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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

 

Бухгалтерський облік – важливий елемент економічної системи без 

знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з 

головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську 

діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації 

управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського 

обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення 

управління господарською діяльністю підприємства, яка аналізується при 

прийнятті оперативних, управлніських та стратегічних рішень.Тому 

неналежна якість облікових даних може призвести до невірних висновків. 

Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль збереження активів 

підприємства, господарської діяльністі, у зв’язку з чим є важливим засобом 

зміцнення фінансового стану підприємства. 

Значний внесок у дослідження питань щодо контролю над діяльністю 

підприємствата контролю бухгалтерського обліку зробили такі вчені: В.В. 

Сопко, В.О. Шевчук, Ф.Ф. Бутинець, І.О. Бланк, В.П. Бондар та ін. Проте 

питання щодо контролю діяльності підприємства та організації 

бухгалтерського обліку потребує дослідження. Дослідження наукових праць 

таких учених, як В.В. Сопко, В.О. Шевчук, І.О. Бланк, показало, що вони 

надають перевагу думці щодо призначення бухгалтерського обліку для 

відображення господарських операцій та контролю. Інші вчені мають думку, 

що до бухгалтерського обліку належить тільки збір інформації, яка є 

необхідною для контроля, тобто обліку не характерні контрольні функції [2]. 

mailto:eltsovajulia1999@gmail.com
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В Україні на сьогодні бухгалтерський облік відходить від стереотипів 

пострадянських країн та вимагає реформування, впровадження міжнародних 

стандартів для відображення правдивої та повної інформації економічних 

показників. Тоді поряд з удосконаленням організації бухгалтерського обліку 

виникає необхідність в удосконаленні контролю над бухгалтерським обліком 

та фінансовою звітністю. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку 

дасть нам можливість ефективніше встановити мотиви проблем для 

позбавлення від негативних явищ та не доведення їх у майбутніх справах 

підприємства [3]. 

Найчастіше причинами порушень в організації обліку є наявність 

незаконних витрат, недостач майна, зайвого нарахування платежів до 

бюджету, залишків товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та 

їх неповного оприбуткування. Можна виокремити найпоширеніші 

порушення: списання видатків без підтверджуючих документів та неповне 

або несвоєчасне оприбуткування товарно-матеріальних цінностей. Основною 

причиною таких порушень є бажання підприємств зменшити податкове 

зобов’язання. В наслідок цього – здійснення витрат не за цільовим 

призначенням, зниження вартості активів, завищення заборгованості, неповне 

оприбуткування. Крім того порушеннями бухгалтерського обліку є: 

1) недотримання системи складання бухгалтерських документів;  

2) відмінність між показниками фінансової звітності; 

3) недотримання термінів подання авансових звітів;  

4) використання бланків і регістрів невідповідних форм; 

5) розбіжність між даними аналітичного і синтетичного обліку; 

Реформування системи обліку за МСФЗ неможливе без створення 

автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ), засобів 

телекомунікацій і розвинених інструментальних засобів, оскільки, облік є 

процесом виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім 

користувачам для прийняття управлінських рішень. 
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Професійні АРМ — це головний інструмент спілкування людини з 

інформаційними системами, що виконують роль автономних робочих місць, 

інтелектуальних терміналів великих ЕОМ, робочих станцій у локальних 

мережах. АРМ мають відкриту архітектуру та легко адаптуються [1]. 

Якщо за критерій узяти організаційну структуру управління, то можна 

умовно виокремити АРМ керівника, АРМ бухгалтера, АРМ управлінського 

працівника середнього та оперативного рівнів. За принципами вибіркового 

розподілення інформації ці особи мають потребу в абсолютно різній 

інформаційній підтримці. 

Створення АРМ забезпечує [1]: 

1) простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача; 

2) простоту адаптації до конкретних функцій користувача; 

3) компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації; 

4) високу надійність і живучість; 

5) порівняно просту організацію технічного обслуговування; 

Ефективним режимом роботи АРМ є його функціонування в рамках 

локальної обчислювальної мережі. Створені АРМ спеціалістів дають 

можливість працівниковіздійснювати діяльність в діалоговому режимі, 

оперативно розв’язувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, 

оброблення інформації, визначати достовірність результатної інформації, 

виводити й передавати каналами зв’язку. Інформаційне забезпечення АРМ 

орієнтується на конкретну, звичну для користувача, предметну сферу. 

Найважливішим для практичних цілей є групування задач за 

економічним змістом вихідних показників. Групування — основа для 

виділення таких типів автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ): 

АРМБ з обліку основних засобів; АРМБ з обліку виробничих запасів; АРМБ з 

обліку праці й заробітної плати; АРМБ з обліку готової продукції; АРМБ з 

обліку фінансово-розрахункових операцій, тощо. Кожному з перерахованих 

АРМБ (комплексів задач) відповідає певний перелік задач [4]. 
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Отже, тільки за якісного контролю система бухгалтерського обліку 

може бути забезпечена достовірною інформацією про результати 

господарської діяльності. Зростання ефективності бухгалтерського контролю 

дасть можливість запобігти зловживанням та порушенням облікової 

інформації, знищити негативні явища та не допускати їх у майбутньому. 

Дослідження показало, що інструментом, який забезпечує достовірність 

даних бухгалтерського обліку та полегшує ведення обліку по процесам є 

автоматизоване робоче місце бухгалтера. 

Таким чином, АРМ бухгалтера — це професійно-орієнтований 

комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для 

автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на його робочому місці, 

використовуючи який, можна організувати системну обробку економічної 

інформації як об’єкта управління в цілому, так і його структурних підрозділів. 
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