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У роботі створено інтелектуальну інформаційну систему (ІС), що 

здатна автоматизувати процес фінансового планування малого 

підприємства з використанням єдиної бази даних (БД) і з підтримкою 

інтеграції в інші виробничі та керуючі автоматизовані системи. ІС э WEB-

орієнтованою. Програмний засіб (ПЗ) створено за схемою систем 

планування з єдиною БД. Це більш сучасний підхід, ніж файлова 

організація, оскільки він ґрунтується на технології «клієнт-сервер» [1-4]. 

Процес консолідації при цьому перестає бути вразливим від збоїв 

завданням, оскільки в даному випадку він забезпечується надійними 

засобами СУБД [3, 4]. ПЗ надає можливість керівникам встановлювати 

значення статей для центрів фінансової відповідальності нижнього рівня, в 

рамках яких вони можуть виконувати планування. Система дозволяє 

фіксувати узгоджені плани або значення окремих статей з метою 

запобігання їх несанкціонованій зміні. ПЗ має протокол коментарів до 

статті, який спільно ведуть учасники планового процесу при узгодженні її 

значення. Також в системі забезпечено автоматизований інтелектуальний 

контроль помилок. В ПЗ реалізовано засіб аналізу планів – OLAP-аналіз, 

ранжування, кластерний аналіз, тренди та аналіз відхилень. При створенні 

ПЗ використано Oracle Reports, Oracle Discoverer, Oracle9i OLAP Services, 

JDeveloper, BI Java Beans та Oracle Express.   
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