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при користуванні та дозволяють обмежити доступ до конфіденцій-
них даних), мають простий дебагер, а тому досить легко перенала-
годжуються та модернізуються [4, с. 207].

Отже, необхідність використання зарубіжних програмних за-
собів на українських підприємствах обумовлюється потребою
управління виробничими процесами в умовах інфляції та жорс-
токого пресингу, а ефективний вибір і їх впровадження сприяють
осмисленню діяльності підприємства, розумінню шляхів його
динамічного розвитку, гнучкому управлінню в складних умовах,
що постійно змінюються.

Література

1. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник /
В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. — К. : Знання, 2011. — 718, [2] с.

2. Макарова Л. М. Использование зарубежных программ для авто-
матизации учетных работ на отечественных предприятиях [Текст] / Л.
М. Макарова, Е. Н. Душутина // Молодой ученый. — 2014. — № 2. —
С. 485–488.

3. Селдушова А. В., Макарова Л. М. Проблемы внедрения корпора-
тивных информационных систем отечественных и зарубежных произ-
водителей / XLI Огаревские чтения: материалы науч. конф.: в 3 ч. —
Саранск: Изд-во Морд. ун-та, 2013. — С. 480–485.

4. Сопко В. Інформаційні технології в організації облікового проце-
су // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — №1. — С. 205–211.

Дуван С.М., студент ОЕФ, 4 курсу,
напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
науковий керівник — Власенко Т.В.,
ст. викладач кафедри аудиту

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ЯК НАПРЯМ
У ГАЛУЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ

ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сьогодні в Україні спостерігаються тенденції стрімкого засто-
сування інформаційних технологій у всіх сферах суспільно-еко-
номічного середовища.

Особливо швидкими темпами розвиваються інформаційні
технології бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Будь-який
бухгалтер-практик працює на комп’ютері та не уявляє без нього
своєї професійної діяльності.
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Метою мого дослідження є розгляд експертних систем у роз-
різі штучного інтелекту як ще більшої автоматизації інформацій-
них систем в обліку, аналізі та внутрішньому аудиті, та з’ясу-
вання наслідків цього процесу.

Експертні системи — це програми для комп’ютерів, що аку-
мулюють знання фахівців-експертів у конкретних предметних
сферах, які призначені для отримання прийнятних рішень у про-
цесі обробки інформації. Експертні системи трансформують до-
свід експертів у форму евристичних правил і призначені для кон-
сультацій менш кваліфікованих фахівців [2].

Головною перевагою експертних систем є можливість нако-
пичення знань і збереження їх тривалий час. На відміну від лю-
дини до будь-якої інформації експертні системи підходять об’єк-
тивно, що покращує якість проведеної експертизи. При вирішен-
ні завдань, що вимагають обробки великого обсягу знань, мож-
ливість виникнення помилки дуже мала. І це є дуже важливою
перевагою їх застосування в обліку, адже, дана галузь потребує
точності та уважності, що не завжди може забезпечити такий
чинник як людський фактор. Від ефективного ведення обліку на
підприємстві залежить його подальша успішна діяльність [1].

Сучасна концепція використання експертних систем зводить-
ся до того, що їх модулі мають застосовуватися всередині при-
кладних бухгалтерських програм, допомагаючи людині-профе-
сіоналу або керівникові вивчати проблему, але робити остаточ-
ний вибір або розв’язувати проблему самостійно такі системи не
повинні. Тому, що експертні системи дають поради, проводять
аналіз, виконують класифікацію, дають консультації і ставлять
діагноз. Вони орієнтовані на вирішення завдань, але остаточне
рішення щодо розв’язання конкретної проблеми повинні прийма-
ти спеціалісти-обліковці.

Практичне застосування штучного інтелекту в економіці за-
сноване на експертних системах, що дозволяє підвищити якість і
заощадити час для прийняття рішень, а також сприяє зростанню
ефективності роботи та підвищення кваліфікації фахівців.

Штучний інтелект — це штучно створена система, яка здатна
знаходити рішення поставлених перед нею задач не за допомо-
гою наперед заданого алгоритму, а за допомогою власного досві-
ду, тобто може сама знаходити алгоритм рішення [3].

Чим більше задач може виконати інформаційна система, тим
більше у неї підстав називатись експертною системою. Поява
експертних систем ознаменувала перехід від суто теоретичної
сфери штучного інтелекту до прикладної [4].
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Як відомо, в світі немає нічого вічного і сфера обліку з вико-
ристанням бухгалтерських комп’ютерних програм не є винятком.
Технічний прогрес і зростаючі потреби людини призводять до
того, що в той час як з’являються нові технології. Неймовірно,
але факт: бухгалтерські програми на основі штучного інтелекту
стануть настільки сильними і настільки дешевими, що люди бу-
дуть не в силах з ними змагатися. Такий розвиток подій вчені
припускають на 2025 рік.

Однак увесь бухгалтерський облік повністю автоматизувати
неможливо, хоча б тому, що хтось має ввести в комп’ютер дані.
На підприємствах, в установах і організаціях це робитимуть лю-
ди — бухгалтери. Програмне забезпечення, так як і електронна
звітність, є лише інструментами, які допомагають бухгалтерам
зберегти час.

Але деякі дослідники притримуються дещо іншої думки щодо
змагання людського інтелекту зі штучним. Вони вважають, що
люди переможуть із тієї простої причини, що саме люди своїм
розумом створили штучний інтелект.

Отже, будь-який бухгалтер чудово розуміє, що облікові дані є
основою для проведення аналізу, тоді як дані аналізу є основою для
проведення аудиту. Тому облікові дані мають містити в собі повну
та точну інформацію, щодо економічного стану підприємства, щоб
заздалегідь попередити виникнення неточностей і розбіжностей для
успішного процвітання та ефективної роботи установи.

Об’єднання всіх видів програмних продуктів та їх окремих
компонентів у єдину експертну систему визнано економічно ви-
гідним, тому що використання експертних систем дозволяє істо-
тно скоротити витрати на підготовку кваліфікованого персоналу,
подальшу перевірку правильності виконаної на певному етапі їх
роботи, а також зменшити час на виконання поставлених перед
ними завдань.
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