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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
І ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 
Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням 

інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає 
актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності та 
систем бухгалтерського обліку на основі сучасних інформаційних технологій 
та засобів телекомунікацій. Автоматизація управлінської діяльності – 
об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якого є ство-
рення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати 
інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні 
технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації. [1] 

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. 
Такі можливості зумовлені тим, що комп’ютерний спосіб обробки інформації 
вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді 
алгоритмів, що призводить до впорядкування порядку виконання обов’язків 
працівників бухгалтерської служби. Впровадження інформаційної системи 
дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень 
менеджменту і ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для 
будь-якого підприємства. Отже, до переваг, які отримує підприємство від 
впровадження облікових систем можна віднести: економію оборотних засобів; 
зниження виробничого браку; скорочення витрат на адміністративно-управ-
лінський апарат; зростання ефективності виробничих потужностей; зниження 
транспортних витрат; зниження страхових запасів на складах; зменшення 
витрат часу на здійснення господарських операцій. 

До негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем 
бухгалтерського обліку нераціональним слід віднести: використання багато-
рівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціаліс-
тами різної спеціальності та кваліфікації; домінування не комп’ютеризованих 
функцій інформаційних систем через технічну неможливість або економічну 
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неефективність комп’ютеризації функцій управління, що не забезпечують 
прямого доступу працівників до інформації; надмірно централізована обробка 
інформації; відокремлене функціонування систем інформаційного забезпе-
чення в галузях виробничої, маркетингової, організаційної, фінансової, 
кадрової, бухгалтерської діяльності підприємства.[2] 

Отже, до основних перспектив розвитку програм по автоматизації 
аудиторської діяльності слід віднести: продовження інтеграції із системами 
бухгалтерського обліку; створення майстра по настроюванню користувачами 
алгоритмів формування бухгалтерської й податкової звітності на основі 
імпортованих даних бухгалтерського обліку; вбудовування й регулярне 
відновлення методології аудита в частині робочих документів аудитора, бази 
потенційних (типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнес-
процесів клієнта.[3] 

Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво 
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документо-
обігу, 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.  

 
Література 

1. Левицька, С. О. Автоматизація бухгалтерського обліку як 
визначальний фактор ефективності облікової системи вітчизняних 
підприємств [Текст] / С. О. Левицька, А. В. Романюк // Вісник Національного 
університету водного господарства та природокористування. – 2010. – № 2. – 
С. 156-163. 2. Гаркуша, С. А. Автоматизація облікових процесів: 
впровадження та переваги роботи системи [Текст] / С. А. Гаркуша // Вісник 
Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і 
менеджмент». – 2012. – Вип. 4 (52). – С. 60-65. 3. Івахненков С.В. 
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: Наукове 
видання. – Житомир, 2009. – 416 с. 

 
 
 
 
 
 
 


