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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

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, с. 7]. 

Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності відкриває для підприємств України нові можливості для узгодженості 

та ефективного функціонування інформаційної системи. 

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та 

впровадження автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних 

інформаційних технологій присвячені роботи таких вчених як. Ф. Бутинець, 

С.Івахненко, М. Чумаченко та інших. Вони зробили значний внесок в розвиток 

інформаційних систем, проте ряд проблем щодо їх впровадження є не повністю 

дослідженими. 

На сьогодні ведення бухгалтерського обліку є малоефективним без 

комп’ютерної обробки даних. Зараз на ринку існує безліч бухгалтерських 

програм, що задовольняють найрізноманітніші вимоги до них. Особливу увагу 

слід приділити правильному вибору програми для свого підприємства. 

Актуальність даного питання полягає в тому, що завдяки високому рівню 

комп’ютерної грамотності фахівців у галузі економіки та бухгалтерського 

обліку є можливість створення програмних додатків високої якості з потрібним 

набором функцій [4, с. 121]. 

Автоматизація окремих комплексів задач бухгалтерського обліку сприяє 

зменшенню трудомісткості обліку, але не дозволяє повною мірою зробити його 
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оперативним. Найповніше ці питання вирішуються в умовах автоматизації 

всього комплексу облікових робіт. Особлива увага приділяється розробці 

пакетів прикладних програм, що реалізують автоматизоване вирішення всіх 

типових завдань бухгалтерського обліку. 

Однією з основних проблем використання автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку на підприємствах є часта зміна нормативних актів, що 

встановлюють правила обліку, звітності та оподаткування. Для вирішення цієї 

проблеми слід зупиняти свій вибір на інформаційних системах, що володіють 

більшою гнучкістю і здатні відображати зміни зовнішніх умов. 

Важливими проблемами є: нестача кваліфікованих кадрів, перенесення 

даних у нову систему з мінімізацією витрат на введення цієї інформації. Слід 

також відзначити необхідність наявності на підприємстві працівника, 

відповідального за підтримку і подальший розвиток автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку [4, с. 122]. 

При впровадженні 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 необхідно узгодити ступінь потреби в адаптації 

типової конфігурації програмного забезпечення та особливості ведення обліку 

на підприємстві [2, с. 34]. 

Одним із найважливіших процесів сучасності є інтеграція світової 

економіки. Цей факт робить автоматизацію бухгалтерського обліку вимогою 

часу й запорукою успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. Без цього неможливий перехід на міжнародний ринок і залучення 

іноземних інвестицій. У разі якщо підприємство виходить на зовнішній ринок, 

необхідне досягнення відповідності організації бізнесу міжнародним 

стандартам. Цю проблему легко вирішують автоматизовані системи, які 

дозволяють за одноразового внесення первинних даних розрахувати в короткі 

терміни безліч показників і подати їх у різних формах звітності [4, с. 122]. 

Одним із напрямків удосконалення комп’ютеризації системи 

опрацювання бухгалтерської інформації є уніфікація її програмного 

забезпечення. Ця проблема властива для всього світового матеріального 

виробництва і, тим більше, для кожної окремо взятої країни. Програмні 

продукти, представлені в даний час на ринку, різні за обсягом функцій, 

принципами побудови, технології ведення обліку, цінами тощо. 

Таким чином, перспективи впровадження автоматизованих 

інформаційних систем бухгалтерського обліку невід’ємно пов’язані з 

переходом на міжнародні стандарти, що є на сьогодні економічною 

необхідністю. Прозорість і якість фінансової звітності є необхідною умовою 

розвитку окремих підприємств і економіки в цілому. Тому можна 

стверджувати, що перспективи автоматизації ведення бухгалтерського обліку 

однозначні – вони є необхідною умовою розвитку. Впровадження 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку допоможе забезпечити 



ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

ефективність обліку і подальший розвиток підприємства. Однак не слід 

забувати про те, що автоматизація є складним і трудомістким процесом і для її 

успішної реалізації необхідно заздалегідь продумати вирішення хоча б 

основних проблем, що пов’язані з нею. 
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВЕРІВ ОНЛАЙН- 

БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох факторів, одним з 

яких, є підвищення ефективності роботи кожного структурного підрозділу 

апарата управління компанії. 

Актуальність цієї теми в даний час зростає, по-перше оскільки одним з 

найскладніших питань є впровадження сучасних інформаційних систем обліку 

на українських підприємствах. По-друге віртуальні сервіси управління все 

більше використовуються в виробництві, побуті, особистісному житті людини. 

В світовому досвіді існує засвідчення, що саме підприємництво є 

важливою складовою конкурентоспроможності національної економіки [2]. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 листопада 

2018 року, по всій території держави налічується, одних тільки активних 

підприємств близько 667 тис [5]. 

З огляду на перераховане, метою роботи є дослідження та аналіз «онлайн- 

бухгалтерії», перспективи подальшого розвитку та виявлення переваг і 

недоліків застосування нових технологій обліку підприємствами в 

майбутньому. 
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