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РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ  

ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ» 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНІ 

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 створення 

високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати 

інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні 

технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації. Це дасть змогу на 

якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз 

стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково обґрунтовані 

управлінські рішення.[1] 

На сучасному етапі розвитку економіки користь від інформаційних 

технологій є очевидною. Так у майже 40% підприємств України 

бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані окремі 

його ділянки.[2] Проблема створення та впровадження інформаційних систем 

на підприємстві залишається однією з найскладніших в Україні. У питаннях 

створення відділів інформатизації та автоматизації документообігу 

бухгалтерської служби є багато недоречностей та недоліків, які гальмують 

розвиток інформаційної мережі. Серед них слід виділити такі: використання 
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різноманітних програмних засобів як нових, так і застарілих, значно ускладнює 

обслуговування інформаційної системи та знижує ефект її впровадження; 

усунення окремих недоліків різноманітних програмних засобів може перейти в 

повсякденну проблему, що потребує створення засобів моніторингу стану всієї 

інформаційної мережі; відсутність нормативної бази для регулювання 

автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні. При впровадження нових 

інформаційних систем на підприємстві обов’язково потрібно оцінювати ризик 

відставання від конкурентів через їх моральне зношування. Після закінчення 

заходів щодо постачання й установки програмного забезпечення (ПЗ) необхідно 

узгодити ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості 

ведення обліку на підприємстві. Досить часто рішення про впровадження 

системи приймається для того, щоб замінити інформаційні системи, які вже не 

відповідають умовам бізнесу або для того що мати конкурентні переваги. Як 

показує практика, впровадження дорогих іноземних програмних продуктів 

комп’ютеризації бухгалтерського обліку не дозволяє відразу вирішити всі 

проблеми підприємства. Вітчизняні програмні продукти мають відповідати 

основним функціональним обліковим вимогам, мати можливість проводити 

облікову, аналітичну, контролюючу роботу, враховуючи специфічні риси 

підприємств.[3] Саме ці моменти мають якісно характеризувати програмний 

продукт автоматизації інформаційної бази підприємства.  

Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво 

підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, 

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. На сьогоднішній день дуже важливо при розробці 

інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих негативних факторів, 

що дозволить розвивати і вдосконалювати сучасні комп’ютерні системи 
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бухгалтерського обліку. 
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В період переходу до ринкової економіки автоматизація обліку, точність і 

оперативність інформації є вирішальними факторами успішного розвитку як 

окремого підприємства, так і економіки України в цілому. 

На  сьогоднішній  день  проблеми автоматизації  обліку  основних  засобів,  

їх  зносу  та  амортизації  вирішуються  не зовсім  задовільно.  Звичайно,  для  

невеликих  підприємств  з   невеликою кількістю основних засобів ця проблема 

не є настільки актуальною. На таких підприємствах  облік  наявних  фондів  і  

щомісячний  розрахунок  амортизації ведеться на базі загальної бухгалтерської 

програми, з використанням аналітики за балансовими  рахунками. 

Полегшити ведення бухгалтерського обліку, а в тому числі і обліку 

активів, можливо при застосуванні комп'ютерних програм (“1C:Підприємство”, 

“Галактика”), що свідчить про актуальність теми дослідження [1]. 

Актуальність теми забезпечила інтерес вчених-економістів. Особливості 

обліку основних засобів в інформаційних системах досліджувались такими 

вітчизняними вченими як С.В. Іваненкова, О.В. Шипунова, Т.А.  Писаревська, 

Ф.Ф. Бутинець, А.М. Береза, Л.О. Терещенко, О.В. Клименко та ін. 

Однак, незважаючи на значні напрацювання у сфері інформаційних систем  

і технологій в обліку, питанню обліку амортизації основних засобів в умовах 

автоматизації, на нашу думку, приділено недостатньо уваги. 


