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Адамик О. В. Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку:  
проблеми організації даних та їх потоків

Метою статті є характеристика логічних зв’язків обробки інформації та визначення засад взаємодії електронного та паперового документо-
обігу в інформаційній системі обліку. Виявлено особливості автоматизованої обробки облікових даних у КСБО, а саме: 1) розширення бази вхідної 
інформації в порівнянні з її ручною обробкою; 2) в основу КСБО покладено бази даних (найчастіше реляційні), тому інформація зберігається в елек-
тронних таблицях; 3) за умов автоматизації периферійних робочих місць інформаційні потоки в КСБО розподілені на аналітичний і синтетичний 
облік, що надалі визначає джерела формування звітності; 4) формування звітної інформації відбувається за допомогою запитів, що здійснюють 
відбір даних з базових елементів обліку, їх сортування і фільтрацію у заданий користувачем спосіб. Запити створюють тимчасову результатну 
таблицю (миттєвий знімок). Це підвищує швидкість і ефективність роботи.
Ключові слова: комп’ютерна система бухгалтерського обліку, інформаційна технологія, базові елементи обліку, бази даних.
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Целью статьи является характеристика логических связей обра-
ботки информации, а также определение основ взаимодействия 
электронного и бумажного документооборота в информационной 
системе учета. Выявлены особенности автоматизированной обра-
ботки учетных данных в КСБУ, а именно: 1) расширение базы входящей 
информации по сравнению с ее ручной обработкой; 2) основой КСБУ 
являются базы данных (чаще всего реляционные), поэтому информа-
ция хранится в электронных таблицах; 3) в условиях автоматизации 
периферийных рабочих мест информационные потоки в КСБУ распре-
делены на аналитический и синтетический учет, что в дальнейшем 
определяет источники формирования отчетности; 4) формирование 
отчетной информации происходит с помощью запросов, осущест-
вляющих отбор данных из базовых элементов учета, их сортировку 
и фильтрацию в заданный пользователем способ. Запросы создают 
временную исходную таблицу (моментальный снимок). Это повыша-
ет скорость и эффективность работы.
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The article is aimed at a characterization of the logical relationships in the in-
formation processing, as well as defining the fundamentals of interaction be-
tween the electronic and the paper-based information system of accounting. 
Several peculiarities of the automated processing of accounting data in the 
KSA have been identified, namely: 1) broadening the base of incoming infor-
mation compared to the manual processing; 2) basis of the KSA are databases 
(usually the relational databases), information is stored in spreadsheets; 3) in 
terms of automation of the peripheral jobs, the information flows in the KSA 
are divided into analytical and synthetic accounting, which further defines 
the reporting sources; 4) formation of reporting information goes by using 
requests that select data from the basic accounting elements, their sorting 
and filtering in the user defined way. The requests create a temporary source 
table (snapshot). This increases both speed and efficiency of work.
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Бухгалтерський облік – надзвичайно важлива скла-
дова процесу управління підприємством, основна 
функція якої – формування інформації для управ-

лінського персоналу. Інформація є одночасно предметом 
і продуктом діяльності системи бухгалтерського обліку. 
Процесу її перетворення притаманні великий обсяг ін-
формації, прості арифметичні операції, але складні ло-
гічні зв’язки, а для вітчизняної підприємств – ще й знач-
не нормативне регулювання таких розрахунків.

Використання інформаційних систем для вирішен-
ня задач з обліку покликане спростити облікові роботи, 
підвищити точність і оперативність надання інформації. 
Дослідження теоретичних основ діяльності інформа-
ційних систем в обліку та особливості їх впровадження 
на підприємствах висвітлені у працях таких вчених, як  
М. М. Бенько [3], С. В. Івахненков [4], В. О. Осмятченко 
[7], В. І. Подольський [6], О. В. Клименко [5], Н. М. Хо- 
рунжак [8] та ін. Водночас, сучасна практика викори-
стання комп’ютерних систем обліку показує, що часто 
користувачі не мають точного розуміння тих процесів, 
що відбуваються в інформаційних системах. Як спра-
ведливо зауважив професор В. І. Подольський, «людині 
властиво помилятися, але остаточно усе заплутати може 
тільки комп’ютер» [3]. Тому важливо висвітлити логічні 
зв’язки обробки інформації, засади електронного та па-
перового документообігу в інформаційній системі облі-
ку. Саме це є метою даної статті.

Інформаційний процес – це процес реєстрації, пе-
редачі, зберігання, накопичення й обробки інформації. 
Такі дії виконуються у строгій послідовності і направлені 
на перетворення вхідної інформації в результатну – таку, 
що придатна для прийняття управлінських рішень. Су-
купність процедур обробки даних та відповідних їм ме-
тодів обробки називають інформаційною технологією.

В інформаційній системі поєднано процеси і тех-
нології обробки інформації про різні об’єкти. Останні 
характеризуються власними особливостями збору да-
них і методами їх обробки. Саме поняття «інформаційна 
технологія» означає, що об’єктом впливу є інформація, 
яку необхідно перетворити. 

Найменшим елементом облікових робіт є задо-
кументована господарська операція. Особливістю бух-

галтерського обліку є те, що обробці підлягають лише ті 
дані, що були оцінені та задокументовані фахівцем. 

Автоматизоване вирішення облікових задач від-
повідає послідовності облікових процесів і має такі 
етапи обробки інформації про господарські операції: 
1) первинний облік; 2) поточний облік; 3) підсумковий 
облік. Наслідуючи облікові процеси, обробка інформа-
ції про господарські операції в автоматизованій системі 
підприємства здійснюється зазвичай у такій послідов-
ності (рис. 1). 

На першому етапі відбувається фіксування вхід-
ної інформації, а саме: даних про здійснені господарські 
операції. На другому етапі зафіксована раніше інформа-
ція підлягає реєстрації в системі бухгалтерського облі-
ку: спочатку в аналітичному, а потім – у синтетичному 
обліку. На третьому (заключному) етапі здійснюють 
формування звітної інформації. Розглянемо інформа-
ційну технологію кожного вказаних етапів.

І етап. формування вхідної інформації. Фіксу-
вання даних про здійснені господарські операції відбу-
вається на базі вхідної інформації. До неї належать:
 первинні документи – документи (в бухгалтер-

ському обліку зазвичай у паперовій формі для 
надання їм юридичної сили), що фіксують здій-
снену господарську операцію;

 оперативна інформація – розрахункові відо-
мості та інші внутрішні документи, що не нале-
жать до первинних документів, але є підставою 
для формування проводки (наприклад, відо-
мість нарахування амортизації основних за-
собів, відомість нарахування заробітної плати, 
відомість інвентаризації та ін.);

 нормативно-довідкова інформація, яку форму-
ють масиви довідників і класифікаторів.

Така структура вхідної інформації характерна для 
усіх ділянок обліку, а конкретні її складові – відрізня-
ються. Тобто кожний об’єкт обліку має свій набір пер-
винних документів, оперативної та нормативно-довід-
кової інформації. 

На підставі вказаних документів визначають:
 об’єкти обліку (необоротні активи, запаси, МШП, 

зобов’язання тощо);

  

Базовий елемент
синтетичного обліку –
Журнал господарських

операцій

  

 

ІІ. Реєстрація та обробка інформації
у системі бухгалтерського обліку 

 
 
 
 
 

ІІІ. Формування
вихідної

інформації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

І. Фіксування вхідної інформації –  даних про здійснені
господарські операції 

Базовий елемент
аналітичного обліку

(для кожної ділянки свій)
  

 

Фінансова
звітність

 
 

До
ві

дн
ик

и 
 

Факти про господарську
операцію 

Ви
зн

ач
ен

ня
 о

б'
єк

та
 та

су
б'

єк
та

  г
ос

п.
 о

пе
ра

ці
ї  
 

Пр
ог

ра
ма

 к
од

ує
 ін

фо
рм

ац
ію

  
за

 д
оп

ом
ог

ою
 д

ов
ід

ни
кі

в 

Ре
єс

тр
ац

ія
 го

сп
. о

пе
ра

ці
ї

в 
ан

ал
іти

чн
ом

у 
об

лі
ку

 

Реєстрація госп. операції
в синтетичному обліку 

 

«зчитування»
інформації
з баз даних

«зчитування»
інформації
з баз даних

 
 

Аналітична
звітність 

Пе
рв

ин
ні

 
до

ку
ме

нт
и 

О
пе

ра
ти

вн
а 

ін
фо

рм
ац

ія
  

Рис. 1. Інформаційна технологія обробки облікової інформації
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 суб’єктів господарської операції (покупці, по-
стачальники, персонал, банківські установи),

 кількісні та вартісні показники господарської 
операції тощо.

За допомогою довідників, закладених раніше ко-
ристувачем, здійснюється кодування інформації для її 
реєстрації у базах даних програми.

Здійснення господарських операцій та їх реєстрація 
відбуваються у структурних підрозділах підприєм-
ства (склад, відділ розрахунків, виробництво, тран-

спортний відділ тощо). Інформаційна технологія автома-
тизованої обробки облікової інформації відтворює цей 
природній рух інформації. Дані рухаються від периферії 
до центру, тобто від виробничих відділів до бухгалтерії. 
Такий рух даних передбачає укрупнення й узагальнен-
ня інформації по мірі просування вгору, його кінцевою 
метою є формування фінансової звітності. Аналітичний 
облік є початковою стадією інформаційної технології об-
робки даних про господарські операції. Більш детально 
характерні ознаки інформації на кожному етапі її пере-
творення нами було розглянуто у джерелі [1].

Автоматизація структурних підрозділів, а не лише 
бухгалтерії дозволяє:
 автоматизувати як синтетичний, так і аналітич-

ний облік;
 утворювати і відслідковувати взаємозв’язок по - 

казників вказаних видів обліку, здійснювати 
деталізацію сумарних даних;

 формувати внутрішню (управлінську) та про-
міжну звітність для оперативного управління 
господарською діяльністю;

 формувати нестандартні звіти для внутрішніх і 
зовнішніх користувачів;

 забезпечити безпаперовий рух інформації з 
аналітичного обліку до синтетичного.

Зазвичай форма і змістове наповнення первинних 
документів та оперативної інформації при їх перене-
сенні в автоматизовану систему не змінюються. Проте 
електронний документообіг втрачає таку важливу скла-
дову, як юридична сила документів. Доводиться говори-
ти про електронну копію документів, що мають інфор-
маційне значення, але не мають юридичної сили. Тому 
формування паперового примірника таких документів 
з наданням їм дозвільних (засвідчувальних) реквізитів 
є обов’язковим. До останніх ми відносимо підписи по-
садових осіб, печатки.

ІІ етап. Реєстрація інформації про здійснені 
господарські операції. Зафіксовані дані про госпо-
дарські операції в подальшому підлягають реєстрації в 
КСБО. Така інформація повинна бути точна, своєчасна, 
достовірна і повна. Сучасні технічні засоби дозволяють 
здійснювати реєстрацію даних у комп’ютерній системі 
бухгалтерського обліку в такі способи:
 спосіб 1 – внесення даних з клавіатури – опе-

раціоніст вводить дані у систему в ручному ре-
жимі з клавіатури. Перевагами такого способу 
реєстрації даних є їх оперативний контроль, 
ідентифікація особи, що вводить дані, та її від-
повідальність за якість інформації. Недоліками 

цього способу є висока ймовірність механічних 
помилок, значна трудомісткість облікових ро-
біт, що тягне за собою необхідність утримання 
більшого штату працівників і збільшення ви-
трат на оплату праці;

 спосіб 2 – через створену електронну копію 
документа. Господарські операції, що відбува-
ються у виробничих підрозділах, фіксуються їх 
працівниками в первинних документах. За умов 
автоматизації периферійних робочих місць такі 
документи формуються в середовищі КСБО. 
Тобто створюється електронна копія докумен-
та та її паперовий примірник. Останній після 
отримання дозвільних (підтверджуючих) рекві-
зитів надходить у бухгалтерію, де і відбувається 
його реєстрація. Реєстрація господарської опе-
рації означає проведення попередньо створеної 
електронної копії документа за допомогою при-
кріплених до нього шаблонів проводок. Часто 
такі шаблони дозволяють автоматично розра-
хувати суму відповідної операції. У результаті 
використання такого способу реєстрації госпо-
дарської операції у КСБО формується база не 
лише синтетичного, але й аналітичного обліку, 
а також утворюються стійкі логічні зв’язки між 
ними; чітко ідентифікуються виконавці опера-
цій. До недоліків слід віднести необхідність по-
переднього налаштування системи і логічних 
взаємозв’язків між відділами і робочими місця-
ми працівників;

 спосіб 3 – через зчитування інформації з інших 
технічних пристроїв, наприклад, реєстрація 
даних сканера з штрих-кода товару, з електрон-
них ваг, з радіо-маячка та ін. Наприклад, засто-
сування сканера штрих-коду в закладах торгівлі 
відбувається у такій послідовності: сканер че-
рез штрих-код зчитує інформацію про товар 
→ касир вводить його кількість (тут найчасті-
ше відбуваються помилки) → у кінці робочого 
дня касир з касового апарату роздруковує звіт 
→ бухгалтерія на підставі звіту форму реєструє 
господарські операції. Перевагами способу 3 є 
мінімальне втручання людини, а, отже, змен-
шення ймовірності механічних помилок. 

Найбільш доцільною є реєстрація господарських 
операцій з найменшою участю людини, оскіль-
ки саме людині властиво помилятися. Запрова-

дження комп’ютерних систем для вирішення задач бух-
галтерського обліку зменшує ймовірність помилок як 
арифметичних, так і логічних. Водночас, автоматизація 
змінює організацію інформаційних потоків бухгалтер-
ського обліку, документообіг на підприємстві, посадові 
обов’язки персоналу, зайнятого обліком. 

Реєстрація господарської інформації здійснюється 
у базових елементах аналітичного, а потім синтетичного 
обліку (див. рис. 1). Базовий елемент обліку – це елек-
тронні таблиці у складі бази даних комп’ютерної систе-
ми бухгалтерського обліку, які виконують функції:

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ф

о
рм

ац
ій

н
і т

ех
н

о
л

о
гі

ї в
 е

ко
н

о
м

іц
і

351БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2016
www.business-inform.net

 реєстрації даних про господарську операцію з 
відповідним об’єктом бухгалтерського обліку;

 накопичення і зберігання цієї інформації;
 представлення її користувачеві в заданому фор-

маті. 

Основу будь-якої комп’ютерної системи бухгал-
терського обліку складають бази даних (зазви-
чай реляційні) та СУБД. Бази даних організо-

вано у вигляді електронних таблиць. Найпростіша база 
даних містить хоча б одну таблицю. Дані у таблицях 
структуровані та записані у хронологічному порядку. 
Структура бази даних тотожна структурі її таблиці. 

Таблиці, що служать джерелом інформації для 
формування звітів на запит користувача, називються 
базовими елементами обліку. Для бухгалтерського об-
ліку характерні такі базові елементи обліку:
 базовий елемент синтетичного обліку. Для усіх 

ділянок обліку та усіх програмних продуктів 
таким елементом є Журнал господарських опе-
рацій. Він є обов’язковим елементом, оскільки 
саме тут накопичуються всі бухгалтерські про-

ведення, і далі звідси «зчитується» інформація 
для її представлення у різних звітних формах 
(Книга Журнал-Головна, Картка синтетичного 
рахунку, Баланс та інші форми фінансової звіт-
ності). Бухгалтерські проведення є інформаці-
єю про здійснені господарські операції, що за-
кодована у синтетичних рахунках;

 базовий елемент аналітичного обліку. В аналі-
тичному обліку кожна група об’єктів відобра-
жається у власному базовому елементі. Напри-
клад, для обліку необоротних активів базовим 
елементом аналітичного обліку є Інвентарна 
картотека, для запасів – Картка складського 
обліку запасів та ін.

Одні групи електронних таблиць мають довід-
ковий характер (список постачальників, покупців або 
працівників) або є похідними від базових (карта синте-
тичного рахунку, відомість розрахунків з постачальни-
ками, відомість руху запасів тощо). У базових елементах 
обліку зберігаються дані, що безпосередньо відобража-
ють факти фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства. Наприклад, операція придбання запасів оперує 
такими таблицями (рис. 2). 
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Рис. 2. Зв’язок між таблицями реляційної бази даних при реєстрації операції оприбуткування запасів
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Як видно з рис. 2, реквізити господарської опе-
рації фіксуються спочатку в базовому елементі аналі-
тичного (Картці складського обліку запасів), а відтак і 
синтетичного обліку (Журналі господарських операцій). 
Дані таких електронних таблиць список запасів, пере-
лік постачальників виступають як довідники. Реквізити 
господарської операції, що були зафіксовані у Картці 
складського обліку, є базою для формування запису у 
Журналі господарських операцій (дата і номер первин-
ного документа, вид, кількість та ціна запасів). 

Професор М. М. Бенько базові елементи обліку на-
зиває обліковими регістрами і вказує, що «… при 
автоматизованій формі обліку, на стадії поточно-

го обліку, застосовується тільки один обліковий регістр –  
детальний журнал реєстрації господарських операцій, в 
якому формується база даних синтетичного та аналітич-
ного обліку» [3]. Ми не погоджуємось з автором. На нашу 
думку, таких базових елементи обліку є два: для синте-
тичного (Журнал господарських операцій) і для аналі-
тичного обліку (для кожної групи об’єктів – власний).  
У окремих випадках, якщо програмний продукт функці-
онально обмежений і не дозволяє автоматизувати аналі-
тичний облік, реєстрація може здійснюватися відразу у 
Журналі господарських операцій. За таких умов немож-
ливо здійснити деталізацію підсумкових показників та 
відслідкувати його формування. 

ІІІ етап. формування вихідної інформації. Фор-
мування звітної інформації відбувається шляхом «зчиту-
вання» накопичених даних з базових елементів обліку, що 
представлені у формі пов’язаних між собою електрон них 
таблиць. Відповідно до інформаційної технології КСБО 
інформаційні потоки розподілені на аналітичний і син-
тетичний облік. Звідси, звітність поділяється на аналі-
тичну і фінансову (див. рис. 1). Аналітична звітність роз-
раховується з даних базових елементів аналітичного об-
ліку, а синтетична – з Журналу господарських операцій. 
Фінансова звітність є регламентованою за формою, зміс-
товим наповненням, методами розрахунку показників і 
термінами подання. Це дозволяє помістити алгоритми 
її формування в тиражний програмний продукт. Аналі-
тична звітність розрахована на внутрішніх користувачів, 
тому вона є нестандартною за формою, змістом і часом, 
а залежить від запитів користувача.

Для отримання даних з таблиць та надання їх ко-
ристувачеві у зручному вигляді використовують запити. 
З їх допомогою виконують відбір даних, їх сортування 
і фільтрацію у заданий спосіб, оновлення БД. Запити 
отримують дані з базових таблиць, і на їх основі ство-
рюють тимчасову результатну таблицю (моментальний 
знімок) – образ відсортованих з базових таблиць по-
лів і записів. Робота з образами здійснюється швидше 
і ефективніше, ніж з таблицями, збереженими на жор-
стокому диску. 

Великі обсяги облікових даних та прості арифме-
тичні дії зумовлюють доцільність створення тимчасових 
результатних таблиць. Тут підсумкові показники не збе-
рігаються, а щоразу розраховуються заново. Інформа-
ційній системі легше повторно розрахувати агрегати, ніж 
зберігати їх значення, примножуючи і без того великий 
масив даних. Наприклад, такі форми, як картка синте-

тичного рахунку, Книга Журнал-головна або оборотно-
сальдова відомість кожен раз формуються заново за за-
питом користувача. За логікою автоматизованих розра-
хунків їх слід вважати звітністю, хоча при ручній обробці 
їх відносять до реєстрів синтетичного обліку [2]. 

ВИСНОВКИ
Обробка інформації про господарські операції в 

КСБО повторює логіку її ручної обробки, але, разом з 
тим, вносить ряд особливостей. А саме:

1) розширюється база вхідної інформації. По-
ряд із первинними документами до вхідної інформації 
відносять також оперативну інформацію і масиви нор-
мативно-довідкової інформації;

2) оскільки в основу КСБО покладено бази даних 
(найчастіше реляційні), інформація зберігається в елек-
тронних таблицях. Серед останніх слід виокремити 
базові елементи обліку, а також такі, що є похідними від 
них або мають довідковий характер. Саме в базових еле-
ментах обліку зберігаються дані, що безпосередньо ві-
дображають факти фінансово-господарської діяльності 
підприємства. У подальшому з них зчитується інформа-
ція для формування звітності;

3) формування звітної інформації відбувається з 
допомогою запитів, що здійснюють відбір даних з базо-
вих елементів обліку, їх сортування і фільтрацію в зада-
ний користувачем спосіб. Запити створюють тимчасову 
результатну таблицю (моментальних знімок). Тут підсум-
кові показники не зберігаються, а щоразу розраховуються 
заново, що дає більшу швидкість і ефективність роботи, 
ніж з таблицями, збереженими на жорстокому диску;

4) за умов автоматизації периферійних робочих 
місць інформаційні потоки в КСБО розподілені на аналі-
тичний і синтетичний облік. Звідси, звітність поділяєть-
ся на аналітичну і фінансову. Аналітична звітність розра-
ховується з даних базових елементів аналітичного обліку, 
а синтетична – з Журналу господарських операцій.          
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кОНцЕпТуАльНІ АСпЕкТИ бАгАТОцІльОвОї бАгАТОкРИТЕРІАльНОї ОпТИМІЗАцІї  
ТА пРИйНяТТя РІшЕНь З уРАхувАННяМ РИЗИку у СФЕРІ лОгІСТИкИ
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Скіцько В. І. Концептуальні аспекти багатоцільової багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень  
з урахуванням ризику у сфері логістики

У роботі описано багатоцільові багатокритеріальні задачі закупівельної, виробничої, розподільчої (або збутової), транспортної, інформаційної, 
електронної, мобільної логістики; наведено ризики, які потрібно враховувати у прийнятті рішень у цих функціональних областях логістики; 
зазначено проблеми, які можуть мати місце під час вирішення досліджуваних задач; наведено інструментарій математичного моделювання, 
який використовується для розв’язку класу розглянутих задач. У багатоцільових багатокритеріальних логістичних задачах цілі можуть бути 
однаковими та повинні бути узгоджені з основною метою логістики, а їх критерії є унікальними для кожної із задач. Зазначені у роботі логістичні 
задачі можуть залежати одна від одної, а прийняті рішення в одній функціональній області можуть впливати на рішення в інших функціональних 
областях логістики, що відображено у структурній схемі.
Ключові слова: багатоцільова оптимізація, багатоцільове прийняття рішень, багатоцільові багатокритеріальні задачі, логістика, ризик.
Рис.: 1. Бібл.: 23. 
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Скицко В. И. Концептуальные аспекты многоцелевой многокрите-

риальной оптимизации и принятия решений с учетом риска  
в сфере логистики

В работе описано многоцелевые многокритериальные задачи заку-
почной, производственной, распределительной (или сбытовой), 
транспортной, информационной, электронной, мобильной логисти-
ки; приведены риски, которые нужно учитывать в принятии реше-
ний в этих функциональных областях логистики; указаны проблемы, 
которые могут иметь место при решении исследуемых задач; при-
веден инструментарий математического моделирования, который 
используется для решения класса рассматриваемых задач. В многоце-
левых многокритериальных логистических задачах цели могут быть 
одинаковыми и должны соответствовать основной цели логистики, 
а их критерии являются уникальными для каждой из задач. Указанные 
в работе логистические задачи могут зависеть друг от друга, а при-
нятые решения в одной функциональной области могут влиять на ре-
шения в других функциональных областях логистики, что отражено в 
предложенной структурной схеме.
Ключевые слова: многоцелевая оптимизация, многоцелевое принятие 
решений, многоцелевые многокритериальные задачи, логистика, риск.
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Skitsko V. I. The Conceptual Aspects of the Multi-Purpose Multi-Criteria 

Optimization and Decision-Making with Allowance for Risk  
in the Sphere of Logistics

The publication describes the multi-purpose multi-criteria task of procure-
ment, production, distribution (sales), transport, information, electronic, and 
mobile logistics; the risks that must be taken into consideration in the deci-
sion-making process in these functional areas of logistics have been provided; 
problems that may occur when solving the tasks studied have been specified; 
the mathematical modeling instrumentarium, which is used to solve the class 
of the considered tasks, has been provided. In the multi-purpose multi-criteria 
logistics tasks, objectives may be similar and must conform with the basic 
goal of logistics, though their criteria are unique for each task. The logistics 
tasks specified in the publication can depend on each other, the decisions 
taken in the same functional area can influence decisions in other functional 
areas of logistics, as has been reflected in the proposed structural diagram.
Keywords: multipurpose optimization, multi-objective decision-making, multi- 
purpose multi-criteria tasks, logistics, risk.
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