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ІнфОрмацІйнІ ТехнОлОгІї упраВлІнСькОї зВІТнОСТІ
анотація. У статті досліджено проблемні питання щодо ведення управлінського обліку на підприєм-
стві та обґрунтовано актуальність застосування інформаційних систем в даному обліку, який є основою 
ефективного бізнесу. Наведено перелік програмних продуктів для автоматизації управлінського обліку 
на підприємствах України. Проаналізовано переваги і недоліки спеціалізованих програмних продуктів, 
які призначені для обліку і формування інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Детально проаналізовано ERP-системи, як конкретний програмний пакет, який реалізує стратегію ERP 
(англ. Enterprise Resource Planning). Розглянуто переваги застосування програмного продукту BAS ERP 
та SAP ERP з метою оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства та прийняття ефектив-
них управлінських рішень.
ключові слова: інформаційна система підприємства, спеціалізовані програмні продукти, ERP-система, 
BAS ERP, SAP ERP, управлінський облік, автоматизація управлінського обліку, бізнес-процеси.
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InfOrmaTIOn TechnOlOgy managemenT repOrTIng
summary. The article examines the problematic issues of management accounting at the enterprise and 
substantiates the relevance of information systems in accounting, which is the basis of effective business. The 
purpose of preparation of the management reporting at the enterprise and what tasks of the management re-
porting are specified. The list of software products for automation of management accounting at the enterprises 
of Ukraine is given. The advantages and disadvantages of specialized software products that are designed for 
accounting and information formation for making informed management decisions are analyzed. Detailed anal-
ysis of ERP-system as a specific software package that implements the strategy of ERP (eng. Enterprise Re-
source Planning). It is analyzed which software products occupy an important place for management account-
ing. The advantages are considered, namely: flexible adaptation; providing reliable information; the ability to 
analyze information; the ability to control factors; the use of a single integrated solution; improving business 
efficiency; increasing transparency; storage of large amounts of information; reduction of paper documentation 
and disadvantages of using the software product BAS ERP and SAP ERP in order to optimize the financial and 
economic activities of the enterprise and making effective management decisions. In the course of the study, 
a number of features of the implementation and use of systems were described. The main disadvantage of the 
systems was their high cost, which makes it impossible to implement it in small businesses. The study allows 
to assess the prospects for the implementation of the information system in the activities of the enterprise on 
the example of BAS ERP and SAP ERP. The comparison between these two perspective software products for 
optimization of management accounting at the enterprises of Ukraine is carried out, and the conclusion about 
introduction of an optimum variant is made.
Keywords: enterprise information system, specialized software products, ERP system, BAS ERP, SAP ERP, 
management accounting, management accounting automation, business processes.

Постановка проблеми. В умовах ринко-
вої економіки інформаційною основою 

ефективності діяльності підприємства є управ-
лінський облік і звітність. Оскільки саме управ-
лінський облік забезпечує менеджерів опера-
тивною інформацією, яка використовується для 
управління, планування, контролю і оцінки 
ефективності функціонування як структурних 
підрозділів підприємства, так і підприємства 
в цілому. Це пояснюється тим, що саме в системі 
управлінського обліку здійснюється збір та опра-
цювання фінансових та нефінансових даних про 
діяльність суб’єкта господарювання, проводить-
ся аналіз і на цій основі складаються управлін-
ські звіти, що містять інформацію, яка дозволяє 
сформувати максимально обґрунтовані управ-
лінські рішення та оптимально використовувати 
обмежені ресурси. Для підвищення ефективнос-
ті діяльності підприємства необхідно застосову-
вати сучасні інформаційні технології і, зокрема, 
спеціалізовані програмні продукти для ведення 
управлінського обліку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань застосування інформацій-
них технологій в управлінському обліку при-
свячено багато наукових праць вітчизняних на-
уковців, зокрема: М.М. Бенько, Я.А. Гончарук, 
Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник, 
С.В. Івахненков, С.О. Левицька, В.Д. Шківр, 
Н.В. Антоненко. За кордоном дослідженню пи-
тання автоматизації управлінського обліку приді-
ляли увагу Д. Баррі, У. Бек, С. Діпіаза, Р. Екклз, 
Б. Лева, Д. Уітні, Л. Лесков, Н. Наумов та інші.

Вивчення та оцінка сучасного стану дослід-
жень в сфері використання інформаційних 
технологій підтримки управлінського обліку 
підприємств свідчить, що на сьогодні дана проб-
лематика викликає значний інтерес серед на-
уковців і практиків.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість публікацій як вітчизняних, так і зару-
біжних науковців, дослідження питань автома-
тизації управлінського обліку на підприємствах 
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України та вибір оптимального програмного 
продукту у сучасних умовах розвитку економіки 
для ведення даного виду обліку відзначаються 
фрагментарністю в частині використання інфор-
маційних технологій для управлінського обліку. 

постановка завдання. Метою статті є аналіз 
спеціалізованих програмних продуктів, що пред-
ставлені на ринку України та дозволяють вести 
управлінський облік, дослідження їх особливос-
тей щодо ефективності інформаційного забезпе-
чення управління бізнес-процесами та прийнят-
тя ефективних управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення 
актуальних проблем в економіці неможливе без 
прискорення науково-технічного прогресу, ши-
рокого впровадження інноваційних інформацій-
них технологій у всі галузі людської діяльності. 
Однією з найбільш трудомісткою частиною ро-
боти на підприємствах є управлінський облік. 
Чітко налагоджена система обліку забезпечує 
управлінські потреби необхідною та достовірною 
інформацією [1, с. 5].

Розвиток управлінського обліку на сучасно-
му етапі полягає в поєднанні таких функцій, як 
планування, облік, контроль i аналіз. Результа-
том такого поєднання має бути система інформа-
ційного забезпечення прийняття управлінських 
рішень, обслуговувати яку повинен управлін-
ський облік [2, с. 8]. 

Сучасній інформаційній технології (IT) при-
таманні деякі нетехнічні особливості, а саме: 
врахування людського чинника у процесах 
управління та колективне використання інфор-
маційних ресурсів. Крім широкого застосування 
комп'ютерної техніки, вона базується на трьох 
основних принципах: інтегрованості, гнучкості 
та інформативності.

Перевагою інформаційних технології є форму-
вання в електронному вигляді облікових даних, 
які характеризують фінансово господарську ді-
яльність підприємства в режимі реального часу. 

Ефективний управлінський облік на підпри-
ємстві вимагає наступних умов для побудови 
та автоматизації:

– розробки управлінського плану рахунків 
і управлінської облікової політики (закріплення 
норм таких регламентних процедур, як нараху-
вання амортизації, закриття рахунків та розпо-
діл витрат);

– визначення аналітиків, необхідних для про-
ведення коректного аналізу управлінської звіт-
ності;

– розробка спеціальних форм управлінської 
звітності та визначення методів отримання да-
них для заповнення цих форм [3].

Метою складання управлінської звітності 
є задоволення інформаційних потреб управлін-
ня шляхом надання вартісних і натуральних 
показників, що дозволяють оцінювати, аналізу-
вати, контролювати, прогнозувати і планувати 
діяльність як структурних підрозділів підприєм-
ства, так і підприємства в цілому, а також діяль-
ність конкретного персоналу [4, с. 256]. 

Для удосконалення управлінського обліку 
та складання управлінської звітності на ринку 
програмних продуктів пропонують десятки па-
кетів програм. Сучасний стан ринку інформа-
ційних систем в Україні представлений різно-

манітними автоматизованими системами обліку. 
Найбільш відомі та адаптовані до вітчизняної 
практики програмні продукти наведені на рис. 1. 
Важливо, що кількість різновидів таких систем 
постійно збільшується і одночасно розширюється 
діапазон функціональних можливостей.

Перед керівниками підприємств постає важ-
ливе питання, яку систему впроваджувати на 
підприємстві для автоматизації управлінського 
обліку, який є основою успішної діяльності бізне-
су. Тільки за умови правильного вибору можна 
максимізувати ефективність ведення облікової ді-
яльності, що, безумовно, є необхідним кроком на 
шляху до інноваційного розвитку підприємства.

Найбільш поширені програмні продукти на 
українському ринку для ведення управлінського 
обліку: 1С: Підприємство, BAS ERP та SAP BAS.

Тривалий час досить оптимальним рішенням 
для ведення управлінського обліку було «1С: 
Підприємство», а саме конфігурація «Управлін-
ня торговим підприємством» (УТП) [6]. При від-
носно невеликій вартості ця програма здатна 
оперативно аналізувати актуальну інформацію 
по підприємству для її подальшого зручного ана-
лізу за певними параметрами і алгоритмами. Як 
наслідок, менеджери можуть здійснювати управ-
лінський облік, аналізувати економічний стан 
підприємства та прогнозувати діяльність. Не-
зважаючи на те, що вагома частка підприємств 
використовує дане прикладне рішення, воно по-
ступово виходить з ринку.

Зі стрімким розвитком економіки України 
та у світі в цілому виникла можливість впро-
ваджувати на підприємства більш інноваційні 
та унікальні рішення, завдяки яким спрощуєть-
ся адміністрування і управління підприємством, 
оптимізуються процеси обліку та аналізу, плану-
вання розвитку бізнесу, поліпшується взаємодія 
різних бізнес-структур.

Таким широким переліком інструментів во-
лодіють ERP-системи. Ця корпоративна інфор-
маційна система для автоматизації планування, 
обліку, аналізу та контролю всіх бізнес-процесів 
та вирішення бізнес завдань в масштабі підпри-
ємства дозволяє також інтегрувати всі відділи 
та функції підприємства в єдину систему, і як 
наслідок всі департаменти працюватимуть з єди-
ною базою даних і це полегшує обмін інформа-
цією між ними, та зменшує кількість можливих 
помилок. 

Таким чином, ERP-системи заміняють заста-
рілі інформаційні системи з управління логісти-
кою, фінансами та проектами. 

Як і кожна інформаційна система, ERP має 
як переваги, так і недоліки. Система має широкі 
можливості автоматизації всіх процесів підпри-
ємства, забезпечує моделювання, планування, 
аналіз, облік, контроль та консолідацію даних по 
декількох підприємствах [7]. 

Недоліки ERP-системи полягають у її висо-
кій вартості, особливо для малого та середнього 
бізнесу, проблемі адаптації під конкретні умови 
та складнощі у зміні впровадженої архітектури 
системи. Крім того, деталізація, яку забезпечує 
масштабна ERP-система, найчастіше виявляєть-
ся непотрібною та, як наслідок, обсяг економії 
в цьому випадку може бути менше, ніж витрати 
на впровадження.
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1С: Підприємство BAS Інші 

Бухгалтерія, ред.2.0 

Зарплата і 
управління 
персоналом 

Управління 
виробничим 

підприємством 

BAS Управління 
торгівлею SAP B1 

UA-бюджет BAS Бухгалтерія 

IS pro BAS Документообіг 
КОРП 

BAS Управління 
Холдингом 

Програмні продукти автоматизації управлінського обліку в Україні 

Управління 
торговим 

підприємством 

MASTER: 
Бухгалтерія 

BAS ERP 

рис. 1. ринок спеціалізованих програмних продуктів автоматизації  
управлінського обліку в україні

Джерело: систематизовано автором на основі [5]

ERP-система

Переваги 

Охоплення всіх бізнес-процесів 
підприємства та управління всіма 

ресурсами. 

Недоліки 

Дозволяє керівникам підприємства 
та його персоналу реально 

планувати і управляти 
виробництвом. 

Недостатнє інвестування у навчання 
персоналу, а також у зв’язку з 

недоробленістю політики занесення 
та підтримки актуальності даних в 

ERP. 

Занадто висока вартість для 
впровадження на невеликих та 
середніх підприємствах, та для 

навчання персоналу. 

Складнощі з адаптуванням під 
документообіг підприємства та його 

специфічні бізнес-процеси. 

Первинним є оптимізація 
виробничих процесів, підвищення 

ефективності виробничої 
діяльності. 

Інтеграція із різними системами, 
що дозволяє отримати інтегроване 

рішення для управління бізнес-
процесами. 

рис. 2. переваги та недоліки erp-системи
Джерело: систематизовано автором на основі [7]
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Також, існує вагома проблема при впровад-

женні ERP-системи – забезпечення безпеки да-
них. Складні налаштування права доступу окре-
мих підрозділів і співробітників компанії часто 
призводять до помилок і вимагають додаткового 
часу на налагодження [7].

Постає проблема ще у тому, якщо перестає 
працювати ERP-система (проблеми на сервері), 
то зупиниться робота всієї компанії. 

Перевага ERP-системи у тому, що вона спри-
яє не тільки значному підвищенню ефективності 
роботи підприємства та його прозорості, а також 
зростанню фінансової та виробничої дисципліни 
персоналу.

На рис. 2 систематизовано переваги та недо-
ліки впровадження ERP-систем на підприємстві.

Перше місце на ринку програмних продуктів 
класу ERP-систем займає потужна система пла-
нування ресурсів підприємства компанії SAP. SAP 
ERP забезпечує глобальне планування потреб 
у ресурсах підприємства із застосуванням спеціалі-
зованого управління потоками операцій. Ознаки, 
що характеризують SAP ERP наведені на рис. 3.

Впровадження даного програмного комплек-
су для автоматизації управлінського обліку за-
безпечує комплексний контроль за усіма фінан-
совими операціями у реальному часі та повну 
прозорість фінансової звітності для керівництва 
та інвесторів, як наслідок – зростання економіч-
ної вартості підприємства та його інвестиційної 
привабливості. До того ж, перевагою є знижен-
ня операційних витрат внаслідок більш високої 
ефективності бухгалтерського та управлінського 
обліку [10].

Основним недоліком такого рішення є висока 
вартість купівлі, впровадження, навчання пер-
соналу та обслуговування системи.

20 грудня 2017 року в Україні стартували про-
дажі нового рішення ERP-системи – BAS ERP. 
Дане інноваційне рішення враховує найкращі 
практики автоматизації великого та середнього 
бізнесу в Україні. Великою його перевагою є те, 
що прикладне рішення враховує специфіку об-
ліку в Україні, повністю адаптоване під україн-
ську законодавчу і нормативну базу. Розробники 
врахували всі сучасні вимоги: мобільні і хмарні 

технології, багато уваги приділили масштабова-
ності, прозорості і безпеці. Головне – в основу за-
кладені сучасні методики управління, теорії об-
межень, що дозволяють управляти ефективністю 
всього бізнесу.

Можливості програмного продукту BAS ERP, 
який розроблений на новітній версії технологіч-
ної платформи наведені на рис. 4.

Основними перевагами автоматизації управ-
лінського обліку за допомогою BAS ERP є:

– забезпечення даними про діяльність будь-
якого співробітника підприємства в режимі ре-
ального часу у будь-якому розрізі;

– значне підвищення ефективності роботи 
підприємства, його прозорості;

– вдосконалення фінансової та виробничої 
дисципліни працівників;

– складання фінансової та управлінської звіт-
ності на основі однієї і тієї ж вихідної інформації;

– наявність вбудованих функції контролю за 
обліковими операціями [8, с. 218].

Безумовно в процесі впровадження нових 
інформаційних систем необхідне також безпе-
рервне навчання персоналу, що зумовлене кон-
цептуальним рівнем нових знань, навичок і змін 
у роботі фахівців [12, с. 369].

Навіть найсучасніша програма з найбільшим 
набором варіантів функціональних можливостей 
представляє собою всього лише інструмент для 
роботи з інформацією, а ефективність її застосу-
вання визначається все не якістю самого продук-
ту, а компетентністю користувача [11, с. 320].

Проаналізувавши як переваги так і недолі-
ки програмних продуктів BAS ERP та SAP ERP, 
можна зробити висновок що програми мають 
багато спільного. Проте підприємствам України 
доцільніше впроваджувати BAS ERP. Оскіль-
ки дане рішення новітнє, нещодавно з’явилося 
на ринку та є доволі перспективним, оскільки 
об’єднує в собі ведення бухгалтерського обліку, 
управління персоналом, планування діяльністю, 
контроль та аналіз результатів, має зрозумілий 
та гнучкий інтерфейс. До того ж BAS ERP про-
стіше впроваджувати в порівнянні з SAP ERP, 
є можливість оперативного навчання персоналу 
за відносно невеликою вартістю. 

Велика функціональність 

Розвинена система 
звітності, відкритість 

Модульний принцип 
побудови 

Інтеграція всіх 
бізнес-процесів 

Протоколювання доступу 
до системи відповідно 
до прав користувачів 

Підтримка різних мов 

Формування власних 
програмних продуктів 
у середовищі системи 

Сучасні технологічні 
підходи на базі клієнт-
серверної архітектури 

SAP ERP 

рис. 3. Ознаки системи sap erp
Джерело: систематизовано автором на основі [9]
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Висновки і пропозиції. На сьогодні велика 
кількість українських підприємств впроваджу-
ють якісну автоматизацію управлінського облі-
ку, і ця кількість значно зростає [11, с. 321].

Підприємства України вимагають впровад-
ження інтегрованих систем управління бізне-
сом, проте їх ефективність значною мірою ви-
значається підтримкою ІТ ведення обліку. Вони 

Можливості BAS ERP

Забезпечує високу надійність, масштабованість та продуктивність системи 

Організація роботи з системою через Інтернет (режим тонкого клієнта, 
веб-клієнта, «хмаровий» режим 

Дружній інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з 
урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних 
налаштувань 

Створення мобільних робочих місць з використанням планшетів і 
смартфонів під управлінням iOS або Android 

Наявність механізму функціональних опцій, дозволяє «вмикати» або 
«вимикати» різні функціональні частини прикладного рішення без зміни 
конфігурації 

рис. 4. функціональні можливості bas erp
Джерело: складено автором на основі [7]

дозволяють забезпечити інформаційну взаємо-
дію усіх учасників бізнес-процесів, швидко об-
робляти й аналізувати отримані первинні дані, 
складати повноцінні змістові управлінські звіти 
для менеджерів різних рівнів і формувати на їх 
основі правильні рішення щодо оптимізації ви-
користання обмежених ресурсів з метою реаліза-
ції стратегічних і тактичних завдань бізнесу.
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