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СКОРОЧЕННя
DDP (Distributed Data Processing) – розподілена обробка даних
DMg (Data Mining) – технологія інтелектуального аналізу даних
DSP (Data Processing System) – системи обробки даних/ 

транзакцій (СОД) 
DSS (Decision Support System) – системи підтримки прийняття 

рішень (СППР)
DWH (Data Warehouse) – сховище даних
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – інфраструктура як послуга
OLAP (On-line Analytical Processing) – технологія оперативного 

аналізу даних
OLTP (On-line Transaction Processing) – технології, орієнтовані 

на оперативну обробку даних
PaaS (Platform as a service) – платформа як послуга
SaaS (Software as а service) – програмне забезпечення як 

послуга 
АРМ – автоматизоване робоче місце
БД – база даних
ІТ-фахівці – працівники відділу інформаційних технологій 

підприємства 
КІСП – комп’ютерна інформаційна система підприємства
КСБО – коп’ютерна система бухгалтерського обліку
ЛОМ – локальна обчислювальна мережа
СУБД – система управління базою даних 
COMMIT– фіксування усіх змін в даних
ROLLBACK – відкат, відміна усіх змін у даних
SQL (Structured Query Language) – мова структурованих 

запитів  
HTML (HyperText Markup Language) – мова розмітки гіпер- 

текстових документів
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — протокол передачі 

даних, що використовується в комп’ютерних мережах
TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управління 

передачею
IP (Internet Protocol) – міжмережевий протокол
http (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачі гіпертексту 
URL (Universal Resource Locator) – універсальний вказівник 

ресурсу 
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ВСТУП
У сучасних умовах розвитку людства інформація розгля-

дається як один з найцінніших ресурсів суспільства. Прийняття 
управлінських рішень часто відбувається в умовах недостатності 
інформації та невизначеності окремих показників. Це призводить 
неефективної господарської діяльності, надмірності витрат, і, як 
наслідок, збитків. Для усунення таких недоліків, підвищення опе-
ративності і точності інформації, призначені комп’ютерні інформа-
ційні системи. 

Сучасні інформаційні системи здатні не тільки цілком задо-
вольнити вимоги виробничих систем, але й виступають важливою 
передумовою їхнього розвитку. Сучасні управлінські інформаційні 
системи покращують зв’язки між учасниками управління, віддале-
ними структурними підрозділами, проводять аналіз господарської 
діяльності не лише ретроспективний, але і перспективний, здій-
снюють контроль в режимі он-лайн. 

Значного поширення здобули комп’ютерні системи в госпо-
дарській діяльності, а саме її обліково-аналітичному забезпечен-
ні. Сьогодні ми говоримо не тільки і не стільки про автоматиза-
цію бухгалтерського обліку, а про комп’ютеризацію усіх процесів 
управління підприємством, інтеграцію з інформаційними система-
ми управління виробничими лініями, відеонаглядом, синоптични-
ми спостереженнями та ін. Інформаційні системи управління під-
приємством перетворилися на потужний інструмент управління 
підприємством, проте, як і раніше, його інформаційним ядром є 
система бухгалтерського обліку.

Використання технічних термінів у господарській діяльності 
спричинило відсутність єдиного категорійно-понятійного апарату 
при визначенні сутності інформаційно-комп’ютерних технологій у 
сфері бухгалтерського обліку та їх складових.  Дослівний англій-
ський переклад, розповсюдження суто технічних дефініцій та ви-
користання їх бухгалтерами, які не є спеціалістами в цій галузі, 
призводить до плутанини та ускладнення розуміння й трактуван-
ня сутності низки понять.

Дане видання покликане з’ясувати сутність понять, пов’язаних 
з комп’ютерними системами, доречність їх застосування щодо 
системи бухгалтерського обліку; визначити спосіб трансформації 
елементів методу останньої в комп’ютерному середовищі, а також 
можливість автоматизації облікових операцій та аудиторських 
процедур.
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СЛОВНИК
Business Intelligence – інформаційно-аналітичні системи, до 

яких входять OLAP-системи, інформаційні сховища (DWH), систе-
ми інтелектуального аналізу (DMg), систем підтримки прийняття 
рішень (DSS).

Data Mining (DMg) – технології інтелектуальної обробки да-
них, орієнтовані на область закономірностей, виявлення прихова-
них закономірностей

OLAP-технології (On-line Analytical Processing – оперативна 
аналітична обробка)– інтерактивна аналітична обробка даних), 
орієнтовані на область агрегованих показників

OLTP-технології – технології, орієнтовані на оперативну (транзак-
ційну) обробку даних і реалізовані в більшості транзакційних систем 

Web-інтеграція – це форма представлення, методи обробки і 
представлення внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів під-
приємства за допомогою Web-технологій.

Багатофункціональні інформаційні системи – інформаційні 
системи, що здійснюють автоматизацію багатьох функцій управ-
ління підприємством, не лише бухгалтерського обліку, але й об-
ліку кадрів, складський облік, фінансові розрахунки, збут і поста-
чання тощо. До таких систем можна віднести наприклад, ПП «1С: 
Підприємство 7.7», ПП «БЭСТ».

База даних (англ. DataBase) – це поіменована, структурована 
сукупність взаємопов’язаних даних, що належать до певної пред-
метної області і зберігається на комп’ютерних носіях, зазвичай ра-
зом з прикладною програмою. Основне призначення баз даних – 
зберігання, накопичення, оновлення  і пошук необхідної інформації

Базовий елемент обліку – це електронні таблиці у складі бази 
даних комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, які виконують 
функції: реєстрації даних про господарську операцію з відповідним 
об’єктом бухгалтерського обліку; накопичення і зберігання цієї ін-
формації; представлення її користувачеві у заданому форматі.

Банк даних (бнд, Data Bank) – це автоматизована інформа-
ційна система централізованого зберігання і колективного вико-
ристання даних. 

Дані – це інформація, подана у формалізованому вигляді, при-
йнятному для опрацювання автоматичними засобами за можливої 
участі людини (вхідні, вихідні дані, база даних тощо).

Забезпечуюча складова інформаційних систем призначена 
для реалізації функціональної частини. Вона не пов’язана з ви-
рішенням задач предметної області, а створює «середовище» для 
роботи прикладних програм. Її завдання – сприяти ефективному 
функціонуванню системи у цілому та окремих її компонент

Інформаційна технологія – це сукупність взаємопов’язаних 
процедур перетворення даних з використанням системи методів 
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їх виконання у визначеному технічному середовищі для одержан-
ня інформації нової якості про стан об’єкта, процесу або явища. 

Інформаційний процес – це процес реєстрації, передачі, збе-
рігання, накопичення і обробки інформації. 

Інформаційні системи управління – інформаційні системи, що 
служать для вирішення задач управління бізнес-процесами під-
приємства на тактичному рівні, до якого відносяться процедури 
середньострокового (від декількох днів до декількох тижнів) пла-
нування, аналізу і організації робіт та контролю за їх виконанням.

Інформація – відомості про ту чи інакшу сторону матеріально-
го світу і процесів, що у ньому відбуваються;

Ключове поле (ключ таблиці) – це поле або комбінація полів, 
які однозначно визначають запис

Комп’ютерна система бухгалтерського обліку, – це взаємо-
пов’язана сукупність інформації про господарські операції, про-
грамних засобів та специфічних алгоритмів її обробки, що реалі-
зовані з допомогою комплексу обчислювальних, комунікаційних 
й інших технічних засобів, та фахівців-бухгалтерів з метою пред-
ставлення інформації нової якості для прийняття ефективних 
управлінських рішень

Комп’ютерна мережа – це об’єднання комп’ютерів, каналів 
зв’язку і засобів передачі даних 

Локальні інформаційні системи – інформаційні системи, що 
реалізовують окремі функції управління (бухгалтерський облік, 
формування податкової звітності, формування звітності про єди-
ний соціальний внесок і т.д.) Є найпростішими серед економічний 
інформаційних систем.

Однофункціональні інформаційні системи – найпростіші інфор-
маційні системи, що реалізовують окремі функції управління під-
приємством (бухгалтерський облік, формування податкової звіт-
ності, формування звітності про єдиний соціальний внесок і т.д.).

Повнофункціональні інформаційні системи – це комплексні 
інформаційні системи управління підприємством, в яких автома-
тизовано усі функції управління. Такі системи зазвичай назива-
ють корпоративними системами, управлінськими інформаційними 
системами.

Реляційні бази даних (від англ. Relation – відношення) мають 
у своїй основі сукупність таблиць і відношень між ними. Дані по-
дані у вигляді простих двовимірних таблиць, структурованих роз-
робником, які мають унікальні імена

Розподілена обробка даних (Distributed Data Processing, DDP) – 
це така обробка, при якій все або деякі функції обробки, збері-
гання і введення-виведення даних разом з функціями управління 
розосереджені на декількох станціях. Метою такого розосеред-
ження  є ефективна обробка інформації з точки зору функціо-
нальних і економічних можливостей або географічного розташу-
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вання систем. Розподілена обробка даних передбачає розподіл 
комп’ютерів, обчислювальних завдань і самих даних

Система – це сукупність пов’язаних між собою та із зовнішнім 
середовищем елементів або частин, функціонування яких спрямо-
вано на отримання конкретного результату. 

Системи обробки даних/транзакцій – інформаційні системи, 
призначені для вирішення задач управління бізнес-процесами 
підприємства на оперативному рівні.

Системи підтримки прийняття рішень – інформаційні системи, 
призначені для вирішення задач управління бізнес-процесами під-
приємства на стратегічному рівні, тобто на рівні топ-менеджерів 
фірм, що ухвалюють стратегічні довгострокові рішення.

Системи управління базами даних ((СУБД) database 
Management Systems – DBMS) покликані структуризувати, систе-
матизувати і організувати дані для їх комп’ютерного зберігання 
(зазвичай у формі таблиць), обробки і виведення. Це програмне 
забезпечення призначене для створення загальної бази даних для 
багатьох програм, підтримки її в актуальному стані, централізова-
ного управління даними та простого доступу користувачів до них

Сховище даних (Data Warehouse (DWH)) – предметно-орієн-
товане, інтегроване, незмінне, таке що підтримує хронологію, на-
бори даних, організоване з метою підтримання управління, по-
кликане виступати в ролі єдиного джерела істини, що забезпечує 
менеджерів і аналітиків достовірною інформацією, необхідною для 
оперативного аналізу та прийняття рішень.

Трансакція –  це послідовність операцій над базою даних, що 
розглядається СУБД як єдине ціле.

Функціональна частина інформаційної системи призначена для ви-
рішення задач предметної області, зокрема, бухгалтерського обліку. 

Хмарні обчислення, хмари – це модель для забезпечення до-
ступного за потребою мережевого доступу до розподіленої дина-
мічної області обчислювальних ресурсів (наприклад, мережі, сер-
вери, бази даних, додатки, послуги, тощо), які конфігуруються та 
можуть швидко забезпечуватися й надаються з мінімальними адмі-
ністративними зусиллями або взаємодією з постачальником послуг 

Протокол – це набір правил і угод, що використовуються при 
передачі даних. таким чином, кожна програма, що претендує на 
роботу в мережі, повинна слідувати визначеним правилам для 
прийому і передачі даних. 

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управління пе-
редачею. Він визначає яким чином інформація повинна бути роз-
бита на пакети і відправлена каналами зв’язку. TCP розміщує па-
кети у потрібному порядку, а також перевіряє кожний пакет на 
наявність помилок при передачі.

IP (Internet Protocol) – міжмережевий протокол, є головним про-
токолом сімейства, він реалізує поширення інформації в IP-мережі і 
виконується на третьому (мережному) рівні моделі ISO / OSI.
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