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Мета і завдання. Удосконалення організації практичних та теоретичних аспектів 

ведення обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах в умовах застосування 
інформаційних технологій. 

Об’єкт та предмет дослідження. Діяльність кожного підприємства передбачає 
наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони є одним з 
найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень. Формування ринкових 
відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в 
якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. 
Саме тому основні засоби, їх інформаційне забезпечення, для управління підприємством  
відіграє значну роль. 

Для досягнення поставленої мети та поставлених завдань використовувалися наступні 
методи: порівняння - для встановлення відмінностей і спільних рис у досліджуваних 
процесах та явищах; абстрагування - для виділення суттєвих факторів, що мають найбільше 
значення для дослідження процесу руху основних засобів та ін. Наукова новизна одержаних 
результатів полягає в обґрунтуванні основ організації обліку в умовах застосування 
інформаційних технологій.  

Результати дослідження. Сучасний стан обліку основних засобів знаходиться в 
умовах реформування. При цьому недостатня увага приділяється підвищенню реальності 
обліково-економічної інформації про наявність і використання основних засобів. 
Потребують удосконалення діюча методика обліку операцій надходження, дооцінки, 
відновлення, поліпшення основних засобів, а також способи їх амортизації. Залишаються 
невирішеними організаційно-методичні проблеми формування облікової політики щодо 
даного об'єкта обліку при застосуванні інформаційних технологій. 

В зв’язку з формуванням в даний час нової економічної системи, заснованої на 
ринкових відносинах для ефективного управління необхідно отримувати достовірну 
інформацію за невеликий проміжок часу. В зв’язку з новими умовами змінюється роль 
бухгалтерського обліку і суттєвим змінам піддаються методологічні і методичні аспекти його 
організації. Необхідно застосовувати автоматизовану систему обліку, в склад якої входили 
автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ). 

Нагромадження та оновлення основних засобів, нарощування виробничих 
потужностей підприємств різних галузей народного господарства здійснюється в процесі 
технічного переозброєння, реконструкції й розширення діючих або спорудження нових 
виробничих об'єктів (цехів, виробництв, підприємств у цілому). 

Технічне переозброєння діючого підприємства означає здійснення відповідно до 
плану (програми) його технічного розвитку (без розширення існуючих виробничих площ) 
комплексу заходів, що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рівня 
окремих дільниць виробництва за рахунок впровадження нової техніки і технології, 
механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації й заміни фізично 
спрацьованого та технічно застарілого устаткування. Реконструкція діючого підприємства є 
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здійснюваним за єдиним проектом повним або частковим переобладнанням виробництва. За 
необхідності можуть бути споруджені нові або розширені існуючі допоміжні та 
обслуговуючі об'єкти. До реконструктивних робіт відносять також будівництво нових 
виробничих об'єктів замість тих, дальшу експлуатацію котрих визнано недоцільною. 

В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська 
інформація використовується набагато менше ніж при ручній обробці даних. Сучасна 
автоматизована система обліку повинна будуватися на основі найновіших засобів техніки і 
повинна забезпечити: 

- повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; 
- виконання контрольних і аудиторських задач, з метою отримання необхідної 

інформації про наявні відхилення; 
- отримання комп’ютерних управлінських рішень; 
- здійснення аналізу і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства. 

АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці зайнятого обліком персоналу і 
представляє собою функціональну спеціалізовану систему, програмно-технічний комплекс, 
інформаційне і додаткове інструктивно-методичне і організаційно-технологічне 
забезпечення. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку основних засобів забезпечує 
автоматизоване ведення магнітотеки інвентарних карток основних засобів, нарахування 
амортизаційних відрахувань на повне відновлення і капітальний ремонт, ведення обліку 
дорогоцінних методів у складі основних засобів. 

Облікові працівники виконують на АРМ такі основні автоматизовані операції:  
- ведення з допомогою клавіатури в комп’ютер даних первинних документів з обліку 

основних засобів; 
- автоматизований контроль введення даних на достовірність і повноту; 
- автоматична обробка введення даних і відображення результатів обробки в інвентарних 

картках; 
- автоматичне формування і виведення на екран монітора або друкування машинограм 

згрупованих у цілому по підприємству за матеріально відповідальними особам, 
місцями зберігання або експлуатації; 

- організація і введення нормативно-довідкової інформації; 
Висновки. На вітчизняних підприємствах необхідно здійснити поступовий перехід від 

ручної обробки даних до автоматизованого бухгалтерського обліку. Це значно полегшить 
роботу облікової служби в частині оперативності інформації та зменшенні затрат часу на її 
обробку. В кінцевому результаті підвищить ефективність прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: облік, основні засоби, організація, інформаційні технології. 
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