
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2017. Ч. ІІІ. 

244 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

Пономарьов В.Д., Колєсніченко А.С. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 

Прискорення інформатизації стратегічного управління та ускладнення 

бізнес-моделювання інтегрованих соціально-економічних систем визначають 

один з ключових критеріїв ефективної організації обліку й аудиту на 

підприємстві, якій полягає у застосуванні сучасних інформаційних технологій. 

Огляд основних аспектів, які визначають роль програмного й 

інформаційного забезпечення облікового процесу та організації аудиту, 

висвітлено в роботах: Ф. Ф. Бутинця [1], Т. В. Давидюк [1], 

В. В. Євдокимова [1],  С. В. Івахненкова [2] та інших вчених.  

Використання комп’ютерних програм і цілих комплексів стає 

визначальним параметром для домінуючої частки всіх існуючих сфер 

господарювання: у виробництві, в торгівлі, у сфері обслуговування тощо. 

Вагомим недоліком залишається відсутність у фахівців вільного й 

компетентного володіння теоретичною базою в галузі сучасних комп'ютерних 

технологій й вміння максимально ефективно використовувати їх на практиці. 

В умовах динамічного розвитку бізнес-процесів облікові механізми 

дозволяють обробляти значні масиви даних для цілей управління. Система 

бухгалтерського обліку й аудиту охоплює весь спектр операцій, пов’язаних з 

опрацюванням, формалізацією, узагальненням, аналізом й передаванням 

керівництву інформації різних рівнів для прийняття управлінських рішень [2]. 

На сьогоднішній день серед найбільш відомих програмних продуктів у 

цій галузі слід назвати: «1С Підприємство», «Парус», «Акцент», «Галактика», 

«Діасфорт», «Інфін», «Інфософт», «Омега» та інші. 

Призначення програми полягає у максимальній оптимізації роботи 

бухгалтерської служби, інформаційно-аналітичній підтримці при реалізації 

завдань і зведенні ймовірності виникнення помилок до мінімуму. 

Диференціація категорій програм корисна для формування уявлення про 

основні класи бухгалтерської програмної інфраструктури, дозволяє порівняти 

їхні можливості та вибрати найбільш адаптований програмний продукт та 

обґрунтувати ефективність його застосування на практиці. Таким чином, 

організація сучасного облікового процесу й аудиторської служби залежить від 

комплексного та якісного інформаційно-технологічного забезпечення.  
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