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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Необхідність комп’ютеризації бухгалтерського обліку в сучасних умовах не викликає сумнівів, оскільки сприяє 

зменшенню трудомісткості обліку, забезпечує його оперативність, дозволяє скоротити час на складання та подання 

звітності. За різними даними, витрати часу на обробку документів в умовах комп’ютеризації скорочуються від 40% до 

60 %, а пошук необхідної облікової інформації в таких умовах відбувається з витратами на 80 % часу менше. 

Крім того, одним з найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової економіки, а комп’ютеризація 

бухгалтерського обліку є запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Без цього 

неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення іноземних інвестицій [1]. 

Незважаючи на стрімкий розвиток технічного та програмного забезпечення, в процесі комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку виникає ряд проблем. 

Проблема 1. Правильне визначення завдань комп’ютеризації. Керівництво вітчизняних підприємств не завжди 

може чітко визначити потреби та сформувати результати, які планується отримати. Окреслення завдань 

комп’ютеризації, представлення бізнес-процесів, які підлягають комп’ютеризації – це все повинно відповідати 

реальним потребам підприємства. Саме тому при виборі програмного забезпечення для ведення бухгалтерського 

обліку велику роль відіграє консультування зі сторони його розробників та розповсюджувачів. 

Проблема 2. Підготовка кваліфікованих кадрів. Незважаючи на те, що сьогодні складно уявити хоча б одне 

підприємство, на якому б не була комп’ютеризована хоча б одна ділянка обліку (хоча б складання та подання 

податкової звітності), проблема пошуку кваліфікованих кадрів стоїть досить гостро. Для забезпечення ефективності 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку необхідна організація навчання для співробітників, які стануть 

користувачами програми, або пошук більш кваліфікованих кадрів. Крім того, до навчання співробітників на 

підприємстві залучається існуючий персонал, який передає свій досвід та навики. В умовах високої плинності кадрів 

такий зв'язок може бути втрачений. В рамках даної проблеми найбільші ризики пов'язані зі зниженням ефективності 

комп'ютеризації бухгалтерського обліку підприємства та з проблемами адаптації обраної програми персоналом 

підприємства, враховуючи віковий ценз, психологічну здатність до швидкого реагування цін, готовністю 

автоматизувати звичні процеси та методи ведення обліку [2, с. 354]. Вважаємо, що дане питання також повинно 

частково вирішуватися і на державному рівні. В навчальних закладах слід більше уваги приділяти вивченню 

предметів, пов’язаних з прикладним аспектом ведення бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації, враховуючи 

найбільш поширені програмні продукти.  

Проблема 3. Часті зміни нормативних документів, які регулюють питання ведення обліку та складання звітності. 

Дана проблема пов’язана частково з попередньою, адже висовує вимоги до працівників в частині вміння вносити 

зміни до програмного забезпечення. Звичайно, що для вирішення цієї проблеми слід віддавати перевагу програмних 

продуктам, які характеризуються гнучкістю і високою здатністю відображати зміни зовнішніх умов.  

Проблема 4. Висока вартість програмного забезпечення та його супроводу. Навіть якщо підприємство і зможе 

придбати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, слід зважати, що для його супроводу також 

слід враховувати на значні фінансові витрати.  

Проблема 5. Якщо комп’ютеризація здійснювалася залученими фахівцями, які спеціалізується в даній сфері, то у 

випадку відмови від консультанта, проблемою може стати забезпечення підтримки. Оскільки ведення бухгалтерського 

обліку безперервно, а надання звітності до податкових органів обов'язково, доцільно наявність на підприємстві  

працівника, відповідального за підтримку і подальший розвиток комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку. 

Наведені проблемні питання комп’ютеризації бухгалтерського обліку можуть стати причиною збільшення витрат 

на впровадження комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку, відсутності економічного ефекту від її 

впровадження, а також отримання негативного ефекту. Саме тому перед впровадженням доцільно їх ретельно вивчити 

та усунути.  
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