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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ В ОБЛІКУ 
 

Однією із функцій суспільного середовища як і будь-якої іншої системи є 

отримання й оброблення інформації та формування на її основі управлінських 

рішень, які шляхом самоорганізації визначають існування та подальший 

розвиток такої системи. Науково-технічна революція створює сприятливі умови 

для розвитку суспільства, проте яким чином буде використовуватися 

досягнення науки й техніки залежить від конкретної соціально-економічної 

підсистеми суспільства, внаслідок чого може проявлятися дисгармонія та 

диспропорція між ступенем науково-технічного розвитку як окремих 

національних суспільств, так і різноманітних сфер людської діяльності в межах 

суспільства. Для недопущення інформаційної нерівності в Україні був 

прийнятий Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки’’. Провідну роль в науково-технічному 

розвитку відводиться системі обліку та інформаційним технологіям [1].  

Характерними особливостями сучасного стану автоматизації обліку є те, 

що: 

 автоматизація здійснюється локально і як складова інтегрованих 

систем автоматизації управління підприємствами; 

 рівень автоматизації обробки облікової інформації найвищий 

порівняно з рівнем автоматизації обробки інформації інших функцій 

управління; 

 успішність впровадження значно вища порівняно з іншими 

підсистемами управління [4]. 

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий 

історичний шлях становлення й розвитку. Вони змінювалися паралельно зі 

змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів оброблення 

інформації, методів і засобів розроблення, концепції побудови ІС. 



Ринок КСБО розпочав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує 

велика кількість різноманітних програмних засобів автоматизації 

бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі 

бухгалтерського обліку до повнофункціональної КСБО в складі ІС 

підприємства.  

Ринок програмних продуктів КСБО пов’язаний із такими провідними 

фірмами-розробниками як: «1С:ДІАМАНТ», «ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС», 

«ПАРУС», «ГАЛАКТИКА», «ДІАСОФТ», «ІНФІН», «ІНФОСОФТ», 

«ОМЕГА», «R-STYLE SOFTWARE LAB», «COGNITIVE TECHNOLOGIES 

LTD», що забезпечують такий набір послуг: 

 розроблення, розповсюдження готових програмних продуктів для 

створення КСБО;  

 консалтингові послуги з проектування КСБО, вибору програмних засобів; 

 створення інформаційно-правових систем для КСБО; 

 видання та розповсюдження літератури для КСБО; 

 організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО [1]. 

До різноманітних програм фінансового аналізу на основі бухгалтерських 

даних належать фінансово-аналітичні системи, за допомогою яких 

автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад, 

«1С: АФС» («1С»), «ПОПІ» (GI-consulting). 

Економічна ефективність інформаційних систем обліку досягається в 

керуючій системі управління суб’єктів господарювання за рахунок зменшення 

трудових витрат на виконання обліку як функції управління - прямий ефект та в 

керованій – за рахунок економічних наслідків виконання рішень, прийнятих 

завдяки використанню відповідної облікової інформації - непрямий ефект.              

Успішне використання великою кількістю підприємств систем «1С: 

Бухгалтерія» свідчить про здатність цих систем забезпечити своєчасність і 

достовірність облікової інформації для прийняття управлінських рішень 

підприємствами та установами. Саме ці характеристики систем обліку є 

найважливішими для отримання непрямого економічного ефекту. Однак, 

використання бухгалтерських систем в автономному режимі обмежує 

можливості підвищення ефективності управління [2]. 



Бухгалтерський облік надає інформаційну модель стану об’єкта 

управління і найбільш точно відображає місце його знаходження в 

багатофазовому просторі станів системи. Удосконалення обліку -  це 

удосконалення моделі системи. Удосконалення інформаційної моделі полягає в 

більш точному відображенні стану реального об’єкта, що потребує більш 

детального опису системи та зменшенні інтервалів часу одержання інформації 

про фактичний стан системи.  

Здійснення управлінських рішень відбувається на трьох рівнях: 

стратегічному, тактичному і оперативному. Кожний з цих рівнів потребує 

відповідного інформаційного забезпечення, яке в у мовах автоматизації 

діяльності підприємства реалізується засобами інформаційних технологій в 

обліку. Прийняття стратегічних рішень забезпечується інформаційними 

технологіями в стратегічних напрямах обліку, тактичних – інформаційними 

технологіями у фінансовому обліку, а оперативних – інформаційними 

технологіями в  управлінському обліку. Необхідність такого умовного 

виділення підсистем обліку в рамках системі обліку вказується потребою 

управління в різносторонній обліковій інформації [5]. 

На основі управлінського (оперативного обліку) та фінансового обліку, 

здійснення яких можливе без участі людини, відбувається й повністю 

автоматизований аналіз, що являє собою реалізований програмними засобами 

математичний механізм аналітичної обробки підсумкової інформації. Після 

повної автоматизації аналізу показників обліку теоретично стає можливим 

здійснення коригування відхилень від плану без участі людини. Якщо система 

управління є простою (кількість представленої обліком інформації незначна та 

повторювана) та замкнутою (відсутній вплив зовнішнього середовища), існує 

можливість без участі людини здійснити управлінську дію для повернення 

підконтрольного об’єкта в стан рівноваги.  

Повністю автоматизованим в даний час може бути лише оперативне 

управління на основі управлінського та фінансового обліку (на короткий період 

часу). Прийняття оперативних управлінських рішень призволить до очікуваних 

і прогнозованих результатів. Економічні наслідки у разі неправильних 

управлінських рішень оперативного характеру в значній мірі не впливають на 



кінцевий фінансовий результат. А це з економічної точки зору підтверджує 

можливість повної автоматизації прийняття оперативних управлінських рішень 

на основі інформаційних технологій в управлінському та фінансовому обліку. 

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий 

історичний шлях становлення й розвитку. Вони змінювалися паралельно зі 

змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів оброблення 

інформації, методів і засобів розроблення, концепції побудови ІС [4]. 

Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно 

підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Організація бухгалтерського 

обліку в умовах його комп’ютеризації залежить у першу чергу від 

реалізованого на відповідних технічних засобах програмного забезпечення. 

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити 

порівняльний аналіз програм, які є на ринку. Для порівняння можливостей 

наявних програмних продуктів потрібно провести їх класифікацію. Саме це є 

дуже важливим етапом в організації комп’ютеризованого обліку, бо тільки 

після поділу програмного забезпечення на групи за певними критеріями можна 

формулювати вимоги до програм і порівнювати їхні функціональні можливості. 

За допомогою програм для ведення домашньої бухгалтерії персональний 

комп’ютер можна використовувати для обліку особистих доходів і витрат, 

планування сімейного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), для 

складання особистих податкових декларацій. Наприклад, «1С: Деньги», MS 

Money (Microsoft). 

До класу міні-бухгалтерія  належать програми, призначені для 

використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих 

підприємств. Такі програми реалізують функції ведення синтетичного і 

підсумкового аналітичного обліку, дозволяють вводити господарські операції й 

обробляти їх, формувати невеликий набір первинних документів та звітних 

форм. Наприклад, «Инфин-бухгалтерия», «Фінансист» («Атей). 

Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія) – належать 

програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами 

підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок 

обліку. Такі системи поєднують усі облікові функції і, як правило, розраховані 



для роботи на одному комп’ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, 

який виконують окремо. Деякі програми цього класу призначені для роботи на 

кількох комп’ютерах у локальній мережі. Наприклад, «1С: Бухгалтерия 7,7» 

(«1С»), «дебет плюс» («ДИЦ»). 

Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ), програми, призначені для 

обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарно-матеріальних 

цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки бухгалтерії і, як правило, не 

пов’язані між собою. АРМ можуть ефективно комп’ютеризувати окремі 

частини бухгалтерії без формування зведеної звітності. Наприклад, «1С: 

Расчёт» («1С»), АРМ «Зарплата» («Электронные деньги»). 

Комплекси пов’язаних АРМ орієнтовані на використання в бухгалтеріях з 

чисельністю працівників більше восьми при чіткому розподілі функцій між 

ними. Комплекс складається з набору АРМ, кожне з яких реалізує функції 

окремих ділянок обліку. Кожна така програма розрахована на специфіку 

облікових робіт і орієнтована на персонал з невисокою бухгалтерською і 

комп’ютерною кваліфікацією. Як правило, АРМ комплексу підтримують 

розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на 

окремих комп’ютерах. Комплекс має засоби об’єднання даних з різних АРМ, 

звичайно поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованого 

центрального модуля - Головної книги. При об’єднанні даних обмін 

інформацією може здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній 

мережі. Наприклад, «парус» («Парус»), «Коплексная система бухгалтерского 

учёта» («Звезда»). 

 До класу управлінські системи входять функціонально повні системи 

організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, 

діловодства, а також з модулями прийняття рішень і деякими іншими. 

Бухгалтерська складова програми в даному разі не є головною. Більш важливим 

є взаємозв’язок усіх складових систем, можливість ефективного управління 

підприємством, допомога у вирішення головного завдання бізнесу - в 

отриманні прибутку. Наприклад, «Галактика» («Галактика»). 

До різноманітних програм фінансового аналізу на основі бухгалтерських 

даних належать фінансово-аналітичні системи, за допомогою яких 



автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад, 

«1С: АФС» («1С»), «ПОПІ» (GI-consulting). 

До правових баз даних належать упорядковані довідкові системи, що 

містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти 

з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дозволяють 

швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та 

доповнення до нормативних документів. Хоча цю категорію програмного 

забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам, значна її 

частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, 

економісти. Наприклад, «Сапфір» («Динай»), Libra (Libra) [3]. 

Отже, можна зробити висновок , що наведений перелік категорій програм 

корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного 

забезпечення та  допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну 

програмну систему для бухгалтерії. 
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