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ЕРГОНОМІКА В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА 

 

Герасіка Н. І., студентка; ННІ БТ «УАБС» СумДУ, гр. ОП-61а  

 

Ергономіка є наукою, що комплексно займається вивченням 

особливостей виробничої взаємодії людини з іншими елементами 

системи «людина-техніка-довкілля» з метою забезпечення її 

оптимізації, безпеки та комфорту.  

Під робочим місцем бухгалтера слід розуміти просторову зону його 

трудової діяльності, оснащену технічними засобами та іншим 

допоміжним устаткуванням, яке є потрібним необхідними для 

здійснення визначених посадовими інструкціями функцій. Основною 

метою організації робочого місця є підвищення ефективності праці 

оптимізація умов трудової діяльності.  

У зв’язку з тим, що свої функціональні обов’язки бухгалтер 

виконує сидячи, проводячи розрахунку та працюючи за комп’ютером, 

розповсюдженою є думка, що його робота є легшою порівняно з 

іншими видами праці у зв’язку. Але слід зробити акцент на тому, що 

сидяча робота є також шкідливою та стомлюючою, оскільки пов'язана 

з постійною напругою м'язів та малорухливим положенням тіла. Тому 

необхідним є дослідження особливостей правильної організації 

робочого місця бухгалтера. Розміщуючи предмети і засобів праці на 

столі, слід дотримуватись наступних правил: тримати на столі тільки 

все необхідне для виконання роботи; письмовий стіл використовувати 

виключно для поточної облікової роботи, а не для нагромадження 

документів; бухгалтерські документи, які використовуються протягом 

робочого дня, потрібно розміщувати так, щоб можна було без проблем 

їх знайти та переглянути; комплектуючі комп’ютера необхідно 

розміщувати на столі наступним чином: монітор – справа або зліва, 

клавіатуру – в центрі, засоби зв'язку – зліва від бухгалтера; у випадку, 

якщо в кабінеті є сейф, він має бути розташований поза полем зору 

відвідувачів. Тільки за умови дотримання мінімальних вимог, 

перелічених нами, можна забезпечити правильну організацію 

робочого місця бухгалтера, а, отже, підвищити ефективність праці.  
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