміння якості 
бухгалтерських інформаційних систем базу-
ється на їх трактуванні як сукупності різних 
видів ресурсів: людей, даних, інструктивної 
інформації, програмного забезпечення, тех-
нічних пристроїв, комунікаційних взаємодій та 
стандартизованих процедур. За умови забезпе-
чення належного рівня якості кожного із виді-
лених структурних елементів можна говорити 
про можливість забезпечення якісного функ-
ціонування всієї облікової системи. Напрями 
забезпечення належного рівня якості бухгал-
терських інформаційних систем у розрізі їх 
структурних елементів наведено в табл. 1.
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Дотримання виділених напрямів (табл. 1) 
сприятиме підвищенню загального рівня якості 
бухгалтерської інформаційної системи підпри-
ємства.

ІІ. Процесний підхід передбачає розгляд бух-
галтерської інформаційної системи в контексті 
таких трьох основних послідовних процесів, які 
здійснюються суб’єктами ведення обліку, як: 
обробка вхідних даних (збір, первинне узагаль-
нення); перетворення даних на інформацію 
(класифікація, запис, трансформація); форму-
вання вихідної інформації (збереження, уза-
гальнення, передача). Процес обробки вхідних 
даних передбачає контроль збору первинних 
даних та їх групування і консолідацію за допо-
могою первинних документів (разових, нако-
пичувальних, зведених). Процес перетворення 
облікових даних на інформацію передбачає їх 
перевірку та методологічну обробку (оцінку, 
калькулювання, рахунки, подвійний запис, 
балансування). Процес формування вихідної 
інформації передбачає таку обробку інфор-
мації, її накопичення та розміщення в спеціалі-

зованих сховищах, яка дає змогу забезпечити 
генерування бухгалтерської звітності в даний 
момент часу та створює можливість для їх гене-
рування в майбутньому за умов виникнення 
такої потреби. 

У сукупності вищенаведені процеси ста-
новлять технологічний процес перетворення 
облікових даних на інформацію, що нада-
ється користувачам у вигляді показників бух-
галтерської звітності в різній формі (паперо-
вій, електронній, он-лайн тощо). Водночас 
основний акцент під час дослідження такого 
процесу має бути здійснений не лише на 
якість вхідних облікових даних, а на забез-
печення якості вихідної облікової інформа-
ції. За умови забезпечення належного рівня 
якості кожного із виділених процесів можна 
говорити про можливість забезпечення якіс-
ного функціонування всієї облікової системи 
підприємства. Напрями забезпечення належ-
ного рівня якості бухгалтерських інформа-
ційних систем у розрізі їх основних процесів 
наведено в табл. 2.

Таблиця 1
Напрями забезпечення належного рівня якості бухгалтерських інформаційних систем  

у розрізі їх структурних елементів
Структурні елементи 

бухгалтерських 
інформаційних систем

деталізація 
структурних елементів

Напрями забезпечення  
належного рівня якості

Люди Суб’єкти ведення обліку

Підвищення професійної кваліфікації та 
етичної поведінки, навчання користувачів 
інформаційних систем одночасної обробки 
даних, що надійшли з інших підсистем

Дані Вхідні первинні 
документи

Забезпечення відповідності та адекватності 
даних з первинних документів господар-
ській діяльності підприємства

Інструктивна інформація Інструкції, рекомендації
Забезпечення відповідності інструктивної 
інформації специфічним особливостям гос-
подарської діяльності підприємства

Програмне 
забезпечення

Бухгалтерські 
комп’ютерні програми

Використання сучасного (морально не 
застарілого) ліцензійного, сертифікова-
ного програмного забезпечення, яке може 
бути удосконалене у випадку зміни потреб 
користувачів

Технічні пристрої
Комп’ютерна техніка, 

засоби зв’язку, 
мережеві пристрої

Використання технічних пристроїв, що 
відповідають системних та ергономічним 
вимогам суб’єктів ведення обліку та володі-
ють достатнім рівнем надійності

Комунікаційні взаємодії

Інтеграція із іншими 
інформаційними 
системами або 
підсистемами

Впровадження інтегрованих інформаційних 
систем ERP-класу, які забезпечують безпе-
решкодний обмін інформацією між різними 
підсистемами (планування, контроль, еко-
номічний аналіз, фінанси тощо)

Стандартизовані 
процедури

Внутрішні стандарти 
ведення обліку

Забезпечення відповідності загальноприй-
нятим вимогам до внутрішньої стандар-
тизації облікових процедур, розроблених 
провідними професійними організаціями 
(AICPA, ACCA, CIMA тощо)
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У контексті даного підходу (табл. 2) якість 
бухгалтерської інформаційної системи є інте-
гральним показником, що залежить від якості 
обробки вхідних даних, якості перетворення 
даних на облікову інформацію та якості форму-
вання вихідної облікової інформації у вигляді 
бухгалтерської звітності.

Висновки з проведеного дослідження. 
У сучасних умовах розвитку бухгалтерського 
обліку як практичної діяльності, що характеризу-
ються широким застосуванням інформаційно-
комп’ютерних та мережевих технологій, вини-
кла потреба в необхідності пошуку напрямів 
забезпечення належного рівня якості облікової 
системи підприємства. Оскільки серед учених 

відсутня єдність в підходах стосовно того, на 
основі використання яких критеріїв слід оці-
нювати якість бухгалтерських інформаційних 
систем, було запропоновано використовувати 
комплексні підходи – структурний та процес-
ний, які дають змогу об’єднати певний набір 
критеріїв у систему, що є взаємопов’язаними 
між собою та доповнюють один одного.

Згідно зі структурним підходом для забезпе-
чення належного рівня якості облікової системи 
необхідно вдосконалювати процес функціо-
нування її окремих деталізованих структурних 
елементів (суб’єкти ведення обліку; вхідні пер-
винні документи; інструкції, рекомендації; бух-
галтерські комп’ютерні програми; комп’ютерна 

Таблиця 2
Напрями забезпечення належного рівня якості бухгалтерських інформаційних систем  

у розрізі їх основних процесів
Основні процеси 
бухгалтерських 

інформаційних систем
деталізація процесів Напрями забезпечення належного рівня якості

Обробка вхідних даних

Збір
Забезпечення суцільного і достовірного відо-
браження господарської діяльності за допомо-
гою первинних документів

Первинне узагаль-
нення

Групування і консолідація первинних докумен-
тів у розрізі загальноприйнятих і законодавчо 
визначених класифікацій, використання елек-
тронних документів

Перетворення даних на 
інформацію

Класифікація

Розроблення робочого плану рахунків, що від-
повідає особливостям господарської діяльності 
підприємства та особливостям системи управ-
ління (необхідна кількість рівнів аналітичного 
обліку)

Запис

Удосконалення процедури обробки і верифі-
кації господарських операцій та здійснення 
бухгалтерських проведень в інформаційній 
системі за допомогою систем автоматичного 
контролю, фільтрації даних з інших підсистем, 
електронного підпису та використання клауд-
комп’ютерних технологій

Трансформація

Дотримання наявних правил ведення обліку та 
дотримання етичної поведінки під час реалізації 
професійних суджень у рамках облікової полі-
тики підприємства

Формування вихідної 
інформації

Збереження
Створення баз даних облікової інформації, що 
зберігаються на спеціалізованих серверах, із 
обов’язковим резервуванням архівних копій

Узагальнення

Формування різних видів бухгалтерської звіт-
ності (управлінської, сегментної, фінансової, 
інтегрованої) в необхідних форматах з ураху-
ванням зростаючих змістовних потреб користу-
вачів (на необхідному рівні агрегації облікової 
інформації)

Передача

Використання сучасних засобів оприлюднення 
бухгалтерської звітності (онлайн-звітність, 
розроблення спеціалізованих інформаційних 
ресурсів) для зовнішніх користувачів та мож-
ливість обмеженого інтранет-доступу в межах 
ERP-системи для внутрішніх користувачів
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техніка, засоби зв’язку, мережеві пристрої; інтеграція з іншими інформаційними системами або 
підсистемами; внутрішні стандарти ведення обліку). За процесним підходом для забезпечення 
належного рівня якості облікової системи необхідно вдосконалювати процес функціонування її 
окремих деталізованих процесів (збір; первинне узагальнення; класифікація; запис; трансфор-
мація; збереження; узагальнення; передача).

Перспективою подальших наукових досліджень є вдосконалення організації обліку шляхом 
застосування інструментів, використання яких сприятиме підвищенню якісного рівня облікової 
системи підприємства, зокрема «Теорії обмежень систем», «Концепції заощадливого обліку (lean 
accounting)», «Системи менеджменту якості».
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Plakhtii T.F.

WAYS OF ENSURING A PROPER LEVEL OF ACCOUNTING SYSTEM 
QUALITY AT THE ENTERPRISE: ORGANIZATIONAL ASPECT

Since qualitative approach enables to determine the level of suitability of different research objects 
of accounting science to the established requirements of accounting information users, today it is also 
used when studying problem issues in the field of accounting organization.

The necessity of researches aimed at ensuring a proper level of the accounting system quality at 
the enterprise in the context of problem issues of accounting organization is substantiated. The role 
of improvement of accounting quality through the enhancement of the quality level of the accounting 
system organization is grounded.
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Бухга лтерський оБлік, ана ліз та аудит

In current terms of accounting practice characterized by widespread use of information-computer 
and network technologies there has appeared the need to search for the directions ensuring proper 
quality of the accounting system of the enterprise. Since researchers have no common approach to the 
criteria that should be used to assess the quality of accounting information systems, it has been pro-
posed to use integrated approaches, namely structural and process ones that enable to combine a set 
of criteria in the system that are interrelated and complement each other.

According to a structural approach to maintaining the quality of the accounting system it is appropri-
ate to improve the process of functioning of its certain detailed structural elements (subjects of account-
ing, incoming original documents, guidelines, recommendations; accounting computer software; 
computer equipment, means of communication, network devices, integration with other information 
systems or subsystems, internal accounting standards). According to the process approach to main-
taining the quality of the accounting system the process of functioning of detailed individual processes 
(collection, initial generalization, classification, recording, transformation, conservation, generalization, 
transfer) must be improved.

Key words: qualitative approach, quality in accounting, quality of accounting information, accounting 
organization.


