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УДК 657 Н. В. Рунчева

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація. Стаття розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються
на сучасних програмних продуктах.
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Summary. This article reveals the prospects for introducing of new information technologies based on modern
software products.

Key words: management accounting, innovations, new technologies, software, management decisions.

Постановка проблеми. Сьогодні від бухгал�
тера будь�якої галузі чекають не тільки акурат�
ного ведення обліку, правильного розрахунку
заробітної плати та податків, точного відобра�
ження проводок по документах, своєчасного
надання звітності до податкової інспекції та по�
забюджетних фондів, а також і кваліфікованих
порад у сфері управління підприємством під час
пошуку шляхів скорочення витрат, для більш
раціонального використання коштів, що знахо�
дяться у розпорядженні, для збільшення обо�
роту та прибутку. Багато часу й сил іде на об�
робку чималої кількості документів, контроль
оформлення тієї чи іншої господарської опе�
рації та угоди, на виконання обтяжливих ариф�
метичних розрахунків, перевірки даних на су�
міжних ділянках обліку, не говорячи про пошук
причин різноманітних невідповідностей. Крім
того, бухгалтеру потрібно регулярно досліджу�

вати велику кількість змін інструкцій та законів,
які регламентують ведення бухгалтерського об�
ліку та оподаткування, а за необхідності опера�
тивно вносити потрібні коригування. Особливо
непросто це робити, якщо той чи інший зако�
нодавчий акт вступає в силу «заднім числом».
Обов’язковою складовою роботи бухгалтерів та�
кож є підготовка великої кількості довідок та
звітів як для внутрішнього користування, так і
для надання в різні інстанції. І, напевно, люди�
на, яка має приблизне уявлення про бухгалте�
рію, із розмов знає, як важко буває готувати
квартальні та річні баланси. Очевидно, що ви�
конати весь вищезазначений обсяг задач, при�
чому в строго визначені податковими органами
строки (не зробивши при цьому жодної помил�
ки), без використання комп’ютерних технологій,
проблематично. Саме тому все більша кількість
бухгалтерів або вже використовують, або нама�
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гаються придбати спеціалізовані комп’ютерні
системи в області бухгалтерського обліку [1].

Метою дослідження є обгрунтування перспек�
тив упровадження комп’ютерних технологій в
обліковий процес для прийняття оптимальних
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Нині одним з ос�
новних завдань системи обліку є забезпечення до�
стовірною інформацією як внутрішніх, так і зов�
нішніх користувачів, зацікавлених у діяльності
господарюючого суб’єкта. Форми та обсяги бух�
галтерських даних повинні бути такими, щоб ці
особи могли приймати рішення щодо розгляну�
того підприємства. Необхідність оперативного
реагування на складну кон’юнктуру ринку і
швидко мінливу економічну ситуацію вимагає
перебудови внутрішньої мікроекономіки підпри�
ємства, постановки управлінського обліку та на�
ближення фінансового обліку до міжнародних
стандартів, оптимізації процесів управління, які
слід автоматизувати.

Автоматизація облікової діяльності підприєм�
ства містить у собі безмежні можливості не тільки
в оперативному контролі фінансів, товарів та інших
активів з пасивами, а й в області їх аналітики. На
основі отриманих даних у керівництва підприємства
з’являється інструмент імітаційного моделювання,
який дозволяє йому прогнозувати наслідки тих чи
інших управлінських кроків. У свою чергу, це при�
зводить до зниження ступеня невизначеності в
процесі аналізу, а також оперативного і стратегіч�
ного планування діяльності підприємства.

Таким чином, важко перебільшити зна�
чимість упровадження нових інформаційних тех�
нологій, що базуються на сучасних програмних
продуктах. Відповідно до цього автоматизована
форма ведення обліку наразі стає найбільш ефек�
тивною і оптимальною порівняно з іншими, тому
що не тільки відповідає вимогам бухгалтерського
обліку, але й дозволяє вирішувати завдання, що
стоять як перед керівництвом компанії та під�
розділів, так і співробітниками.

З одного боку, для ефективного використан�
ня інформаційних технологій систему обліку не�
обхідно структурувати з тим, щоб дані заносили
в програму один раз із зазначенням всієї необ�
хідної аналітики для подальшої обробки. Дослі�
дження та оптимізація існуючих бізнес�процесів,
тобто організаційного устрою процесу виникнен�
ня та обліку інформації про діяльність підприєм�
ства, дозволяють ефективно використовувати
техніко�технологічні досягнення.

З іншого боку, процес упровадження автома�
тизованих систем — складний комплекс заходів,
який може торкатися як окремих галузей обліку,
так і роботи організації в цілому. У зв’язку з цим
тільки грамотне впровадження інформаційних
технологій буде сприяти не тільки прискоренню
виробничих і управлінських процесів, але і збіль�

шенню прибутку, зменшенню витрат, а також
служити одним із факторів подальшого стабіль�
ного розвитку підприємства.

Сучасний рівень розвитку наукових техно�
логій змушує підприємства незалежно від форм
власності застосовувати прикладні пакети бухгал�
терських програм. Однією з негативних рис су�
часного ринку бухгалтерських програм є те, що
продавці не адаптують їх під конкретне підпри�
ємство, тому виникають певні труднощі у роботі
з цими продуктами, і підприємства змушені за�
лучати до роботи інженерів�програмістів для
подальшої доробки й адаптації програми.

Як відомо, в моменти, коли новий закон лише
починає набирати чинності, виникає багато штра�
фонебезпечних ситуацій для будь�якого підпри�
ємства, бо не всі підводні камені вивчено і врахо�
вано. Тому для керівників фірми постає багато
нових та невизначених питань, які необхідно ви�
рішити, і саме в цей час виникає дуже багато не�
правильних рішень та помилок. Для зменшення
впливу цього фактора невизначеності є лише один
вихід — мати необмежений доступ до інформації,
щоб у будь�який момент можна було з легкістю
вирішити певне питання, лише прочитавши її. Так,
існує практика досить активного застосування
таких інформаційно�довідкових систем, як «Нало�
ги и бухучет», а також «ЛІГА: практикум керівни�
ка», в яких зібрано всю законодавчу базу з остан�
німи змінами та доповненнями. Також інформа�
цію про останні зміни в законодавстві керівницт�
во фірм дізнається через світову мережу Internet,
лише кілька хвилин — і ви на офіційному сайті
Президента України або «Урядового кур’єра».

Існує багато програмних продуктів, які дозво�
ляють автоматизувати розрахунок інвестиційних
проектів, забезпечити вибір варіанта стратегії роз�
витку. Серед них потрібно виокремити — ЕХСЕL
фірми Місгоsoft та Ргоgесt Ехреrt Ргоfessional
фірми РRО�ІNVЕSТ�СОNSULTING. Засобами
програми ЕХСЕL можливо автоматизувати різні
табличні розрахунки, вона є гнучкою у викорис�
танні. Проте для планування доходів необхідні
неабиякі знання з теорії планування, а також знан�
ня мови програмування ЕХСЕL. Засобами ж про�
грамного продукту Ргоgесt Ехреrt Ргоfessional мож�
на повністю автоматизувати вибір інвестиційного
напрямку без особливих затрат часу на підготовку
та, власне, сам процес планування. Справа в тому,
що ця програма позиціонується на ринку як про�
грама для складання бізнес�планів. Вона повністю
враховує питання оподаткування, відсотків по
кредитах та інші тонкощі [2].

Бурхливий розвиток інформаційних техно�
логій і обчислювальної техніки надає фахівцям
широкі можливості в створенні усе найефектив�
ніших фінансових моделей через планування
можливих майбутніх стратегій як моделювання
майбутнього. Розвиток моделювання у фінансах
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іде по шляху створення моделей, здатних усе
більш адекватно описувати реальність.

Необхідність урахування впливу безлічі дина�
мічно змінюваних у часі факторів обмежує засто�
сування статичних методів, що можуть бути реко�
мендовані тільки для проведення попередніх роз�
рахунків, з метою орієнтованої оцінки ефективності
проекту. Ефективнішими, які дозволяють розраху�
вати проект з урахуванням безлічі зазначених фак�
торів, є динамічні методи, засновані на імітаційно�
му моделюванні. Імітаційна фінансова модель
підприємства, побудована за допомогою Ргоjесt
Ехрегt 7, забезпечує генерацію стандартних бухгал�
терських процедур і звітних фінансових документів,
як наслідок реалізованих у часі бізнес�операцій. Під
бізнес�операціями розуміються конкретні дії,
здійснювані підприємством у процесі економічної
діяльності, результатом яких є зміни в обсягах і
напрямках руху потоків коштів. Ці моделі відобра�
жають реальну діяльність підприємства через опис
грошових потоків (надходжень і виплат) як подій,
що відбуваються в різні періоди часу.

Використання імітаційних фінансових моде�
лей у процесі планування й аналізу ефективності
діяльності підприємства (інвестиційного проекту)
є дуже потужним і дієвим засобом, що дозволяє
«програти» різні варіанти стратегій і прийняти
обґрунтоване управлінське рішення, спрямоване
на досягнення цілей підприємства. У процесі
здійснення їх діяльності використовують розрахун�
ки, в основі яких лежать важкопрогнозовані фак�
тори, як: показники інфляції, плановані обсяги
збуту і багато які інші, для розробки фінансового
плану й аналізу ефективності проекту застосо�
вується сценарний підхід, який передбачає прове�
дення альтернативних розрахунків з даними, що
відповідають різним варіантам розвитку проекту.

Робота з Ргojесt Ехрегt 7 може бути представ�
лена у вигляді наступних основних кроків: пер�
ший — побудова моделі; другий — визначення по�
треби у фінансуванні; третій — розробка стратегії
фінансування; четвертий — аналіз фінансових ре�
зультатів; п’ятий — формування і друк звіту;
шостий — введення й аналіз даних про поточний
стан проекту в процесі його реалізації». Їх сутність
у програмі полягає в побудові моделі. Процес по�
будови моделі є найбільш трудомістким і вима�
гає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу
вихідних даних. Різні модулі Ргojесt Ехрегt неза�
лежні і доступні користувачу практично в будь�
якій послідовності. Проте відсутність деяких не�
обхідних вихідних даних може блокувати доступ
до інших модулів програми. Незалежно від того,
чи ми розробляємо детальний план доходів, чи
хочемо зробити попередній експрес�аналіз про�
екту, ми повинні ввести вихідні дані:

• дата початку і тривалість проекту;
• перелік продуктів і/чи послуг, виробництво

і збут яких здійснюватиметься в рамках проекту;

• валюта розрахунку чи дві валюти розрахун�
ку для платіжних операцій на внутрішньому і
зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс
і прогноз його зміни;

• перелік, ставки й умови виплат основних
податків;

• стан балансу, якщо підприємство діюче,
включаючи структуру і склад наявних активів,
зобов’язань і капіталу підприємства на дату по�
чатку проекту.

Наступним етапом процесу побудови моделі
є опис плану розвитку підприємства (проекту).
Для цього необхідно ввести наступні вихідні дані:

• інвестиційний план, в т. ч. календарний
план робіт із указанням витрат і використовува�
них ресурсів;

• операційний план, включаючи стратегію
збуту продукції чи послуг, план виробництва,
план персоналу, а також виробничі витрати і на�
кладні витрати.

Взагалі, Ргоjесt, Ехрегt 7 — комп’ютерна сис�
тема, яка призначена для створення фінансової
моделі нового чи діючого підприємства незалеж�
но від його галузевої приналежності і масштабів.
Побудувавши за допомогою Ргojесt Ехрегt 7 фінан�
сову модель інвестиційного проекту, можна:

1) розробити детальний план доходів і визна�
чити потребу в коштах на перспективу;

2) визначити схему фінансування підприєм�
ства, оцінити можливість і ефективність залучен�
ня коштів з різних джерел;

3) розробити план розвитку підприємства чи
реалізації інвестиційного проекту, визначивши
ефективнішу стратегію маркетингу, а також стра�
тегію виробництва, що забезпечує раціональне
використання матеріальних, людських і фінансо�
вих ресурсів;

4) програти різні сценарії розвитку підпри�
ємства, варіюючи значення факторів, здатних
вплинути на його фінансові результати;

5) сформувати стандартні фінансові докумен�
ти, розрахувати найрозповсюдженіші фінансові
показники, провести аналіз ефективності поточ�
ної і перспективної діяльності підприємства;

6) підготувати бездоганно оформлений стра�
тегічний план інвестиційного проекту, який цілком
відповідає міжнародним вимогам, російською,
українською і декількома європейськими мовами.

Для визначення потреби у фінансуванні по�
трібно зробити попередній розрахунок проекту, в
результаті якого визначається ефективність про�
екту без урахування вартості капіталу. В результаті
розробки стратегії інвестування підприємств виз�
начається обсяг коштів, необхідний і достатній для
покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунко�
вий період часу з кроком один місяць. Після виз�
начення потреби у фінансуванні розробляється
план фінансування. Вітчизняний користувач має
можливість описати два способи фінансування: за
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допомогою залучення акціонерного капіталу; за
допомогою залучення позикових коштів.

У процесі розробки стратегії фінансування
проекту користувач має можливість промоделю�
вати обсяг і періодичність виплачуваних диві�
дендів, а також стратегію використання вільних
коштів (наприклад, розміщення коштів на депо�
зит у комерційному банку чи придбання акцій
сторонніх підприємств). Аналіз ефективності проX
екту. В процесі розрахунків Ргojесt Ехрегt авто�
матично генерує стандартні звітні бухгалтерські
документи: звіт про прибутки і збитки; бухгал�
терський баланс; звіт про рух коштів; звіт про
використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських до�
кументів здійснюється розрахунок основних по�
казників ефективності і фінансових коефіцієнтів.
Користувач може розробити кілька варіантів про�
ектів відповідно до різних сценаріїв їхньої реа�
лізації. Після визначення найімовірнішого сцена�
рію проекту він приймається за базовий. На його
основі виробляється аналіз чутливості і визнача�
ються критичні значення важливіших факторів,
що впливають на фінансовий результат проекту.

Таким чином, аналіз фінансового стану під�
приємств надає змогу розробити висновки та
пропозиції щодо поліпшення їх фінансового ста�
ну, враховуючи наступні рекомендації:

поXперше, розробити єдину методику аналізу
фінансових показників діяльності підприємства;

поXдруге, скласти спеціальне програмне за�
безпечення для проведення комп’ютерного ана�
лізу фінансового стану. Подібну програму слід
розробити для проведення внутрішнього управ�
лінського обліку та контролю;

поXтретє, для того, щоб забезпечити керів�
ництво фірми своєчасною та правильною інфор�
мацією, слід застосовувати систему «Клієнт: банк»,
яка дозволить протягом робочого дня в будь�який
момент перевірити стан поточного рахунку;

поXчетверте — пропонується застосовувати
для більш наочного надання інформації для ке�
рівництва підприємством управлінський звіт за
напрямками діяльності, це дозволить приймати
рішення, які будуть грунтуватися на фактичних
облікових даних.

Після завершення аналізу проекту формуєть�
ся звіт. У Ргojесt Ехрегt передбачений спеціаль�
ний генератор звіту, що забезпечує компонуван�
ня і редагування звіту за бажанням користувача.
У звіт можуть бути вбудовані не тільки стандартні
графіки і таблиці, але також таблиці і графіки,
побудовані користувачем за допомогою спеціаль�
ного редактора. Також користувач має можливість
доповнити звіт коментарями у вигляді тексту.
Контроль за ходом реалізації проекту. В Ргojесt
Ехрегt передбачені засоби для введення фактич�
ної інформації про хід реалізації проекту. Акту�
альна інформація може вводиться щомісяця.

На основі введеної актуальної інформації і
плану формується звіт про неузгодженість плано�
вої і фактичної інформації, який може бути ви�
користаний у процесі управління проектом.
Розділ «Проект» є першим у змісті Ргоіест Ехрегt
і доступний після відкриття чи створення проек�
ту. Він призначений для введення загальної
інформації про проект, налаштування модулів
розрахунку і відображення даних проекту. Цей
розділ складається із шести модулів: Заголовок;
Список продуктів; Текстовий опис; Відображен�
ня даних; Налаштування розрахунку; Захист про�
екту. Діалоги модулів дозволяють ввести необхі�
дну інформацію про найменування проекту, тер�
міни його реалізації, сформувати перелік реалі�
зованої продукції, встановити захист від несанк�
ціонованого доступу до даних проекту, а також
зробити налаштування програми для розрахунку
і відображення отриманих результатів.

Важливим елементом ефективного стратегі�
чного розвитку підприємств різних галузей є ви�
користання передових комп’ютерних технологій.
А саме Програма Ргojесt Ехрегt Professional v.7.00
дає змогу порівняти та вибрати кращу із множи�
ни стратегій розвитку підприємства. Важливою
особливістю цього програмного продукту є також
можливість коректування вибраної стратегії під
час виконання проекту (наприклад, зміна ставки
рефінансування НБУ, курсу долара, зміна подат�
кового законодавства та ін.).

Автоматизація обліку дозволила підняти на
новий рівень процес вимірювання, реєстрації та
обробки господарських операцій, а так само фор�
мування бухгалтерської та управлінської звітності.
Це дозволило говорити про створення нової фор�
ми бухгалтерського обліку — автоматизованої.

У ході впровадження автоматизованих систем
відбувається структуризація облікових даних з
метою забезпечення можливості їх обробки тех�
нічними засобами, поряд з організаційними пе�
ретвореннями. Завдяки цьому з’являється мож�
ливість враховувати й аналізувати результати
діяльності в розрізі різних аналітик, наприклад,
підрозділів, конкретних співробітників, викону�
ваних проектів та ін. Внаслідок цього облік на�
буває практичної значимості для менеджменту
компаній, оперативно надаючи необхідну інфор�
мацію в потрібному форматі.

Таким чином, упровадження автоматизова�
них систем з метою ведення фінансового та уп�
равлінського обліку, а також управління ресур�
сами підприємства стало одним із пріоритетних
завдань для багатьох організацій. У зв’язку з цим
виникла необхідність у визначенні методів і
стандартів при реалізації вказаних проектів, які
дозволять знизити ризик втрати вкладень у про�
грамне забезпечення і досягти поставлених
цілей, спрямованих на підвищення ефективності
діяльності підприємства.
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У ході проведеного дослідження були отри�
мані наступні основні результати і висновки:

1. Розвиток бухобліку та підвищення його ролі
як інформаційного джерела в процесі управління
господарюючим суб’єктом підтверджується виді�
ленням в його структурі фінансового та управ�
лінського обліку, що вирішують свої завдання свої�
ми методами з метою задоволення інформаційних
потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.

2. Інформація, що збирається, яка обліковуєть�
ся і надається користувачам у процесі ведення уп�
равлінського і фінансового обліку — складний ком�
плекс, який необхідно обробляти за допомогою об�
ліково�управлінського програмного забезпечення.

3. Використання техніко�технологічної бази, а
також організаційних заходів дозволяє вести бу�
хоблік в автоматизованій формі, яка характери�
зується низкою особливостей, розкритих у роботі.
Ця форма дозволяє значно прискорити облікові
роботи за рахунок заміни численних рутинних опе�
рацій, обробкою їх у рамках програмних продуктів.

4. Систему обліку необхідно піддати органі�
заційно�технічному структуруванню в процесі ав�
томатизації. Його організаційною основою є ви�
ділення бізнес�процесів підприємства і взаємо�
зв’язків між ними, аналіз яких дає чітку картину
того, що і як має бути враховано з метою отри�
мання достовірної та адекватної інформації. Ви�
значений таким чином формат облікових даних
служить основою для технічної обробки в рамках
сучасних програмних продуктів.

5. Визначені в роботі організаційно�технічні
заходи�етапи впровадження автоматизованих
систем управління необхідні для успішного про�
ведення процесу і відповідності отриманого ре�
зультату визнаним стандартам якості. Обгрунту�
ванням для виділення і проведення розглянутих
етапів у процесі створення єдиної інформаційної
системи підприємства служать численні теоре�
тичні та практичні дані, отримані в результаті
досліджень і аналізу прикладів упроваджень.

6. Процес упровадження характеризується
підвищеним рівнем ризику у зв’язку зі значни�
ми обсягами витрат часу, коштів і праці. Таким
чином, облік основних факторів ризику та їх
своєчасне нівелювання необхідні для успішної
реалізації процесу впровадження й отримання
позитивних результатів.

7. Ефективність використання автоматизова�
них систем необхідно оцінювати, розглядаючи як
матеріальну, так і нематеріальну складову. Такий
підхід забезпечує можливість оцінити всі переваги,
які дає проект автоматизації, а не тільки грошову.

8. Практична апробація основних положень
роботи відображена на прикладі впровадження

автоматизованої системи обліку й управління на
вітчизняному підприємстві роздрібної торгівлі.
Проведені розрахунки доводять необхідність і
прибутковість упровадження автоматизованих
систем з метою оптимізації процесу управління
товарними і грошовими потоками. А про підви�
щення ефективності управління після автомати�
зації можна судити за різноманітністю товарно�
го асортименту, його розширення, а також за
збільшенням прийомів і схем обслуговування
клієнтів, покупців.

9. Отримані теоретичні та практичні результа�
ти показують ефективність використання автома�
тизованої форми ведення бухгалтерського обліку на
основі застосування систем класу ERP для управ�
ління господарською діяльністю торгової компанії.
Результати та висновки проведеного дослідження
можуть бути рекомендовані для підприємств про�
мислово�виробничого і торгового типу, а також
постачальницько�збутових організацій.

Висновки. Для успішного вирішення пробле�
ми менеджерам фірми пропонується:

1. Своєчасно виявляти та аналізувати пробле�
му, щоб з’ясувати, що призвело до її появи, й
надалі намагатися її вирішити.

2. Не витрачати час на непотрібні рішення,
що не впливають на ефективність роботи під�
приємства.

3. Постійно оцінювати ефективність проце�
су прийняття, а потім й реалізації рішення.

4. Не приймати декілька рішень з одного й
того ж питання.

5. Залучати до процесу прийняття рішень
працівників, що мають до них відношення вже на
ранніх етапах роботи, враховуючи їх кваліфіка�
цію та ступінь складності проблеми.

У сучасних умовах розвитку ринкових відно�
син відповідно необхідні спеціалісти в області
управління з сучасним мисленням, які сміливо
можуть використовувати в своїй діяльності ос�
танні надбання в науці управління, експеримен�
тувати з новими напрямками розвитку методів
прийняття управлінських рішень.
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