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ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРА ЯК ОСНОВНОГО СУБ’ЄКТА 

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ НА ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ 
 

З січня по липень 2018 роки кількість фахівців в сфері ІТ зросла на 2913 осіб 

(5,8%) в топ-50 і на 2252 (5,8%) в топ-25 в порівнянні з другим півріччям 2017 

року. Темпи зростання топ-25 майже такі ж, що і в першому півріччі 2017 року ‒ 

5,8% проти 6,2% [3].  

Бухгалтерські послуги для IT-сфери актуальні, оскільки можливості цих 

послуг безмежні в буквальному сенсі. У 2017 році в Києві представники платіжної 

системи Payoneer заявили, що Україна займає 6 місце в світі в сфері IT-послуг [1]. 

Стрімкий розвиток ІТ-технологій в Україні зумовлює необхідність приділення 

значної уваги управлінню діяльністю підприємств цієї сфери, зокрема і щодо 

організації та ведення бухгалтерського обліку. Адже від оперативності подання 

звітності залежить якість рішень, які приймає управлінський персонал. Позитивні і 

негативні показники у звітності впливають на рішення значної кількості суб’єктів. 

На результати звертають увагу інвестори, які вкладають грошові кошти в ці 

підприємства. Саме тому керівництво ІТ-підприємств зацікавлене в підборі 

висококваліфікованих облікових працівників. 

Проаналізувавши оголошення щодо пошуку облікового персоналу для ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах в сфері ІТ, можемо констатувати високі 

вимоги, які висуваються на сучасному етапі до претендентів на дану посаду. Це не 

тільки досвід роботи саме в цій сфері, але й володіння знаннями щодо специфіки 

надання ІТ-послуг та створення ІТ-продукту, термінологією, професійним сленгом.  

До типових помилок, які допускають бухгалтери з недостатнім досвідом 

роботи в сфері ІТ, можемо віднести: 

‒ неправильний облік нематеріальних активів; 

‒ незадокументований облік витрат ІТ-підприємства;  

‒ замість обліку та оподаткування доходів від надання інтелектуальної 

власності, облік доходів від продажів програмних продуктів [2]. 

Крім того, слід зазначити, що виконання обов’язків ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах в сфері ІТ також певним чином впливає на бухгалтера, 

модулюючи його звички та певні навики в роботі, серед яких до основних 

віднесемо:  

1. Прагнення максимального переходу на електронний документообіг. 

Бухгалтер в силу специфіки діяльності ІТ-підприємства, чий облік він веде, буде 

прагнути до зменшення паперових документів. Як правило, це досягається шляхом: 



‒ визнання електронної переписки доказом досягнутих цілей (що 

закріплюється в договорі між контрагентами); 

‒ погодження та підписання первинних документів з контрагентами в 

електронному вигляді. 

Звичайно, що наведені кроки висувають певні вимоги і до контрагентів ІТ-

підприємства (зокрема, наявність електронного цифрового підпису), проте на 

умовах постійної співпраці вони самі прагнуть до відповідності ним. 

2. Прагнення до спрощення бізнес-процесів за рахунок використання 

сучасного програмного забезпечення. Враховуючи наявність значного досвіду в 

сфері автоматизації та маючи чіткі вимоги від бухгалтера, працівники ІТ-

підприємства швидко здійснять підбір програмного продукту для ведення обліку, 

налаштують його роботу з іншими програмними продуктами, з яких відбувається 

експорт/імпорт даних. Крім того, вони можуть налаштувати процес (наприклад, 

щодо виставлення рахунків) таким чином, що участь бухгалтера буде не 

потрібною.  

3. Широке використання «хмарних» технологій. Причому це стосується не 

тільки спеціального бухгалтерського програмного забезпечення, але й звичайних 

документів, наприклад використання Google-документів. Представлення 

результатів розрахунків або структурування інформації на вимогу керівництва за 

допомогою зведеної таблиці за відповідним посиланням дозволяє бухгалтерам не 

відриватися від своїх обов’язків для того, щоб надати відповідь управлінському 

персоналу.  

Враховуючи специфіку діяльності ІТ-підприємств, більшість їх керівників 

вибирає для виконання облікових функцій аутсорсингові компанії. Проте і до їх 

вибору також необхідно ретельно підходити для того, щоб бути впевненим, що 

бухгалтерський облік вестимуть на високому рівні.  
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