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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Основні засоби відіграють важливу роль у господарській ді-
яльності підприємства, від їх ефективного та правильного об-
ліку і використання залежить фінансовий результат роботи
компанії [1]. Облік основних засобів за допомогою новітніх
інформаційних технологій значно покращує ефективність ро-
боти бухгалтера, аналітика та управлінця на підприємстві, а
запровадження на нормативному рівні електронного підпису
на документах навіть відкриває можливість електронної пере-
дачі звітності до державних контролюючих органів. Важливою
рисою новітніх програм для обліку є можливість формувати
велику кількість звітів, розрахунків, проводити економічний,
фінансовий аналіз діяльності підприємства. Вартість і витра-
чений час на складання зазначених форм незначні, що дає змо-
гу повністю задовольнити інформацією різноманітного харак-
теру управлінський персонал, скласти прогнозні розрахунки
для прийняття ефективних рішень [5].
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У теперішній час існує велика кількість програмних проду-
ктів для ведення бухгалтерського обліку, які дозволяють опе-
ративно накопичувати інформацію про наслідки господарської
діяльності та використовувати її для формування, редагуван-
ня і друку вихідних документів, квартальних чи річних звітів
[4, 7].

Однією з найпоширеніших програм для ведення бухгалтер-
ського обліку в Україні є «1С:Бухгалтерія», розробка фірми
«1С». Ця універсальна бухгалтерська програма використову-
ється на багатьох підприємствах нашої країни з метою форму-
вання достовірної інформації в обліку і звітності. У програмі
наявна вбудована об’єктно-орієнтована мова програмування і
розвинуте інтерактивне середовище, що дає змогу змінювати
типові конфігурації для своїх потреб чи навіть повністю пере-
писувати їх [3]. Програма «1С:Бухгалтерія» побудована з ура-
хуванням особливостей обліку в Україні, при цьому врахована
можливість одночасного ведення бухгалтерського і податково-
го обліку, що в сучасних умовах є досить актуальним і практи-
чним моментом [3]. Одночасне введення даних, необхідних як
для податкового, так і для бухгалтерського обліку, дає можли-
вість користувачам прослідкувати всі господарські операції і
зміни в складі активів і пасивів, що відбуваються в різних лан-
ках облікової роботи [2].

Підсистема «Облік основних засобів» використовується для
управління і спостереження за основними засобами на підпри-
ємстві. Автоматизоване рішення задач з обліку основних засо-
бів базується на створенні і веденні інформаційної бази про
наявність основних засобів, сформованої на підставі інвентар-
ної картотеки. Бухгалтер при цьому проводить документуван-
ня первинної інформації, оперативне управління, контроль за
наявністю і рухом основних засобів, видає на запит необхідну
інформацію до друку чи на екран дисплея [2, 3]. Для основних
засобів і нематеріальних активів запрограмовані такі основні
операції, як: вступ, прийняття до обліку, нарахування норми
амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.
Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між
кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для
основних засобів, що використовуються сезонно, можливе за-
стосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних
активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і спи-
сання з експлуатації.
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Для ведення обліку на підприємствах також використову-
ється програма «Галактика», яка має широку функціональність
для інформаційної підтримки задач стратегічного планування
та оперативного управління. Програма складається із модулів,
що утворюють «контури», серед яких значущим для бухгал-
терського обліку є контур «Бухгалтерський і податковий об-
лік». Хоча «Галактика» має багато схожих рис з «1С:Бухгал-
терією», але головна перевага полягає в тому, що охоплюється
внутрішня і зовнішня діяльність підприємства, комплексніше
ведеться бухгалтерський облік. При розробці системи викори-
стовувались тільки передові методології і концепції управлін-
ня, а також найновіші досягнення в області інформаційних
технологій [5, 7]. Система також містить модуль «Основні за-
соби».

Отже, сучасні програми для бухгалтерського обліку вико-
нують ряд важливих функцій для обліку основних засобів, а
саме повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб ко-
ристувачів щодо руху, наявності та вибуття основних засобів,
ефективне та точне нарахування зносу основних засобів, а та-
кож автоматизоване відображення господарських операцій,
пов’язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів [6].
Саме тому до переваг, які отримує підприємство від упрова-
дження новітніх облікових систем, можна віднести: зростання
ефективності використання основних засобів і посилення ви-
робничих потужностей, зниження транспортних витрат, змен-
шення витрат часу на здійснення господарських операцій по
обліку необоротних активів [6]. До недоліків системи можна
віднести необхідність настроювання фахівцем, але таким чи-
ном програма є гнучкішою і адаптованішою до конкретного
підприємства [3].

Таким чином, інформаційне програмне забезпечення стало не-
від’ємною складовою системи бухгалтерського обліку без якої
неможливо уявити сучасну бухгалтерію. Вдало підібране та ефе-
ктивно налагоджене програмне забезпечення бухгалтерського
обліку забезпечує максимальну ефективність управління госпо-
дарською діяльністю підприємства, правильне використання ос-
новних засобів і проведення обґрунтованої зваженої інвестицій-
ної політики щодо них.
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ЕЛЕКТРОННЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У сучасних умовах господарювання виникає потреба в проду-
кції (послугах), що вимагають інноваційного підходу до їх виро-
бництва. При цьому підприємства не завжди мають змогу здійс-
нити такі розробки, враховуючи специфічність проблем, високий
рівень витрат на перебудову виробничого процесу чи складної
ієрархії управління та прийняття рішень тощо. Тому під впливом
процесів глобалізації та міжнародної інтеграції, з розвитком нові-
тніх інформаційних технологій і посиленням конкуренції виникає
необхідність у кооперації компаній, творчих колективів і окре-
мих людей, пов’язаних спільною метою. Усе це створює потребу
в нових формах ведення бізнесу, однією з яких є віртуальні під-
приємства, що набувають усе більшого розвитку [1, с. 205]. Вір-
туальна корпорація — це наступний крок у розвитку мереж діло-
вої співпраці.




