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Процес обліку заробітної плати є досить ризиковим і дуже складним, 

тому що навіть одна найменша помилка може призвести до порушень і 

неточностей. Тому в даний момент є актуальним питання полегшення і 

мінімізації ризику цього процесу. Найефективніший із основних шляхів 

вирішення даної проблеми є автоматизація обліку заробітної плати за 

допомогою програми «1С: Бухгалтерія». Питання щодо автоматизації обліку 

висвітлювали у своїх роботах М., ЖукМ. Т., Білуха С. Ф., Голів Н.М., 

Бутинець О. М. та інші. 

В Україні багато підприємств використовують програму 1С, яка має і 

мережеву версію. Шляхами реформування української системи обліку є: 

- використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і 

звітності; 

- бухгалтерський облік повинні виконувати добре підготовлені та 

дисципліновані бухгалтера – професіонали; 

- створення ефективного механізму нагляду за аудиторською і 

бухгалтерською діяльністю [1]. 

Облік нарахування і виплати заробітної плати на підприємствах України 

також здійснюється з допомогою програми «1С: Бухгалтерія 8.0». Вона 

дозволяє нараховувати та виплачувати зарплату, попередньо сформувавши 

платіжні та розрахункові відомості.Але недоліком цієї програми є те, що при 

розрахунку заробітної плати неможливо автоматично розрахувати лікарняні, 

відпустки , а також деякі види відрахувань. 

Таким чином, використання комп'ютерних мереж стає новим етапом 

розвитку бухгалтерського обліку після його автоматизації. Мережева система 

обліку в нашій країні своїми темпами розвитку суттєво поступається системі 

обліку у високорозвинених країнах. Отже, необхідно звернутися до 

міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду. 
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