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Отже, до основних перспектив розвитку програм по автомати-
зації аудиторської діяльності слід віднести: продовження інтег-
рації із системами бухгалтерського обліку; створення майстра по
настроюванню користувачами алгоритмів формування бухгал-
терської й податкової звітності на основі імпортованих даних бух-
галтерського обліку; вбудовування й регулярне відновлення ме-
тодології аудита в частині робочих документів аудитора, бази
потенційних порушень; вбудовування можливості опису бізнес-
процесів клієнта.
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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ
ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

In the article is examined activity of enterprises and use on them
computer technique for the conduct of record-keeping.

В економіці України відбуваються зміни, обумовлені глобалі-
зацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку
інформаційних технологій. Тому на сучасному етапі удоскона-
ленню управління і поліпшенню якості економічної інформації



44

сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку,
аналізу господарської діяльності і планування виробництва. Ком-
п’ютеризація суспільства обумовлює необхідність використання
електроном-обчислювальної техніки у всіх галузях людської ді-
яльності. Впровадження комп’ютерної обробки інформації до об-
лікового процесу обумовлює інтеграцію всіх видів обліку в ме-
жах єдиної комп’ютерної облікової системи, уніфікацію первин-
них документів та скорочення їх кількості, поєднання аналі-
тичного та синтетичного обліку.

Як зазначає В. Д. Шквір [1, c. 12] вивчати комп’ютерні системи
бухгалтерського обліку потрібно на прикладі комплексних систем
масштабу середнього підприємства, тому що саме вони забезпе-
чують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних
технологій, включаючи ввід і підготовку первинних документів,
виконання облікових функцій, формування звітів, довідок тощо.

За оцінками спеціалістів, у світі щоденно з’являється понад
мільярд нових документів. В основному це тестова інформація, і
лише 10 % — це документи, що пристосовані для подальшого ав-
томатизованого оброблення. Це свідчить про необхідність орга-
нізації на підприємствах електронного документообігу [2, c. 105].

Провівши дослідження організації бухгалтерського обліку на
підприємствах Сумської та Чернігівської областей і зробивши
аналіз форм ведення бухгалтерського обліку на сільськогоспо-
дарських підприємствах ми отримали наступні результати. Із за-
гальної кількості діючих сільськогосподарських підприємств ми
обстежили 60 підприємств, які за формами ведення обліку розпо-
ділились на ступним чином:
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Рис. 1. Структура досліджуваних підприємств
за формою ведення обліку
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Розглянувши отриманий результат необхідно зазначити, що
автоматизована форма обліку займає 18,33 % досліджуваних під-
приємств і тому необхідно враховувати вплив комп’ютерної сис-
теми обробки даних на зміст наказу про облікову політику сіль-
ськогосподарського підприємства.

Управління інформацією, необхідно при вирішенні стратегіч-
них і тактичних завдань, може здійснюватись системою інформа-
ційного забезпечення. Ця система створюється як засіб прийнят-
тя рішень на кожному рівні, кожній ланці управління і сприяє
виявленню виробничих особливостей даної ділянки, зайнятої ви-
рішенням конкретної проблеми. При розробці інформаційного
забезпечення уніфікується мова запису даних, класифікація всіх
видів інформації, форми документообігу, обліку і звітності та за-
безпечується оперативність і надійність зв’язків між керівниками
та виконавцями.

Основна ідея розвитку програмного забезпечення на сьогодні
— рішення не тільки безпосередньо бухгалтерських завдань, але і
аналіз, планування діяльності підприємства, реалізація оператив-
ного обліку. Це відбувається внаслідок орієнтації сьогоднішніх
систем не тільки на працівників бухгалтерії, але також і на пра-
цівників складу, менеджерів і керівників. Причому перевага від-
дається програмним продуктам, які дозволяють автоматизувати
цілий напрям діяльності підприємства. В даний час на підприєм-
ствах при виборі систем автоматизації дуже часто постає питання
про доцільність і ефект цієї автоматизації. Варто визнати, поки не
всі підприємства можуть дозволити собі дійсно хороші рішення
автоматизації.

Переважна більшість сільськогосподарських підприємств ви-
користовує комп’ютерну техніку для ведення бухгалтерського
обліку і для листування, в меншій мірі вони використовують тех-
ніку для реклами. Серед тих підприємств, в яких бухгалтерський
облік автоматизований переважна більшість використовує про-
грамні продукти фірми 1С (38,8 % — 1С: Підприємство 6.0
(10,2 %), 1С: Підприємство 7.7 (28,6 %)), програми інших фірм
(Finexpert, Бест-Звіт, ІС ПРО та ін.) — 24,5 % (рис. 2).

Для тих підприємств де не використовується комп’ютерна
техніка для ведення бухгалтерського обліку проблемним є нав-
чання персоналу, підготовка бухгалтерського обліку до автома-
тизації (організації документообігу; плану рахунків і аналітичних
рахунків, Положення про бухгалтерську службу підприємства і
посадові інструкції працівників бухгалтерії), введення бухгалтер-
ських даних.
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Рис. 2. Процентне співвідношення бухгалтерських програм,
які використовуються на досліджуваних підприємствах

Для більшості бухгалтерів, котрі ведуть бухгалтерський облік
за допомогою бухгалтерських програм найкращою є та програма
на котрій вони працюють, а для тих бухгалтерів, які б все таки
хотіли б запровадити автоматизацію бухгалтерського обліку най-
більш цікавими є продукти фірми 1С.

В даний час на підприємствах при виборі систем автоматиза-
ції дуже часто постає питання про доцільність і ефект цієї авто-
матизації. Варто визнати, поки не всі підприємства можуть до-
зволити собі дійсно сучасні рішення. Зрозуміло, що дефіцит
висококласних фахівців на ринку інформаційних технологій ви-
кликає зростання цін на послуги автоматизації, що, безумовно,
створює певний дискомфорт у потенційних клієнтів. Намагаю-
чись вирішити наболілі проблеми, вони намагаються заощадити
на впровадженні, тим самим, подвоюючи їх.
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