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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ
За сучасних умов ведення бізнесу організація бухгалтерського обліку є важливою для отримання
правдивої і достовірної картини фінансового та майнового стану підприємства. Під час організації
обліку на підприємстві слід брати до уваги специфіку діяльності компанії. Багато елементів
організації обліку такі, як складання фінансових звітів, методи інвентаризації та схеми
документообігу, є конвергентними у всіх галузях. Крім того, організація бухгалтерського обліку
змінюється разом із технологічним прогресом, комп’ютеризацією облікової роботи, розвитком
міжнародних зв’язків у бізнесі тощо. Все це вимагає пошуку нових рішень в сфері організації
інформаційної системи бухгалтерського обліку.
Варто зазначити, що теперішніх умов ведення бізнесу, зокрема за сучасного економічного та
політичного становища в країні, для підприємців актуальним стає посилення контролю за
економічними та фінансовими показниками, а також планування майбутніх економічних подій.
Всьому цьому сприятиме правильна та ефективна організація бухгалтерського обліку в умовах
компютеризації.
Організація бухгалтерського обліку є важливою ланкою у попередженні негативних наслідків для
діяльності підприємства, що стало надзвичайно важливим інструментом під час управління бізнесом.
Це дозволяє реалізувати процес збору та накопичення інформації в обліку з метою оцінки поточного
фінансового стану, виявлення майбутніх можливостей для розвитку діяльності підприємства,
попередження можливих фінансових проблем у майбутньому. Саме правильна організація обліку в
умовах компютеризації сприяє ідентифікації та попередженню загроз для майбутньої діяльності
фірми.
Проблема отримання якісної інформації в короткі терміни залежить, насамперед, від організації
бухгалтерського обліку. Практика доводить, що відносно важко створити нове підприємство, але
залишатись у бізнесі та досягти успіху – це теж нелегко, оскільки потрібні ефективне управління
фінансами та постійна швидка та точна оцінка ситуації на підприємстві. Тому ефективна організація
бухгалтерського обліку для підприємств стає простим інструментом раннього попередження
негативних наслідків та оцінки фінансової ситуації підприємства. Широке використання
інформаційних технологій на сьогодні є найважливішою тенденцією з точки зору інформаційного
обліку, такого необхідного для ефективного функціонування окремих суб’єктів господарювання і
цілих економічних систем.
Аналіз останніх тенденцій та технологічних досягнень ринку інформаційних технологій дозволяє
стверджувати, що навіть найсучасніші інтегровані системи управління бізнесом не повністю
задовольняють інформаційні потреби керівництва та вимагають використання додаткових
інструментів для повного автоматизації процесу отримання інформації у системі бухгалтерського
обліку. Сучасні інтегровані системи управління бізнесом вимагають доповнення електронними
системами документообігу та інструментами для автоматизації процесу формування фінансової та
управлінської звітності. Сучасний інтегрований облік вимагає повної автоматизації, а також
використання відповідних ІТ-інструментів, починаючи від процесу реєстрації документів і
закінчуючи процесом формування звітності.
Таким чином, основними напрямами ефективної комп’ютеризації бухгалтерського обліку на
підприємствах України є:
1) вибір оптимального програмного забезпечення з врахуванням специфіки та особливостей
ведення обліку конкретного суб’єкта господарювання;
2) аналіз та оцінка ефективності використання інформаційних систем з врахуванням вимог
управлінського персоналу;
3) подолання ризиків, пов’язаних усуненням психологічних і професійних бар’єрів персоналу
шляхом підвищення кваліфікації та проведення відповідного навчання персоналу.

