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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  
РОЗВИТОК ОБЛІКУ В СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

І. В. Смірнова, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку 
та оподаткування 
Н. В. Смірнова, к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, 
обліку та оподаткування 
Центральноукраїнський національний технічний університет, 
м. Кропивницький 

Безумовним є факт впливу інноваційних інформаційних тех-
нологій на всі сфери життя, зокрема, і на систему бухгалтер-
ського обліку. Це покаязано із тим, що, як вірно зазначає 
Чижевська Л. В., інформаційні технології впливають на органі-
зацію бухгалтерського обліку та управління підприємством; 
комп’ютерні програмні продукти змінюють природу й еконо-
міку бухгалтерської діяльності; інформаційні технології поліп-
шують конкурентоспроможне навколишнє середовище [5]. 

Підприємства малого та середнього бізнесу залежать від 
інформаційних технологій не менше ніж великі. В сучасних 
умовах одним із важливих факторів збільшення ефективності 
господарювання малих підприємств є підвищення рівня їх 
управління. Застосування сучасних інформаційних технологій, 
які допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати 
та реалізовувати управлінські рішення, уможливлює вдоско-
налення форм управління на малих підприємствах. До найбільш 
важливих питань, які сьогодні доводиться вирішувати малим 
підприємствам, відносяться задачі організації та ведення обліку, 
подання звітності. 

Доцільність та необхідність запровадження інформаційних 
систем сьогодні вже ні у кого не викликає заперечень, проте 
необхідно відмітити, що цей процес також характеризується і 
певними недоліками (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Недоліки застосування інформаційних систем 

Джерело: складено на підставі [4]. 

Необхідно відмітити, що система бухгалтерського обліку 
також є інформаційною системою, оскільки: 

 предметом і продуктом її роботи є інформація; 
 на вході і на виході із системи є інформація заздалегідь 

визначеного формату; 
 для неї характерні чітко спрямовані інформаційні потоки [1]. 
Метою функціонування інформаційних систем та технологій 

в бухгалтерському обліку є забезпечення зацікавлених осіб 
фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень 
при виборі альтернативних варіантів використання обмежених 
ресурсів [3]. 

Серед сучасних тенденцій розвитку інформаційних систем і 
технологій в обліку доцільно виділити: 

1) збільшення швидкості обробки первинних документів за 
рахунок переведення документообігу з паперового в елект-
ронний; 

2) перехід від роботи з окремим первинним документом до 
групової обробки документів; 

3) комплексування різнорідних систем, пристроїв, техноло-
гій реєстрації та обробки облікової інформації. Інтеграція 
допоміжних систем в одній обліковій програмі; 

4) активне використання в обліковому процесі технологій 
безконтактної ідентифікації; 

5) використання в обліковому процесі хмарних обчислень; 
6) ведення податкового обліку на серверах ДФС; 
7) електронне адміністрування податків [2]. 

Недоліки застосування інформаційних систем 

безперервне зростання кіберзлочинності 

статичність, оновлення техніки,  

навчання персоналу, висока ціна) 

залежність від всесвітньої мережі Інтернет 

постійна необхідність адаптації до сучасних вимог часу 
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Для кожного підприємства під час вибору програмного 
забезпечення необхідно враховувати специфіку його діяльності 
та визначити конкретні цілі та завдання, вирішення яких необ-
хідно здійснювати за допомогою комп’ютерних інформаційних 
технологій. Лише тоді можливе раціональне планування ефек-
тивного використання інформаційних технологій у малому бізнесі. 

Сьогодні розвиток ринку облікового програмного забезпе-
чення в сфері малого та середнього бізнесу спрямований на 
інтеграцію сервісів з ведення обліку із сервісами подання 
електронної звітності. В нових програмах функції електронного 
звітування присутні у функціоналі, що звужує ринок програм, 
які мають у своєму функціоналі тільки подання звітності. Інша 
тенденція – подальший розвиток «хмарних» технологій, який 
дає можливість розвиватися ринку програмного забезпечення не 
як ринку продуктів, а як ринку послуг. Сьогодні вже існують 
сервіси із забезпечення можливості використання програмного 
забезпечення у вигляді сервісу або оренди. Робота відбувається 
через підключення до спеціальних сервісів на віддалених серве-
рах. Слабким місцем цієї технології є проблема захисту та збе-
реження облікових даних. Будь-які технічні проблеми в опера-
тора надання послуги призводять до зупинки в роботі підпри-
ємства. 

Іншою тенденцією є розширення надання безкоштовних 
послуг через сервіси відкритих даних. Розвиток сервісів Дер-
жавної податкової служби України «Електронний кабінет плат-
ника» сьогодні дозволяє користуватися багатьма можливостями 
електронного реєстру не тільки для отримання різноманітної 
інформації, а й для реєстрації податкових накладних та подання 
електронної звітності. Розвиток цих сервісів забезпечить малим і 
середнім підприємствам можливість прямої взаємодії з держав-
ними органами та спрощення ведення бізнесу. 

Проте, найважливіший критерій при виборі програмного за-
безпечення для підприємств малого бізнесу – це співвідношення 
ціни та можливості своєчасного і повного задоволення вимог 
законодавства щодо ведення обліку та складання звітності. 
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Л. А. Солодчук, магістр, освітньо-професійна програма «Облік 
і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю та 
державним сектором економіки» 
О. В. Юрченко, к. е. н., асистент кафедри аудиту, обліку та 
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Зміни економічного середовища функціонування зумовлю-
ють пошук нових напрямів та інструментів управління діяль-
ністю з метою забезпечення безперервного та сталого розвитку 
підприємства. Економічна нестабільність умов функціонування 
вітчизняних підприємств, негативна динаміка підвищення фі-
нансових ризиків, жорстка конкуренція у глобальному еконо-
мічному середовищі обумовлюють підвищення ролі фінансо-
вого та податкового менеджменту як інструменту реалізації 
фінансово-податкової політики, що обирається суб’єктом 
господарювання.  

Система управління підприємством знаходиться в прямій 
залежності від якісного та оперативного формування інформа-
ційного базису для прийняття кваліфікованих та дієвих управ-
лінських рішень. Виникає нагальна потреба у розширенні та 
забезпеченні детальної аналітичності інформації, її структури-
зації з урахуванням інформаційних запитів податкового мене-
джменту [3]. Тому на сьогодні актуальною є проблема ство-
рення обліково-аналітичного супроводження податкового мене-
джменту як одного з найважливіших елементів забезпечення 
фінансової стійкості та передумови довгострокового функціо-
нування підприємства. 
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