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4) податкову (яка відображає взаємовідносини держави з підпри-
ємством з метою оподаткування його прибутку за певними прави-
лами, а також і наміри щодо реалізації інвестиційної політики).

Отже, механізм побудови амортизаційної політики підприєм-
ства має базуватись на оптимальному поєднанні всіх згаданих
вище концепцій.

З окреслених концепцій випливають специфічні функції амор-
тизації: відтворювальна; стимулююча; науково-технічна; управ-
лінська; обліково-фінансова; податкова. При цьому сутність амор-
тизації розкривається за допомогою наступних положень:

1) амортизація — об’єктивна економічна категорія;
2) матеріальною основою амортизації слугує зношування за-

собів праці в процесі їх використання або бездіяльності;
3) практична реалізація процесу амортизації пов’язана із ком-

плексом економічних заходів, який повинен включати:
а) визнання і достовірну оцінку об’єкту щодо якого плануєть-

ся отримати економічні вигоди;
б) передбачення строку його корисної експлуатації на підпри-

ємстві;
в) вибір оптимального методу амортизації;
г) способи і напрямки включення у витрати підприємства

амортизаційних відрахувань;
д) порядок акумулювання, використання і руху амортизацій-

ного капіталу.
Правильне розуміння економічної суті амортизації, її сучас-

них концепцій та функцій дозволить підприємству побудувати
ефективну амортизаційну політику для забезпечення вчасного
науково-технічного оновлення засобів праці та рентабельного
функціонування за умов ринку.

О. В. Орлова, викладач,
 Одеська філія УДУЕФ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У сучасному розумінні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії — це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, збере-
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ження, поширення, відображення та використання інформації в
інтересах її користувачів. Світовий досвід переконливо засвідчує,
що інформаційно-комунікаційні технології — не просто технічна
інфраструктура, пов’язана, наприклад, з комп’ютеризацією чи
телефонізацією. Насамперед це — інструмент глобального пере-
розподілу ідей, капіталу та праці, який визначає парадигму роз-
витку глобалізованого світу.

Нові інформаційно-комунікаційні технології є породженням
науково-технічного прогресу. Разом з тим, ці технології дозво-
ляють багатократно прискорити доведення інформації любої
складності до її потенційних користувачів, у великих масштабах
розширити їх коло, різко інтенсифікувати процес наукових до-
сліджень і конструкторських розробок, і тому самі перетворились
у найважливіший фактор науково-технічного прогресу. Саме за-
вдяки інформаційно-комунікаційним технологіям стало можли-
вим широке розповсюдження ідей науково-технічної революції,
новітніх технологій, вільне переміщення фінансового капіталу та
стрімкий ріст так званого «гуманітарного капіталу». Оскільки ін-
формаційно-комунікаційні технології мають відношення майже
до всіх сфер сучасного життя та постійно здійснюють потужний
вплив на розвиток суспільства і окремої людини, слід розуміти,
що таким чином ці технології стають універсальним та багатофу-
нкціональним інструментом розвитку держави і суспільства в
глобалізованому світі і у тому числі, в оцінці економічного та фі-
нансового стану підприємства.

Будні сучасного підприємства, у тому числі і малого, вміщують
у себе великий потік документів, де є сотні, а то й тисячі фактів і
цифр. Для успішного керівництва потрібна точна оперативна інфор-
мація за усіма напрямками діяльності і потужна аналітична підтри-
мка на всіх етапах прийняття рішень. Інформація, що призначена
для керівництва, має подаватися в компактному і зручному для
сприйняття вигляді, незалежно від того, за якими аспектами вироб-
ничої та загальногосподарської діяльності вона представлена.

Для швидкої і точної орієнтації в усіх фінансових і матеріаль-
них потоках, для адекватної оцінки собівартості витрат та інших
фінансово-економічних показників і, відповідно, для обґрунтова-
них управлінських дій необхідна комплексна інформаційна си-
стема, яка б допомагала підвищити ефективність роботи всіх
служб підприємства.

В доповіді розглядається використання деяких програмних
продуктів, які в значній мірі застосовуються в управлінні фінан-
сами малих підприємств.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БАЗИ ТА ЇХ РОЛЬ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ПРИВАБЛИВОСТІ КОРПОРАЦІЇ

В умовах соціально-економічної нестабільності і мінливості
ринкової інфраструктури важливе місце займає управління фі-
нансами, тому що саме тут ховаються основні причини успіхів і
невдач усіх виробничо-комерційних операцій корпорації.

Необхідно відзначити, що основою ефективного функціону-
вання корпорації є успішне поєднання стратегічного планування,
стратегічного управління й інвестиційної стратегії, тобто моде-
лювання процесу здійснення інвестиційної діяльності корпора-
ції — все це в значній мірі залежить від фінансових ресурсів.

Впровадження інформаційно-фінансових технологій в управ-
ління ставить своєю задачею забезпечення легкого і зручного до-
ступу до даних з метою прийняття рішень, пов’язаних з різними
фазами управління корпорацією. Це свідчить про необхідність
розробки методики багатокритеріальної оцінки ефективності ін-
формаційно-фінансових технологій з урахуванням їх особливо-
стей як нового виду товару (послуг) на ринку інформаційних
технологій, які необхідні таким особам:

 інвесторам, яким необхідно прийняти рішення про форму-
вання портфелю цінних паперів;

 кредиторам, які повинні бути впевнені, що їм заплатять;
 аудиторам, яким необхідно розпізнавати фінансові хитрощі

своїх клієнтів;


