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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У наш час інформаційних технологій складно уявити собі фу-
нкціонування якого-небудь підприємства без комп’ютеризації
основних процесів. Усе більше роботи і функцій сучасні фахівці
намагаються перекласти на комп’ютер, і наданий момент можна
сміливо стверджувати, що комп’ютерні технології міцно увійшли
в наше життя. Не є винятком і бухгалтерія.

Сучасні бухгалтерські програми допомагають уникати помилок
в обліку, економити робочий час, створювати нові можливості в
аналітичній роботі організацій, а так само оперативно отримувати
всю потрібну інформацію для виконання поставлених завдань.

До сучасної програми бухгалтерського обліку висуваються
такі загальні вимоги:

— програма повинна підходити до існуючої на підприємстві
системи бухгалтерського обліку;

— зобов’язана відповідати сучасним вимогам і забезпечувати
отримання всієї необхідної для цілей управління інформації;

— мати в наявності функції, що відповідають профілю фірми,
специфіці її роботи;

— реалізовувати достатній рівень аналітичного обліку;
— забезпечувати автоматизацію формування проводок і вико-

нання розрахунків, складання зведень, звітів, а також формуван-
ня первинних документів, що набагато підвищує ефективність
ведення первинного обліку та полегшує працю бухгалтера [2, с.
485].

У даний час на світовому ринку програмного забезпечення
бухгалтерського обліку пропонується безліч програм різних ви-
робників. Серед Західних розробок найвідомішими є: Baan ERP,
Oracle Application Axapta4.0, SyteLine, mySAP Business Suite,
Maconomy, MFG/PRO, Microsoft Dynamics AX/NAV, iScala,
Oracle E-Business Suite та ін. Такими бухгалтерськими програма-
ми в більшості випадків користуються ті компанії, яким необхід-
но вести облік за міжнародними стандартами і регулярно готува-
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ти відповідні звіти. До цієї категорії відносяться різні регіональні
відділення іноземних компаній, спільні підприємства та фіpми,
що виконують закордонні замовлення. Вони користуються ком-
плексними корпоративними сиcтемами, тобто ERP-системами.
Так, наприклад програмне рішення Baan (США) в Україні вико-
ристовують ВАТ «Гідросила», ВАТ «Червона зірка», ТОВ»АВМ
Ампер». Клієнтами SAP, німецької компанії-розробника, в Укра-
їні є Жидачівський ЦПК, Чорнобильська АЕС, Міненерго Украї-
ни, комбінат «Азовсталь» та інші.

Серед переваг ERP-систем можна виділити можливість скоро-
тити і уніфікувати використовуване апаратне забезпечення за ра-
хунок технології «клієнт-сервер» і інтеграції інформаційної сис-
теми, уніфікації процесів у групах компаній і даних про кадрові
ресурси, скорочення чисельності персоналу тощо. Ці корпорати-
вні системи мають високу надійність при використанні, при
впровадженні програмних продуктів надається можливість ква-
ліфікованого сервісного обслуговування та автоматичного онов-
лення програмного продукту через Інтернет мережу [3, с. 480].

У той же час ERP-системам властива і низка недоліків. У пе-
ршу чергу — це висока складність і висока ціна впровадження. Є
достатня кількість прикладів подвоєння бюджету на впроваджен-
ня ERP, але немає прикладів їх швидкої окупності: позитивні ре-
зультати переходу на ERP починають виявлятися в середньому
через 2 роки після впровадження.

Крім того, ERP-системи не завжди дозволяють використову-
вати компоненти різних виробників, ставлячи компанію у залеж-
ність від єдиного постачальника рішень. А такі програмні проду-
кти, як Microsoft Dynamics AX/NAV та OracleE-Business Suite,
дуже важко адаптувати до законодавства України.

Оскільки не кожне підприємство має достатньо ресурсів для
впровадження таких систем, то використовуються системи російсь-
ких розробників: «1С: Підприємство 8», «Парус», «Галактика»,
«Флагман» тощо, що наближені до стандарту ERP і включають різ-
номанітні засоби для комп’ютеризації бухгалтерського обліку,
управління персоналом, організації документообігу, комп’юте-
ризації складського обліку, фінансового аналізу, бізнес-планування,
технологічної підтримки виробництва тощо. Впровадження та об-
слуговування цих програм має нижчу (порівняно з західними роз-
робками) вартість, яка, додатково, може бути знижена за рахунок
замовлення та інсталяції версії з обмеженою функціональністю (це
може бути корисним для роздрібних підприємств середнього розмі-
ру). Програми мають порівняно високу надійність (рідко дають збої
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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.
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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.




