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В загальному понятті, інформаційно-технологічні системи представляють сукупність технічних та 
програмних засобів, що дають змогу аналізувати, обробляти та передавати інформацію [3].  У свою 
чергу, основна мета створення даних систем – логічне та ефективне ведення фінансового обліку, що 
дозволить в будь-який момент часу знайти необхідну інформацію про той чи інший бухгалтерський звіт. 

Найбільшого розквіту зазнали системи типу ERP – це структура організації виробництва та 
операцій, фінансового менеджменту та управлінням активами підприємства, з метою максимізації 
прибутку за найменших капіталовкладень. В Україні можна виділити наступні найбільш популярні 
системи: 1С:ERP, MS Dynamics ERP, Галактика ERP, SAP, OneBox та інші [3]. У свою чергу, саме в 2013 
році ринок ERP виріс на 45% у зв’язку з покращенням на той момент стану експорту в країні та 
банківської справи. Саме тоді, більшість підприємств направляла свої інвестиції на покращення методів 
ведення обліку операцій виробничого процесу підприємства. В результаті, популярності набули 
програми 1С та SAP, що зайняли 81% свого сегменту ринку завдяки відповідній вартості ліцензії та 
простотою використання навіть для новачків [1]. 

Згадуючи 1С та SAP хотілося б трохи детальніше зупинитися на їх функціонуванні на 
підприємствах. На сьогодні, Україна намагається стати конкурентоспроможною на світовому ринку 
товарів та послуг. Рівняючись на Європейський досвід SAP впевнено підвищує свій відсоток за 
використанням в порівнянні із 1С не тільки тому, що 1С – російська технологічна система, що також 
дається в знаки, але й тому, що вона поступається функціональністю. За останніми показниками, на 
липень 2017 року, SAP заполонило майже 54% українських підприємств, де використовується ERP [2]. 
Основна інформація про SAP наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Основні дані про систему SAP 

 

Характеристика SAP 

1. Об’єкт управління Наскрізні бізнес-процеси 

2. Сфера використання Виробництво, Фінанси, Постачання, Управління кадрами збут 

3. Ядро системи Фінанси, контролінг 

4. Ефект Оптимізація усіх бізнес-процесів між багатьма підприємствами 

 
Дана система управлінням фінансами різних видів підприємств охоплює всі сегменти 

бухгалтерського обліку, Одними з основних переваг використання системи SAP є насамперед, те, що 
вона охоплює всі ключові напрямки діяльності підприємств, саме тому, її впровадження може 
полегшити використання чинних програм. Одним з найбільших пріоритетів серед вже створених систем 
є те, що останні дослідження підтверджують, що взаємозв’язок між усіма залученими базами даних 
фінансових операцій досяг точності до 99,9%, що дозволяє автоматизувати вивільнення інформації для 
клієнтури та відповідних державних служб [4]. Найбільш вдало технологія впроваджується в такі відомі 
державні і приватні підприємства, як: «Укрпошта», «Фармацевтична фірма «Дарниця»», 
«Київобленерго», «Сумиобленерго», Центральна енергетична компанія, «Укрсиббанк» та інші.  

Найголовнішими призначеннями SAP є управління діяльністю оперативно, ведення бухгалтерії, 
фінансів, та складів [4]. Саме тому, перспективи використання даної інформаційно-технологічної 
системи SAP дасть змогу не лише забезпечити повноцінний результативний розвиток будь-якої 
компанії, а й підвищити ефективність акцій в маркетинговому плані, покращити показники роботи 
мерчендайзерів та торгових представників з ціллю залучення додаткового капіталу та виходу компанії 
на світовий ринок та збільшення прибутковості компанії. Це все дозволить досягти удосконалення 
ведення господарського процесу, що в майбутньому дозволить українській економіці піднятися на 
рівень вище задля добробуту нашої країни та її підприємств в цілому. 
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