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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ

У будь-якій діяльності інформаційні системи і технології
спрощують і покращують умови роботи, а особливо для праців-
ників сфери обліку, аналізу та аудиту.

На сьогоднішній день це питання є особливо актуальним, бо
активно впроваджуються нові закони, нормативи та технології
ведення облікової роботи. В сучасних умовах інформація має об-
роблятися швидше, тому для зниження затрат часу та зусиль на
виконання роботи необхідно застосувати автоматизовану форму
обліку.

Питанню застосування інформаційних систем і технологій в
обліку приділялася значна увага вітчизняними та зарубіжними
науковцями, зокрема: М.М. Бенько, Н.М. Войтюшенко, В.В. Єв-
докімовим, О.П. Індукеєвою, Т.С. Івановою, І.О. Софроновою,
П.І. Савічевою, Н.М. Половневим, Г.В. Федоровим, А.М. Якимо-
вим та ін. [1, 3].

При застосуванні автоматизованого обліку спрощується гро-
міздкість роботи обліковця, час який міг би бути потрачений на
роботу використовується раціональніше, адже без застосування
комп’ютера велика кількість документів заповнюється вручну.

Застосування інформаційних систем і технологій надає ряд
переваг, щодо організації та ведення обліку на підприємстві. Зок-
рема, завдяки застосуванню комп’ютерів з’явилася можливість
створювати автоматизовані робочі місця бухгалтерів та інших
працівників, які беруть участь у веденні обліку, проводити аналіз
поточної та майбутньої діяльності підприємства для збільшення
економічних вигод і покращення результатів роботи при цьому
зменшивши витрати.

Всі дії, підрахунки і розрахунки здійснюються швидко, лако-
нічно без зайвих зусиль, що в свою чергу, підвищує продуктив-
ність праці та дає змогу отримувати наочну оперативну інформа-
цію про роботу підприємства в цілому.
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Заповнення документів відбувається оперативніше ніж при
ручному заповненні і зменшується кількість можливих помилок.
Швидше вивчається, обробляється і записується в базу даних ін-
формація про клієнта, дані головної книги, показники бухгалтер-
ської звітності.

Слід зазначити, що під час перевірки органами контролю під-
приємства (організації) робота органів відбувається значно шви-
дше. Бухгалтеру легше надати необхідну інформацію, бо вона є в
базі сервера, необхідно ввести тільки назву і дату. У свою чергу
працівники бухгалтерської служби під час перевірки не відволі-
каються від своєї роботи, щоб надати інформацію органам пере-
вірки і робота підприємства (організації) здійснюється в повному
об’ємі, без простоїв.

Застосування автоматизованого обліку надає можливість бухгал-
теру виправити помилки, які були зроблені під час роботи без пере-
писування громіздких документів і цифр. Комп’ютер самостійно і
автоматично здійснює зміни в документах, що пов’язані між собою.

Використання інформаційних систем і технологій в обліку на-
дає змогу здійснювати контроль за коштами на поточному раху-
нку. Так, вести розрахунки з клієнтами та постачальниками мож-
на за допомогою системи «Клієнт — Банк». Нарахування
заробітної плати працівникам та утримань з неї здійснювати на-
багато простіше — ввівши та вибравши актуальні ставки утри-
мань. Для цього достатньо обрати необхідні функції і комп’ютер
самостійно розрахує і здійснить утримання [5].

Спрощується проведення інвентаризації, бо всі інвентарні но-
мери є на балансі комп’ютера і при їх списанні не потрібно опра-
цьовувати велику кількість документації, достатньо ввести їх но-
мер у комп’ютер. Просто заносити (списувати) на баланс усе, що
надійшло (вибуло) на підприємство, вибравши необхідну функ-
цію у програмі комп’ютера.

І саме головне, що керівник може слідкувати в повному обсязі
за всією діяльністю підприємства, а на основі наданої інформації
виявляти помилки та робити висновки для підвищення або по-
кращення результатів.

Завдання автоматизації обліку може бути реалізовано за допо-
могою бухгалтерських прикладних пакетів, таких як: «Акцент»,
«Парус», «1С: підприємство», «Бест Звіт Плюс», «Акцент-бух-
галтерія» та ін. [4].

Таким чином, можна сказати, що автоматизація обліку — це
процес, при якому в результаті перекладення функцій веден-
ня обліку на комп’ютер підвищується ефективність і поліпшу-
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ється його якість на підприємстві. Проте, перед тим як при-
ймати рішення про автоматизацію обліку, слід окреслити ос-
новні її завдання щодо організації та ведення обліку на підпри-
ємстві.

При автоматизації обліку важливо не просто перевести всю
паперову роботу на комп’ютер. Важливо, щоб це збільшило ефе-
ктивність роботи і поліпшило контроль над фінансово-госпо-
дарською діяльністю підприємства, що, в свою чергу, збільшить
ефективність управління підприємством, і, як наслідок, ефектив-
ність його роботи.

Кожному підприємству, яке бажає вийти на високий рівень,
необхідно використовувати автоматизовану форму обліку. Для
цього необхідно залучати до роботи найкращих, кваліфікованих
обліковців, економістів і фінансистів, адже правильне ведення
обліку є основою продуктивної і успішної роботи.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ
ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Товарні запаси складають доволі велику кількість активів під-
приємства і являють собою потужний центр його витрат. Ухва-
лення рішень щодо управління товарними запасами впливає на




