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м. Пoлтава
АВТOМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКOГO OБЛІКУ
У наш час всіх керівників турбує питання, як використовувати
комп’ютеризовані системи в обліковій сфері ведення підприємницької
діяльності, покращувати структуру управління та якість роботи, підвищувати
ефективність та прибутковість бізнесу. Такі рішення, досить часто,
управлінський персонал змушений приймати в умовах високого ризику та
невизначеності, а також повинні враховувати різні чинники впливу та
особливості своєї фінансово-господарської діяльності, цей процес тісно
пов’язаний із документуванням. Можна стверджувати, що грамотність його
введення є запорукою ефективності управління. Навіть мінімальна
автоматизація облікових процесів економить час персоналу, спрощуючи
механізм введення обліку та звітності, поліпшує контроль за діяльністю,
зменшує ризики в управлінні [1].
В Україні діє переважна кількість суб’єктів середнього та малого
підприємництва, частка обсягу реалізації продукції, товарів і послуг яких
близько 65%, тому для них є актуальними автоматизаційні процеси
бухгалтерського обліку, що забезпечують оперативність та точність його
ведення, зокрема ведення синтетичного та аналітичного обліку; кількісного
багатоваріантного обліку та отримання звітності, документів; форм первинних
документів, звітності та автоматичного їх друку тощо.
Для малого бізнесу з використанням спрощеного режиму оподаткування,
набувають популярності програми «УніДок», «УкрБланк», «УкрСклад», що
передбачають ведення документування, можливість самому створювати нові
звіти, довідники, зокрема довідник банків, який автоматично поповнюється з
офіційних джерел НБУ тощо. «УкрСклад» більше запроваджують обліковці для
забезпечення автоматизації оптової та роздрібної торгівлі.
Використовуючи засоби автоматизації, можна уникнути помилок при
перенесенні даних між регістрами та зменшити затрати часу на створення та
підготовку різних бухгалтерських документів, тому що при автоматизованому
обліку, як правило, ведеться лише один регістр, а всі інші формуються в
автоматичному режимі центральної бази [2].
ІТ-ринок України пропонує велике різноманіття програмних продуктів
для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема популярними з яких є: «ВАS
Бухгалтерія», «1С: Підприємство», «Універсал», «Термінал» тощо.
«ВАS Бухгалтерія» та «1С: Підприємство» являють собою універсальні
програми-конструктори, які досить гнучкі для бізнесу та бухгалтерії, мають
конфігурації під будь-які види та об’єми діяльності, що налаштовуються
враховуючи специфіку управлінських завдань у мінімальні терміни без зміни
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програмного коду, має доступну мову програмування, що дозволяє доповнити
додатковими модулями.
Сьогодні комплекс «Універсал» дозволяє об'єднати в єдиному
інформаційному просторі будь-які облікові завдання (бухгалтерський,
податковий, оперативний, виробничий види обліку). Для вирішення
управлінських завдань він володіє потужним аналітичним інструментарієм у
вигляді розрахункових документів, багатьох десятків користувальницьких
звітів і зведень, а також модуля багатовимірного аналізу за технологією ОLAP.
За допомогою цих програм можна вводити господарські операції
декількома способами: ручне введення операцій; використання типових
операцій і режиму «документи і розрахунки». На основі введених
господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та
різні допоміжні документи [3].
Тенденції сьогодення показують, що на ІТ-ринку збільшується кількість
програмного забезпечення із застосуванням комплексних автоматизованих
інформаційних систем для управління підприємством, так званих «ERPсистем».
У великих підприємствах, корпораціях для реалізації процесу
автоматизації у напряму управління, проектування та обліку здійснюють власні
відділи прикладного програмування під патронатом IT-директора та головного
бухгалтера. Вони створюють свій продукт із величезним функціоналом,
значним обсягом оброблюваних даних для ведення бізнесу. Таким шляхом
пішли, наприклад, мережа супермаркетів «АТБ», фарм-дистриб’ютор «БаДМ».
Використання автоматизованих системи в обліковій сфері передбачає
безперервне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності виконуваної
роботи. Вимоги до рівня кваліфікації працівника, зростаючи з кожним днем,
спонукають працівників, зокрема бухгалтерів, мати все більші знання права,
економіки, фінансового менеджменту та аналізу. Таким чином, автоматизація
бізнесу здійснюється з метою обробки та надання даних, що дасть можливість
здійснити якісний фінансовий аналіз, збільшення можливостей бухгалтерського
діловодства та покращення документообігу, оперативного прийняття
управлінських рішень, забезпечення фінансової безпеки, точності та
правильності облікових даних.
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