починаючи з поточної і раніше [4];
 своєчасне інформування адміністрації території, яка обслуговується ДПС,
про надходження податків і додержання податкового законодавства;
 скорочення обсягу паперового документообігу;
 підвищення оперативності та якості рішень, які приймаються щодо
керування

оподаткуванням

з

метою

підвищення

ефективності

його

функціонування.
Розглядаючи рівень інформатизації та автоматизації податкової системи в
Україні можна зазначити що він недостатньо високий і дещо недосконалий.
Можливості

інформаційних

технологій

податкової

системи

не

використовуються в повній мірі. Враховуючи це, Україна повинна скористатися
досвідом тих країн, податкові системи яких функціонують краще завдяки
високому рівню автоматизації обліку податків, що в свою чергу забезпечує
безперебійну роботу органів податкової служби .
Список літератури: 1. Зима Ю.В. «Проблеми автоматизованого обліку податків» 2012 рік. 2.
Одинець В. «Напрямки модернізації державної податкової служби» [режим доступу]
http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/econ2003/57.html 3. Економіко-правова бібліотека [режим
доступу]: http://vuzlib.org/beta3/html/1/1628/1795 4. Бетина Т.А. «Причины несовершенства
налогового контроля в украинской практике» Налоговый вестник. 2011. - № 11.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЧИННИК
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. Підприємство є відкритою соціально-економічною системою, тому
важливість послідовних та своєчасних управлінських рішень стосовно тих чи
інших перетворень відносно зміни параметрів зовнішнього середовищ відіграє
найважливішу роль у системі економічної безпеки підприємства.
У сучасних умовах бухгалтерський облік в Україні має бути орієнтований
на забезпечення оперативною інформацією всіх суб’єктів управління у
найкоротший

час,

саме

тому,

необхідним
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є

використання

сучасних

автоматизованих систем облікової інформації. Їхнє застосування надає нові
можливості для розвитку й оптимізації як виробничих процесів, так і підвищує
продуктивність праці, дає змогу ефективно використовувати ресурси, що в
свою чергу позитивно впливає на якість управління підприємством.
Мета

дослідження

полягає

у

визначенні

ролі

автоматизації

бухгалтерського обліку у системі економічної безпеки на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі застосування
обчислювальної техніки задля більш ефективної організації бухгалтерського
обліку присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема:
В.П. Завгородній, М.Т. Барановський, Н.М. Головай, Г.Г. Кірейцев, Ю.І.
Осадчий, М.Г. Чумаченко, а також Е.К. Гільде, П.О. Додонов, В.І. Ісаков, К.Е.
Каллас, К.Н. Нарібаєв, В.І. Подольський, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко та
інші. Проте досвід застосування комп’ютерної техніки в бухгалтерському
обліку показав, що суттєвою перешкодою її належного використання є
відсутність методичних матеріалів з організації бухгалтерського обліку на
сучасному етапі розвитку технічних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Побудова ефективної системи
економічної безпеки підприємства неможлива без належного обліковоінформаційного забезпечення, що передбачає, насамперед, надання якісної
інформації та захист інформаційного середовища підприємства.
За

таких

умов

вагомого

значення

набуває

організація

системи

бухгалтерського обліку, який покликаний надавати повну та об’єктивну
інформацію для потреб управління. Так, під час діагностики економічної
безпеки підприємства аналітик має використовувати весь арсенал даних (дані
фінансового та управлінського обліку, оперативні дані, дані анкетувань та
інше), що відображені у великій кількості документів. Грамотно оброблені і
систематизовані, вони є деякою мірою гарантією ефективного управління, бо
відсутність

достовірних

даних

може

призвести

до

неправильного

управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків. [1,2]
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Основним напрямком удосконалення бухгалтерського обліку та його
організації є комп’ютеризація. Але комп’ютеризація, що не просто прискорення
виконання облікових робіт, а й визначальним фактором організації обліку.
Тому найбільшого ефекту від використання автоматизації в бухгалтерському
обліку можна досягти шляхом удосконалення методології і організації самого
процесу

обліку,

підвищення

його

контрольних

властивостей

на

базі

застосування відповідних програмних та апаратних засобів.
Ефективна організація бухгалтерського обліку потребує певних передумов,
серед яких найважливішими є: 1) ретельне вивчення особливостей господарської діяльності підприємства; 2) висока кваліфікація головного бухгалтера.
Організація автоматизованої системи бухгалтерського обліку неможлива також
без: 1) наявності грошових коштів для інвестицій в створення та експлуатацію
інформаційної системи обліку; 2) зацікавленості керівника та головного
бухгалтера підприємства. [3]
Під час застосування автоматизованих облікових систем, підприємство
може використовувати їх як інструмент, який дає змогу: досліджувати
найважливіші чинники, які впливають на стан функціонування системи
економічної безпеки; аналізувати основні процеси, що впливають на
гарантування економічної безпеки підприємства в цілому; розробляти заходи
щодо забезпечення високого інформаційної безпеки підприємства.
В умовах автоматизації обліку для одержання оперативних даних та
складання звітності використовується єдина інформаційна база, що усуває
необхідність ведення окремого від бухгалтерського оперативного обліку. Таким
чином, поділ бухгалтерського обліку на фінансовий, управлінський та
податковий є умовним, оскільки названі види обліку на підприємствах
здійснюються єдиним структурним підрозділом – бухгалтерією та базуються на
одних і тих же первинних документах. [3]
В міру розвитку соціально-економічних відносин традиційні облікові
джерела, які, як-правило, містять кількісні показники, доцільно доповнити
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якісною інформацією внутрішнього і зовнішнього походження, що уможливить
зростання якості та важливості облікової інформації для потреб управління.
Отже автоматизований бухгалтерський облік є єдиною інформаційною
системою, що використовується для виконання всіх функцій та вирішення всіх
завдань управління.
Висновок. Отже, при застосуванні автоматизованого бухгалтерського
обліку на підприємстві, бухгалтери та управлінці отримують численні переваги.
Для того, щоб це не було проблематично, на підприємстві потрібно вибрати
оптимальну облікову систему, за умов мінімізації витрат, а також провести
навчання персоналу для роботи з цією системою. Все це забезпечить ефективну
роботу підприємства на всіх рівнях управління та гарантує економічну безпеку
підприємства.
Список літератури: 1. Головай Н.М., Пославська Л.І. Обліково-інформаційне забезпечення в
управлінні економічною безпекою підприємства.//Інноваційна економіка.2012. - №10. –
С.302. 2. Наконечна Н.В. Автоматизовані облікові системи як інструмент гарантування
економічної безпеки підприємства.// Науковий вісник НЛТУ. 2010. - №20.12. – С. 328. 3.
Івахненков С.В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної
техніки., - Житомир: ЖІТІ,1998. – 225 с.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І
ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ
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Стати лідером на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу,
створити оптимальну структуру управління – це першочергові завдання
керівника підприємства. Для потреб управління підприємством бухгалтерський
облік повинен надавати повну та своєчасну інформацію, що потребує його
належної

організації.

Відповідно,

це

зумовлює

широке

застосування

бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується
оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються
об’єктивніші фінансові й управлінські рішення. Проте сьогодні ще далеко не
124

