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сування інформаційних технологій у бізнес-процесі, який підля-
гає реінжинерії [3, с. 125—138]. Таким чином, застосування ІТ у
BPR забезпечує:

1) скорочення витрат часу на виконання господарських та
управлінських функцій;

2) глобалізацію та розширення можливостей бізнесу (клієнти і
партнери з будь-якого місця світу), електронної комерції і бізнес-
аналітики;

3) можливість працювати з показниками, що характеризують
ефективність функціонування санаторно-курортного закладу: ко-
ефіцієнт завантаження, дохід від продажу кімнат, середній тариф
на день, на кімнату, на людину, середній термін проживання лю-
дини, кількість бронювань, анулювання броні, відмова та ін.;

4) можливість взаємодії з клієнтом у режимі за потребою,
здійснення напрацювань на майбутні потреби клієнта, проведен-
ня нічного аудиту (комплексної перевірки «фінансового дня» —
контроль, підготовка звітів і розпоряджень).
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ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Automation of information systems of the firm’s accounting,
preparation of reports to tax authorities in the transition economy
of Ukraine is one of the most important tasks. There are the
tasks of automation of the budget accounting.

Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерсь-
кого обліку на підприємстві і підготовка звітності в податкові ор-
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гани в умовах перехідної економіки України є однією з важливих
задач. В умовах відносної невизначеності в податковій сфері під-
приємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти крах
всього лише через недбалість у бухгалтерському обліку. І хоча
комп’ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але
дозволить заощадити його час і сили за рахунок автоматизації
рутинних операцій, знайти помилки в обліку і звітності, оцінити
поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.

Грамотно оброблена і систематизована, облікова інформація є
деякою мірою гарантією ефективного управління підприємства.
Навпроти, відсутність достовірних даних може привести до невір-
ного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.
Сучасний стан інформаційних технологій обумовив достатньо
швидкий розвиток систем автоматизації управління підприємст-
вом, яких на сьогодні існує багато як від закордонних, так і віт-
чизняних розробників програмного забезпечення.

При використанні ІСБО важливо не просто перевести всю па-
перову роботу на комп’ютер. Важливо, щоб це збільшило ефек-
тивність роботи бухгалтерії і поліпшило контроль над фінансово-
господарською діяльністю підприємства, що у свою чергу збіль-
шить ефективність управління підприємством, і, як наслідок,
ефективність його роботи.

Задачу автоматизації обліку розрахунків з бюджетом за пода-
тками та зборами доцільно розглядати в сукупності автоматизації
обліку фінансово-розрахункових операцій (ОФРО). Складність
інформаційної системи ОФРО вимагає в умовах автоматизації
виділення задач, які охоплюють однорідні групи фінансово-розра-
хункових операцій.

При автоматизації цієї ділянки обліку буде доцільним таке
групування задач:

⎯ обліку грошових засобів (ZВ601);
⎯ обліку розрахункових операцій (ZВ602);
⎯ обліку капіталу і резервів (ZВ603);
⎯ обліку кредитів банків і фінансування (ZВ604);
⎯ обліку фінансових результатів (ZВ605).
З задачі автоматизації обліку розрахункових операцій виділя-

ють низку підзадач автоматизації (рис. 1).
Підзадача ZB60207 призначена для обліку розрахунків за по-

датками (обов’язковими платежами підприємств і окремих осіб в
державний або місцевий бюджети) і платежами (внесками та від-
рахуваннями юридичних і фізичних осіб до державних фондів,
встановлених законодавством).
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Облік розрахункових операцій (ZB602)

Облік розрахунків з
постачальниками і

підрядниками (ZB60201)

Облік розрахунків з
покупцями і замовниками

(ZB60202)

Облік розрахунків з відшкодування
завданих збитків (ZB60205)

Облік розрахунків за
виданими авансами

(ZB60203)

Облік розрахунків з
підзвітними особами

(ZB60204)

Облік розрахунків за претензіями
(ZB60206)

Облік розрахунків за податками і платежами
(ZB60207)

Облік розрахунків з іншими дебіторами (ZB60208)

Рис. 1. Склад задачі обліку
розрахункових операцій

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за
всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з пра-
цівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справ-
ляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 «Розрахунки за
податками й платежами».

На автоматизацію розв’язання задач фінансово-розрахункових
операцій суттєво впливає той факт, що вся вхідна інформація на
конкретній ділянці обліку вже на рівні первинних документів по-
дана у вигляді типового бухгалтерського проведення, а це багато
в чому визначає організацію технологічного процесу обробки да-
них, побудову алгоритмів, склад і структури інформаційних ма-
сивів і результатної інформації, вирішення питань контролю вхід-
них і результатних даних [1].
Україна має певний досвід щодо використання обчислюваль-

ної техніки для реалізації функцій обліку, контролю та аудиту.
Проте, незважаючи на те, що автоматизацією охоплено широке
коло облікових задач, продуктивність праці обліковців залиша-
ється вкрай низькою.

Найвищий ефект від упровадження засобів обчислювальної
техніки в господарський облік та аудит, як правило, досягається
за рахунок удосконалення його методології та організації, підви-
щення контрольних властивостей, повнішого задоволення потреб
управління в обліковій інформації. У сучасних умовах раціоналі-
зація технології оброблення облікової інформації, зниження її
трудомісткості — основний напрям автоматизації господарського
обліку, але його можливості дуже обмежені.
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МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

One of the basic factors of influence of scientific and technical
progress on all spheres of human activity is a wide use of
informative systems. Among the most essential environments in
which informative systems play a decision role, the special place
is occupied by a management sphere.

Інформаційні системи існували з моменту появи суспільства,
оскільки на будь-якій стадії розвитку суспільство вимагає для
свого управління систематизованої, заздалегідь підготовленої ін-
формації. Особливо це стосується процесів, пов'язаних з вироб-
ництвом матеріальних і нематеріальних благ, оскільки вони жит-
тєво важливі для розвитку суспільства. Саме виробничі процеси
удосконалюються найдинамічніше. А в міру їх розвитку усклад-
нюється і управління ними, що, у свою чергу, стимулює вдоско-
налення і розвиток інформаційних систем.

Сучасна інформаційна система повинна відповідати всім но-
вовведенням в теорії і практиці менеджменту. Безсумнівно, це —
найголовніший фактор, тому що побудова прогресивної в техніч-
ному відношенні системи, не завжди відповідає вимогам щодо
функціональності.

Оскільки комплексні системи управління орієнтовані, в першу
чергу, на крупні компанії, що містять багатопрофільні структури,
то вони не просто пропонують розвинений набір функцій, але і
забезпечують надійне зберігання і обробку великих обсягів інфор-
мації, використовуючи для цього потужні платформи і системні
засоби роботи, розрахованої на велику кількість користувачів.
Сучасні інформаційні технології, комунікації і інтернет дозволя-
ють вирішувати завдання видаленого доступу до єдиної бази да-
них, що також актуально для корпоративного управління.




