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ВПРОВАДЖЕННЯ В ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SAAS 

 

Актуальність теми обумовлена стрімким та невпинним розвитком 

інформаційних та мережевих технологій, які на сучасному етапі стали не 

просто засобом комунікації, а необхідною умовою ефективного 

функціонування бізнесу. Таке швидке впровадження мережевих технологій в 

бізнес не може не відображатися на бухгалтерському обліку, який, у свою 

чергу, також потребує постійного удосконалення наявних програмних 

продуктів та пошуку нових можливостей, які б зробили обліковий процес на 

підприємстві зручним, якісним та швидким. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій є основою переходу 

розвитку бізнесу до інформаційної епохи у світовому масштабі. Підвищені 

вимоги до оперативності управління зумовили створення багаторівневих 

систем організації ведення обліку [1, с. 68]. 

Одним з найсучасніших та найзручніших способів ведення обліку є 

впровадження так званих «хмарних технологій» (клауд-технологій), які дають 

можливість вести облік з будь-якого місця, в будь-який час без створення на 

підприємстві власної обчислювальної мережі (апаратного і програмного 

забезпечення відповідного профілю та рівня). 

Хмарна технологія (англ. «cloud computing» – хмарні обчислення, де 

«cloud» – хмара, «computing» – обчислення) – це технологія розподіленої 

обробки цифрових даних, яка дозволяє користуватися комп’ютерними 

ресурсами віддаленого сервера як онлайн-сервісу через мережу Інтернет на 

локальному персональному комп’ютері [2, с. 34]. 

На даний момент існує декілька моделей клауд-послуг, які 

використовуються в обліку господарюючих суб’єктів. Однією з таких моделей 

є модель SaaS (Soft as a Service) – «Програмне забезпечення як послуга». Ця 

модель передбачає використання бізнес-програм як інтернет-сервісів. SaaS-
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програми працюють на сервері SaaS-провайдера, а доступ користувачам 

забезпечується через будь-який веб-браузер [3, с. 48]. 

Використання «хмарних технологій» у вигляді SaaS при функціонуванні 

будь-якого підприємства змінило принципи ведення обліку у всіх його 

аспектах. «Хмари» значно спрощують ведення бухгалтерського, податкового, 

операційного та управлінського обліку, скорочуючи при цьому використання 

відповідних ресурсів підприємства. 

Таким чином, ідеологія даної моделі передбачає, що єдиною задачею 

підприємства стає забезпечення віддаленого доступу користувачам даної 

системи, а усі інші обов’язки – моніторинг та резервне копіювання; управління 

додатками, базами даних та операційними системами; серверне і мережеве 

обладнання – бере на себе провайдер [4, с. 28]. 

Даний сервіс надає можливість працювати безлічі користувачам на основі 

базової конфігурації розробника. Водночас, сервіс підтримує можливість 

доробок конфігурації під конкретного користувача та сферу діяльності. Також 

провайдер гарантує повне збереження даних за рахунок того, що сервіс 

розміщений у захищеному дата-центрі [5, с. 119]. 

Наразі все більше підприємств, як малих, так і великих надають перевагу 

«хмарним технологіям» у вигляді SaaS. І в недалекому майбутньому дана 

технологія може повністю замінити традиційне програмне забезпечення. 

Однак, не дивлячись на всі переваги такого інноваційного інструменту 

ведення обліку як «хмарні технології», слід уважно віднестися до проблем, які 

можуть виникнути при відмові від звичайного програмного забезпечення та 

переходу до Інтернет-сервісу й оцінити необхідність переходу до даної 

технології. До таких проблем належать: безпека даних; повна залежність від 

інтернет-зв’язку; нерегульованість на законодавчому рівні; навчання персоналу 

роботі у хмарі; можливість за необхідності повернути інформаційну базу із 

хмари назад на підприємство тощо [6, с. 44]. 

Таким чином, впровадження в обліковий процес інноваційних мережевих 

систем на основі моделі SaaS дає можливість в сучасних економічних умовах 

швидко та якісно аналізувати інформацію, розробляти та приймати ефективні 

управлінські рішення, що дозволить підвищити надійність, стійкість та 

безпечність функціонування суб’єктів господарювання. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАКТАТА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Помимо даосизма и конфуцианства, на культуру современного 

менеджмента значительное влияние оказывает философия Сунь-цзы, автора 

военного трактата «Искусство войны». Эта книга была написана около 500 лет 

до н. э. и насчитывает 13 разделов, каждый из которых содержит рекомендации 

касательно различных стратегий и тактик. Несмотря на то что книга посвящена 

военной тематике, она является образцовой и в менеджменте. Сунь-цзы 

затрагивает такие вопросы, как лидерство, управление людьми, анализ, 

планирование, условия работы, инновации и конкуренция. 

Если проанализировать основную деятельность современных 

бизнесменов, то можно прийти к выводу, что они всё те же захватчики, только 

вместо земель они занимают рынки, а бизнес имеет очень много общего с 

войной: победы и поражения, заключение договоров и применение обманных 

маневров. 

Принципы Сунь-цзы дают возможность осознать, как правильно вести 

себя в этой изменчивой среде, полной конкурентов. В целом, можно выделить  

6  основных принципов Сунь-цзы, которые руководители применяют в 

современной практике менеджмента: конкуренция, доля рынка, бизнес-

разведка, союзы, лидерство, своевременность. 

Например, в главе 9 «Походы» описаны реакции руководителя на 

определенные ситуации, с которыми он и его войско сталкивается [1, с. 171]. 

Управленцу приходится иметь дело с подчиненными и убеждать их в 

правильности своих идей. Для этого он должен быть авторитетом в коллективе 

и производить впечатление уверенного в себе профессионала даже в 

конфликтных ситуациях. 


