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В сучасних умовах керівникам підприємств сьогодні доводиться приймати 

рішення в умовах невизначеності і ризику, що вимагає від нього тримати під контро-
лем всі напрямки фінансово−господарської діяльності. Грамотно оброблена і систе-
матизована вона є певною мірою гарантією ефективного управління виробництвом. 
Для цього необхідно, щоб в функціональному аспекті бухгалтерські системи безпо-
милково виробляли арифметичні розрахунки; забезпечували підготовку, заповнення, 
перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільної форми; здійснюва-
ли безпомилковий перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; виробляли 
накопичення підсумків і числення відсотків довільного ступеня складності; забезпе-
чували звернення до даних і звітів за минулі періоди (вести архів). Вирішити цю про-
блематику можна шляхом автоматизації бухгалтерського обліку. 

Проблемні аспекти автоматизації обліку досліджувало багато вчених-економістів 
(зокрема, Харитонов С. А., Кондаков Н. П., Макарьева В. І. Хмельницька Ж. В.) та 
інших фахівців в обліковій сфері. Втім і досі залишаються відкритими питання удос-
коналення обліку через його автоматизацію.  

Автоматизувати бухгалтерський облік − значить передати функціонал, який ви-
конувала людина, комп'ютеру. Найчастіше цими функціями є будь-які арифметичні і 
математичні дії з розрахунку податків, підсумкових сум тощо. Також автоматизується 
формування вибірок і зведених таблиць, зберігання даних, заповнення типових доку-
ментів і бланків. 

Перехід на виконання цих та багатьох інших завдань за допомогою комп'ютера не 
говорить про те, що людський ресурс знецінився. Навпаки, для управління системни-
ми програмами по автоматизації бухгалтерського обліку до професіоналізму і рівню 
кваліфікації фахівця пред'являються ще більш суворі вимоги. Адже всі дані і первин-
на реєстрація документів вносяться їм, він вирішує, як буде відображатися та чи інша 
операція в програмі тощо. Для цього необхідно володіти знаннями про інформаційні 
технології. 

Перехід бухгалтерського діловодства з ручного в автоматичний принесе користь 
не тільки стосовно зниження витрат на персонал. Бухгалтерія з автоматизованими 
процесами дозволяє швидко заповнити всі громіздкі цифри і числа, помилка в яких 
може коштувати дорого. Це можуть бути реквізити рахунків, накладних, платіжних 
доручень та ін. Інформація та будь-які вхідні дані будуть оброблятися оперативно і 
повністю коректно. Будь-яка аналітика, яку готує бухгалтерія за допомогою автома-
тизації може бути представлена у вигляді таблиць, графіків або діаграм. Також авто-
матизація бухгалтерського обліку дозволяє створити різні регістри за типами доку-
ментації та заощадити час при необхідності звернення до необхідного документу. Ви-
користовуючи сервіси та програми автоматизації, економиться час на комунікації між 
відділами, забезпечується взаємодія з державними органами (фіскальна служба, 
пенсійний фонд та інші). Віддалено і без математичних помилок, викликаних людсь-
ким фактором (помилки бухгалтерського обліку відбуваються, як правило, або через 
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недбалість − наприклад, арифметичні помилки; або через незнання особливостей ве-
дення бухгалтерського обліку в Україні) [1]. Вся фінансова і господарська діяльність 
стає для керівника наочна і підконтрольна. У багатьох системах автоматизації існу-
ють поновлення, в яких автоматично будуть вбудовуватися зміни, що відбулися в за-
конодавстві.  

Без автоматизації можуть обходитися лише мікропідприємства або якісь тимча-
сові проекти, форма звітності яких не така сувора. Всім іншим компаніям слід пере-
водити дані по бухгалтерії в цифровий вигляд. Велике полегшення діяльності 
індивідуального підприємця принесе використання стандартного пакета Microsoft Ex-
cel. Автоматизація буде особливо корисна тоді, коли на підприємстві важливі: опера-
тивність отримання фінансово-господарських даних, обмін інформацією між 
відділами, отримання інформації керівником.  

Всі економічні операції підприємства можуть відслідковуватися в реальному часі. 
Також без автоматизації не обійтися, коли для підприємства важливий регулярний 
контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Вона полегшує варіанти угрупо-
вання даних, вибірку, сортування. Всі ці переваги в кінцевому підсумку роблять 
прийняті управлінські рішення ефективніше. Якщо підприємство веде ефективну кад-
рову політику, то автоматизація допоможе успішно реалізувати цілі, пов'язані з 
підвищенням ефективності діяльності і підвищенням кваліфікації персоналу. Також 
автоматизація документообігу бухгалтерії потрібна, якщо специфіка діяльності ком-
панії має на увазі швидке реагування на ті чи інші запити контрагентів і покупців. 
Наприклад, буде миттєво сформований рахунок, підписані документи за допомогою 
електронного підпису дійдуть до адресата за частки секунд. 

Процес автоматизації бухгалтерського обліку можна розглянути скрізь призму 
декількох етапів: 

1. Аналіз потреб. На підставі думки бухгалтерського персоналу і керівників необ-
хідно з'ясувати, які саме процеси потребують автоматизації. 

2. Призначення масштабів. Потрібно з'ясувати, наскільки глобально повинна бути 
проведена автоматизація, які конкретно бухгалтерські процеси повинні бути автома-
тизовані та в якому обсязі. 

3. Постановка завдання. Необхідно поставити конкретні завдання щодо впро-
вадження та запуску автоматизації бухгалтерського обліку. Вибрати, за допомогою 
яких технічних засобів це буде здійснено, які будуть використовуватися системи і 
програми. 

4. Навчання персоналу. Після впровадження автоматизації необхідно навчити 
персонал користуватися ними. Зобов'язати відповідальних за внесення даних і роботу 
з іншими процесами контролювати і виконувати роботу з системами автоматизації. 

5. Тестування. Необхідно запустити тестовий період роботи систем автоматизації. 
За цей час виявити слабкі місця, невраховані моменти і доопрацювати їх: мо-
дернізувати або встановити додаткове програмне забезпечення. 

6. Запуск. Функціонування бухгалтерських процесів за новими автоматизованим 
алгоритмам [2]. 

На ринку представлена велика кількість сервісів і програм по автоматизації бух-
галтерії [3]. Вибір того чи іншого технічного рішення автоматизації залежить не тіль-
ки від запитів і потреб конкретної організації. Також необхідно орієнтуватися і на са-
му програму. Вибір повинен відбуватися з огляду на особливості кожної програми, а 
також її якість і достовірності даних на виході. 

Як висновок можна сказати, що автоматизація бухгалтерського обліку на 
підприємстві − прямий шлях до підвищення ефективності управління компанією. 
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Нормативно-правове забезпечення – це підгруннтя, на якому повинна будуватися 

облікова система суб’єкта господарювання. Для створення ефективної облікової си-
стеми вимоги до неї мають бути чітко визначені і однозначно регламентовані. Проте 
постійні зміни законодавства в Україні, введення нових нормативно-правових актів 
призводить до неузгодженості між ними, що негативно впливає на функціонування 
облікової системи суб’єктів господарювання, зокрема малого підприємництва. Це ви-
магає удосконалення діючого законодавства та узгодження положень нормативно-
правових актів. 

Концептуальні основи і принципи обліку суб’єктів малого підприємництва, як і 
решти суб’єктів господарювання в Україні визначають: 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996 [1]. 

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 
3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та госпо-

дарських операцій підприємств та організацій та розроблена до нього Інструкція по 
застосуванню від 30.11.1999 р. № 291.  

5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку від 
29.12.2000 р. № 356. 

6. Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2000 р. № 419. 
Крім того, бухгалтерський облік лише суб’єктів малого підприємництва регла-

ментують: 
1. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 22.02.2000 р. 

№ 39 [2]. 
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств. 
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-

дарських операцій суб’єктів малого підприємництва від 19.04.2001 р. № 186 [3]. 
4. Методичні рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку ма-

лими підприємствами від 25.06.2003 р. № 422 [4]. 


