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айважливішим сегментом поліпшення
якості та оперативності розрахункових
операцій є удосконалення системи документування. Приведення змісту розрахункових документів у відповідність до нових умов
функціонування підприємств є нагальною проблемою, вирішення якої повинно забезпечити
правильну організацію ведення бухгалтерського
обліку розрахункових операцій на підприємстві.
З одного боку основна частина доходів та
грошових надходжень на будь-якому суб’єкті
господарювання формується під час здійснення
розрахункових операцій, а з іншого – як і
виникнення кредиторської заборгованості та
здійснення грошових видатків. Одним із завдань
керівництва є «ведення своїх справ у належному
порядку і як належить, щоб можна було без
затримки отримати будь-які свідчення як відносно
боргів, так і відносно вимог» [1]. Підсумовуючи
викладене, зазначимо, що розрахунки завжди були
і будуть предметом посиленої уваги з боку
науковців та практиків-фахівців, оскільки вони є
фундаментальною складовою та двигуном економіки держави. Тому ефективність і швидкість
документування розрахункових операцій істотно
впливає на своєчасне прийняття управлінських
рішень та ведення господарської діяльності будьякого суб’єкта господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Необхідно відзначити, що вперше електронний
документообіг почав використовуватися як в
світовій, так і в українській практиці саме для
документування розрахункових операцій (в основному в банківській сфері), при цьому, ще задовго
до перших спроб нормативного врегулювання
пов’язаних з електронним документообігом відносин. В Україні практику використання електронних документів першим увів саме Національний
банк в своєму Положенні про міжбанківські
розрахунки, затвердженому Постановою Правління Національного Банку України 8 жовтня 1998
року № 414 [2].
Визначення «електронний розрахунковий документ», яке в ньому містилося, досить довгий час
застосовувалось за аналогією для визначення
поняття «електронний документ» як загальногалузевої правової категорії, яка використовується, наприклад, при укладенні цивільно-
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правових договорів за допомогою електронних
засобів зв’язку («електронних договорів») [3].
Сьогодні проблемам застосування систем
електронного документообігу для здійснення
розрахункових операцій економічною наукою
приділяється значна увага. Так, вагомий внесок у
справу визначення економічної сутності розрахункових операцій та особливостей їх документтування внесли такі вчені як А.В. Бодюк, О.С. Височан, М.В. Корягін, А.С. Крутова, С.А. Кузнецова, В.Д. Лагутін, І.О. Лукашова, О.Ф. Мельников,
І.С. Несходовський, А.А. Новицький, А.В. Пухов,
М.І. Савлук, В.В. Скоробогатова, І.О. Трубін,
А.Г. Чумаков, А.В. Шамраєв. Разом з тим у
наукових працях недостатньо уваги приділяється
особливостям проектування складових системи
електронного документування розрахункових
операцій в умовах інформаціології суспільства. За
сучасних умов господарювання зазначене є
особливо актуальним завданням.
Метою статті є обґрунтування теоретикометодичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо проектування складових системи
електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом.
Виклад основного матеріалу дослідження
Враховуючи сучасний розвиток товарно-грошових відносин, виникнення новітніх розрахункових засобів, а, відповідно і нормативноправового регулювання розрахункових операцій з
їх використанням, як напрямок подальшого
розвитку документування та бухгалтерського
обліку розрахунків в Україні доцільно використовувати синергетичний підхід.
Досить ґрунтовне та виважене визначення
терміну «синергія», запропонував С.В. Мочерний,
за яким: «синергія – поява нової продуктивної
сили або якісно нових джерел розвитку,
підвищення ефективності діяльності в результаті
поєднання окремих частин, елементів, факторів в
єдину систему за рахунок т. зв. системного ефекту
(емерджентності)» [3]. Синергетичний підхід
передбачає комплексне врахування зв’язків різних
рівнів і форм між елементами системи, розвиток
яких посилює їх цілісність та ефективність,
можливість багатоваріантного розвитку з урахуванням статистичних і динамічних законів та
закономірностей [4].
Якщо уявити на мікрорівні економіки, що
система – це суб’єкт підприємницької діяльності,
то саме електронний документообіг створює
синергетичний ефект, поєднуючи обліково-інформаційний та обліково-аналітичний процеси в
єдину систему бухгалтерського обліку, яка є
основою управління суб’єктом господарювання,
бо саме на масивах облікової інформації
приймаються управлінські рішення.
Застосування синергетичного підходу при
проектуванні та використанні систем електронного документообігу для документування розрахункових операцій повинно забезпечувати
обов’язковість врахування впливу зовнішніх
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факторів (поява електронних грошей, інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють здійснювати розрахунки в режимі реального часу (наприклад систем «Клієнт-InternetБанк», «Клієнт-Банк», Е-банкінг), швидка зміна
валютних курсів тощо) на систему управління
суб’єктом господарювання та, відповідно, на
систему бухгалтерського обліку розрахункових
операцій. При побудові системи документування
розрахункових операцій слід виходити з того, що
вона повинна бути спроможною оперативно
реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі економічного суб’єкта,
формувати інформацію в залежності від існуючих
та можливих інформаційних потреб користуваччів [5]. При проектуванні складових системи електронного документування розрахункових операцій
за синергетичним підходом, перш за все необхідно
дослідити облікову та правову сутність розрахункового документа та розробити алгоритми їх
формування в системі електронного документообігу в нерозривному зв’язку з іншими інформаційно-комунікаційними технологіями, які забезпечують здійснення розрахункових операцій
суб’єкта господарювання як з банківськими установами так і з іншими юридичними та фізичними
особами.
Врахування нормативно-правового регулювання при розробці системи документування розрахункових операцій має неабияке значення, бо
зміст розрахункових документів, їх реквізитний
склад чітко визначаються в законодавстві
України, бо саме розрахункові операції найчастіше стають причиною претензій та судових
позовів, а правильно складені документи підтерджують виникнення юридичних прав і зобов’язань
між контрагентами та сприяють прийняттю
правильних рішень. Та й підставою для від ображення в облікових реєстрах та у звітності можуть
бути лише документи оформлені у відповідності з
юридичними нормами.
Визначення поняття розрахунковий документ
наведено в Законі України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»,
відповідно до якого – це документ встановленої
форми та змісту (касовий чек, товарний чек,
розрахункова квитанція, проїзний документ
тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання
(повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної
валюти, надрукований і зареєстрований у
встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну [6].
Враховуючи суттєву відмінність електронного
документа від традиційного паперового документа
та електронне середовище його обігу, сучасні
правові і технологічні підходи до визначення
поняття електронного розрахункового документа
мають свої особливості. Відповідно до Постанови
Національного банку України «Про затвердження
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті» електронний розрахунковий
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документ – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи
відповідні реквізити розрахункового документа,
який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами [7].
В визначенні розрахункового документа наведеного в Законі України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»
законодавці акцентують увагу на змісті та формі
документа. Проте, в системі електронного документообігу документи можуть формуватися за
формою, яка розроблена самостійно на підприємстві, а за деякими розрахунковими операціями (наприклад з використанням електронних
грошей) взагалі не розроблено спеціалізованих
форм розрахункових документів та не визначено
їх змістовне наповнення. Тому, основними інформаційними елементами електронного розрахункового документа, які відображають ознаки і
показники фактів господарської діяльності і
формують його внутрішню структуру є реквізити.
Обов’язковий реквізит електронного документта – це обов’язкові дані в електронному
документі, без яких він не може бути підставою
для його обліку і не матиме юридичної сили [8].
При цьому в Законі «Про електронні документи та
електронний документообіг» не визначено перелік
обов’язкових реквізитів електронного документа,
крім електронного підпису, лише зазначено, що
склад та порядок розміщення обов’язкових
реквізитів електронних документів визначається
законодавством. Тому, при проектуванні електронних розрахункових документів необхідно
враховувати законодавчі акти, які визначають їх
зміст, форму та реквізитний склад в паперовому
вигляді.
На початку впровадження системи електронного документообігу в господарську діяльність
суб’єкта господарювання (СГ) необхідно отримати сертифікат ключів електронного цифрового
підпису (ЕЦП) в центрі сертифікації ключів
(ЦСК). Процес отримання сертифікату ЕЦП юридичними і фізичними особами для документування розрахункових операцій в системі електронного документообігу на прикладі Акредитованого
центру сертифікації ключів «Україна», який надає
повний спектр послуг з організації захищеного
юридично значимого електронного документообігу наведено на рис. 1.
Електронний
розрахунковий
документ
відрізняється від паперового можливістю зміни
розміру. Розмір електронних документів вимірюється у байтах та може змінюватися при внесенні
поправок до їх змісту. Тому, для кожного виду
розрахункових документів доцільно створювати
облікову картку, з зазначенням реквізитного
складу, особливостями формування та підписання,
обробки, перенесення та зберігання в електронному архіві підприємства. Для перевірки розміру
розрахункового документа та внесення змін до
його змісту до облікової картки електронного

документу доцільно вносити інформацію про
кількість символів в пустій та заповненій формі,
кількість виводів документу на друк (пункт меню
«Файл» – «Властивості» – «Статистика»), кількість листів тощо. Відповідно до національного
стандарту України ДСТУ 4145-2002 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на
еліптичних кривих. Формування та перевірка»,
який описує алгоритми формування та перевірки
електронного цифрового підпису, розміри асиметричних ключів повинні складати для особистого
ключа – не менше 256 біт, а для відкритого ключа
– не менше 257 біт [9].
Важливим реквізитом електронного розрахункового документа є позначка про фіксацію
точного часу підписання документа електронним
цифровим підписом, при цьому для дотримання
розрахункової дисципліни, прискорення кругообігу коштів і зміцнення фінансового стану
підприємства момент заповнення та підписання
електронного розрахункового документа і, відповідно, здійснення платежу має бути максимально
наближеним до часу відвантаження товарів,
виконання робіт, надання послуг. Позначка про
фіксацію точного часу підписання документу
електронними цифровим підписом дає також
змогу перевірити чи розрахунковий документ є
оригіналом чи копією, та запобігти здійсненню
махінацій з грошовими коштами.
При формуванні електронних розрахункових
документів, позначка фіксування часу є необхідною, бо підтверджує наміри контрагентів
здійснити розрахункову операцію в певний
момент та визначає період виникнення та
погашення грошових зобов’язань між контрагентами. Процедура підписання розрахункового
документа електронними цифровим підписом та
нанесення позначки часу в електронний розрахунковий документ наведена на рис. 2.
Для електронних розрахункових документів
надзвичайно важливими є позначки про зміни та
доповнення документа, адже візуально довести
зміни в електронних документах набагато складніше, ніж у паперових. Такі позначки дозволяють
юридично підтвердити наявність змін чи доповнень у розрахункових документах. У них повинні
міститися наступні дані: ПІБ, код та посади осіб,
що вносили зміни чи доповнення в документ протягом всього терміну зберігання, дати та час
зміни, інформація про те, що саме було змінено чи
доповнено [10]. Інформацію про зміни, внесені до
електронних документів, доцільно наводити в
журналі реєстрації змін до електронних документів за їх видами (розрахункові, з обліку основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо)
(табл. 1). Після визначення реквізитного складу
електронних розрахункових документів необхідно
згрупувати розрахункові операції, які мають місце
в господарській діяльності суб’єкта господарювання за напрямами використання грошових коштів (рис. 3). Для упорядкування документування
розрахункових операцій на підприємстві доцільно
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розробляти уніфіковані технологічні картки обробки розрахункових документів, в яких наводити
послідовність їх оформлення, авторизації та реєстрації в рамках обліково-інформаційного процесу та проведення і перенесення до звітності в
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рамках обліково-аналітичного процесу. На рис. 4
наведена технологічна картка документування
касових операцій та операцій на поточному рахунку в банку.

Укладення договору про надання послуг ЕЦП
2 спосіб

1 спосіб

в електронному вигляді

в паперовому вигляді
підписується СГ в двох екземплярах
формується пакет супровідних документів:

ознайомлення з Електронним договором,
підписаним ЕЦП ТОВ «ЦСК «Україна»,
на сайті або в системі електронного
документообігу

Паспорт громадянина України (тільки оригінал) або інший
документ, що його замінює

І етап

Оригінал (або нотаріально завірена копія) Статуту юридичної
особи або Положення

заповнення і підписання Картки
приєднання до договору про надання
послуг електронного цифрового підпису

Копія документа, що підтверджує державну реєстрацію: або
копія свідоцтва про державну реєстрацію; або копія виписки з
ЄДР; або копія витягу з ЄДР.
Копії документів про призначення на посаду кожної особи, на
підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного
бухгалтера, співробітника)

Передача Картки приєднання до
договору про надання послуг
електронного цифрового підпису,
підписаної керівником підприємства, з
повним комплектом документів
адміністратору реєстрації

Копії документів про призначення на посаду кожної особи,
на підпис якої отримується сертифікат
Копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) та
довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної
особи, на підпис якої отримується сертифікат
Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної
особи
Довіреність - у випадку, коли за сертифікатами звертається
не керівник організації

Сплата рахунку за надання послуг ЕЦП

ІІ етап

Термін дії Сертифікатів - 2 роки

Термін дії Сертифікатів - 1 рік

Послуга
Вартість послуги, (грн.)
Клієнт
Юридична Обробка даних та видача сертифіката ключа електронного
180
цифрового підпису або печатки
особа
Обробка даних та видача сертифіката ключа електронного
144
ФОП
цифрового підпису та печатки
Обробка даних та видача сертифіката ключа електронного
ФОП
108
цифрового підпису без печатки
Додаткові послуги

96
72
54

Основні послуги

Виїзд фахівця ТОВ «ЦСК «Україна» в офіс Клієнта для
надання допомоги в генеруванні особистих ключів і
формуванні заявок на отримання Сертифікатів відкритих
ключів, доставка комплекту документів і заявок на
Сертифікацію відкритих ключів в реєстраційний центр і їх
подальша відправка в ТОВ «ЦСК «Україна»
Перевидача 1 Сертифікату у зв'язку з кадровими змінами
реквізитів, втратою/пошкодженням носія з вини Клієнта

300
грн

40 грн

Отримання від центру сертифікації Акту наданих послуг, що
підтверджує сплату за сертифікати
ІІІ етап

Вартість послуги

Формування в системі електронного документообігу заявки на
отримання відкритого ключа
Генерування особистого ключа та картки реєстрації
електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП

Реєстрація Клієнта;
формування сертифіката відкритого
ключа;
надання допомоги при генерації
особистих та відкритих ключів Клієнта
в реєстраційному центрі;
збереження закритого ключа на носій,
наданий Клієнтом;
надання надійних засобів ЕЦП

Права користувача ЕЦП
Блокувати/анулювати дію Сертифікату відкритого
ключа; поновлювати дію заблокованого Сертифікату
відкритого ключа впродовж 3 місяців з дня блокування;
отримувати відомості про анульовані і заблоковані
сертифікати відкритих ключів інших клієнтів;
отримувати підтвердження дієвості сформованої
Сертифікату відкритого ключа
отримувати консультації з питань використання ЕЦП в
офісі ТОВ "ЦСК "Україна" або по телефону

Рис. 1. Процес отримання сертифікату ЕЦП в Акредитованому центрі сертифікації ключів
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Вирахування гешзначення (стиснення
документа)

Накладення закритого
ключа ЕЦП

Значення геш-функції для
розрахункового документа
(32 байта)

Обробник геш-функції

Код ЕЦП

Вставка ЕЦП в розрахунковий документ
Обробник ЕЦП

Вирахування ЕЦП
Обробник ЕЦП

Обчислення геш-значення від електронного розрахункового документа, на які
необхідно сформувати позначку часу

Файл розрахункового
документа з ЕЦП

Формування запиту на позначку часу, який містить:
Об’єктний ідентифікатор бажаної
політики формування позначки
часу

Передача
сформованого запиту
до служби фіксування
часу ЦСК

Обчислене
геш-значення

Ідентифікатор
алгоритму
гешування

Унікальний
ідентифікатор
запиту

Необов’язкові
розширення

ПЛАТФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ АДРЕСАНТА
РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА

ПЛАТФОРМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЦЕНТРУ
СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ – СЛУЖБА ФІКСУВАННЯ ЧАСУ

Перевірка
правильності
формату запиту та
його обробка

Запит обробку не пройшов

Передача відповіді із інформацією про
відмову у формуванні позначки часу

Запит пройшов обробку

Формування позначки часу та відповіді, що
містить цю позначку

Позначка часу містить:
Об’єктний ідентифікатор політики
формування позначки часу

Геш-значення даних, для яких
було сформовано позначку

Передача розрахункового документа з
позначкою часу адресату

Серійний номер
позначки часу

Додаткову
інформацію

ЕЦП, сформований за допомогою особистого ключа служби
фіксування часу ЦСК, накладений на позначку часу

ПЛАТФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ АДРЕСАТА
РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА
Отримання
підписаного
розрахункового
документа

Обчислення геш-функції
(розшифрування документа)
Обробник геш-функції

Перевірка ЕЦП
відкритим ключем

Порівняння
геш-функції

Перевірка статусу
сертифікату ЕЦП

чинний

дійсний

не вірна
вірна

скасований чи
заблокований

не дійсний

Прийняття рішення про здійснення розрахункової операції

Рис. 2. Процедура підписання розрахункового документа

1

Платіжне
доручення

20.02.15
14.34.43

1
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Усього сторінок
після внесення змін

20.02.15
12.09.56

Номери сторінок
Змінених

Дата і час
внесення
змін

Вилучених

Дата і час
створення

Долучених

Назва документа

Замінених

Номер зміни

Таблиця 1. Журнал реєстрації змін в електронних розрахункових документах

1

Інформація
про надходження змін
(підстава,
номер
супровідного
листа)
Наказ
керівника, №
342

Посада, ПІБ
особи, що
внесла зміни

ЕЦП
особи,
що
внесла
зміни

Гол. бухг.
Смірнов
Олег
Павлович
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Вид та засіб
розрахункових
операцій

- готівкові
- безготівкові
- електронними
грошима

30 «Готівка»
31 «Рахунки в
банках»
33 «Інші кошти»
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Забезпечення повного, достовірного і
своєчасного обліку готівки і коштів та
дієвого контролю за дотриманням касової і
розрахункової дисципліни, а також за
наявністю грошей, їх збереженням і
правильним використанням

36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками»;
37 «Розрахунки з різними дебіторами»;
63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядникам»;
64 «Розрахунки за податками й платежами»;
66 «Розрахунки за виплатами працівникам»;
68 «Розрахунки за іншими операціями»

Завдання електронного документування
розрахункових операцій
Забезпечення повного, достовірного і
своєчасного обліку і контролю за всіма
видами розрахунків з різними підприємствами і організаціями, робітниками і
службовцями, фінансовими і профспілковими органами, дебіторами і кредиторами

- покупці та постачальники
- підзвітні особи
- бюджет
- працівники;
- інші кредитори й дебітори тощо
Визначення сторін розрахункової операції

Рис. 3. Організація системної обробки інформації з обліку розрахункових операцій
Меню
«Журнали»

Спеціалізований
журнал «Каса»

Підписання одиночним ЕЦП
прибуткового касового ордеру

Заповнення
діалогової форми
нового документа

Прибутковий
касовий ордер
Видатковий
касовий ордер

Підписання множинним ЕЦП
видаткового касового ордеру

Реєстрація
документів без
проведення

Приймання (видача) грошей
за касовим ордером

Реєстрація в журналі реєстрації ПКО та ВКО
Обліково-інформаційний процес
Обліково-аналітичний процес
Відображення розрахункових операцій в
Контирування касових
електронному журналі реєстрації
ордерів на кореспондуючих
господарських операцій
рахунках
Заповнення
звіту «Касова
книга»

Меню «Звіти»

Перенесення інформації про рух
готівки в Журнал 1 та Відомість
1.1

Передача касових
ордерів в бухгалтерію
підприємства

Перенесення інформації про рух
готівки в Головну книгу та
фінансову звітність

Документування касових операцій
Документування операцій на рахунках в банках
Меню
«Журнали»

Спеціалізований
журнал «Банк»

Заповнення
діалогової форми
нового документа

на основі:

Заява на акредитив; рахунок
вхідний; прибуткова накладна;
послуги сторонніх організацій
Договір, видаткова накладна,
надання послуг
Договір, видаткова накладна,
надання послуг, рахунок
Обліково-інформаційний процес

Платіжне доручення
Акредитив
Платіжна вимога
Інкасове доручення
Платіжна вимога-доручення
Підписання ЕЦП

Обліково-аналітичний процес
Банківська
виписка

Отримання інформації з банку про фактичний рух
коштів на банківському рахунку

Контирування
операцій на
кореспондуючих
рахунках

Відображення
розрахункових операцій в
електронному журналі
реєстрації господарських
операцій

Перенесення
інформації про рух
коштів в Журнал 1 та
Відомість 1.2

Передача розрахункових
документів в банк
Перенесення інформації про
рух коштів в Головну книгу
та фінансову звітність

Рис. 4. Технологічна картка документування розрахункових операцій
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Висновки
Формування та передача розрахункових
документів між контрагентами в електронному
вигляді значно впливає на швидкість та надійність
товарно-грошових відносин і підвищує якість
контрольних процедур за розміром кредиторської
та дебіторської заборгованості підприємства в
реальному часі, що сприяє зміцненню розра-

хункової дисципліни на підприємстві, дозволяє
упорядкувати роботу співробітників з розрахунковими документами, виключити можливість
втрати версій або перетину фрагментів при
одночасній роботі, скоротити час пошуку
потрібної інформації і сумарний час колективної
обробки розрахункових документів.
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