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ВСТУП
 У вітчизняних реаліях все більшого розповсюджен#

ня набуває така форма притоку капіталу у країну, як ут#
ворення підприємств з іноземними інвестиціями. Так, ста#
ном на 2011 р. у окресленій площині було залучено близь#
ко 171091,9 млн грн., що на 12,7% більше за значення 2010
р. (та на 36,7 % за значення 2007 р.) [7]. У таких умовах
інтенсивно йде інтегрування іноземного досвіду управл#
іння, у рамках якого вирішальне значення має ефек#
тивність всіх загальних управлінських функцій (у т.ч. і
облікової). Така ефективність виражається генеруванням
високого сукупного ефекту, через економічну складову
(економію дефіцитних ресурсів), соціальну складову
(зменшення трудомісткості робіт, підвищення технолог#
ічної дисципліни у сфері обліку власного капіталу, поси#
лення відповідальності за результати праці у визначеній
площині), організаційну складову (злагоджене функціо#
нування всіх підсистем організації та ін.). При цьому ва#
гому роль у підвищенні ефективності обліку власного
капіталу підприємств з іноземними інвестиціями відіграє
автоматизація облікових робіт на базі сучасних інфор#
маційних систем (адже це оптимізує людську працю, про#
цеси, процедури, дані та операції).

Слід зазначити, що на ринку існує значна кількість
таких систем обліку, що різняться за програмними плат#
формами, які пропонується розробниками до впрова#
дження (однак більшість з них розробляються програ#
містами не знайомими з усіма тонкощами обліку
підприємств з іноземними інвестиціями). Закономірно,
виникає проблема, пов'язана з виборам платформ, які
дозволяють найбільш повно розкрити інформацію щодо
стану та руху власного капіталу, сформовану за дани#
ми бухгалтерського обліку підприємств (з урахуванням
потреб іноземних інвесторів).
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
 На сьогодні практично відсутні фундаментальні

наукові праці у визначеній площині. Втім, деякі аспекти
питання висвітлюються:

— Захожаєм Б.В., Базасем М.Ф. у праці "Бухгал#
терський облік у галузях економіки" (2005 р.) [3]. Так,
авторами виділені організаційні принципи проектуван#
ня автоматизованої системи обліку, що відповідають
специфіці підприємств, у т.ч. з іноземними інвестиція#
ми. Також висвітлюються функціональні можливості
пакетів деяких програмних платформ щодо обліку влас#
ного капіталу (втім основна увага зосереджена на та#
ких, що передбачають урахування особливостей обліку
на базі національних П(С)БУ);

— Бідюк О.О. у праці "Облік та аналіз діяльності
спільних підприємств" (2006 р.) [2], де виділені інфор#
маційні аспекти удосконалення методики обліку власного
капіталу підприємств з іноземними інвестиціями в Україні
через автоматизацію облікових робіт (на прикладі "Інте#
рагропак"; СП Research Center "Pratt and Whitney —
Paton"). Однак питання розглянуто автором досить ко#
ротко, тому праця не містить детального опису шляхів
такої оптимізації, як і програмних платформ інформац#
ійних технологій, що можуть бути для цього застосовані.

Крім того, цінними є положення Терещенко Л.О., Мат#
ієнко#Зубенко І.І., у науковій праці "Інформаційні системи
і технології в обліку" (2004 р.) [10], якими визначаються та
досліджуються особливості функціонування, позитивні
риси та недоліки сучасних інформаційних систем обліку.

Таким чином, сьогодні недостатнього висвітлення
отримали питання, присвячені вивченню сучасних
інформаційних систем в обліку власного капіталу
підприємств з іноземними інвестиціями, що актуалізує
дослідження у визначеній площині.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 Окреслене вище надає можливість

виділити у якості основної мети дослід#
ження — характеристику основних
функціональних аспектів сучасних
інформаційних систем у площині обліку
власного капіталу підприємств з інозем#
ними інвестиціями. Така мета може бути
досягнута за допомогою наступного
комплексу завдань: 1) визначення по#
няття та основних типів інформаційних
систем обліку та їх програмних плат#
форм; 2) виділення та аналіз функціо#
нальних аспектів сучасних інформацій#
них систем з автоматизації обліку влас#
ного капіталу підприємств з іноземни#
ми інвестиціями та їх програмних плат#
форм; 3) визначення вимог щодо програмних платформ
з автоматизації обліку власного капіталу підприємств з
іноземними інвестиціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні у практику обліку багатьох підприємств, у

т.ч. з іноземними інвестиціями, увійшло поняття інфор#
маційної системи. Відповідно до загального підходу, це
поняття розглядається науковцями як сукупність орга#
нізаційних та технологічних засобів для збереження та
обробки інформації, з метою забезпечення інформа#
ційних потреб користувачів [10]. Однак у більш вузько#
му значенні це поняття може бути охарактеризоване як
система, що тісно пов'язується з підсистемами збере#
ження, видачі та обміну інформацією (в процесі обліку,
контролю) та відповідно охоплює засоби та методи для
збору, зберігання, передавання, обробки всієї відібра#
ної інформації. Для ведення обліку суб'єктів господа#
рювання застосовуються інформаційні системи різної
функціональності та складності будови, які залежить від
розміру підприємства та його організаційної структу#
ри.

Так, існують наступні їх типи [10]: міні#бухгалтерії;
інтегровані системи управління; програмно#інструмен#
тальні системи; комплекси бухгалтерських автоматизо#
ваних робочих місць; системи створені на замовлення;
системи для ведення окремих ділянок обліку; корпора#
тивні системи. При цьому виділені нами типи інформа#
ційних систем розрізняються значним різноманіттям
програмних платформ, які використовується (або про#
грамного забезпечення інформаційних систем, створе#
ного програмістами), що наочно продемонстроване у
табл. 1.

Таким чином, на підприємствах з іноземними інвес#
тиціями для автоматизації обліку власного капіталу ви#
користовуються переважно: 1) корпоративні системи
(що забезпечують комплексну автоматизацію завдань
обліку на основі гнучких програмних модулів та комп#
лексу взаємопов'язаних робочих місць бухгалтерів [10]);
2) програмно#інструментальні системи (які дозволяють
конструювати систему оброблення облікових даних,
надавати опис потрібних розрахункових алгоритмів,
макетувати введення первинної та вихідної інформації
спеціалізованою формальною мовою [10]); 3) інтегро#
вані системи управління (представлені у вигляді вико#
нуючого та додаткових модулів, що забезпечують по#
єднання облікових, економіко#організаційних та інших
інструментів та обмежені можливості конструювання
системи оброблення облікових даних [6]).

Розглянемо докладніше окреслені програмні плат#
форми з автоматизації обліку власного капіталу, що
застосовуються у вітчизняній практиці підприємств з
іноземними інвестиціями.

Так, на ТОВ СП виробничо#комерційній фірмі "Мо#
дус Ко Лтд", з визначеною метою, використовується
корпоративна система "ФЛАГМАН" компанії "ІНТЕР#
СОФТ".

Нами встановлено, що дана програмна платформа
характеризується високою функціональністю та забез#
печує: 1) гнучке та оперативне настроювання на бізнес#
логіку підприємства; 2) настроювання інтерфейсів за
кількістю користувачів; 3) організацію системи докумен#
тообігу будь#якого типу складності; 4) розмежування
доступу до даних за допомогою системи персональних
кодів та протоколювання роботи користувачів; 5) роз#
робку структури звітів користувачів; 6) експорт та
імпорт даних до системи; 7) інтеграцію із додатками
інших розробників (коректно працює у поєднанні із про#
грамними засобами для автоматизації робіт із бухгал#
терського контролю).

Система сформована за функціонально#модуль#
ним принципом. Так, функціональний модуль "Бух#
галтерія" дозволяє вести облік формування та руху
власного капіталу, у розрізі всіх його складових. У
даному модулі є можливості автоматичного форму#
вання журналу господарських операций, головної
книги, фінансової звітності. Також забезпечуються
можливості автоматичного формування облікових
регістрів — журналів#ордерів та меморіальних#ор#
дерів [4] (рис. 1).

Визначений модуль дозволяє здійснювати облік та
бухгалтерський контроль власного капіталу. При цьо#
му є можливість завдання набору атрибутів, що визна#
чають право доступу до кожного рахунку капіталу (це
забезпечує можливість реалізації схем персональної
відповідальності співробітників бухгалтерії — за опе#
раціями з обліковою інформацією, що відображається
на вказаних рахунках) [4]. Даний модуль дозволяє
здійснювати облікову роботу "від проводки", "від опе#
рації", "від документу".

У рамках обліку власного капіталу є можливість па#
ралельного обліку за кількома планами рахунків (із на#
строюванням на будь#яку валюту звітності).

При веденні аналітичного обліку операцій щодо
формування та зміни власного капіталу є можливість
його швидкої адаптації до змін законодавства та обліко#
вої політики. Також наявна функція реєстрації змін
планів рахунків, господарських операцій та форм фінан#
сової звітності у визначеній площині. Для більш деталі#
зованого аналітичного та синтетичного обліку власно#
го капіталу є можливості установки, на базову платфор#
му, додаткових (самостійних) програмних модулів
"Облік цінних паперів", "Облік фондів підприємства" та
ін.

ТОВ СП "Валес" та ТОВ СП Сервісне підприємство
"Hebrock#Сервис" автоматизацію робіт з обліку влас#
ного капіталу здійснюють за допомогою системи авто#
матизованого управління "КОРПОРАЦІЯ" або корпо#
ративної системи, що призначена для ведення бухгал#
терського, виробничого обліків та вирішення завдань
виробничого та фінансового планування, у т.ч. на
підприємствах з іноземними інвестиціями [8]. Система
має модуль "Налаштування плану рахунків", що надає
можливості розробки робочого плану рахунків та ана#

  * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  « » + - - - - - - - - - 
  « » - + + - - - - - - - 

-   
« » 

- - - + - - - - - - 

  «  » - - - - + - - - + - 
-   »  - - - - - + + + - - 

  NS2000  - - - - - - - - - + 

Таблиця 1. Програмні платформи, що використовуються для автоматизації
обліку власного капіталу

Примітка.
* (1) ТОВ СП Виробничо�комерційна фірма "Модус Ко Лтд"; (2) ТОВ СП "Валес";

(3) ТОВ СП "Hebrock�Сервис"; (4) ТОВ "СП "Олнова"; (5) ТОВ СП"Марія Імекс"; (6)
ВАТ СП "Данко"; (7) ТОВ СП "Ютс�пром"; (8) ТОВ СП "МІМІНО"; (9) ТОВ СП АГРІ
ЛЕНД; (10) ТОВ СП "Шмайсер�Україна".
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літичних довідників відповідно до потреб обліку влас#
ного капіталу.

Модуль "Синтетичний облік" є головним для обліку
власного капіталу, завдяки розвиненим алгоритмам гру#
пування та формам представлення інформації у визна#
ченій площині (а засоби пошуку та локалізації помилок
значно полегшують облікову роботу).

Нами виділені недоліки даної програмної платфор#
ми, а саме: 1) дозволяє формувати лише типові первинні
документи з обліку стану та змін власного капіталу, що
значно обмежує можливості обліку власного капіталу
(оскільки у системі "КОРПОРАЦІЯ" базовою одиницею
обліку є первинний документ); 2) система первинного
введення даних є складною. Для формування бухгал#
терських проводок первинний документ повинен знахо#
дитися на стадії "підготовлений" та бути налаштованим
на автоматичне формування проводок [8]. У випадку
потрапляння документа у розділ "планових" (які лише
прогнозують господарські операції, у т.ч. з обліку
власного капіталу), операція буде вважатися такою, що
не відбулася; 3) система має проблеми при інтегруванні
з програмними розробками інших розробників (при цьо#
му, немає розвинених інструментів для здійснення бух#
галтерського контрою).

ТОВ "Спільне українсько#німецьке підприє#
мство "Олнова" з метою обліку власного капі#
талу використовує програмно#інструментальну
систему "СУПЕРМЕНЕДЖЕР". Ця програма
придатна для підприємств з іноземними інвес#
тиціями, оскільки надає можливість моновалют#
ного обліку власного капіталу та формування
звітності у будь#якій валюті, за якою у систему
вводиться динаміка курсу (із його перерахун#
ком за історичним курсом, найбільш прийнят#
ним в умовах інфляції).

Система має спеціальний модуль генеруван#
ня звітів, що є своєрідним гібридним продуктом
Word и Excel, який може узагальнювати необме#
жену кількість документів, що автоматично
формуються [9]. Модуль для обліку власного
капіталу дозволяє формувати будь#які форми
первинних (у т.ч. бухгалтерських довідок) та
звітних документів. При цьому документи мо#
жуть формуватися будь#якою мовою та скла#
датися із декількох сторінок, містити кольорові
вставки.

Для формування первинних документів (для
операцій із власним капіталом, за якими відсутні
типові первинні документи) та для формування
додаткових і доповнення існуючих звітних форм
в них можуть вноситися додаткові осередки.
Також є можливість закладення, на рівні кори#
стувача, алгоритмів розрахунків даних, що на#
водяться у осередках за допомогою функцій
змінних (констант) [9]. Серед таких змінних
можуть бути виділені: облікові функції (сальдо
кінцеве або початкове за дебетом/кредитом,
обороти за рахунками, субрахунками, їх шиф#
ри та ін.); математичні функції; функції часу;
логічні функції та інші.

Порядок формування звітних форм та пер#
винних документів з обліку власного капіталу
за допомогою "Генератора звітів" наведено
нами на рис. 2. Так, за потреби іноземних інвес#
торів "Генератор звітів" може формувати звіти
у будь#яких формах та здійснювати їх транс#
формації.

Програмна платформа "СУПЕРМЕНЕД#
ЖЕР" дозволяє обробляти дані та отримувати
звітність щодо інвестицій за віддаленими філіа#
лами підприємства. Це можливо за допомогою
блоків відбору та модемного передання та ко#
регування об'єднаних даних (формування кон#
солідованих звітів) [9]. Програма надає можли#

вості паралельного обліку власного капіталу за націо#
нальними та міжнародними стандартами обліку.

При цьому система дозволяє встановити значну
кількість паралельних обліків власного капіталу. Однак
при заповненні документів потрібне введення одного до#
даткового реквізиту, що визначає, до якої моделі об#
ліку власного капіталу відноситься кожна конкретна
проводка (для уникнення помилок та плутанини можна
тимчасово визначати їх як неактивні) [9]. Незважаючи
на позитивні риси, програма не має розвинених засобів
для бухгалтерського контролю власного капіталу, тому
повинна інтегруватися з іншими програмними розроб#
ками.

ТОВ СП "Марія Імекс" та ТОВ СП "АГРІ ЛЕНД", у
практиці автоматизації обліку власного капіталу вико#
ристовують інтегровану систему управління "Ельбрус
Ентерпрайз", що володіє всіма позитивними рисами про#
грамної платформи "СУПЕРМЕНЕДЖЕР" [1]. Проте її
якісно новими властивостями є створення інструментів
контролінгу власного капіталу.

У сучасному розумінні контролінг — це "обліково#
аналітична система, що реалізує синтез елементів об#
ліку, контролю, планування та забезпечує оперативне і
стратегічне управління процесом досягнення цілей і ре#

"И"� зміна;
"З"� Запис;
"Ч"� читання;
"У"� Видалення;
"Н"� зміна стану;
"М"� модифікація рахунку;
"С"� перегляд сальдо;
"П"� перерахунок сальдо;
"Ы"� закриття періоду по рахунку

Рис. 1. Модуль бухгалтерський облік корпоративної системи
"ФЛАГМАН"*

Примітка.
* розроблено на основі [4].
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зультатів діяльності підприємства" [5].
Ефективний облік та бухгалтерсь#

кий контроль власного капіталу пови#
нен забезпечити отримання макси#
мального прибутку. Тому у системі на#
явний модуль розрахунку мажиналь#
ного доходу, що дозволяє аналізувати
таку ефективність на рівні окремої опе#
рації та на рівні підприємства у цілому.

Довідкова система програми перед#
бачає паралельну можливість роботи із
документами, що стосується обліку
власного капіталу, при цьому забезпе#
чуючи структурування інформації з
необмеженим рівнем вкладеності [1].
За допомогою такої програмної влас#
тивості обліковці мають можливість
працювати із пакетними масивами до#
кументів, що відносяться до каталогу
власний капітал (що формує наочну та
повну картину документообігу та лог#
ічний взаємозв'язок всіх показників)
[1].

Довідкова система формує запити
та звіти будь#якого рівня складності.

ВАТ СП "ДАНКО", ТОВ СП "Ютс#
пром", ТОВ СП МІМІНО для обліку
власного капіталу використовують
програмно#інструментальну систему
"Еталон", яка націлена на концепцію
формування та обробки єдиного уп#
равлінського інформаційного та фун#
кціонального простору".

Нами виділені такі переваги даної
програмної платформи при реалізації
обліку та бухгалтерського контролю
власного капіталу: 1) гнучке настрою#
вання функціональних обов'язків кож#
ного працівника або робочого місця, з
розробкою посадових інструкцій (що
дозволяє сформувати систему персо#
нальної відповідальності); 2) простота
у використанні; 3) уніфікований інтер#
фейс; 4) необмежений рівень аналіти#
ки по рахункам капіталу; 5) можливість
створення будь#яких форм документів,
звітів та доповнення існуючих звітних
форм; 6) можливість використання ме#
ханізму обмеження доступу до даних
з обліку власного капіталу, за допомо#
гою системи персональних кодів дос#
тупу; 7) підтримка можливостей веден#
ня обліку за кількома планами ра#
хунків.

Для створення та коригування всіх можливих форм
вхідних та вихідних документів з обліку власного капі#
талу, формування структури звітів (фінансових, стати#
стичних, управлінських) у програмі передбачено модуль
"Навігатор", з використанням пакетних генераторів
(звітів, документів, графіків, довідників), що забезпечує
отримання форм типової та довільної документації.
Крім того, вже сформовану генератором звітів форму
можна вивести на різних бланках, на різних мовах (зав#
дяки об'єктному розширенню макромови).

Програма має розвинені інструменти для бухгал#
терського контролю власного капіталу, що можуть ре#
алізуватися завдяки додатковому модулю "Аналіз та
контроля даних" із 16#ти мірним аналітичним просто#
ром. Цей модуль надає можливості підтримки не детер#
мінованого, оперативного аналізу власного капіталу (у
т.ч. і багатоваріантного).

Завдяки не детермінованому аналізу напрям кож#
ного наступного етапу визначається результатами от#
риманими на попередніх етапах. Ці властивості досить

вдало використовуються для: пошуку бухгалтерських
помилок у обліку власного капіталу; виявлення стану
розрахунків із акціонерами, пайовиками; відновлення
втрачених облікових даних на визначеній ділянці обліку.

У системі присутня спеціальна система діалогового
механізму "аналізатор проводок", яка швидко оцінює
вартісні потоки по рахунках капіталу, залишки та виво#
дить системні повідомлення щодо можливих помилок у
обліку. При цьому ефективність "аналізатора проводок"
може бути підвищена за рахунок застосування у плані ра#
хунків признаку узагальнення рахунків капіталу "рахунків
типової компактної групи". Наявна об'єктна технологія
програмного засобу дозволяє забезпечити комбінування
різних джерел даних, щодо власного капіталу для узагаль#
нення (довідників, проводок, даних первинних документів).

Цікавим є досвід ТОВ СП "Шмайсер#Україна", де для
ефективної автоматизації обліку власного капіталу за#
стосовується корпоративна система NS2000. Нами виді#
лені наступні позитивні властивості окресленої програм#
ної платформи: 1) придатність для підприємств, які ма#

 1  2  3 
 4  5  6 

Поле документа

Рис. 2. Формування звітних форм та первинних документів з обліку власного
капіталу за допомогою "Генератора звітів"*

Примітка.
* розроблено на основі [8].
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ють значну кількість філіалів та дочірніх фірм (можли#
вий доступ до даних у межах одного філіалу, фірми або
до консолідованих даних; 2) підтримання можливості
формування звітності та відображення операцій у кількох
валютах; 3) можливості бухгалтерського контролю за
формуванням результатів (система дозволяє здійснюва#
ти моментальний бухгалтерський контроль за формуван#
ням будь#яких фінансових результатів за технологією
автоматичного доступу до документації, що впливає на
фінансовий результат); 4) інтегрованість (система швид#
ко налаштовується під організаційну структуру підприє#
мства та під зміни законодавства); 5) гнучкість (система
легко інтегрується із програмними додатками інших роз#
робників). Крім того, платформа має модуль "Докумен#
ти", що забезпечує: 1) формування та виведення на друк
необхідного для обліку власного капіталу переліку пер#
винних документів; 2) можливість розробки додаткових
форм первинних документів та звітів у спеціальному гра#
фічному редакторі; 3) рознесення проводок з таких до#
кументів або побудова документів з обліку власного ка#
піталу вже на основі виконаних проводок; 4) формуван#
ня та автоматичне заповнення документів щодо обліку
та бухгалтерського контролю власного капіталу (конт#
рольних таблиць) на основі інформації введеної в інші до#
кументи (наприклад, можливість автоматичного форму#
вання розрахунку часток засновників на основі виписок
банку, актів прийому#передачі активів та ін.); 5) мож#
ливість автоматичного формування будь#якої системи
довідників.

Модуль "Бухгалтерія" корпоративної системи має
можливості підтримки: ведення одночасно кількох рівноп#
равних обліків власного капіталу (кожний з яких будується
за окремим планом рахунків); ведення аналітичного об#
ліку власного капіталу за кількома планами рахунків (де#
талізованого: 1) за 7#ма ієрархічними рівнями структурі
субрахунків; 2) за 3#ма аналітичними характеристиками
об'єктів обліку власного капіталу; 3) за 8#ми аналітични#
ми відмітками за проводками); ведення мультівалютного
обліку власного капіталу із автоматичним розрахунком
курсових різниць та можливістю заміни базових валют (на
будь#яку, що визнана конвертованою НБУ).

Наведені вище положення з автоматизації обліку
власного капіталу на підприємствах з іноземними інве#
стиціями дозволяють виділити перелік вимог до про#
грамних платформ з автоматизації обліку власного ка#
піталу підприємств з іноземними інвестиціями: 1) висо#
ка функціональність (необхідність комплексного рішен#
ня всіх необхідних завдань обліку та бухгалтерського
контролю); 2) програмна універсальність (єдиний для
різних сфер діяльності або такий, що зазнає мінімаль#
них трансформацій програмний код); 3) динамізм
(здатність налаштування програми відповідно до змін
методики ведення фінансового обліку, податкового за#
конодавства, технологічних процесів та ін.); 4) мож#
ливість ведення обліку за кількома планами рахунків;
5) можливість ведення обліку у кількох валютах та на
кількох мовах; 6) уніфікація інтерфейсу різних завдань
обліку та бухгалтерського контролю.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Дослідження основних функціональних аспектів сучас#

них програмних платформ інформаційних систем, у пло#
щині обліку власного капіталу підприємств з іноземними
інвестиціями, дозволило зробити наступні висновки:

— на підприємствах для автоматизації обліку влас#
ного капіталу використовуються наступні типи інформа#
ційних систем: корпоративні системи (що забезпечують
комплексну автоматизацію задач обліку на основі гнуч#
ких програмних модулів та комплексу взаємопов'язаних
робочих місць бухгалтерів); програмні інструментальні
системи (що дозволяють конструювати систему оброб#
лення облікових даних, надавати опис потрібних розра#
хункових алгоритмів, макетувати введення первинної та
вихідної інформації спеціалізованою формальною мо#

вою); інтегровані системи управління (які представлені
як виконуючий та додатковий модуль, що забезпечують
інтегроване поєднання облікових, економіко#організац#
ійних інструментів, із обмеженими можливостями кон#
струювання системи оброблення облікових даних);

— у якості вимог до програмних платформ інфор#
маційних систем для автоматизації обліку власного ка#
піталу підприємств можна зазначити такі: висока фун#
кціональність; програмна універсальність; динамізм;
можливість ведення обліку за кількома планами ра#
хунків; можливість ведення обліку у кількох валютах та
на кількох мовах; уніфікація інтерфейсу різних завдань
обліку та бухгалтерського контролю;

— серед програмних платформ, що застосовуються
підприємствами для обліку власного капіталу, можна
виділити: корпоративні системи "ФЛАГМАН", "КОР#
ПОРАЦІЯ", NS2000; програмно#інструментальні систе#
ми "СУПЕРМЕНЕДЖЕР", "Еталон"; інтегровану систе#
му "Ельбрус Ентерпрайз".

Сформовані положення створюють перспективи для
подальшого формування організаційної моделі комп#
лексної автоматизації обліку власного капіталу
підприємств з іноземними інвестиціями.
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