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визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. 

При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням 

встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це 

пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна) 

[1, c. 24]. 

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства; 

працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення 

заробітної плати, якщо не як найважливіших. У зв’язку з цим важко 

переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на 

оплату праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у 

нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і 

порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб 

уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які 

розрахунки, – пов’язані із заробітною платою. Питання нарахування 

заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці 

займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ  

 

Обліковий процес є досить трудомістким і разом з тим 

ризиконебезпечним, тому що навіть одна помилка може стати причиною 

багатьох порушень і неточностей, це відіб’ється на господарському процесі. 
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Тому питання спрощення та мінімізації ризику цього процесу є досить 

актуальним. Одним з основних шляхів вирішення цієї проблеми є 

автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою належного вибору 

сучасних інформаційних технологій. 

Питання автоматизації обліку знайшло відображення в міжнародних 

стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній літературі, в 

практичній діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств, а також у 

працях учених І.П. Бабенка, Ф.Ф. Бутинця, В.М. Давидова, В.Д. Завгород- 

нього, В.Ф. Палія, Е.Н. Воєвудського, С.В. Івахненкова, Т.А. Писаревської, 

І.Ф. Рогача, В.В. Сопко. Проте й досі залишається проблемним питання 

вибору програмного забезпечення для бухгалтерів підприємств малого та 

середнього бізнесу відповідно до специфіки діяльності їх підприємств.  

Основні завдання обліку й управління можуть істотно відрізнятися 

залежно від роду діяльності підприємства, галузі, специфіки продукції або 

послуг, що надаються, розміру і структури підприємства. Важко собі 

представити одну програму, призначену для масового використовування і 

задовольняє при цьому потребам більшості підприємств. При цьому 

керівнику, з одного боку, необхідне рішення, відповідне специфіці саме його 

підприємства, але, з другого боку, він розуміє переваги вживання масового 

перевіреного продукту.  

Кожен поважаючий себе бухгалтер знає, що використовувати в роботі 

потрібно автоматизовану систему бухгалтерського обліку, яка дозволить 

вирішити завдання, що стоять перед кожним конкретним фахівцем. 

Ці завдання залежать від масштабу підприємства, обсягу виконуваних 

операцій, специфіки галузі, характеру діяльності та інших чинників.  

Зважаючи на те, що вітчизняний ринок бухгалтерських програм є дуже 

насиченим, критеріям вибору цих продуктів надається багато уваги. 

Вибираючи програму для роботи, необхідно розглянути деякі найважливіші 

параметри. Система повинна володіти функціональністю, необхідною для 

вирішення завдань обліку на підприємстві. Оскільки з цією програмою 

доведеться тісно «спілкуватися» щодня, її інтерфейс та логіка побудови 

системи повинні бути інтуїтивно зрозуміла. Людям властиво помилятися, 

тому система повинна м’яко контролювати користувача, не допускаючи 

свідомо помилкових дій. Програма покликана прискорити роботу і полегшити 

виконання рутинних операцій. Тому варто віддавати перевагу програмі, в якій 

виключено дублювання інформації, тобто один раз введена інформація може 

використовуватися на будь-якому робочому місці автоматизованої системи [2].  

Щоб уникнути помилок і отримання недостовірної інформації, необхідно 

переконатися, що всі ділянки обліку, які включені в автоматизовану систему, 

використовують єдині довідники і класифікатори. Застосування комп’ютерної 

техніки для автоматизації обліку та управління на підприємствах має не 

тільки переваги, але й недоліки. Як перевагу, можливо визначити, що сучасні 

комп’ютерні засоби дозволяють значно полегшити працю бухгалтерів та 

знизити трудомісткість окремих операції, зменшити кількість помилок при 

складанні первинних документів та зведених облікових регістрів, терміново 
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отримувати необхідну інформацію. Недоліком є (особливо для малих 

підприємств): висока вартість комп’ютерного обладнання та програмного 

забезпечення, що не завжди може дозволити собі підприємство з невеликими 

обсягами діяльності [3].  

На ринку програмних продуктів представлено широкий спектр програм по 

автоматизації бухгалтерського обліку, найпоширенішими з яких і найбільш 

адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: «Підприєм- 

ство», «Парус-Підприємство» та «Бест Звіт Плюс».  

В Україні більш широкого розповсюдження набула програма 1С: універ- 

сальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і 

податкового обліку, що включає підготовку обов’язкової (регламентованої) 

звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що 

здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну 

торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема субкомісію), надання послуг, 

виробництво і т. д. Користувачі можуть самостійно управляти методикою 

обліку в межах облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи 

аналітичного обліку. Кожне підприємство може вибрати програмний продукт 

для автоматизації обліку відповідно до особливостей своєї діяльності та 

особливостей ведення бухгалтерського обліку.  

Отже, тільки за умови вибору програмного продукту, оптимального для 

обраного підприємства, можна максимізувати ефективність ведення облікової 

діяльності, що, безумовно, є необхідним кроком на шляху до розвитку 

підприємства.  
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