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ВПРОВАЖДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

 

Використання комп’ютерних технологій значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. 

Створення та використання комп’ютерної системи бухгалтерського обліку сприяє не тільки 

прискоренню процесу обробки інформації на підприємствах, але й суттєвому покращенню його 

організації. 

Зараз більшість бухгалтерів застосовують програми для полегшення роботи. Від впровадження 

облікових систем підприємство отримує: 

1. економію оборотних засобів (це засоби, які використовуються підприємством протягом 

одного виробничого циклу або протягом відносно короткого календарного періоду); 

2. зниження транспортних витрат (зменшення обсягу перевезених вантажів між складами); 

3. зростання ефективності виробничих потужностей (збільшення випуску певного виду 

продукції); 

4. зниження виробничого браку; 

5. зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій. 

На сайті Бухгалтерія для України було визначено, що найпопулярнішою програмою для ведення 

бухгалтерського обліку є «1С:Бухгалтерія для України» версія 8.3 для України. Програма побудована з 

урахуванням особливостей обліку в Україні на базі Національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку і має всі характеристики для того, щоб забезпечити автоматизацію обліку на 

підприємствах різних галузей. Програма призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового 

обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють 

будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, 

виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства 

України. 

Бухгалтерія забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою 

підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, 

наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також 

можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського. 

Через використання програм зменшується кількість даних, що обробляються вручну, відбувається 

економія часу виконання однотипних процедур, стає можливим тривале зберігання та багаторазове 

використання інформації, тобто спрощуються завдання, що ставляться перед аудиторами. 

Крім переваг, комп'ютеризація аудиту має деякі недоліки, основними з яких є: 

1. Інформаційна безпека. Її забезпечення - одна з основних завдань, що стоять перед 

господарюючими суб'єктами. 

2. Складність у користуванні програмними продуктами. 

Ефективність роботи бухгалтера на підприємстві підвищується завдяки засобам інформатизації та 

автоматизації документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про 

наслідки господарської діяльності та використовувати їх для формування редагування і друку вихідних 

документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги відповідним 

організаціям, ланкам управління щодо ефективності роботи. Підприємство повинно забезпечити 

навчання співробітників під час освоєння програм для ведення бухгалтерського обліку. 

Висновки: 

1. Інформаційні технології (як процеси систематизації даних і обробки інформації) забезпечують 

автоматизацію методу бухгалтерського обліку і інших функцій управління в інформаційних 

системах. 

2. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних стандартів (з 

використання сучасних інформаційних технологій в обліку) є основою інформаційного 

забезпечення внутрішніх та зовнішніх  користувачів бухгалтерської звітності економічною 

інформацією для прийняття ними зважених управлінських рішень. 

 

 


