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Вступ
Вирішення актуальних економічних проблем не можливе без
прискорення науково-технічного прогресу, широкого впровадження
інноваційних інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Особливо важливою сферою застосування останніх є бухгалтерський облік, оскільки це найбільш інформаційно містка ділянка
роботи на підприємствах, в організаціях та установах.
Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно збезпечує
управлінські потреби необхідною та достовірною інформацією. Крім
того, бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми власності є
основною інформаційною базою всебічного аналізу господарської
діяльності, контролю та обгрунтування відповідних управлінських
рішень щодо фінансово-господарської діяльності.
Бухгалтерський облік є головним елементом економічної інформаційної системи підприємства, його частка становить понад 80% від
усієї економічної інформації. Саме тому вирішальним напрямом
удосконалення бухгалтерського обліку (поруч із впровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності,
удосконаленням нормативної бази) є впровадження автоматизованих
систем, що базуються на інноваційних інформаційних технологіях. Це
дозволить більш повно реалізувати інформаційні, контрольні та
аналітичні функції обліку в системі управління підприємством. Цим
визначається мета і значення впровадження автоматизованих систем
бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання.
За досить короткий час система бухгалтерського обліку зазнала
суттєвих змін. Загальнознаним є факт усе ширшого застосування в
бухгалтерському обліку інноваційних інформаційних технологій і
систем, а також відсутність попереднього наукового обґрунтування
змін, що відбуваються при цьому в технологічному процесі й
методології бухгалтерського обліку.
Метою проведеного монографічного дослідження є визначення
стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій та автоматизованих систем бухгалтерського обліку, що має наукове і практичне
значення. Дослідження характеризуються системним підходом щодо
питань розроблення автоматизованих систем бухгалтерського обліку,
їх впровадження і використання, методології та організації облікового
процесу в автоматизованих системах.
5

Предметом теоретико-прикладних досліджень і розробок є автоматизовані системи управління та бухгалтерського обліку, автоматизовані робочі місця бухгалтерів, засоби технічного та програмного
забезпечення автоматизованих систем бухгалтерського обліку, основи
структуризації та постановки облікових задач. У зв’язку з цим визначаються особливості організації та методики бухгалтерського обліку в
автоматизованих системах та їх характеристика. Обґрунтовано найбільш
перспективні напрями технічного забезпечення автоматизованих
систем бухгалтерського обліку – локальні та глобальні електронні
мережі й розподілені системи оброблення даних.
Положення і розробки монографії нададуть відповідні науковотеоретичні та практичні знання науковцям, практичним працівникам,
студентам вузів з питань організації та змісту робіт щодо впровадження
автоматизованих систем бухгалтерського обліку, змін у його способах
і прийомах, розроблення алгоритмів вирішення задач бухгалтерського
обліку, фінансової та управлінської звітності, здійснення постановки
задач облікового процесу в інтегрованих автоматизованих системах
тощо.
Важливе значення мають розробки автора, спрямовані на вдосконалення теоретичних напрацювань та практичних результатів автоматизації бухгалтерського обліку.
Автор висловлює подяку ректору КНТЕУ, доктору економічних
наук, професору А.А. Мазаракі, науковому консультанту, доктору економічних наук, професору Є.В. Мниху, декану обліково-економічного
факультету, професору А.Д. Бутку, рецензентам, завідувачу та членам
кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ за наукові поради і творчу
допомогу у написанні монографії.
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Розділ 1
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Сутність інформації, її види
та призначення в управлінні економікою
Важливим напрямом підвищення ефективності систем управління
підприємствами є удосконалення систем бухгалтерського обліку в
напрямку переходу від традиційно пасивного, констатуючого обліку
до його активних форм, наприклад, до обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління інформацією та обґрунтування
організаційних та управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності роботи підприємства.
Процес функціонування будь-якої організації є унікальним.
В кожній існують свої «історично» розроблені методи управління і
роботи. В результаті певного виду людської діяльності виникають
подані певним способом повідомлення, що і є інформацією. Виходячи
з різних видів людської діяльності можна говорити про наукову,
технічну, економічну, соціальну, політичну, військову та інші види
інформації. Відповідно, правильно організована автоматизована (комп’ютеризована) інформаційна система повинна звільнити час кваліфікованих фахівців для її аналізу і прийняття управлінських рішень –
діяльності, притаманної лише людині. Одночасно така інформаційна
система повинна зводити до мінімуму витрати часу на формування
інформаційної бази даних такої системи [12, с. 9].
Нині, у вік інформатизації та комп’ютеризації, інформаційні
ресурси є такими самими ресурсами, як і трудові, матеріальні, енергетичні, інші ресурси. Отже, в економічній площині, ми можемо говорити про інформаційну економіку, що ґрунтується на інформації, та
інформаційну сферу – керівників різних рівнів, учених, спеціалістів і
службовців [24, с. 15–24; 19, с. 5]. У зв’язку з цим актуалізується
проблема отримання інформаційних ресурсів та їх використання у
роботі менеджерів, що дає значний економічний афект без додаткового залучення капіталу [120, с. 21].
Управління економікою не можливе без інформаційних ресурсів
так само як живий організм не може функціонувати без нервової
системи. Значущість і важливість інформації постійно зростає. Використання інформаційних ресурсів сприяє розвитку «економіки знань»,
7

тобто економіка підприємства повинна базуватися на знаннях (інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище), яке впливає на поведінку
організації, зокрема на впровадження інноваційного підходу до розвитку стратегії й тактики виробництва і збуту продукції [120, с. 21].
Цьому сприяла ціла низка факторів. Зокрема [93, с. 10]:
• перенесення акцентів з промислового виробництва на сферу
послуг;
• неухильна глобалізація ринкової економіки;
• зростання потреб в точній і своєчасній інформації, що спричинила глобальна конкуренція;
• стрімкий прогрес у сфері технічного і програмного забезпечення, що спричинило зростання попиту на інформаційні системи і
пропозиції;
• зміна пасивної ролі інформації на активну, завдяки створенню
штучного інтелекту, експертних систем і нейронних мереж;
• підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення висуває
нові вимоги до якості та вартості всіх видів послуг, у т.ч. і до
інформації;
• зміна стилів управління підприємствами, які вимагають якісно
нових інформаційних систем, у зв’язку із глобалізацією і розвитком ринкової економіки;
• виникнення інформаційних систем, що акумулюють професійні
знання, дозволяє підвищити продуктивність праці недосвідчених працівників;
• розвиток організаційної творчості в умовах конкуренції сприяє
новаторському використанню інформаційних систем;
• об’єднання інформаційних технологій з технологіями розваг і
освіти сприяє проникненню інформації в повсякденне життя
споживачів.
Інформаційні ресурси, на відміну від матеріальних, енергетичних,
трудових, фінансових, характеризуються певною специфікою, яку
слід враховувати при проектуванні інформаційних систем [120, с. 28]:
• невичерпність – з часом не зникають, а накопичуються;
• багаторазовість використання тієї ж інформації;
• цінність мають лише при використанні інформації у поєднанні з
факторами виробництва;
• ціниться нижче вартості внаслідок того, що часу відтворення
вимагає менше, ніж на здобуття знань;
• висока наукоємність;
• легко зберігається та передається.
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Термін «інформація» визначають по- різному, залежно від галузі
її застосування, зокрема в науковій галузі. Існує філософський підхід
до тлумачення поняття інформації, технологічний підхід, економічний,
кібернетичний, лінгвістичний тощо (табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Відмінності у визначенні поняття інформація
Термін
Інформація

Інформація
Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Поняття
Відомості,
повідомлення про
будь-яку подію,
діяльність, факт тощо
Дані, повідомлення
про яку-небудь подію,
діяльність, факт
Позначення даних,
які можуть бути
інтерпретовані
людиною
Сукупність
відомостей (даних),
які сприймають з
навколишнього
середовища (вхідна
інформація), видають
у навколишнє
середовище (вихідна
інформація) або
зберігають всередині
певної системи
Документовані або
публічно оголошені
відомості про події
та явища, що
відбуваються у
суспільстві, державі
та навколишньому
природному
середовищі
Відомості про особи,
предмети, події,
явища і процеси
незалежно від форми
їх представлення, які
є об’єктом зберігання,
передачі і
перетворення

Авторство
Бутинець Ф.Ф,
Івахненков С.В.,
Давидюк Т.В,
Шахрайчук Т.В.
Бенько М.М.

Відмінності
Філософський підхід

Івахненков С.В.

Технологічний підхід

Пономаренко В.С.,
Бутова Р.К.,
Журавльова І.В.,
Назарова Г.Н.,
Павленко Л.А.,
Пушкар О.І.

Технологічний підхід

Закон України
«Про інформацію»

Філософський підхід

Філософський підхід

Мельниченко С.В. Технологічний підхід
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Закінчення табл. 1.1
Термін
Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Поняття
Міра усунення
невизначеності
стану системи
(кібернетичне)
Повідомлення, які
знімають
невизначеність,
що існувала до їх
надходження
Співвідношення між
відомостями
(даними) та їх
одержувачами
Сукупність
відомостей, які є
об’єктом передачі,
зберігання і обробки
Нематеріальна
субстанція на відміну
від речовини або
енергії, але від них
невіддільна, як від
своїх носіїв. Вона
виробляється,
зберігається,
сприймається,
втрачається в
результаті
матеріальних
процесів
Дані про що-небудь
або про кого-небудь,
які є обєктом
зберігання, передачі
обо перетворення
Відомості в будьякій формі та
вигляді, на будьяких носіях, у тому
числі бази даних
компютерних
систем, або повне чи
часткове відтворення
їх елементів

Авторство
Бутинець Ф.Ф.,
Івахненков С.В.,
Давидюк Т.В.,
Шахрайчук Т.В.
ДСТУ 2396-94

Відмінності
Кібернетичний підхід

Кібернетичний підхід

Мельниченко С.В., Кібернетичний підхід
Писаревська Т.А.

Бутинець Ф.Ф.,
Івахненков С.В.,
Давидюк Т.В.,
Шахрайчук Т.В.
Мельниченко С.В.

Технологічний підхід

Исаков В.И.,
Рожнов В.С.

Технологічний підхід

Великий
тлумачний
словник сучасної
української мови

Технологічний підхід
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Інформація (від лат. «Information» – роз’яснення, виклад) – це
відомості, повідомлення про будь-яку подію, діяльність, факт тощо1.
Інформація – інформування, це дані, повідомлення про яку-небудь
подію, діяльність, факт2.
Інформація – позначення даних, які можуть бути інтерпретовані
людиною3.
Інформація – сукупність відомостей (даних), які сприймають з
навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині
певної системи4.
Інформація – документовані або публічно оголошені відомості
про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі5.
Інформація – це відомості про особи, предмети, події, явища і
процеси незалежно від форми їх подання, які є об’єктом зберігання,
передачі та перетворення6.
У кібернетиці поняття інформація трактується як міра усунення
невизначеності стану системи [73, с. 87]; це повідомлення, які знімають
невизначеність, що існувала до їх надходження [128]; як співвідношення
між відомостями (даними) та їх одержувачами [93, с. 11]; [103, с. 24].
У теорії машинної обробки інформація розглядається з точки
зору технології її перетворення з метою забезпечення менеджменту,
тобто як сукупність відомостей, які є об’єктом передачі, зберігання і
обробки [73, с. 87].
1

Бутинець Ф.Ф, Івахненков С.В., Давидюк Т.В, Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. –
Житомир : ПП. «Рута», 2002. – 544 с.; Писаревська Т.А. Інформаційні системи
обліку та аудиту : навч. посіб. / Т.А. Писаревська. – К. : КНЕУ, 2004. – 369. – с. 24.;
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія,
практика : монографія /С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. –
493 с.
2
Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. /
М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 362 с.
3
Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту : навч. посіб. /С.В. Івахненков. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.
4
Пономаренко В.С., Бутова Р.К., Журавльова І.В., Назарова Г.Н., Павленко Л.А., Пушкар О.І. Інформаційні системи і технології в економіці. – К. :
Академія, 2002. – 544 с.
5
Закон України «Про інформацію» № 2658-ХІІ від 02.10.1992р. (зі змінами і доповненнями) // Відом. Верховної Ради. – 1992. – № 48. – С. 651.
6
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 493 с.
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Технологічний підхід трактування інформації характеризує її як
відомості про властивості об’єкта будь-якої природи, які представлені
в документах та на машинних носіях [93, с. 11].
Філософський підхід визначає інформацію як сукупність даних,
які вже інтерпретовані та яким вдалось надати певний зміст.
Інформація – нематеріальна субстанція на відміну від речовини
або енергії, але від них невіддільна, як від своїх носіїв. Вона виробляється, зберігається, сприймається, втрачається в результаті матеріальних процесів [93, с. 12].
Інформацією називаються «дані про що-небудь або про когонебудь, які є об’єктом зберігання, передачі обо перетворення» [69,
с. 14]. Тобто, «це відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких
носіях, у тому числі бази даних комп’ютерних систем, або повне чи
часткове відтворення їх елементів» [30].
Таким чином, поняття «інформація» в широкому розумінні – це
сукупність різноманітних знань, сигналів, відомостей, повідомлень
про фактичні та інші процеси і явища, що відбуваються в матеріальному світі, що їх певна система сприймає (збирає, зберігає, обробляє)
від навколишнього середовища (вхідна інформація), видає в навколишнє
середовище – систему (вихідна інформація) або зберігає її в собі
(внутрішня інформація) і використовує для визначених цілей.
Інформація7 – невідємна частина системи управління.
Інформація формує інформаційну базу підприємства і є складовою інформаційної системи.
Передача, зберігання і обробка інформації може здійснюватись
між людиною і людиною, людиною і автоматом, автоматом і автоматом [72, с. 10], [30].
Поняття інформації цікавило багатьох учених. Вони розглядали
інформацію в різних аспектах: кількісному, якісному, обсягу і змісту,
відображення інформації, розвитку тощо. Але теорія інформації – це
розділ математики, який вивчає кількісні закономірності, пов’язані зі
збиранням, передаванням, збереженням, перетворенням, обчисленням
інформації [85, с.12–13].
Головною метою використання інформації в економіці є її використання в управлінні підприємством. Таким чином, виникає поняття
«управлінська інформація».
Управлінська інформація – це конкретна, підготовлена і відібрана із загальної маси, інформація з метою управління (прийняття
управлінських рішень) [95, с. 18].
7

Між поняттям «інформація» і «дані» є різниця. У тих випадках, коли
різницю не потрібно підкреслювати, вони використовуються як синоніми. Ці
поняття при викладенні подальшого матеріалу ототожнюються.
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Управлінська інформація – інформація, яка обсглуговує процеси
виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і
забезпечує вирішення завдань організаційно-економічного управління
народним господарством та окремими підприємствами [73, с. 89].
Відносно конкретного об’єкта економіки, управлінська інформація – це інформація, яка обслуговує процеси постачання і споживання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виробництва,
розподілу і обміну матеріальних благ і забезпечує вирішення завдань
управління економікою та окремими підприємствами, організаціями,
установами.
Кожен керівник підприємства, організації, установи у процесі
підготовки управлінських рішень виконує такі інформаційні функції:
• збір інформації;
• вивчення інформації;
• опрацювання й трансформування інформації;
• оцінювання інформації;
• аналіз інформації;
• розроблення варіантів рішення;
• видача нової (вихідної) інформації.
Отже, для прийняття управлінського рішення необхідний певний
обсяг даних.
Інформація має бути своєчасною (відображає актуальність інформації), точною (однозначне розуміння її споживачами), достовірною
(відображає реальність), повною (її достатність для прийняття рішення), адекватною (відповідність інформації процесу, реальному образу
і т. ін.), цінною (міра зниження стану невизначеності про об’єкт,
суб’єкт), короткою (лаконічною), максимально вичерпною та легкодоступною для сприйняття. Інформація використовується на всіх
ланках управління.
Інформація, інформаційні ресурси, являють собою інформаційний капітал [120, с.83] який можна виміряти сукупністю інформаційних активів та інтелектуального капіталу, здатних приносити доход
підприємству.
Висновки.
Не дивлячись на різні види інформації, відмінності у тлумаченні
її сутності, кількісних і якісних характеристик, методів маніпулювання інформаційними ресурсами, інформація є одним із визначальних
елементів інноваційної технології управління в умовах інформаційного
суспільства.
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Інформація є інтелектуальним капіталом як фізичних, так і
юридичних осіб у досягненні особистих та управлінських цілей, у
різних видах суспільної діяльності.
Інформація є елементом інформаційної економіки та інформаційної сфери управління, що сприяє розвитку економіки знань.
1.2. Інформаційні системи та їх зміст
А. Поняття інформаційної системи.
Побудова інформаційної системи підприємства (організації) –
складний процес, який вимагає більшого, ніж придбання комп’ютерів
та необхідних програм. Правильно побудована інформаційна система
підприємства стає основою його функціонування, визначає дії персоналу зайнятого в інформаційному циклі. Система впорядковує та
організує роботу колективу [12, с. 9].
Управління організаційно-економічним (соціальним) об’єктом
являє собою процес, що складається із взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів. Якщо в основу покласти системний підхід, то
такими структурними елементами є: 1) керуюча, 2) керована та
3) інформаційна системи (рис. 1.1.) [12, с. 10;], [75, с. 27], [93, с. 23],
[124, с. 18].

Зовнішнє середовище

Системи діяльності підприємства
Керуюча

Керована

Адміністрація
Функціональні та економічні
служби

Трудові та фінансові ресурси
Активи, пасиви, господарські
процеси

Прямий і зворотний зв’язок
Рис.1.1. Елементи процесу управління організаційно-економічним
(соціальним) об’єктом та взаємозв’язок між ними
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Керуюча система – це функціональні та економічні служби на
чолі з адміністрацією. Вона складається з такої інформаційної бази:
фінансово-господарського планування, прогнозування, нормативної
документації, облікових даних, аналізу інформації, вироблення рішень
та ін.
Керована система – це об’єкти управління керуючої системи:
основне виробництво, виробничо-господарська діяльність, трудові та
фінансові ресурси, активи, пасиви тощо.
Між керуючою та керованою системами відбувається взаємодія
(інформаційний зв’язок).
Керуюча система періодично передає розпорядження в керовану
систему – це є прямий (керуючий) зв’язок.
Прямий зв’язок – це потік директивної інформації. До прямого
зв’язку відноситься, наприклад, передавання, касиру платіжних документів на заробітну плату.
Керована система також має зв’язок з керуючою – це зворотний
зв’язок.
Зворотний зв’язок можна визначити як інформаційний зв’язок
за допомогою якого в управляючу частину надходить інформація про
наслідки управління об’єктом – звітність. Тобто інформація про новий
стан об’єкта, який виник під впливом управляючих дій, наприклад,
платіжні документи про виплачену заробітну плату.
Керуюча та керована системи взаємодіють і з зовнішнім середовищем, керуюча одержує інформацію із зовнішнього середовища, а
керована система може сама впливати на зовнішнє середовище (рис. 1.1).
Під зовнішнім середовищем розуміємо сукупність зовнішніх умов
відносно деякого суб’єкта [32], [62, с. 50–54]. Воно є результатом
діяльності деякої сукупності суб’єктів.
Таким чином, керуюча, керована та інформаційна системи підприємства функціонують в інформаційному середовищі. Середовище –
це різноманітні внутрішні та зовнішні умови існування суб’єкта [93, с. 55].
Існують різні тлумачення поняття «інформаційне середовище»,
наприклад:
• інформаційне середовище – сукупність ЕОМ, систем комп’ютерних комунікацій, баз даних, програмних комплексів і лінгвістичної однозначності, створений штучний інтелект [24, с. 15–24.];
• інформаційне середовище – сукупність технічних і програмних
засобів зберігання, оброблення та передавання інформації, а
також політичні, економічні та культурні чинники інформаційних процесів [105];
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• інформаційне середовище – сукупність інформаційних умов
існування суб’єктів (це наявність інформаційних ресурсів і їх
якість, розвиненість інформаційної інфраструктури) [32, с. 50–
54.];
• інформаційне середовище – інформація про внутрішні і зовнішні
умови існування суб’єкта [93, с. 57].
Найбільш вдалим визначенням сутності інформаційного середовища є визначення М.Т. Білухи, за умови врахування також суспільних
та економічних процесів, що є чинниками інформаційного середовища.
Інформаційне середовище тісно пов’язане з інформатизацією і
комп’ютеризацією. Під інформатизацією розуміють поєднання термінів
«інформація» і «автоматизація», що означає організований соціальноекономічний і науково-технічний процес створення оптимальних
умов для задоволення інформаційних потреб та інтенсифікації економіки на основі впровадження інформаційних технологій (ІТ), створення передумов до переходу в інформаційне суспільство [105],
створення високоінтелектуальної8 системи обліку [120, с. 35]. Комп’ютеризація – це процес розвитку та впровадження комп’ютерів, що
забезпечують автоматизацію інформаційних процесів та технологій.
Це цілісний процес формування нового автоматизованого інформаційного середовища для ефективного застосування наслідків інформатизації [105].
У Законах України «Про Національну програму інформатизації»,
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму
інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР визначено і на державному
рівні зафіксовано поняття «інформатизація». У останньому документі
зазначається, що діяльність у сфері інформатизації – це сукупність
взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціальноекономічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані
на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації
прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних
технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [118], [114], [117].
8

Інтелектуалізація (від лат. Intelectus – розум) означає процес, пов'язаний
із отриманням, обробкою, осмисленням, генеруванням будь-яких даних і
перетворення їх у будь-які види інформації. Інтелектуалізація обліку визначається кількістю підсистем та обсягом інформаційних ресурсів для різних рівнів
менеджменту. – Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку :
монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – С. 48.
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У науковій літературі існує велика кількість тлумачень поняття
інформатизації. Окремі автори під поняттям інформатизації розуміють: «сукупність взаємопов’язаних політичних, соціально-економічних, наукових факторів, які забезпечують вільний доступ кожному
члену суспільства до будь-яких джерел інформації, крім законодавчо
секретних» [139]; «насиченість виробництва та всіх сфер життя і
діяльності зростаючими потоками інформації» [76]; «організаційний,
соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав
громадян, органів державної влади, і місцевого самоврядування,
організацій, громадських об’єднань на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів» [32]; «перехід суспільства в новий якісний стан – інформаційне суспільство» [24, с. 15–24.].
Взаємодія керуючої, керованої та інформаційної систем в інформаційному середовищі може здійснюватись із застосуванням комп’ютерної техніки та інших засобів автоматизації обробки інформації. В
цьому випадку їх називають автоматизовані (комп’ютеризовані) інформаційні системи, що в економічній літературі має наступні визначення.
Автоматизована система (АС) – це система, що здійснює
автоматизовану обробку даних. До її складу входять технічні засоби
їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи
і процедури обробки, програмне забезпечення [12, с. 11; 115; 113].
Автоматизована система – сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів, процедур, призначених для збору,
опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації [44].
Автоматизована система – людино-машинна система, яка забезпечує автоматизований збір, обробку і передачу інформації, що необхідна
для прийняття управлінських рішень в організаціях різного типу [68].
Автоматизована система – це система, що реалізує інформаційні
технології у сфері управління за спільної роботи управлінського
персоналу і комплексу технічних засобів [75].
Автоматизована система призначена для використання комп’ютерних інформаційних технологій з метою підтримки прийняття
рішень і виробництва інформаційного продукту. Впровадження таких
систем може позитивно вплинути на досягнення конкурентних
переваг за рахунок збільшення швидкості виконання обробки інформації, покращання узгодженості в роботі працівників, систематизації
інформації.
Отже, взаємозв’язок між керуючою системою – суб’єктом управління і керованою системою – об’єктом управління здійснюється в
інформаційній системі. Основним завданням керуючої системи є
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переведення керованої з одного стану в інший, згідно із заздалегідь
поставленою метою за рахунок конкретизації інформації «зверху
вниз», за допомогою інформаційної системи. Відповідно керована
система забезпечує подання інформації «знизу вгору».
У сучасній науковій літературі приділено достатньо уваги
визначенню сутності поняття «інформаційні системи». Сьогодні, в
економічній літературі є різні визначення поняття інформаційної
системи. Окремі з них наведено в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Відмінності у визначенні поняття інформаційні системи
Термін
Поняття
Інформаційна Організована сукупність
система
елементів, що збирає, обробляє,
передає, зберігає та надає дані
Інформаційна Організований набір елементів,
система
що збирає, обробляє, передає,
зберігає та надає дані
Інформаційна
система
Інформаційна
система

Інформаційна
система

Інформаційна
система

Авторство
Відмінності
Івахненков С.В. Трактується
як об’єкт

Бутинець Ф.Ф.,
Івахненков С.В.,
Давидюк Т.В.,
Шахрайчук Т.В.
Система яка організовує пам’ять ДСТУ 2874і маніпулювання інформацією
94
щодо проблемної сфери
Система обробки даних
Великий
засобами накопичення,
тлумачний
зберігання, обновлення та їх
словник
пошуку й відображення
сучасної
української
мови
Організаційно оформлена
Щедрин А.Н.
сукупність інформаційних
потоків, документів, каналів
зв’язку і технічних засобів, які
забезпечують взаємозв’язок між
підсистемами управління
з метою її ефективного
функціонування
Сукупність інформації,
Титаренко Г.А.
економіко-математичних
методів і моделей, технічних,
програмних та інших
технологічних засобів і
спеціалістів яка призначена для
оброблення інформації і
прийняття управлінських рішень
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Трактується
як об’єкт
Трактується
як об’єкт
і метод
Трактується
як об’єкт

Трактується
як об’єкт

Трактується
як об’єкт і
метод

Закінчення табл. 1.2
Термін
Інформаційна
система

Інформаційна
система
Інформаційна
система

Інформаційна
система

Поняття
Людино-машинний комплекс,
який забезпечує автоматизований збір і обробку інформації,
необхідної для підготовки
і прийняття рішень з метою
оптимізації управління в
різних сферах людської
діяльності
Упорядкована сукупність
документованої інформації та
інформаційних технологій

Авторство
Відмінності
Румянцев М.И. Трактується
як об’єкт

Губанова О.В., Трактується
Новгородцев
як об’єкт
Т.Ю.,
Чупров С.В.
Бушуева Л.И. Трактується
як об’єкт і
метод

Набір механізмів, методів
і алгоритмів, спрямованих на
підтримку життєвого циклу
інформації, яка включає три
основних процеси: обробку
даних, управління
інформацією і управління
знаннями
Сукупність функціональних,
Мельниченко
організаційних компонентів та С.В.
компонентів системи обробки
даних, необхідних для
досягнення поставлених цілей

Трактується
як об’єкт і
метод

Інформаційна система (ІС) – організована сукупність елементів,
що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані9.
Інформаційна система(ІС) – організований набір елементів, що
збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані10.
Інформаційна система (ІС) – система, яка організовує пам’ять і
маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери11.
Інформаційна система (ІС) – система обробки даних засобами
накопичення, зберігання, обновлення та їх пошуку й відображення12.
9

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.
10
Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / за ред. Ф.Ф.Бутинця. –
Житомир : ПП «Рута», 2002. – 544 с.
11
ДСТУ 2874–94.
12
Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов.
ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
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«Інформаційна система – це організаційно оформлена сукупність інформаційних потоків, документів, каналів зв’язку і технічних
засобів, які забезпечують взаємозв’язок між підсистемами управління
з метою її ефективного функціонування» [143]; «інформаційна
система – сукупність інформації, економіко-математичних методів і
моделей, технічних, програмних та інших технологічних засобів і
спеціалістів, яка призначена для оброблення інформації і прийняття
управлінських рішень» [68]; «інформаційна система – це складний
людино-машинний комплекс, який забезпечує автоматизований збір і
обробку інформації, необхідної для підготовки і прийняття рішень з
метою оптимізації управління в різних сферах людської діяльності»
[125]; «інформаційна система – це упорядкована сукупність документованої інформації та інформаційних технологій» [42]; «інформаційна
система – це набір механізмів, методів і алгоритмів, спрямованих на
підтримку життєвого циклу інформації, яка включає три основних
процеси: обробку даних, управління інформацією і управління знаннями» [28]; «інформаційна система являє собою сукупність функціональних, організаційних компонентів та компонентів системи обробки
даних, необхідних для досягнення поставлених цілей» [93, с. 61].
Інформаційна система складається із людей, обладнання, процесів, процедур, даних та операцій [72, с.15].
Система (systemа – ціле, що складається із частин, з’єднання) –
це сукупність взаємопов’язаних елементів, що становлять певну
цілісність, єдність, взаємодіють і взаємопов’язані між собою, мають
вхід та вихід, через які система обмінюється продуктами життєдіяльності із зовнішнім середовищем [12, с.10], [120, с. 55]. Система
має мету, структуру та функції.
Термін «система» тут вживається у двох розуміннях:
а) як деякий метод або спосіб організації всіх елементів у часі й
просторі таким чином, що кожний з них сприяє вирішенню певних
задач [72, с. 15; 73, с. 101]. Такий підхід передбачає, наприклад, координацію і синхронізацію дій персоналу, що працює над досягненням
поставлених цілей. Або як властивість раціонального поєднання і
упорядкування всіх елементів певного обсягу в часі та просторі таким
чином, щоб кожний з них сприяв успіху діяльності всього об’єкта
[137];
б) як об’єкт, який має досить складну, певним чином впорядковану внутрішню структуру (наприклад, виробничий процес) [72, с. 15;
73, с. 101], [137].
У другому значенні, система – це сукупність елементів, які
працюють разом при виконанні завдання або досягненні однієї мети.
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Поняття «інформаційна система» – це організована сукупність
елементів, що збирає, обробляє, передає, зберігає та надає дані
(показники) із застосуванням певних методів і способів організації її
елементів у часі та просторі із забезпеченням пам’яті і маніпулювання інформацією для вирішення певних управлінських задач (рис. 1.2).
Інформаційна система
Зібрані та
Сукупність
З
оброблені
різноманітних Виражені
викорисза
взаємопов’язаних через
танням
допомогою
Технічних
або
Показники
взаємозалежних
(інформаційта інші
усебічних
них і
інформавідомостей про
обчислюваль
ційні
них)
стан об’єкта
сукупності
засобів
управління та
процеси, що
відбуваються
в ньому

Визначеної
методики та
принципів

Заданих
алгоритмів

відповідають вимогам керівної системи при її впливі на керовану

Рис. 1.2. Компонентна структура ІС
Вилучення якоїсь частини системи інколи порушує властивості
її цілісності, тобто єдності, а згадана мета, характерна для всієї сукупності складових частин системи, не завжди може бути досягнута.
Відповідно інформаційні системи (ІС) в економіці називаються
економічними інформаційними системами. Економічні інформаційні
системи – це людино-машинні системи, які збирають, нагромаджують,
зберігають, обробляють і видають за запитом чи замовленням інформацію у вигляді даних чи знань, необхідних для керування економічним об’єктом. Економічний об’єкт – люди, матеріальні цінності,
уявні побудови, моделі, події чи факти, про які можуть бути зібрані
дані [19, с. 5].
Призначення ІС полягає в описі економічного об’єкта, його
станів, в описі станів ресурсів і капіталу об’єкта економіки їх взаємодії, що виражається через економічні показники.
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До головних завдань ІС належать:
• виявлення джерел інформації;
• збирання, реєстрація, оброблення та видача інформації про стан
виробництва і управління;
• розподіл інформації між зацікавленими особами та підрозділами
відповідно до їх функцій в управлінні.
Для цілісного інформаційного забезпечення управління необхідна єдність інформаційної бази даних, що його формує.
Характерною рисою ІС в сучасних умовах є те, що людина
виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованих робочих місць (АРМ)
працівників. Користувач здійснює введення інформації в систему,
обробку інформації і застосування інформації в управлінні. Таким
чином, інформація служить для опису взаємодії джерела інформації і
отримувача інформації.
В управлінні економікою підприємства ІС виконує такі функції
[75, с. 31]:
• обчислювальну (вчасне і якісне оброблення інформації в усіх
аспектах для цілей управління);
• відстежувальну (відстеження і формування необхідної внутрішньої і зовнішньої інформації для управління);
• запам’ятовувальну (забезпечення безупинного накопичення,
систематизації, збереження, відновлення всієї необхідної інформації);
• комунікаційну (забезпечення передачі потрібної інформації в
задані пункти);
• інформаційну (реалізація швидкого доступу, пошуку, видачі
необхідної інформації);
• регулювальну (інформаційно-керуючий вплив на об’єкти господарювання і суб’єкти господарювання при виявленні відхилень
параметрів);
• оптимізаційну (забезпечення оптимальних розрахунків у міру
зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об’єкта управління);
• прогнозну (визначення основних тенденцій, закономірностей,
показників розвитку об’єкта управління);
• аналітичну (визначення основних показників техніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності);
• документальну (забезпечення формування усіх необхідних форм
документів).
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До інформаційних систем висуваються певні вимоги, а саме:
функціональна повнота; достовірність інформації, складовими якої є
релевантність, толерантність, репрезентативність; забезпечення надійного захисту інформації; цілісність; актуальність, надійність [122].
Інформаційні системи у своєму розвитку пройшли кілька етапів,
(табл. 1.3.) [63], [142, с. 9–10]:
Таблиця 1.3
Етапи розвитку ІС
Період
50–60-ті
роки ХХ ст.

60–70-ті
роки ХХ ст.

70–80-ті
роки ХХ ст.

80-ті і
сьогодення

Етап
Перший

Сутність
Створюються ІС обробки розрахункових документів
на електромеханічних бухгалтерських машинах.
Розв’язуються деякі локальні функціональні задачі
(у т.ч. бухгалтерського обліку). Поступово
здійснюється перехід до систем, що охоплюють
широке коло задач управління. У вітчизняній
літературі отримали назву «Автоматизовані системи
управління (АСУ) – позадачний підхід» – для
кожної задачі окремо готували дані і створювали
математичну модель
Другий
Розвиток управлінських систем. У вітчизняній
літературі отримали назву «АСУ – концепція баз
даних». Забезпечували керівництво інформацією.
Їх характеризує структурований потік інформації,
інтеграція задач обробки даних, генерування запитів
і звітів. Ідеологія – автоматизовані банки даних і
бази даних
Третій
Трансформація управлінських систем у системи
підтримки прийняття рішень СППР – інтерактивна
комп’ютерна система, призначена для підтримки
різних видів діяльності в разі прийняття рішень
зі слабко структурованих або неструктурованих
проблем
Четвертий Розвиток автоматизованих офісів. Інформаційні
системи нового покоління не витісняють попередні
ІС, а просто розширюють діапазон застосування ІС

Як було зазначено у попередньому підрозділі, з існуванням
необхідності прийняття управлінських рішень, формується управлінська інформація. Допомогти у прийнятті таких рішень, в умовах
невизначеності та ризику, допомагають управлінські інформаційні
системи, що знаходять застосування у бізнесі. Перелік можливостей
таких ІС та їх характеристика наведені у табл. 1.4. [93, с. 65; 40].
23

Таблиця 1.4
Характеристика можливостей управлінських інформаційних
систем
№
Види
пор. управлінських ІС
1
Системи
підтримки
прийняття
рішень (DSS)
2
Виконавчі
інформаційні
системи (ESS)

3
4

4.1
4.2

5
6

7

Характеристика управлінських ІС
Комп’ютерні програми майже завжди інтерактивні,
розроблені для допомоги менеджеру в прийнятті
рішень, особливо з проблем, які погано формалізовані

Система надає інтерактивну сукупність поточної
інформації відносно кон’юнктури ринку, формує
легкий доступ для менеджерів різних управлінських
рівнів без допомоги посередників. Система
використовує сучасну графіку, зв’язок і методи
зберігання даних, забезпечує виконавцям легкий
інтерактивний доступ до поточної інформації
стосовно діяльності організації
Переробка групи Система використовує технології для пошуку та
даних (Data
добування невеликої інформації з крупних обсягів
Mining)
даних, які знаходяться в базі даних організації
Штучний
Система, яка переводить звичайні людські інструкції
інтелект (АІ)
на мову, яку комп’ютери можуть розуміти і
виконувати. Для підтримки управління використовуються експертні системи і нейронні мережі
Експертні
Системи, які використовують логіку прийняття
системи
рішень людського експерта
Нейронні мережі Побудовані за аналогією роботи людської нервової
системи, але фактично використовують статистичний
аналіз, щоб розпізнати моделі із великої кількості
інформації за допомогою адаптивного вивчення
Віртуальна
Використання машинних систем для створення
реальність (VR)
оточуючого середовища, яке здається реальним
користувачу
Системи
Система підтримки прийняття рішень групи або
підтримки роботи система електронних зустрічей, яка прагне
групи (GSS)
скористатись перевагами можливостей групи, щоб
знаходити кращі рішення. Використовується
спеціалізований тип групового програмного забезпечення, яке призначене для підтримки зустрічей
Географічні
Просторові системи підтримки прийняття рішень:
інформаційні
геодемографічне, комп’ютерне, картографування та
системи
автоматизовані шаблони – так називається група
додатків, які побудовані на обробці зв’язків у просторі.
Система збирає, зберігає, перетворює, демонструє й
аналізує дані, які просторово прив’язані до землі
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Управлінські інформаційні системи формують інформаційну
систему управління підприємством – це операційне середовище, яке
здатне надати менеджерам і спеціалістам актуальну і достовірну
інформацію про всі бізнес-процеси підприємства, яка необхідна для
планування операцій, їх виконання, реєстрації й аналізу [104]. Тобто –
це система, яка описує повний ринковий цикл підприємства, від
планування діяльності до аналізу її результатів.
У системі фінансово-облікової роботи такі системи повинні
забезпечити: реалізацію облікової політики; контроль за рухом засобів; відстежування руху товарно-матеріальних потоків; оперативне
визначення дебіторської та кредиторської заборгованості; контроль за
виконанням договорів, планів, кошторисів; фінансовою дисципліною;
оперативне отримання набору документів звітності (оперативної,
фінансової, податкової, статистичної).
За своїм практичним застосуванням, існують різні типи управлінських інформаційних систем (інформаційних систем управління)
підприємства [93, с. 68; 78 с. 27–28]:
• локальні – призначені для автоматизації діяльності по одномудвох напрямах;
• фінансово-управлінські – мають великі функціональні можливості та характеризуються відсутністю модулів, що відносяться до
виробничих процесів;
• середні інтегровані системи – призначені для управління підприємствами виробничої сфери й інтегрованого планування виробничих
процесів;
• крупні інтегровані системи – призначені для підвищення ефективності управління крупними підприємствами і корпораціями;
• конструктори – це комерційний програмний засіб, комплекс
програмних засобів або спеціалізоване середовище програмування
для відносно швидкого створення ділових додатків;
• спеціалізовані рішення – призначені для отримання корпоративної консолідованої звітності, планування, бюджетування, аналізу
даних за технологією ОLАР (on-line analytical processing – багатомірного оперативного аналізу даних для підтримки прийняття рішень).
Б. Зміст інформаційної системи.
Інформаційні системи є складними людино-машинними системами. Їх функції реалізуються у тісній взаємодії людей і технічних
засобів перетворення інформації.
Системи структурно поділяються на складові частини – підсистеми (елементи системи). Підсистеми знаходяться у відповідних відносинах між собою. Відносини елементів системи створюють структуру
(архітектуру) інформаційної системи.
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Різноманітність сфер економічної діяльності породжує появу
великої кількості інформаційних систем економічного характеру. Вони
вбирають в себе особливості структури управління, схеми управлінських цілей, функціональні та предметні технології.
Структура ІС визначається розміщенням і взаємозв’язками її
елементів або частин при виконанні їхніх функцій. Структура залежить
від величини системи та її складності. Величина системи характеризується не лише кількістю її елементів, а й зв’язками між ними.
Складність визначається різноманітністю, неоднорідністю властивостей елементів та різною якістю зв’язків між ними (прямі, зворотні,
нейтральні тощо).
Кожна ІС включає в себе такі компоненти [73, с. 101], [120,
с.31–32]:
1) структура системи – множина елементів системи і взаємозв’язків між ними, наприклад, організаційна і виробнича структура
підприємства;
2) функції кожного елемента системи; наприклад: управлінські
функції – прийняття рішень в певних структурних підрозділах підприємства;
3) вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому; наприклад:
матеріальні або інформаційні потоки, які надходять в систему або
виходять з неї;
4) мета і обмеження системи та її окремих елементів; наприклад:
досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження.
Така структуризація відноситься до розуміння системи як певним чином структурованого об’єкту.
Крім того, ІС містить компоненти, які характеризують її як метод
чи спосіб організації її елементів у часі та просторі [75; 120, с. 29]:
5) інформація;
6) системи обробки інформації;
7) внутрішні та зовнішні канали зв’язку.
Стосовно компонентів, що характеризують ІС як метод, слід
додати компоненту:
8) елементи методу (способи) предметних ділянок управління.
Наприклад: електронне документування, автоматизація процесу інвентаризації, оцінка, калькулювання в АСБО, рахунки та подвійний запис
в АСБО, складання звітів в АСБО.
Інформаційні системи характеризуються наявністю функціональної та забезпечувальної частин (табл. 1.5).
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Таблиця 1.5
Складові інформаційної системи, що забезпечують
автоматизовану обробку даних

•
•
•
•

Функціональна частина
модель системи
управління об’єктом
(метод)
Функціональні
підсистеми
Функціональні
завдання (комплекси
задач, задачі)
Функціональні модулі
Моделі та алгоритми

Інформаційна система
Забезпечувальна частина
Системи обробки даних
(види забезпечення)

Організаційна компонента
•
•

Організаційна
структура підприємства
Персонал (штати,
посадові інструкції)

•
•
•
•
•
•
•

Технічне
Інформаційне
Технологічне
Математичне
Організаційне
Правове
Інші види

Забезпечувальна частина інформаційної системи складається із
організаційної структури підприємства, технічного, інформаційного,
технологічного, математичного, програмного, лінгвістичного, правового, ергономічного та інших видів забезпечення [138, с. 8], [103 с.32–
33; 12], [124, с. 38], [142, с.13–17].
В інших наукових працях [144] забезпечувальна частина ІС, що
є логічним, поділяється на дві компоненти: організаційну (організаційна структура підприємства, і персонал (штати, посадові інструкції); компоненти системи обробки даних (технічне, інформаційне,
технологічне, математичне, програмне, лінгвістичне, правове, ергономічне та інші види забезпечення).
Організаційна структура характеризується складом підрозділів
підприємства, персонал яких забезпечує функціонування АІС, розподіл
між ними функцій і взаємодія цих підрозділів у процесі функціонування системи.
В умовах розподіленої обробки даних в автоматизованих системах бухгалтерського обліку (АСБО), що є складовою частиною
автоматизованої системи управління підприємством (АСУП), функціонування АСБО забезпечується персоналом бухгалтерії та інших
структурних підрозділів (цехів, складів і т. ін.) у яких здійснюються і
оформлюються господарські операції. У процесі функціонування АСБО
здійснюється взаємодія різних підрозділів, роль яких у виконанні
функцій бухгалтерського обліку різна.
Системи обробки даних (СОД) – види забезпечення, призначені
для інформаційного обслуговування спеціалістів різних органів управління підприємством, які приймають управлінські рішення. В бухгалтерському обліку вони реалізують функціональні задачі бухгалтерського обліку, використовуючи при цьому спеціальні засоби.
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Технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів, які здійснюють збір і реєстрацію облікових даних, їх передавання, підготовку
і обробку, безпосередню обробку, зберігання і розмноження. У зв’язку
з цими функціями технічні засоби комплексу поділяються на засоби
збору і реєстрації даних, засоби передачі даних, засоби підготовки
даних, засоби оргтехніки і допоміжні засоби.
Інформаційне забезпечення – це сукупність засобів і методів
побудови інформаційної бази (ІБ) бухгалтерського обліку. ІБ бухгалтерського обліку містить поточні дані про операції виробничо-господарської діяльності підприємства, інших функціональних систем
обробки даних, зовнішні дані, накопичувані облікові і архівні дані,
умовно-постійні дані, що використовуються АСБО. Інформаційне
забезпечення містить такі елементи, як система показників обліку,
єдина система класифікації і кодування інформації, уніфікована
система документації, масиви операції на технічних носіях.
Математичне забезпечення – сукупність методів і засобів для
побудови економіко-математичних моделей і алгоритмів задач
бухгалтерського обліку. До них відносяться різні математичні методи,
які використовуються при формалізованому описі облікових процесів,
наприклад методи імітаційного моделювання, математичного програмування. Разом з тим, розрахунки, що виконуються у бухгалтерському обліку, не потребують складного математичного апарату.
Правила проведення цих розрахунків відображені в текстовій формі в
різноманітних інструкціях і положеннях, а при розробці АСБО
формалізуються і отримуються у вигляді алгоритмів.
Програмне забезпечення – комплекс програм, що забезпечують
реалізацію на ЕОМ конкретних функціональних задач бухгалтерського обліку, проходження їх по електронній мережі, а також інструкцій по їх застосуванню.
Технологічне забезпечення – процес перетворення облікової
інформації і відповідна йому документація, що відображає послідовність і порядок виконання окремих технологічних операцій.
Лінгвістичне забезпечення – мовні засоби, які дозволяють спростити процес спілкування людини з ЕОМ. Наприклад, інформаційні
мови опису документів, показників; мови опису даних і мови маніпулювання даними; алгоритмічні мови спілкування людини і ЕОМ тощо.
Правове забезпечення – регламентація процесу створення і
функціонування АСБО. Воно включає сукупність норм, що відображаються в нормативних актах, що встановлюють і закріплюють
організацію АСБО, її цілі, задачі, структуру, функції, правовий статус.
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Ергономічне забезпечення – комплекс методів і засобів, що дозволяють обґрунтовано сформувати вимоги до робочих місць, умов
роботи облікового персоналу і таких, що забезпечують пришвидшену
підготовку і ефективну діяльність персоналу при функціонуванні АСБО.
Функціональна частина – це модель системи управління об’єктом з відповідними оптимальними схемами управління і документообігу. Функціональна частина застосовує методи, способи обробки
інформації предметних ділянок роботи [12, с. 11], [103, с. 39–42],
[142, с. 13–17].
Функціональна частина реалізується через систему функцій управління, тобто через взаємозв’язок конкретних видів управлінських робіт.
Оскільки функції – це відносно самостійні ланки управлінських робіт,
у межах функціональних компонентів ІС виділяють функціональні
підсистеми. Функціональні підсистеми різняться за сферами діяльності
і залежать від предметної області ІС. Реалізація специфічних особливостей функціональних підсистем здійснюється на практиці через
функціональні завдання, для реалізації яких застосовуються різноманітні моделі та алгоритми. Вибір функціональних завдань є одним
із найважливіших елементів створення ІС. Функціональні завдання
вирішуються на рівні комплексів задач та окремих задач [124, с. 38].
Одне із функціональних завдань функціональної частини АСБО
відображає зміст і специфіку функції бухгалтерського обліку в управлінні й визначається комплексом взаємопов’язаних задач, що її
реалізують. В бухгалтерський облік входить широке коло різноманітних задач. Це обумовлено складним характером виробничо-господарської діяльності підприємства. Це у свою чергу обумовлює структуризацію АСБО за функціональними елементами різної складності, які
поділяються на співпідпорядковані їм простіші функціональні
елементи. Такий поділ розміщує функціональні елементи на різних
рівнях, створюючи таким чином ієрархічну структуру. Наприклад,
виходячи із функціональної структури, бухгалтерський облік у бухгалтерії підприємства ведеться по ділянках бухгалтерського обліку
(облік праці та розрахунків з оплати праці, облік запасів і т. ін.) – це
комплекси задач бухгалтерського обліку – перший рівень функціональної структури. Функціональна структура комплексу задач буде
складатись із задач (нарахування оплати праці, розрахунки утримань) –
це другий рівень функціональної структури. Задача у свою чергу
поділяється на підзадачі (розрахунок податку на доходи фізичних
осіб, розрахунок утримань на соціальне і пенсійне страхування і т. ін.) –
це третій рівень функціональної структури. Підзадачі складаються з
функціональних модулів (сума, що оподатковується множиться на
коефіцієнт) – це четвертий рівень функціональної структури [138, с. 8].
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Задача – сукупність операцій перетворення вихідної інформації
для отримання результатної інформації, що необхідна для прийняття
управлінських рішень або для використання в інших задачах [138, с.
10]. При виділенні комплексів задач повинні бути враховані їх
особливості. Задача – це частина функцій інформаційної системи, що
являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання
яких обумовлює результат заданого виду. Іншими словами – це
формалізоване подання процесу обліку за допомогою алгоритму або
сукупності алгоритмів формування вихідних облікових показників,
які можуть бути оформлені документально чи існувати у вигляді
повідомлень, які передаються для відображення на відео термінали і
використовуються для формування бухгалтерської звітності та прийняття управлінських рішень [103, с. 43].
Підзадача – це складова, логічно завершена частина задачі, яка
має організаційно завершену сутність і самостійне значення лише в
рамках конкретної задачі. Підзадачі характеризуються тими ж ознаками що і задачі, але їх інформаційні елементи і алгоритми надають
лише частину характеристик загальної задачі [138, с. 11].
Функціональний модуль – це логічно завершений елемент задачі
(підзадачі), що відображає відповідні розрахунки або етапи розв’язання
задач (підзадач). Модулі можуть належати не одній, а різним задачам
(підзадачам) [138, с. 11].
Відносна самостійність кожного із функціональних комплексів
задач дозволяє здійснити паралельну розробку окремих комплексів
задач, враховуючи їх інформаційні зв’язки.
Таким чином, наведена компонентна структура ІС, її забезпечення
дає змогу і здатність вирішувати найрізноманітніші завдання, що
характеризуються високим рівнем інтелектуалізації, а саму ІС систему
можна характеризувати як інтелектуальну13.
Висновки.
ІС слід розглядати як:
1) елемент інформатизації – організованого соціально-економічного
і науково-технічного процесу створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб та інтенсифікації економіки, створення
передумов до переходу в інформаційне суспільство;
13

Інтелектуалізація системи – це властивість системи, у т. ч. обліку,
генерувати інформаційні ресурси спеціального призначення для розширення
знань про внутрішні та зовнішні фактори розвитку та формування компетенцій,
що передбачає можливість виділення із загальної системи такої підсистеми, яка
б мала мету, структуру і функції, спрямовані на отримання та систематизацію
знань підприємства. – Пушкар М.С. Створення інтелектуальної системи обліку :
монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – С. 56.
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2) засіб автоматизації інформаційних процесів і технологій та
процесу формування нового автоматизованого інформаційного середовища;
3) засіб опису і управління економічним об’єктом, його ресурсів,
капіталу, їх взаємодії, які виражаються через економічні показники.
ІС характеризується не тільки як об’єкт, але й як метод. Тому
необхідно враховувати таку компоненту ІС, як елемент методу
(способи) предметних ділянок управління, оскільки без методу ІС не
зможе виконувати своїх функцій.
Компонентна структура ІС, її забезпечення, повинні досягти
такого рівня організації, що дав би право називати ІС інтелектуальною.
Автоматизація облікового процесу є основним напрямком
розвитку бухгалтерського обліку, спрямованого на активізацію
бізнесу.
1.3. Класифікація інформаційних систем в управлінні
підприємством
Загальноприйнятої (нормативної) класифікації ІС поки що не
існує. В економічній літературі їх класифікують за різними ознаками
(додатки: А, Б, В). Як видно, в основу класифікації ІС покладені
ознаки, які визначають, чи характеризують економічне спрямування
діяльності об’єктів, особливості структури управління, схеми управлінських цілей, ступені автоматизації управління, функціональні та
предметні технології тощо [12, с. 15].
Наведену в додатках класифікацію ІС можна доповнити (табл. 1.6).
Таблиця 1.6
Класифікація ІС [12, с. 15]:
1) за сферою застосування

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

системи для наукових досліджень
системи автоматизованого проектування
системи організаційного управління
системи управління технологічними процесами
системи банківського виробництва
системи страхової діяльності
системи податкових органів
системи фондового ринку
системи виробничих та комерційних
підприємств
системи органів статистики
системи бухгалтерського обліку
фінансово-аналітичні системи
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Закінчення табл. 1.6
2) за ступенем автоматизації
перетворення економічної
інформації

3) за рівнем управління

4) за видом керованого ресурсу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

немеханізовані (ручні)
напівмеханізовані
механізовані
автоматизовані
автоматичні
вищого
середнього
оперативного
основних засобів
матеріальних ресурсів
трудових ресурсів
фінансових ресурсів

Наведемо характеристику окремих із наведених ІС.
За сферою діяльності.
Державні ІC призначені для складання перспективних та поточних планів розвитку країни, обліку результатів і регулювання діяльності окремих галузей народного господарства, для розробки державного бюджету та контролю за його виконанням. До них відносяться
автоматизована система державної статистики (АСДС), автоматизована система планових розрахунків (АСПР), державна інформаційна
система фінансових розрахунків (АСФР) при Міністерстві фінансів
України, система обробки інформації з цін (АСОІ цін), система управління національним банком (АСУ банк), система обробки науковотехнічної інформації (АСО НТІ) і т. ін.
Територіальні (регіональні) ІC спрямовані на управління адміністративно-територіальним регіоном. До них належать ІC області,
міста, району. Ці системи виконують роботи з обробки інформації,
необхідної для реалізації функцій управління регіоном, формування
звітності й видачі оперативних даних місцевим і керівним державним
та господарським органам.
Галузеві інформаційні системи призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Вони діють у промисловості та сільському господарстві, в будівництві, на транспорті тощо. В
них розв’язуються задачі інформаційного обслуговування апарату
управління галузевих міністерств і їх підрозділів. Галузеві ІC відрізняються сферами застосування – промислова, непромислова, наукова.
Інформаційні системи управління підприємствами (ІСУП) або
виробничими об’єднаннями (ІСУ ВО) – це системи із застосуванням
сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для регулярного розв’язування задач управління
виробничо-господарською діяльністю підприємства.
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Інформаційні системи управління технологічними процесами
(ІСУ ТП) керують станом технологічних процесів (робота верстата,
домни тощо). Перша й головна відмінність їх від розглянутих раніше
полягає передусім у характері об’єкта управління: для ІСУ ТП це –
різноманітні машини, прилади, обладнання, а для державних,
територіальних та інших АСУ – колективи людей. Друга відмінність
полягає у формі передачі інформації. Для ІСУ ТП основною формою
передачі інформації є сигнал, а для інших систем – документи.
За рівнем автоматизації процесів управління.
Під цією класифікаційною ознакою розуміють мету функціонування та завдання, покладені на ІC на етапах збору та змістової
обробки даних.
Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв’язування задач пошуку інформації. Змістова обробка інформації у таких
системах відсутня.
Інформаційно-довідкові системи (ІДС) за результатами пошуку
обчислюють значення арифметичних функцій.
Інформаційно-керуючі, або управлінські, системи (відомі у вітчизняній літературі під назвою «автоматизовані системи організаційного
управління») являють собою організаційно-технічні системи, які
забезпечують вироблення рішення на основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління. Отже, вони призначені для
автоматизованого розв’язування широкого кола задач управління.
До інформаційних систем нового покоління належать системи
підтримки прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті (інтелектуальні ІC).
СППР – це інтерактивна комп’ютерна система, призначена для
підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабо
структурованих або неструктурованих проблем. Головним чином такі
системи існують у діяльності менеджерів середнього рівня [93, с. 65].
Інтерес до СППР як до перспективної галузі використання обчислювальної техніки та інструментарію підвищення ефективності
праці у сфері управління економікою постійно зростає. У багатьох
країнах розробка і реалізація даної системи перетворилися на дільницю
бізнесу, що швидко розвивається.
Штучний інтелект – це системи, створені людиною на базі
ЕОМ, що імітують розв’язування людиною складних творчих задач.
Створенню інтелектуальних інформаційних систем сприяла розробка
в теорії штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці моделі
дають змогу формалізувати конкретні змістовні знання про об’єкти
управління та процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ
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логіко-лінгвістичні моделі поряд з математичними. Логіко-лінгвістичні моделі – це семантичні мережі, фрейми, продукувальні системи.
Вони іноді об’єднуються терміном «програмно-апаратні засоби у
системах штучного інтелекту».
Розрізняють три види інтелектуальних ІC:
• інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (системи типу
«запитання – відповідь»), які у процесі діалогу забезпечують взаємодію кінцевих користувачів з базами даних та знань професійними
мовами користувачів, близьких до природних;
• розрахунково-логічні системи, які дають можливість кінцевим
користувачам, що не є програмістами та спеціалістами в галузі прикладної математики, розв’язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з
використанням складних методів і відповідних прикладних програм;
• експертні системи, які дають змогу провадити ефективну комп’ютеризацію сфер, де знання можуть бути подані в експертній описовій
формі, але використання математичних моделей ускладнене або
неможливе.
В економіці України найпоширенішими є експертні системи. Це
системи, які дають змогу на базі сучасних персональних комп’ютерів
виявляти, нагромаджувати та коригувати знання з різних галузей
народного господарства (предметних сфер).
За типом.
Документальна ІC – це система, в якій об’єктом зберігання й
обробки є власне документи.
Фактографічна ІC – система, де об’єктом або сутністю є те, що
являє для проблемної сфери багатогранний інтерес (співробітник,
договір, виріб тощо). Відомості про ці сутності можуть знаходитись у
множині різних вхідних і вихідних повідомлень.
За сферою застосування.
ІС організаційного управління призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу
належать системи управління як промисловими (підприємства), так і
непромисловими об’єктами (банки, біржі, страхові компанії, готелі
тощо) й окремими офісами (офісні системи). Залежно від організаційних рівнів управління розрізняють чотири типи інформаційних
систем [93, с. 64; 40]:
• системи стратегічного рівня призначені для приведення у відповідність зміни в умовах експлуатації систем з існуючою організаційною можливістю;
• системи управлінського рівня призначені для підтримки прийняття рішень, здійснення адміністративних дій менеджерами середнього рівня;
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• системи рівня знань дозволяють інтегрувати нові знання в
бізнесі й управляти потоком документів на підприємстві;
• системи експлуатаційного рівня стежать за елементарними
діями (операціями) на підприємстві.
ІС управління технологічними процесами призначені для автоматизації технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія,
енергетика тощо).
За ступенем автоматизації перетворення економічної інформації.
До немеханізованих систем належать ті, в яких обробку обліковоекономічної інформації здійснюють вручну, а найпростішу обчислювальну техніку, зокрема обчислювальні таблиці, конторські рахівниці,
арифмометри і калькулятори, використовують в індивідуальному
порядку для окремих обчислень [138, с. 5].
До напівмеханізованих інформаційних систем належать такі, в
яких обробку обліково-економічної інформації виконували за допомогою обчислювальних машин з ручним введенням даних (клавішні
машини), котрі були в експлуатації в машинно-рахункових бюро,
обчислювальних центрах.
До механізованих систем належать такі, в яких обробку обліковоекономічної інформації виконували за допомогою обчислювальних
машин з механізованим введенням даних, зафіксованих на машинних
носіях. Це табличні та перфораційні обчислювальні машини, котрі
експлуатувалися на машинно-рахункових станціях, обчислювальних
центрах [138, с. 5].
До автоматизованих інформаційних систем належать такі, в
яких фіксацію, збір та обробку обліково-економічної інформації виконують за допомогою електронних обчислювальних машин, технічних
засобів зв’язку, периферійного електронного обладнання. В автоматизованих системах частина функцій (підсистем) управління або
обробки даних здійснюється автоматично, а частину здійснює людина.
У зв’язку з цим АІС поділяються на системи з автоматизацією всіх
технологічних процедур і системи з автоматизацією безпосередньої
обробки даних [138, с. 5].
В автоматичних інформаційних системах усі функції управління
й обробки даних здійснюють технічними засобами без участі людини
(наприклад, автоматичне управління технологічними процесами).
Класифікація систем свідчить про їх різноманітність за структурою, походженням, призначенням, функціонуванням. Особлива роль
належить кібернетичним системам серед яких виділяють [120, с. 90]:
• технічні системи різної складності (космічні апарати, електронні
машини, автоматизовані лінії, робототехнічні апарати і системи);
• біологічні системи (живі організми, популяції, ареали, біогеоценози);
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• людина з її системами, що забезпечують життєдіяльність;
• спеціальні системи, які існують в людському суспільстві (від
сім’ї до держави).
У даному випадку, спеціальні системи включають не лише системи, що пов’язані з існуванням суспільства але й економічні системи
(економіка держави, галузі економіки, галузі промисловості, територіально-виробничі комплекси, регіони, підприємства), а також міжгалузеві системи – (грошова, кредитна, банківська, статистична, бухгалтерська). Теоретично їхнє число є необмеженим.
Окремо слід виділити проблеми, що стосуються системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є системою, оскільки для
неї можна застосувати визначення як про впорядковану сукупність
взаємопов’язаних елементів, для яких властиві певні закономірності.
Система обліку – все те, що проявляється у господарському об’єкті як
єдиному цілому в будь-якій формі, фізично або думками розмежоване
стосовно будь-якої частини зовнішнього середовища [120, с. 98].
Система обліку є складною, оскільки поєднує велику кількість елементів та зв’язків між ними, що обумовлено складністю відображення
об’єктів, за якими організується спостереження, отримання даних й
трансформування їх у корисну управлінську інформацію.
На сучасному етапі розвитку інформаційних систем і технологій
та бухгалтерського обліку, виділяють дві послідовні стадії автоматизації обліку: автоматизацію облікових робіт на окремих ділянках
обліку за допомогою персональних комп’ютерів та інших обчислювальних пристроїв (такий підхід можна назвати «малою автоматизацію») та комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку в умовах
автоматизованої системи управління підприємством (АСУП).
Способи обробки облікової інформації поділяють на три види:
паперовий, механізований і автоматизований (комп’ютеризований)
залежно від виду обчислювальної техніки, що застосовується.
При цьому перші два методи можна об’єднати під загальною
назвою «безкомп’ютерний спосіб», маючи на увазі не перелік технічних засобів, а саме спосіб їх використання.
Необхідно чітко відрізняти поняття механізації обліку та його
автоматизації. При визначенні способу обробки облікової інформації головним є не тільки вид техніки, що застосовується, але й
сукупність способів та методів її використання.
При механізації обчислювальна техніка виступає допоміжним
засобом для обробки інформації, а при автоматизації технічні засоби
стають основним засобом ведення обліку – суттєві зміни відбуваються в процесі збирання, накопичення облікової інформації, її
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передачі та одержання підсумкових показників. На відміну від механізації, автоматизація обліку базується на системному вирішенні
облікових завдань за допомогою комп’ютерів та інших засобів автоматизованої обробки даних.
Автоматизовані ІС утворюють людино-машинну облікову
систему, яка функціонує на базі обчислювальних мереж, комп’ютерної техніки та різноманітних сучасних засобів обробки і передачі
інформації, що забезпечують комплексне виконання функцій бухгалтерського обліку. Автоматизовані інформаційні системи і технології
утворюють для обліковця інтерактивне інформаційне середовище, що
синтезується з таких компонент: облікова інформація, обчислювальна
техніка, телекомунікації (засоби зв’язку). Тут слід додати наявність
ще двох компонент інтерактивного середовища облікового працівника –
елементи методу бухгалтерського обліку та принципи бухгалтерського обліку.
Взаємозв’язок ІС та системи бухгалтерського обліку підприємства полягає в наступному: ІСП – інформаційна система підприємства
– найвищий рівень реалізації ІС на підприємстві; АІСП – автоматизована інформаційна система підприємства – частина ІСП; АІОС –
автоматизована інформаційна облікова система – частина АІСП;
АСБО – автоматизована система бухгалтерського обліку – частина
АІОС (рис. 1.3).
ІСП
АІСП
АІОС
АСБО

Рис. 1.3. Взаємозв’язок ІС та системи бухгалтерського обліку
АСБО є технологічною основою АІОС [138, с. 6].
Автоматизована інформаційна система підприємства (АІСП) –
сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних,
програмних, технологічних засобів і рішень, а також спеціалістів.
37

Призначена для обробки інформації і прийняття управлінських
рішень. Характеризуються наявністю функціональної та забезпечувальної частини, відповідно до декомпозиції системи на складові
частини – підсистеми, що знаходяться у певних відносинах одна з
одною. Множина таких відносин разом з елементами системи утворюють структуру інформаційної системи (рис. 6). АІСП ще називають
корпоративними (комплексними) системами – це інформаційне середовище, здатне надавати актуальну та достовірну інформацію про всі
бізнес-процеси підприємства (у тому числі територіально розподіленого та того, що має складну структуру), яке несе в собі технологічний регламент та управлінський досвід, від планування бізнесу до
аналізу результатів діяльності підприємства та наступного коригування планів [73, с. 98].
Оскільки складна система завжди багатофункціональна, інформаційна система може бути класифікована за різними функціональними
ознаками: рівнем управління (вищий, середній, оперативний); видом
керованого ресурсу; (матеріальні, трудові, фінансові й інформаційні
ресурси); сферою застосування (банківські інформаційні системи,
статистичні, податкові, бухгалтерські, фондового ринку, страхові
тощо); функціями і стадіями управління.
Функціональна частина АІСП є моделлю системи управлінні
об’єктом.
Забезпечуюча частина АІСП складається з технічного, інформаційного, технологічного, математичного, організаційного, правового,
ергономічного й інших видів забезпечення (рис. 1.4).
АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА
Функціональні
компоненти

Компоненти системи
обробки даних

Організаційні
компоненти

Функціональні
підсистеми (модулі,
бізнес-програми)

Інформаційне
забезпечення

Організаційна
структура
підприємства

Функціональні задачі
Моделі, методи й
алгоритми

Програмне забезпечення
Технічне забезпечення
Правове забезпечення
Лінгвістичне забезпечення

Рис.1.4. Структура АІСП
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Персонал

АІСП відіграють значну роль в сучасних підприємствах. Вони
безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських
рішень, номенклатуру і технологію виробництва та реалізації продукції (товарів) і послуг.
Діяльність господарського об’єкта в умовах функціонування
АІСП базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що
використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів.
Центральною ланкою АІСП є бухгалтерська ІС, де хронологічно і
систематично накопичуються і оброблюються дані, пов’язані з обліком,
контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих
даних формується інформація про роботу підприємства, порівнюються
фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні
напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню
причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством.
До характерних ознак АІСП великих підприємств потрібно
віднести [12, с. 24]:
1) тривалий життєвий цикл;
2) різноманітність апаратного забезпечення, життєвий цикл якого
менше, ніж у системи, що створюється;
3) різноманітне програмне забезпечення;
4) масштабність і складність задач, що вирішуються;
5) перетин безлічі різних предметних сфер і технологій;
6) територіальний розподіл і відповідно до цього орієнтацію на
використання локальних і глобальних обчислювальних мереж для
обміну і обробки інформації. При організації таких систем виникають
проблеми, пов’язані з сумісністю програмного забезпечення, безпекою інформації, незалежністю від апаратних і програмних платформ,
розмежуванням доступу до інформаційних ресурсів.
Управління господарюючим об’єктом в умовах функціонування
АІСП складається з такого циклу послідовно виконуваних дій:
1. Аналіз вхідної інформації, яка надходить від інших організацій,
та визначення основних цілей і задач, поставлених перед
об’єктом;
2. Збирання й аналіз інформації про стан об’єкта;
3. Переробка інформації та визначення варіантів цілей і шляхів їх
досягнення;
4. Прийняття рішень, планування;
5. Контроль виконання прийнятих рішень і регулювання.
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Організаційно-економічну модель економічного об’єкта в умовах функціонування АІСП можна зобразити таким чином (рис. 1.5.)
[19, с. 12].
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Рис.1.5. Організаційно-економічна модель об’єкта в умовах
використання АІСП
До концепції створення АІСП підприємства в країнах з розвинутою економікою входять такі складові:
1. Система управління ресурсами підприємства:
• MRP (Material Requirements Planning) – планування матеріальних
потреб;
• MRPII (Manufacturing Resource Planning) – планування ресурсів
виробництва;
• ERP (Enterprise Resource Planning) – планування ресурсів підприємства).
2. Система управління логістикою: SCM (Supply Chain Management) – управління каналами постачання.
3. Система управління даними про вироби на промислових підприємствах: PDM (Product Development Management) – управління
збиранням виробів.
4. Система автоматизованого проектування та технологічної підготовки виробництва: CAD/CAM (Computer-Aided Design /
Manufacturing) – автоматизоване проектування та виробництво.
5. Система документообігу (doc flow – потік документів).
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6. Автоматизована інформаційна облікова система та автоматизована система бухгалтерського обліку: AIS (Accounting Information
System). Це частина ІС, що має відношення до оцінки, аналізу та
прогнозування доходу, прибутку та інших економічних подій на
підприємстві в цілому та окремо в його підрозділах.
АІОС та АСБО підтримує дві основні бізнес-функції:
• реєстрацію господарських операцій;
• підтримку прийняття рішень.
7. Система подання даних для аналізу керівництвом: MIS (Management Information Systems).
8. Системи організації робочого простору (work flow).
9. Середовище Internet / Intranet.
10. Система електронної комерції (e-commerce).
11. Спеціалізовані програмні продукти або системи для вирішення
інших задач.
Отримані на сьогодні в індустрії АІС і комп’ютерних технологій
результати свідчать про такі тенденції їх розвитку:
• АІС – це розподілена по віртуальній мережі, інтегрована з системою Internet система, що функціонує на основі стандартних
інтерфейсів, яка об’єднує як програмні продукти для бізнесу, так
і їх окремі компоненти, що призначаються для автономної
роботи без зв’язку з глобальною мережею;
• системи управління великими компаніями, холдингами і корпораціями будуть засновані на можливості побудови віртуальних
підприємств шляхом об’єднання бізнес-систем та компонентів,
які функціонують в філіях та окремих підприємствах під керівництвом системи управління логістичними ланцюгами;
• системи управління середніми компаніями базуватимуться на
можливості гнучкого управління замовленнями, підтримці повного життєвого циклу продукції (товарів), послуг, що виробляються, та на можливості інтеграції в якості компоненти в більш
віртуальні підприємства.
АСБО характеризується тим, що в ній ми можемо виявити
елементи системи (документи, регістри, план рахунків, подвійний
запис, звітність) та їх зв’язки. Організаційна мета визначає кількість
елементів та їх зв’язків для досягнення певного результату в системі
первинного обліку, поточного обліку і узагальнюючого обліку, тобто
виконання певних управлінських функцій. Структурно організаційну
мету бухгалтерського обліку можна зобразити таким чином (рис. 1.6).
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Зовнішні організації

Виявлення фактів господарської діяльності, що є об’єктами
бухгалтерського обліку

Реєстрація фактів
господарської діяльності
(документування)

Складання
первинних документів

Введення даних в АСБО

Визначення економічної
сутності операцій
Формування бази даних АСБО

Записи в системі рахунків
бухгалтерського обліку

Формування стандартної
звітності (журнали, Головна
книга), регламентованої
звітності та управлінських
звітів на запит користувача

Контроль бухгалтерських
записів

Рис.1.6. Елементи АСБО та їхній взаємозв’язок при виконанні
управлінських функцій облікових працівників
Висновок.
ІС класифікують за багатьма ознаками. В основу класифікації
ІС цього наукового дослідження покладені головним чином напрями
та сфери застосування ІС, ступінь автоматизації перетворення
економічної інформації та складність відображення об’єктів, за
якими організується отримання даних й трансформування їх у
корисну управлінську інформацію, що є важливим у АСБО.
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1.4. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку,
методологія їх створення та напрями удосконалення
А. Сучасні підходи та напрями автоматизації бухгалтерського
обліку.
На сьогодні в умовах розвитку ринкових відносин, коли переважна більшість підприємств, у тому числі й великих, отримали
реального власника, виникає зацікавленість в постійному нарощуванні
потужності своєї (підприємства) діяльності. Безумовно, що нарощування оборотів необхідно здійснювати інтенсивним шляхом підвищення ефективності праці, економії матеріальних ресурсів тощо
інакше конкуренції не витримати. Саме з цієї причини такі підприємства стали і стають найпершими споживачами персональних
комп’ютерів та автоматизованих (комп’ютеризованих) систем і технологій, у тому числі й систем (програм) автоматизації бухгалтерського
обліку [12, с. 9].
Науковою основою для раціонального або ефективного управління тією чи іншою системою, у т.ч. автоматизованою, є системний
підхід.
Системний підхід – це сукупність методологічних принципів і
положень, що дають змогу всебічно розглядати систему як одне ціле з
узгодженим функціонуванням усіх її елементів.
Системний підхід до створення інформаційної системи – це
комплексне вивчення об’єкта управління як одного цілого з розумінням частин його як цілеспрямованих підсистем і вивчення цих
підсистем та взаємовідносин між ними. У цьому разі об’єкт управління розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів однієї
складової динамічної системи, що перебуває в стані постійних змін
під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів (змінностей),
пов’язаних процесами перетворення вхідного набору ресурсів в інші
вихідні ресурси.
Складові елементи системи, наприклад, об’єкта управління,
називаються іноді підсистемами. Ці підсистеми в ряді випадків
відіграють роль самостійних систем нижчого рівня [120, с. 91]. Такий
підхід передбачає:
• вивчення кожного елемента підсистеми в його взаємозв’язку і
взаємодії з іншими елементами підсистеми;
• дає змогу спостерігати зміни, що відбуваються в системі як
результат зміни її основних елементів – підсистем;
• виявляти специфічні системні властивості, робити обґрунтовані
припущення щодо закономірностей розвитку системи і визначати
оптимальний режим її функціонування.
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Системному підходу притаманні такі основні принципи:
• кінцевої мети – абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної)
мети;
• єдності – розгляд системи як цілого, так і сукупності елементів;
• зв’язності – розгляд будь-якої частини разом з її зв’язками з
оточенням;
• модульної побудови – корисно виділяти модулі в системі та
розглядати її як сукупність модулів;
• ієрархії – корисно вводити ієрархію елементів і (чи) проводити
їх ранжування;
• функціональності – спільний розгляд структури та функцій з
пріоритетом функцій над структурою;
• розвитку – врахування змін системи, її здатність до розвитку,
розширення, зміни елементів, накопичення інформації;
• децентралізації – поєднання рішень, які приймаються, та керування централізацією і децентралізацією;
• невизначеності – врахування невизначеностей та випадковостей
у системі.
Системний підхід часом називають комплексним, що є не зовсім
правильно. Оскільки характерними ознаками комплексного підходу є:
• одночасне розроблення великої кількості задач;
• максимальна типізація та стандартизація рішень, що приймаються;
• багатоаспектне уявлення про структуру інформаційної системи
як про систему, що складається з кількох груп компонентів, та
відносна автономна їх розробка;
• ключова роль баз даних;
• локальне впровадження та збільшення функціональних задач.
Комплексний підхід щодо автоматизації бухгалтерського обліку
в сучасних умовах має реалізовуватися у вирішенні таких завдань
[131, с. 16]:
• визначенні ролі і місця бухгалтерського обліку в системі управління підприємством;
• класифікації типів комплексів завдань, а також завдань інформаційної системи обліку, контролю та аналізу;
• виокремленні ієрархічних рівнів, які вирішуються в інформаційній системі обліку, а також з’ясування характеру системоутворювальних зв’язків між ними, елементами, комплексами
завдань і завданнями;
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• встановленні умов і меж чинності інформаційної системи обліку;
• контролю і аналізу;
• побудові концептуальної моделі автоматизованої обробки облікової інформації;
• створенні інформаційної мови бухгалтера, яка дасть змогу
користувачеві працювати у діалоговому режимі;
• комплексного перегляду теоретичних і методологічних основ
бухгалтерського обліку;
• системному вирішенні завдань обліку, контролю та аналізу;
• використанні засобів моделювання облікового, контрольного і
аналітичного процесів;
• організації автоматизованої системи дослідження; прогнозування
господарсько-фінансової діяльності підприємства;
• розробці сучасних засобів спілкування в діалоговому режимі з
інформаційною системою обліку, контролю і аналізу;
• створенні на основі комплексного підходу автоматизованої системи прийняття управлінського рішення.
У методологічному відношенні системний підхід базується на
ідеях цілісності, цілеспрямованості, організованості об’єктів управління, їхній внутрішній активності та динамізмі.
Ситуаційний підхід (contingency approach) – концепція, яка
стверджує, що оптимальне рішення є функція факторів середовища в
самому об’єкті управління (внутрішні змінності) і навколишнього
середовища (зовнішні змінності). Тобто йдеться про конкретні прийоми
та концепції з визначеними конкретними ситуаціями для досягнення
мети (з урахуванням усіх факторів) з найбільшим виграшем.
Для розв’язання проблеми спільного використання інформаційної системи різними користувачами створюється інформаційне забезпечення АСБО. Створення АСБО базується на систематизації та формальному описі облікової інформації.
Під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність форм
документів різних видів призначення, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації,
яка використовується в інформаційній системі під час її функціонування на об’єкті управління [142, с. 53–55].
Інформаційне забезпечення має бути організоване таким чином,
щоб досягти результатів [103, с. 52]:
• об’єктивне відображення перебігу господарських процесів на
об’єкті управління;
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• забезпечення вірогідності облікової інформації, вивчення та
аналіз існуючих інформаційних потоків і процесів оброблення облікової інформації;
• врахування всього комплексу розв’язуваних задач;
• поширення використання облікової інформації на всіх організаційних рівнях управління;
• забезпечення інформаційної сумісності АСБО з іншими різновидами автоматизованих інформаційних систем на об’єкті управління.
Основні вимоги до інформаційного забезпечення [50]; [103, с. 52];
[142, с. 53–55] такі:
• інформаційне забезпечення має бути достатнім для виконання
всіх функцій інформаційної системи, які автоматизуються;
• для кодування інформації, що використовується як на об’єкті
управління, так і на вищому рівні, необхідно використовувати погоджені
класифікатори, які в них є;
• інформаційне забезпечення даної інформаційної системи має
бути поєднане з інформаційним забезпеченням інших систем, з якими
воно взаємодіє;
• форми документів і відеокадрів, які вводяться системою, мають
відповідати вимогам стандартів, технічним характеристикам терміналів, а також погодженні з замовником;
• сукупність інформаційних масивів організується у вигляді бази
даних на машинних носіях;
• інформаційне забезпечення має відповідати чинній нормативній
базі;
• інформаційне забезпечення має відповідати рішенням щодо
обсягів, розміщення й форм існування інформації в АСБО;
• інші вимоги.
Основними принципами створення інформаційного забезпечення
АСБО є [103, с. 52]:
• цілісність;
• вірогідність;
• контроль;
• захист від несанкціонованого доступу;
• єдність і гнучкість;
• стандартизація та уніфікація;
• адаптивність;
• мінімізація введення і виведення облікових даних тощо.
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Існує кілька підходів до створення інформаційного забезпечення
АСБО (наприклад, аналіз сутностей – підхід «згори –донизу»; синтез
атрибутів – підхід «знизу – вгору» тощо), кожний з яких має свої
переваги і вади, а визначається, виходячи з потреб проектування
конкретної АСБО [103, с. 52]. Для створення АСБО зі складною
структурою доцільно використати підхід «аналіз сутностей», а для
АСБО з нескладною структурою – «синтез атрибутів».
Проектування інформаційного забезпечення АСБО передбачає
[103, с. 52–53]:
• розроблення методичних основ організації інформаційного забезпечення;
• створення єдиної системи класифікації і кодування облікової
інформації;
• розроблення локальних класифікаторів;
• створення автоматизованої системи ведення класифікаторів;
• уніфікацію та стандартизацію документів;
• визначення обсягів і потоків облікової інформації;
• вибір носіїв інформації та визначення змісту й порядку розміщення інформації на машинних носіях;
• визначення структури, складу та змісту бази даних;
• формування і ведення бази даних;
• вибір способів контролю та коригування бази даних;
• уніфікацію мови запитів і опису даних.
Отже, інформаційне забезпечення АСБО, є сукупністю засобів і
методів побудови та організації інформаційної бази даних. Під
інформаційною базою даних слід розуміти сукупність упорядкованої
облікової інформації, що використовується при функціонуванні АСБО.
Сучасний підхід та напрям автоматизації бухгалтерського обліку
полягає у:
• системному підході до автоматизації бухгалтерського обліку;
• розробці форм обліку, орієнтованих на використання комп’ютерів;
• трансформації методу бухгалтерського обліку.
Тобто, використання сучасних технічних засобів при організації
обліку діяльності підприємства як функції управління вимагає трансформації (переходу) від організації обліку з використанням засобів
механізації і комп’ютеризації обліку до методології автоматизованого
обліку на основі комплексного перегляду всієї системи організації
реєстрації та обробки облікової інформації (автоматизована форма
обліку).
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Реалізація першого підходу дає обмежений ефект, який виражається в локальних змінах у методології обліку. Система обліку удосконалюється, в основному, в напрямку задоволення вимог комп’ютеризації, наприклад, складання та введення кодів, впорядкування первинних документів і документообігу, друк документів тощо. Такий підхід
був придатний для механізації завдань обліку з використанням
клавішних та перфораційних обчислювальних машин, а також при
частковій автоматизації окремих етапів облікових функцій на комп’ютері при здійсненні обробки інформації в окремих розрізнених ділянках бухгалтерського обліку.
Стосовно ручної техніки ведення обліку розповсюдження отримали дві форми обліку: меморіально-ордерна і журнально-ордерна
(журнальна).
Форма бухгалтерського обліку – сукупність облікових регістрів,
які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення
обліку із застосуванням принципу подвійного запису [73, с. 157].
Використання в обліку ЕОМ (табличних, перфораційних)
обумовило зміни журнально-ордерної форми обліку. В кінці 50-х років
ХХ ст., коли з’явились перфораційні обчислювальні машини з’явилась
таблично-перфокарткова форма обліку, у якій регістри аналітичного
і синтетичного обліку отримуються у вигляді таблиць-табуляграм на
основі уніфікованих первинних, підсумкових та умовно-постійних
перфокарт – машинних носіїв інформації [5, с. 14], [73, с. 158].
Пізніше, з появою комп’ютерів третього покоління (великих та
середніх) та багато термінальних обчислювальних систем, з’явилась
таблично-автоматизована форма обліку. В цій формі первинні дані
окрім паперових носіїв можуть одразу фіксуватись на машинних
носіях, що дозволяє автоматизувати збір первинної інформації. На
машинних носіях зберігалася також поточна, нормативно-довідкова і
вхідна інформація. Оскільки нормативно-довідкова інформація підлягає
багаторазовому застосуванню, вона заносилась до спеціальних баз
даних. Облікова інформація вводилась двома способами: безпосередньо
та з використанням периферійної техніки. Важливим елементом цієї
форми обліку була можливість, за запитом, отримати звіти по необхідних показниках [73, с. 160]. Це створило умови переходу до
автоматизованої форми обліку. Окремі науковці вживають термін
комп’ютерна [73, с. 158], [98, с.108]; діалогово-автоматизована [58,
с. 13]; діалогова [103, с. 11]; електронна [23, с. 13–17.].
Термін «автоматизована» форма бухгалтерського обліку є більш
обґрунтованим, оскільки крім комп’ютерів для автоматизації обліку
застосовують інші засоби автоматизованої обробки даних – засоби
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автоматизації первинного обліку. Поняття «діалогова» вказує не на
форму обліку, а на форму взаємодії з технічними засобами, «електронна»
на елементну базу комп’ютерної техніки.
Розробку автоматизованої форми обліку зумовив розвиток і
впровадження електронної обчислювальної техніки в управлінні
(ПЕОМ), а також технічних засобів збору, реєстрації, передачі та
зберігання інформації. Бухгалтерський облік не міг не використати
експлуатаційні можливості нової техніки управління. Початком
народження автоматизованої форми обліку можна вважати період
коли носіями інформації стають самі ЕОМ, а не машинні носії –
перфокарти. Таким чином, автоматизована форма обліку орієнтована саме на ЕОМ. При автоматизованій формі обліку досягається
повна взаємодія між усіма видами обліку і їх окремими ділянками, а
також між даними аналітичного і синтетичного обліку, оскільки
необхідну систему показників отримують автоматично на основі
єдиної, попередньо вивіреної вхідної інформації, введеної в пам’ять
комп’ютера. у тому числі й через комунікаційні канали зв’язку. При
таблично-перфокартковій формі обліку систему показників отримували на основі вихідної інформації уніфікованих машинних носіїв
інформації (перфокарт) [5, с. 15].
Характерними рисами автоматизованої форми обліку є:
• послідовна інтеграція облікових даних (оперативний, внутрішньогосподарський, бухгалтерський, податковий, статистичний облік) при
обробці для отримання показників зведеного аналітичного і синтетичного обліку і звітності на основі єдиної первинної інформації;
• можливість отримання максимальної результатної інформації за
необхідними групувальними розрізами (класифікаторами) при мінімумі вихідних даних, що вводяться в ЕОМ, досягається завдяки
формуванню єдиної бази даних;
• однократна фіксація первинних документів, зберігання їх в базі
даних і багаторазове використання при вирішенні різних задач, що
призводить до інтеграції різних видів обліку (оперативний, внутрішньогосподарський, бухгалтерський, податковий, статистичний), ліквідуючи
їх організаційну і методологічну відмінність. Ліквідується паралелізм
і дублювання в роботі функціональних підрозділів підприємства і
функціональних АРМ бухгалтерів. Є можливість отримання облікових показників як у вартісному, так і в натуральних показниках, як
результат взаємного збагачення всіх видів обліку;
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• збереження автономності функцій і задач окремих видів обліку,
не дивлячись на їх інтеграцію в єдину базу даних і використання
одних і тих самих первинних документів. Кожному з них стають притаманні такі риси, як оперативність, точність, системність, обґрунтованість та інші;
• застосування засобів автоматизованої обробки даних не тільки
на стадії бухгалтерського, податкового, статистичного але й на стадії
оперативного обліку (реєстратори розрахункових операцій, сканери
штрихових кодів, системні турнікети тощо), що призводить до
введення даних безпосередньо в ЕОМ. Як результат такі операції не
отримують традиційного документального оформлення. З’являється
новий тип документів – електронні (машинні) документи. Надання
юридичної сили таким документам – одна з характерних рис
автоматизованої форми обліку. Ця характерна ознака вносить зміни у
методологію бухгалтерського обліку. Відбувається реформація первинного обліку (документування) як елементу методу бухгалтерського
обліку;
• автоматизація формування бухгалтерських проведень з більшості
господарських операцій. Така ознака вносить зміни у методологію
бухгалтерського обліку, вона трансформує журнальну форму обліку в
автоматизовану, перетворюючи облікові регістри на звітність;
• наявність механізму надійної системи контролю і корегування
помилок, що виникають під час реєстрації інформації, формуванні
результатної інформації;
• наявність механізму пошуку і видачі інформації відповідно
функцій і задач різних видів обліку.
Схожі риси мала і таблично-перфокарткова форма обліку [5, с. 16–
18].
При автоматизованій формі обліку вони значно ускладнились,
розширились завдяки розвитку інформаційних технологій і бухгалтерського обліку.
Економічна література визначає найважливіші принципи для
автоматизованої форми обліку, що орієнтована на ЕОМ [73, с. 165],
[138, с. 201]:
• одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису;
• накопичення і багаторазове використання облікових даних;
• один синтетичний рахунок – багато аналітичних рахунків.
Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується;
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• автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених значень (норм, нормативів, завдань тощо);
• одержання звітних показників у режимі діалогу «людинакомп’ютер»;
• автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків. Децентралізована організаційна форма експлуатації ПЕОМ;
• експлуатація засобів автоматизації і оргтехніки безпосередньо
обліковими працівниками бухгалтерської служби і служб оперативного обліку;
• повна персональна відповідальність працівників за обліковий
процес;
• автоматизація формування документів первинного обліку і звітності.
Доповнення принципів:
• мінімум вихідних даних при однократній фіксації і передачі їх і
максимум результатної інформації, отриманої з цих даних;
• повсюдне використання різноманітних засобів збору, реєстрації
і передачі даних з урахуванням конкретних умов;
• наявність єдиних групувальних розрізів (класифікаторів) обліковопланових номенклатур, що організовані та введені в ЕОМ, які
дозволяють отримувати будь-яку звітну результатну інформацію;
• ведення багаторівневого аналітичного і синтетичного обліку;
• наявність надійної системи контролю і корегування помилок;
• збереження принципу подвійного запису з автоматизацією бухгалтерських проведень;
• інтеграція різних видів обліку при збереженні їх функціональної
незалежності;
• реалізація діалогу «бухгалтер – ЕОМ»;
• взаємозв’язок показників обліку з плановими техніко-економічними та іншими показниками для здійснення автоматизованого
управління підприємством.
Враховуючи характерні риси та принципи автоматизованої
форми обліку, слід визначити її характерну відмінність від інших
форм обліку – це те, що при автоматизованій формі обліку, на стадії
поточного обліку, застосовується тільки один обліковий регістр –
детальний журнал реєстрації господарських операцій, в якому
формується база даних (масиви даних, інформаційна файлова система) синтетичного та аналітичного обліку. Вся результатна
інформація при цьому подається у вихідних повідомленнях, які
51

називаються звітністю. Окремі з них мають (можуть мати) форму
облікових регістрів традиційних форм обліку, наприклад журналиордери, головна книга, оборотно-сальдова відомість, але статусу
облікових регістрів вони набувають на стадії узагальнюючого обліку,
а не на стадії поточного обліку, тому вони є звітністю. Як відомо,
форми обліку відрізняються між собою системою облікових регістрів,
їх зовнішнім виглядом, змістом інформації, порядком записів у них і
взаємозв’язками між ними.
Вирішення облікових задач на ЕОМ в автоматизованому режимі
вимагає розробки їх алгоритмів і програм.
Комп’ютер – це основний інструмент, за допомогою якого
бухгалтер використовує нові інформаційні технології. Це комплекс
пристроїв, які забезпечують обробку інформації за заданими алгоритмами, вони дозволяють здійснювати складні послідовності обчислювальних дій за допомогою попередньо заданих інструкцій (тобто
програм) без участі людини. Часто вживається термін «електроннообчислювальна машина» ЕОМ [73, с. 120].
Програма – це послідовність команд, які виконує комп’ютер, що
передбачають досягнення необхідного результату [73, с. 120].
Широке використання комп’ютерів і програм призвело до
суцільної комп’ютеризації, що значно підвищує цінність інформації.
Комп’ютеризація – техніка, математичні методи, спеціальне
програмне забезпечення, що застосовуються для збирання, зберігання
і обробки інформації, необхідної для управління, навчання, а також
для отримання різного роду інформаційних та обчислювальних
послуг [73, с. 120].
Комп’ютеризацію слід розглядати як процес. Тому сутність
поняття «комп’ютеризація» потребує уточнення.
Комп’ютеризація – це процес широкого застосування комп’ютерної техніки, математичних методів, спеціального програмного
забезпечення, що застосовуються для збирання, зберігання і обробки
інформації, необхідної для управління, навчання, а також для
отримання різного роду інформаційних та обчислювальних послуг.
У процесі автоматизованої обробки облікової інформації виникає проміжна і результатна інформація.
Перша використовується для розрахунків, друга виводиться у
вигляді таблиць, зведень, графіків, фіксується на дискетах, жорстких
магнітних дисках тощо.
Для виконання обробки інформації проводиться алгоритмізація
розрахунків.
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Алгоритмізація – це розробка точної послідовності та характеру
дій, які складаються із операцій перетворення вихідної інформації в ті
чи інші зведені показники.
Наприклад: П030=?(СД10+СД11>0\П031-П032\0). Наведена умовна
конструкція означає, що значення показника рядка 030 балансу
(залишкова вартість основних засобів) дорівнює різниці значень
рядків 031 і 032 цього ж балансу, якщо сальдо дебетове по рахунку 10
«Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи» більше
нуля, інакше дорівнює нулю.
Алгоритмізація
Розробка точної послідовності і характеру дій,
які складаються із операцій перетворення
вихідної інформації в ті чи інші зведені
показники

*Алгоритм – латинська транслітератизація імені середньоазійського математика Аль-Хорезмі (IX ст.).
В автоматизованих системах бухгалтерського обліку (АСБО)
використовуються також так звані алгоритми вирішення (конкретних
задач), вони формуються у вигляді математичних виразів (текстового
опису) за допомогою цифрових кодів і символів, іншими словами
формул.
Наприклад, для автоматизованого розрахунку амортизації, нарахувань та утримань на суму нарахованої оплати праці розробляють
алгоритми (формули) розрахунку нарахувань за напрямками.
Структурну схему обробки інформації при автоматизованій формі
обліку зображено на рис. 1.7.
Паперові
документи

АРМБ № 1

Довідки із журналу
операцій

Первинна інформація
Обладнання для
Електронні
автоматичного
документи
збору інформації
Облікові фрази
База даних програми
АРМБ № 2
АРМБ № 3
Алгоритми
Вихідна інформація
Звіти довільні

Звіти стандартні

Дані модулів
оперативного
обліку
АРМБ № n
Звіти
регламентовані

Рис. 1.7. Структурна схема обробки інформації в комп’ютерних
програмах АСБО
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Б. Можливості автоматизованих систем бухгалтерського обліку.
Прагнення полегшити фізичну працю за допомогою інструментів визначило еволюцію людини. Тому природно, що сучасна людина
намагається систематизувати, спростити фізичну і розумову працю за
допомогою автоматизованих (комп’ютеризованих) інформаційних
технологій та систем. Це стосується і бухгалтерського обліку, який
активно автоматизується [12, с. 9].
Автоматизована система обліку – це вдале поєднання професійних якостей і функцій користувача з інтелектуальними можливостями комп’ютерів, які дають можливість отримати необхідну для
управління і оперативного контролю інформацію [73, с. 167].
Характерні риси автоматизованої системи обліку [73, с. 168]:
• комп’ютер, за допоміжного засобу, стає визначальним фактором
організації праці бухгалтера;
• розподілена обробка облікових даних;
• автоматизація охоплює всі етапи обробки облікової інформації:
збір первинної інформації, накопичення та обробку даних, формування звітності;
• можливість організації без паперового накопичення первинних
облікових даних і передачі їх по дистанційних каналах з наступним
автоматичним складанням бухгалтерських проведень шляхом використання залежності між кореспондуючими рахунками;
• забезпечення збереження, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації;
• отримання інформації за запитом на будь-який момент часу;
• можливість моделювання на підставі облікових даних у процесі
аналізу господарських операцій;
• створення об’єктивних умов, які виключають дублювання показників обліку, шляхом формування єдиного підходу до оцінки значущості інформаційної системи на всіх рівнях прийняття управлінських
рішень, прогнозування, узагальнення, контролю (оперативного, попереднього і наступного), а також здійснення економічного аналізу.
Автоматизовані системи бухгалтерського обліку дозволяють:
• обробляти і зберігати велику кількість однакових в структурному плані одиниць інформації (наприклад, адреси із зазначенням
імені, міста, вулиці, телефону, поштового індексу тощо);
• здійснювати вибірку інформації з великої кількості даних
(пошук адреси, назви фірми чи телефонів будь-яких конкретних осіб,
дані по рахунках бухгалтерського обліку, стандартна, регламентована, довільна звітність тощо);
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• виконувати складні математичні розрахунки (складати графіки
повернення кредиту на кілька років вперед тощо);
• багато разів відтворювати будь-які дії (наприклад, роздруковувати примірники певного документа тощо);
• формувати вихідні аналітичні документи за різноманітними
системами ознак (синтетичними та аналітичними рахунками);
• готувати узагальнюючі звіти на будь-яку дату за різні періоди
(день, місяць, квартал, з початку року);
• адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто
змінюються.
На відміну від традиційного бухгалтерського обліку, що зосереджується на вирішенні, насамперед, таких фінансових питань, як
сплата податків і подання звітності відповідним органам, сучасний
автоматизований облік дозволяє керівнику одержувати значну кількість оперативної управлінської інформації, наприклад:
• про наявність коштів на рахунках в банку (розрахунковому,
валютному та інших);
• про розмір поточної заборгованості перед банком;
• про розмір поточної заборгованості перед бюджетом;
• про наявність матеріалів, товарів, готової продукції на складах
підприємства;
• про стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Це відбувається завдяки інтеграції обробки різних видів первинної економічної інформації, яка використовується окремими функціями управління, тобто облікової, планової, нормативної, технологічної,
виробничої, оперативно-технічної бази та ін. Це і призводить до
створення єдиної інформаційної бази (результат інтегрування обробки), дані з якої можуть потім багаторазово використовуватися всіма
службами та підрозділами підприємства. Якщо в умовах ручної
обробки даних створювали і обробляли необхідну інформацію різні
служби, що зумовлювало певний «різнобій», то в АІСП така обробка
є одночасним і єдиним технологічним процесом, який призводить до
скасування паралелізму і дублювання, до принципу однократної
фіксації, а також до єдності та уніфікації форм документації, показників, класифікації інформації, системи кодування тощо.
Використання засобів автоматизації дозволяє практично
повністю вирішити проблему точності й оперативності інформації.
Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і
деталізовані дані, необхідні для прийняття ефективних рішень.
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Застосування засобів автоматизованої обробки облікової
інформації створило нову форму обліку – автоматизовану [5, с. 15].
Під формою обліку розуміють сукупність регістрів, що використовуються для ведення облікових записів у певній послідовності та
взаємозв’язку. При автоматизованій формі обліку досягається повне
ув’язування між усіма видами обліку (оперативним, бухгалтерським,
статистичним, податковим, внутрішньогосподарським) і їх окремими
ділянками, а також між даними синтетичного і аналітичного обліку,
тому що необхідну систему показників отримують автоматично на
основі єдиної вихідної інформації [5, с. 15], [58, с. 5].
Разом з тим інтеграція обліку при автоматизованій його формі
не повинна призводити до зникнення окремих його видів, тому що
кожен з них має свої функції і чітко визначені відповідні задачі.
Органічна єдність і тісний взаємозв’язок усіх видів обліку при
збереженні автономності їх функцій є характерною рисою АСБО як
підсистеми АСУП.
Характерним для бухгалтерського обліку є відображення господарських операцій по рахунках бухгалтерського обліку методом
подвійного запису. Безумовно, при автоматизованій формі бухгалтерського обліку метод подвійного запису зберігається і досягається
автоматизація формування бухгалтерських записів.
В автоматизованій системі обліку забезпечується обмежений
доступ як до первинної, так і систематизованої інформації шляхом
введення паролів секретності, перевірки повноважень на доступ до
інформації, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до
інформації.
В автоматизованій системі обліку використовується єдина інформаційна база даних, що на підставі принципу подвійного запису
накопичує всю необхідну для системи обліку інформацію. При цьому
система бухгалтерського обліку розглядається як єдина система і не
робиться поділу обліку за видами на оперативний, бухгалтерський
(фінансовий), управлінський, фінансовий, податковий.
Значною мірою автоматизується контроль ведення бухгалтерського обліку, що сприяє підвищенню достовірності та правильності
облікових даних.
Застосування в АСБО алгоритмів і програм дає змогу автоматизувати логічні операції обліку, а також і типових задач, які становлять
близько 70% операцій обробки даних. Це дозволяє створювати програми як для комплексної автоматизації бухгалтерського обліку, так і
програми автоматизації конкретних типових облікових задач.
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Нині на ринку України представлено десятки програм для
автоматизації бухгалтерського обліку. Вони відрізняються інтерфейсом, мовами програмування (опису алгоритмів), формами діалогу
введення даних, кількістю і видами мета даних тощо. Існують
індивідуальні розробки під вимоги підприємств.
Висновки.
Створення АСБО повинно базуватися на принципах системності
й комплексності.
Під інформаційною базою даних бухгалтерського обліку слід
розуміти сукупність упорядкованої облікової інформації, засоби і
методи побудови та організації бази даних.
Враховуючи різноманітність засобів автоматизованої обробки
даних, сутності поняття «форма» бухгалтерського обліку, технологію автоматизованої обробки інформації, специфіку бухгалтерського
обліку як процесу, елементну базу комп’ютерної техніки, застосування терміна «автоматизована» форма бухгалтерського обліку є більш
обґрунтованим.
Органічна єдність і тісний взаємозв’язок усіх видів обліку в єдиній інтегрованій системі не повинен привести до зникнення окремих
його видів, тому що кожен з них має свої функції і чітко визначені
задачі.
Програми автоматизації бухгалтерського обліку за принципами
і способами їх використання дуже різні. У зв’язку з цим, способи їх
адаптування до облікової політики і потреб управління користувачами відрізняються на рівні, що вимагає постійного навчання, це
призводить до значних витрат на супроводження АСБО.
Є необхідність створення, в рамках Держкомстату України,
Міністерства фінансів України, державного фонду програм і розробників програм. Які б пропонували єдині стандартні рішення по всіх
ділянках бухгалтерського обліку і комплексній автоматизації бухгалтерського обліку на базі методології бухгалтерського обліку, що
розробила бухгалтерська наука і особливостей (принципів) автоматизованої форми бухгалтерського обліку з єдиною мовою опису
алгоритмів з якими здатен працювати не тільки програміст але й
бухгалтер. Алгоритми і програми, що зберігались би в такому фонд,
проходили б державну сертифікацію і придбавались би підприємствами при розробці і запровадженні АСБО АСУП.
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1.5. Технологія програмного забезпечення
інформаційних систем бухгалтерського обліку
Велика трудомісткість облікових процедур, та відносна доступність цін на ПК зумовили, в останні роки, попит на автоматизовані
бухгалтерські інформаційні системи.
Ринок інформаційних систем пропонує різноманітні автоматизовані бухгалтерські системи.
Вони відрізняються: за охопленням реалізовуваних функцій, за
принципами побудови, складом додаткових послуг, технічному та
методичному супроводженню, галузевій орієнтації.
На відміну від меморіально-ордерної чи журнальної форми
обліку, для автоматизованої форми ведення обліку не розроблені ніякі
технічні та технологічні стандарти і нормативи. Тому чисельні програмні розробки не схожі одна на одну: як за представленням вихідних
даних і вихідних форм, так і за принципами використання, способами
настроювання і прив’язування бухгалтерських систем до облікової
політики конкретних підприємств.
Розглядаючи сучасні бухгалтерські програми, необхідно акцентувати увагу на особливостях реалізації в них таких способів: введення, зберігання і первинної обробки первинних облікових даних (книга
обліку господарських операцій і порядок автоматизованої обробки
первинних документів), одержання та надання результатної інформації, забезпечення циклічності облікових процедур (модель облікового
періоду), настроювання програм на особливості організації обліку
конкретного господарюючого об’єкта.
Програмне забезпечення – це сукупність програм на носіях
даних і програмних документів, які призначені для налагодження,
функціонування і перевірки працездатності системи [103, с. 67].
Виходячи із різноманітності, відмінностей, особливостей бухгалтерського програмного забезпечення економічна наука визначає
відповідні класифікаційні ознаки АСБО:
1. За характером вирішуваних на підприємстві завдань і його
діяльності – програми, які орієнтовані на промислові, торговельні,
транспортні, будівельні та інші підприємства.
2. За рівнем управління: орієнтовані на загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві, міжрегіональні, регіональні і внутрішньо організаційні
рівні.
3. За формами власності: державні, муніципальні, акціонерні,
кооперативні, приватні та інші системи.
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Залежно від форми власності14 та рівнів управління15, системи
обліку можуть мати суттєві різниці.
4. Залежно від розмірів господарюючого суб’єкта (чисельність
кадрів і продуктивність фондів) виділяють системи бухгалтерського
обліку для малих, середніх і крупних підприємств.
5. За характеристикою замовника виділяють АСБО, які орієнтовані на вищий, середній і оперативний рівні управління (АРМ бухгалтера, що веде облік ділянки виробничого обліку і АРМ головного
бухгалтера).
6. За типом функціонуючих операційних систем (клони MS
DOS, Windows, Unix).
7. За типом настройки та прив’язки до вимог конкретного
користувача виділяють АСБО, які мають власну макромову і орієнтовані на користувача, і такі, у яких зміни може проводити тільки
програміст на основі вихідного коду програмного продукту. Макромови, у свою чергу, поділяються на такі, які призначені для
підготовленого середнього користувача і такі, що призначені для
спеціалістів вищої кваліфікації, які мають знання у галузі
алгоритмізації і програмування.
8. За використанням виділяють: універсальні бухгалтерські
системи, які орієнтовані на використання в різноманітних підприємствах і організаціях, та спеціалізовані, які жорстко прив’язані до
нюансів обліку конкретної предметної ділянки і створені на основі
вимог відповідного господарюючого суб’єкта.
9. За походженням: вітчизняні та закордонні.
Існують бухгалтерські системи, які дозволяють вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. Є системи, які орієнтовані
на одного користувача і такі, що призначені для багатьох користувачів. Існують системи, в яких використовуються генератори звітних
форм і такі, у яких ці генератори не використовуються. У деяких
АСБО використовується дискретна технологія обміну даними (тобто з
допомогою дискет), це значно утруднює ведення загальної інформаційної бази; у інших – локальна обчислювальна мережа і модемний
зв’язок.
14

Вимоги до ведення обліку в бюджетних установах відрізняються від
облікової політики підприємств інших форм власності.
15
Головне підприємство або філіал, який має рахунки у банках, окремо
веде Головну книгу і баланс, самостійно проводить оплату праці співробітників.
Одні підприємства зобов’язані надавати бухгалтерську звітність вищестоящим
структурам, а інші щомісячно здійснюють формування Головної книги на основі
об’єднання Головних книг своїх філіалів.
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У межах класифікаційних ознак вирізняють основні класи АСБО.
Перелік основних класів АСБО і їх характеристики наведені у дод. Г.
В основу віднесення АСБО до відповідного класу покладені їх
основні функції:
• для синтетичного обліку і формування бухгалтерської звітності
в малих підприємствах;
• для фінансового і управлінського обліку в малих підприємствах;
• для зведеного і виробничого обліку в крупних та середніх підприємствах.
Програмні продукти першого і другого функціонального класу
призначені для малих підприємств, для яких є характерним невеликий
об’єм робіт з ведення бухгалтерського обліку. Основна функція цих
програм – ведення фінансового обліку, ведення виробничого обліку
на мінімальному рівні. Це пов’язано з тим, що як правило ці системи
не дорогі, а тому в цих системах максимально спрощені алгоритми
вирішуваних завдань управлінського обліку.
Програмні продукти другої функціональної групи дозволяють
охопити значно ширше коло функцій і завдяки цьому створити
автоматизований офіс для бухгалтерії малого підприємства.
Програмні продукти третьої функціональної групи призначені
для підприємств крупного та середнього бізнесу, вони включають
повний комплекс програм для фінансового і виробничого обліку та
окремі програмні рішення для різноманітних ділянок обліку.
Серед систем бухгалтерського обліку виділяють такі основні
класи: домашні бухгалтерії, міні-бухгалтерії, інтегровані системи
бухгалтерського обліку, інструментальні системи (бухгалтерські конструктори), комплекси функціональних бухгалтерських автоматизованих робочих місць, комплексні системи бухгалтерського обліку,
тобто замовні системи, які вимагають авторського встановлення і
модулі для ведення окремих ділянок обліку, локальні АРМи, управлінські системи, фінансово-аналітичні системи. Великого значення в
бухгалтерському обліку набули інформаційно-правові системи [12,
с. 56–62]. Приклади таких програм, їх користувачів наведені у дод. Г.
Домашні бухгалтерії – їх називають програмами управління
сімейним бюджетом, це наймолодший (за рівнем можливостей і
функцій) клас фінансово-економічних (бухгалтерських) програм. Але
програми управління бюджетом сім’ї наділені цілою низкою корисних функцій і значно спрощують життя «казначеїв» сім’ї.
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Такі програми дозволяють:
• вести календар виплат комунальних платежів;
• вести графік виплат кредитів;
• реєструвати витрати усіх статей побутових витрат;
• управляти рахунком у банку;
• підраховувати баланс сім’ї.
Міні-бухгалтерії орієнтовані на малий бізнес і розраховані на
одну ПЕОМ. Дозволяють вести синтетичний і не складний аналітичний облік, введення та коректування проводок, виконання розрахунків і виведення на друк оборотної відомості, деяких журналів-ордерів
та первинних документів. Основна особливість цього класу є формування єдиного журналу господарських операцій, одержання Головної
книги, балансу, звітних форм. Функції натурального обліку як правило не підтримуються, або підтримуються у спрощеному вигляді.
Інтегровані системи бухгалтерського обліку забезпечують ведення всіх основних облікових функцій і розділів, які реалізовані в
рамках єдиного АРМ, що призначений для невеликих бухгалтерій.
Автоматизований облік будується на записах, що інтегрують облікову
інформацію різних розділів обліку. Основні особливості: єдиний
журнал операцій, формування Головної книги, балансу, звітних форм,
реалізація всіх функцій у єдиному програмному модулі. Єдиний
модуль, який може використовуватись автономно, це модуль «Облік
праці і заробітної плати». Коротко кажучи, у інтегрованих системах
розробники спробували повною мірою реалізувати облікові функції
не за рахунок поділу обліку на окремі ділянки, а шляхом ускладнення
і спеціалізації процедур обробки проводок. У які, як правило,
включається різноманітна додаткова інформація, яка необхідна для
відображення специфіки кількісно-сумового та інвентарного обліку.
Тобто це єдина модель бухгалтерського обліку, яка ніби розвиває і
доповнює принцип подвійного запису. Основу її становить проводка,
яка доповнена різноманітною інформацією, необхідною для організації розвинутого аналітичного обліку. У порівнянні з міні-бухгалтеріями системи даного класу володіють більшою глибиною проміжного групування об’єктів між синтетичним та аналітичним обліком та
розвинутою реалізацією функцій натурально-вартісного та інвентарного обліку. Інтегровані системи поставляються замовникам як в
локальному, так і в мережевому варіанті.
Інструментальні системи (бухгалтерські конструктори) –
мають характерну особливість – їх програмні продукти можуть
гнучко настроюватись на специфіку найрізноманітніших розрахунків.
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Це означає, що користувач самостійно може конструювати систему
обробки облікових даних, описувати необхідні розрахункові алгоритми, макети вводу первинної інформації і правила побудови звітів на
спеціалізованій формальній мові (макромові програмування), яка є
набагато простішою ніж в універсальних та спеціалізованих програмах. Базові можливості цих програм не великі і вони не набагато
переважають міні-бухгалтерії.
Комплекси функціональних бухгалтерських автоматизованих
робочих місць складаються із окремих, функціонально закінчених і
взаємопов’язаних АРМ, які відповідають основним розділам бухгалтерського обліку, що досить повно і глибоко відображають їх специфіку і розраховані на бухгалтерії середніх та крупних підприємств, де
функції між бухгалтерами розподілені і персонал має різну бухгалтерську та комп’ютерну кваліфікацію. Локальні підсистеми (модулі)
забезпечують ведення розширеного аналітичного обліку на основі
вводу даних з первинних документів та формування проводок.
Сформовані локальними підсистемами облікові записи, разом з
аналітичною інформацією передаються в головний модуль системи,
де вони використовуються для одержання підсумкових величин
залишків і оборотів синтетичних і аналітичних рахунків. А також для
друку відповідних вихідних форм. Кожен АРМ має інтерфейс обміну
даними. Характерною ознакою комплексів АРМ є модульна структура побудови. Користувач може придбавати тільки ті модулі, у яких
він зацікавлений, а при необхідності розширювати систему.
Модульний принцип організації АСБО передбачає наявність
вузлів зв’язку між самостійно функціонуючими частинами. Центральним вузлом в таких системах є АРМ, який забезпечує ведення
зведеного аналітичного та синтетичного обліку і звітності, який
базується на єдиному журналі господарських операцій. Підсистеми
зведеного обліку бухгалтерських АРМ мають багато спільного з мінібухгалтеріями. Основна різниця в тому, що у АРМ зведеного обліку
обов’язково повинні бути засоби приймання проводок від інших
локальних АРМ, які входять в комплекс. А міні-бухгалтерії обмежуються функціями приймання і передавання інформації від робочих
місць.
Ще одна відмітна риса комплексів АРМ – це те, що в них
закладено загальну модель надання бухгалтерської інформації: кожна
підсистема є специфічною за своїми функціями, структурі введення
інформації і вихідних форм. Таким чином, системи даного типу
найбільш повно відображають специфіку документообігу великої
бухгалтерії.
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Комплексні системи бухгалтерського обліку, які вимагають
авторського встановлення, мають усі особливості попереднього класу,
але модулі цих систем є не підсистемами, а підкласами окремих АРМ,
які відповідають окремим розділам або групам розділів обліку.
Модулі не є програмними продуктами, які призначені для широкого
тиражування. Їх створюють відповідно до вимог окремого замовника.
Створення таких систем вимагає великої кількості пусконалагоджувальних робіт: встановлення і настроювання програмних засобів на
комп’ютерах замовника, модифікація програмних рішень відповідно
до побажань замовника, доробка або розробка окремих модулів,
навчання персоналу, з наступним супроводженням (інформаційна
підтримка) системи, напрацювання типових регламентів обробки
облікових даних.
Локальні АРМ є підмножиною попереднього класу, їх розробники пропонують не повну систему автоматизації, а тільки деякі
модулі, що дозволяють вирішувати окремі завдання обліку (АРМ
розрахунків по заробітній платі, АРМ складського обліку, АРМ
обліку затрат і т. д.). Дуже часто вони мають самостійну функціональну цінність.
Фінансово-аналітичні системи (ФАС).
Багато підприємств та організацій придбавають не тільки універсальні бухгалтерські комплекси але і більш складні автоматизовані
системи. Керівнику крупного підприємства необхідна така система ,
яка дозволила б автоматизувати і взаємопов’язати усі ділянки технологічного ланцюга, в тому числі планування, облік, аналіз і управління бізнес-процесами. Для цього призначені фінансово-аналітичні
системи.
ФАС – це системи, які дозволяють автоматизувати і взаємопов’язати усі ланки технологічного ланцюга управління виробництвом, у тому числі: планування, обліку, контролю. аналізу і управління
бізнес-процесами.
ФАС дозволяють керівництву підприємства постійно одержувати дані про збитки і прибутки, рух фінансів, норму прибутку, строки
окупності капіталовкладень, слідкувати за конкурентами, здійснювати планування виробництва і маркетингу, оцінювати ризик і ефективність фінансових операцій.
На крупних підприємствах такі системи можуть входити до
складу більш складних програмних комплексів (корпоративних систем)
поряд з модулями автоматизованого бухгалтерського обліку. Як
видно з невеликого переліку функцій, що реалізують такі системи,
вони фактично є системами управління виробництвом або входять до
складу таких систем.
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Системи управління виробництвом вже давно отримали велике
розповсюдження за кордоном (приблизно останні 15 років). Фактично
з початком впровадження таких систем і розпочалась всебічна
інформатизація бізнес-діяльності, тобто впровадження інформаційних
технологій у виробничо-комерційну діяльність підприємств. Віддача
від такого впровадження приносить максимальний ефект.
На сьогодні, з розвитком приватного бізнесу і деяких секторів
державної економіки, в Україні теж знаходять попит програмні
продукти такого класу. Необхідно зазначити, що навіть деякі розробники бухгалтерських програм стали створювати додаткові аналітичні
модулі і підсистеми до своїх основних програм.
Комп’ютерні інформаційно-правові системи.
В умовах, коли законодавчі та нормативні акти часто змінюються, коли актуальним стає завдання для бухгалтера – це отримання
оперативного нормативного документа в останній редакції, або для
аудитора в редакції на відповідну дату, актуальним є використання
комп’ютерної техніки в забезпеченні користувача актуальною
законодавчо-нормативною базою. Адже комп’ютер здатен за лічені
секунди видати на екран, наприклад, усі документи, що мають
відношення до ПДВ з усіма останніми поправками, змінами і доповненнями. Важко зробити таку роботу, маючи тільки газетні (журнальні) вирізки вихідного тексту і пачки доповнень і змін. Стежити за
змінами законодавства, в такий спосіб, дуже важко.
Допоможуть вирішити цю проблему комп’ютерні інформаційнодовідкові системи (програми) по законодавству, чи як їх ще
називають інформаційно-правові системи (ІПС).
Інформаційно-правові системи – це множина файлів або база
даних, які містять підібрані в тематичному чи хронологічному порядку
законодавчі та нормативні акти, що регулюють різноманітні сторони
суспільного та економічного життя [12, с. 35].
Практично всі ІПС мають в своїй базі Закони і постанови
Верховної Ради, постанови і розпорядження Кабінету міністрів, укази
і розпорядження Президента, нормативні акти міністерств і відомств,
нормативні акти Національного банку, міжнародні конвенції та договори України тощо. Системи містять нормативні документи і консультації з оподаткування, бухгалтерського обліку, валютного регулювання, митного права, банківської діяльності, аудиту, цивільного права,
приватизації державного майна, житла, землі, авторському праву,
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законодавству по цінних паперах, по зовнішньоекономічній діяльності, про працю, по соціальному страхуванню, про торгівлю і
використання реєстраторів розрахункових операцій тощо.
Використання таких систем дозволяє мати достовірну нормативну базу, знати її актуальні положення і оптимально її застосовувати, що без допомоги кваліфікованих юристів чи економістів зробити
важко.
Важливим фактором вибору АСБО, для підприємств зовнішньоекономічної діяльності, є можливість ведення бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами. В таких системах передбачається
паралельне використання українських та міжнародних стандартів,
ведення подвійного плану рахунків, ведення паралельного обліку в
гривнях та іноземній валюті та проведення автоматичного перерахування даних. Аналітичний облік будується за так званими центрами
продукту, центрами проекту і центрами затрат. Кожен рахунок може
розглядатись з точки зору конкретних продуктів, проектів і статей
затрат. Такі можливості демонструють в основному закордонні
програмні продукти: Scale шведської фірми Beslutsmodeller і Platinum
американської компанії Platinum Software Corp., які відносяться до
класу корпоративних систем.
Висновки.
Виходячи із різноманітності, відмінностей, особливостей,
функціональних можливостей, принципів побудови бухгалтерського
програмного забезпечення економічна наука визначає певні класифікаційні ознаки і класи АСБО, які сприяють правильному вибору чи
створенню АСБО економічних об’єктів, виходячи із видів діяльності,
організаційної структури, завдань управління тощо.
При розробці (виборі) програм автоматизації бухгалтерського
обліку необхідно врахувати особливості способів: вводу, зберігання і
обробки первинних облікових даних, одержання та надання результатної інформації, забезпечення циклічності облікових процедур,
настроювання програм на особливості організації обліку господарюючого об’єкта.
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