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АВТОМАТИЗАЦІЯ   
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
ТА  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ:  
«ХМАРНА»  РЕВОЛЮЦІЯ? 

 
Метою статті є з’ясувати сутність та значення запровадження «хмарних» технологій для 

ведення та організації бухгалтерського обліку, а також дослідити підходи та прийоми робо-
ти на ринку виробників програмного забезпечення програмних продуктів для автоматизації 
господарської діяльності підприємств та обліку.  

Ключові слова: «хмарні» технології, автоматизація бухгалтерського обліку, ERP-
системи, організація бухгалтерського обліку. 

 

ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМИ 

Запровадження та використання інформа-
ційних комп’ютерних технологій були і зали-
шаються базовими проблемами в організації 
бухгалтерського обліку, а також стрімко ста-
ють такими щодо ведення та організації будь-
якої ділової активності (бізнесу).  

Якщо двадцять років тому використання 
інформаційних комп’ютерних технологій 
було критичним лише для деяких галузей 
(банківська справа, транспорт), то наразі 
важко знайти галузь, де б оптимізація про-
цесів та скорочення витрат не пов’язувалися 
би із запровадженням інформаційних техно-
логій Серед них – виробництво, освіта, ене-
ргетика і навіть сільське господарство1. Но-
вітнім трендом є застосування так званих 
«хмарних» технологій для бізнесу та обліку, 
коли кінцевому користувачу надається дос-
туп до централізованих обчислювальних ре-
сурсів за допомогою мережі Інтернет та 
будь-яких пристроїв, здатних з нею взаємо-
діяти. Серед таких користувачів – також й 
економісти та обліковці. 

 
1 Зауважимо, наприклад, діяльність українського 

стартапу, що розробляє апаратне забезпечення (без-
пілотні літальні апарати) та відповідне інтелектуа-
льне програмне забезпечення штучного інтелекту 
для сільського господарства (https://kray.techno-
logy). 

АНАЛІЗ  ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ   
ТА  ПУБЛІКАЦІЙ.  МЕТА СТАТТІ 

Українські науковці в галузі обліку, на за-
гал, приділяють достатньо змістовну увагу 
особливостям та способам використання 
«хмарних» інформаційних технологій. Заува-
жимо, наприклад, публікації М. Павлюковця 
[5], В.Фролова [6], С.М. Лайчук [3], дискусій-
ну статтю С.Легенчука та Д. Лозинського [4]. 

Метою дослідження є з’ясувати, що са-
ме змінює застосування так званих «хмар-
них» інформаційних технологій у діяльності 
підприємств, а також в теорії та практиці 
бухгалтерського обліку та його організації, 
а дослідити на прикладах взаємодію корис-
тувачів з постачальниками програмних про-
дуктів, побудованих на основі Інтернет-
технологій віддаленого доступу. 

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

Важко знайти інший напрям застосування 
науково-практичних знань людства, який би 
змінювався настільки стрімко, як інформацій-
ні технології. Тим не менше, удосконалення 
технічних засобів далеко не завжди означає 
появу принципово нових методів обробки ін-
формації або ж, наприклад, настільки суттєві 
зміни в організації бізнесу та обліку, які приз-
водили б до видозміни або непотрібності ін-
телектуальної праці задіяних осіб.  

СЕРГІЙ  ІВАХНЕНКОВ,
доктор екон. наук, професор кафедри
фінансів Національного університету

«Києво-Могилянська академія»
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В нашому дослідженні використаємо метод 
конкретних ситуацій (кейсів), на прикладі 
співпраці Національного університету «Киє-
во-Могилянська академія» та ряду компаній-
розробників програмного забезпечення під 
час здійснення навчального процесу у студен-
тів економічних спеціальностей. 

СУТНІСТЬ  «ХМАРНИХ»  ТЕХНОЛОГІЙ 

Незважаючи на те, що деякі українські ав-
тори датують появу самого терміну «хмарні 
обчислення» лише 2006 роком (коли компанія 
Amazon використала відповідний термін), ідея 
використання обчислювальних потужностей 
як загальнодоступної послуги з’явилася що-
найменше шістдесят років тому. Ще у 1961 
році відомий американський науковець Джон 
МакКарті зауважив, що «настане час, коли 
обчислювальні потужності можна буде замов-
ляти та використовувати як і будь-які інші 
комунальні послуги, наприклад послуги теле-
фонного зв’язку» [8]. Втім, знадобилося бага-
то часу (включно з етапами появи персональ-
них комп’ютерів, Інтернету, смартфонів) поки 
цей підхід став повсякденною реальністю. 

Технічні деталі сучасних «хмарних» техно-
логій та базові терміни вже описані в літера-
турі, тому лише коротко нагадаємо, про що 
йдеться. 

Національний інститут стандартів і техно-
логії США (NIST: National Institute of 
Standards and Technology) [10] визначає «хма-
рні» обчислення (cloud computing) як «модель 
для забезпечення повсюдного, зручного та до-
ступного доступу до об’єднаного набору об-
числювальних ресурсів, які можна налаго-
джувати (таких як мережі, сервери, пам'ять, 
програми та служби), та які можуть бути 
швидко надані та використані з мінімальним 
адмініструванням та мінімальною безпосере-
дньою взаємодією з  постачальником послуг». 

З практичної точки зору для осіб, що взає-
модіють з обліково-фінансовими програмно-
апаратними системами (обліковця, управлін-
ця) це може означати можливість доступу за 
допомогою імені користувача, потрібного для 
входу до системи (login) та паролю до спеціа-

лізованого Web-сайту, який представляє со-
бою або точку доступу до комп’ютерної облі-
кової (або ERP) програмної системи, або вла-
сне забезпечує інтерфейс такої системи для 
введення даних та отримання відповідних зві-
тів. Часто (хоча й не завжди) апаратне забез-
печення для такого доступу (комп’ютер, 
смартфон, планшетний комп’ютер) та програ-
мне забезпечення (Інтернет-браузер) можуть 
бути різних типів, головна умова – це можли-
вість зручного перегляду та введення інфор-
мації (бажано, щоб централізоване програмне 
забезпечення автоматично визначало тип 
під’єднаного пристрою і відповідно адаптува-
ло поточний інтерфейс). 

Загалом, якщо покладатися на дослідження 
компанії IDC (www.idc.com), то станом на ли-
стопад 2017 р. в Україні 48 % компаній вико-
ристовували ті або інші «хмарні» послуги (не 
обов’язково ведення бухгалтерського обліку 
або автоматизація бізнес-процесів, це може 
бути й лише мережева корпоративна елект-
ронна пошта, наприклад). В Європі цей пока-
зник сягає 79 %. Такі цифри свідчать про те, 
що наші передбачення двадцятирічної давни-
ни справдилися [1, 2] – із зростанням якості 
каналів зв’язку та поширенням доступу до Ін-
тернет2 – а наразі із поширенням «мобільно-
го» доступу до Інтернету такий доступ може 
охоплювати майже всіх користувачів – значно 
зростає довіра бізнесу до надійності та проду-
ктивності централізованих, зовнішніх стосов-
но підприємства рішень обчислювальної 
структури3. 

 
2 Згідно нашого дослідження, здійсненого наприкін-

ці XX сторіччя, у 1998 році в Україні доступ до Інтер-
нет мали лише один з 500 приватних користувачів, і 
лише 13 % підприємств (за даними по Житомирській 
області) [1, с.354–355] 

3 Втім, основним тут є саме економія витрат на ад-
міністрування інфраструктури. Так, за даними [8], са-
мостійне адміністрування, на-приклад, поштового сер-
веру обійдеться підприємству не менше ніж 1000 дола-
рів США одноразово та 600 доларів щороку (порівняє-
мо з можливими сумами порядку 100 доларів щорічної 
оплати за одну адресу електронної пошти на серверах 
Google або Microsoft) 
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«ХМАРНІ»  ТЕХНОЛОГІЇ  В  ОБЛІКУ 

Одразу зазначимо, що не вважаємо терміни 
«хмарний облік», «хмарна/клауд-комп’ютерна 
форма обліку», «прогресивна форма», які за-
стосовуються різними українськими авторами 
на позначення застосування Інтернет-техно-
логій для віддаленого виконання бухгалтерсь-
ких програм, зберігання облікової інформації 
на віддалених централізованих базах даних 
такими, що мають науково-практичний сенс. 
Подібні облікові технології були описані нами 
у 1999–2001 роках як застосування комп’ю-
терно-комунікаційної форми обліку в умовах 
використання мереж Internet/Intranet/Extranet 
та «мережевих» комп’ютерів (див. [1, с. 352-
359]). При цьому під «мережевими» комп’ю-
терами ми розуміли максимально дешеві об-
числювальні пристрої, задачею яких було б 
забезпечення доступу користувача до центра-
лізованих обчислювальних ресурсів (прототи-
пи сучасних смартфонів та планшетних 
комп’ютерів). При цьому, як правило, вигляд 
інтерфейсів, облікових регістрів (чи загалом 
функціональні можливості) програмних про-
дуктів аж ніяк не змінюються порівняно з ме-
режевими програмними продуктами, що пе-
редбачають окреме встановлення клієнтської 
частини на робочих місцях кінцевих користу-
вачів («традиційні» клієнт-серверні системи). 

ПЕРЕХІД  ДО  «ХМАРНИХ»  ОБЧИСЛЕНЬ  –  
ПРИКЛАД  ПРОГРАМНИХ  ПРОДУКТІВ  КЛАСУ  ERP 

Національний університет «Києво-Моги-
лянська академія» більше 10 років співпрацює 
з компанією «Microsoft»4 та її партнерами з 
питань використання програмних продуктів 
класу ERP в навчальному процесі. Співпраця 
починалася з системи «Microsoft Dynamics 
AX4» (в минулому – данська система 
«Axapta») і була подовжена використанням 
систем «Microsoft Dynamics AX2009» та 
«Microsoft Dynamics AX2012». Наразі 
«Microsoft» пропонує діловим користувачам 
та для використання в навчальному процесі 
багатофункціональну ERP-систему «Microsoft 
Dynamics 365 for Finance and Operations» – 
 

4 Компанія Microsoft (або будь-яка інша згадана у 
статті компанія) не підтримували фінансово або в ін-
ший  спосіб цю статтю. 

програмний продукт, який від початку був 
призначений для роботи за «хмарною» техно-
логією. (Зазначимо, що найближчі конкуренти 
«Microsoft» – компанії «SAP» та «Oracle» та-
кож наразі пропонують «хмарний» підхід до 
надання своїх програмних продуктів). 

Комерційна пропозиція по «хмарній» сис-
темі «Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations» для користувачів на території 
США (з певними скороченнями та адаптова-
ним нами перекладом) виглядає наступним 
чином: фрагмент рисунка з сайту 
https://dynamics.microsoft.com/en-us/pricing/ ада-
птований у липні 2018 р. (табл. 1). 

З наведеного фрагменту рисунку з цього 
сайту може скластися враження, що щомісяч-
на сплата за робоче місце одного бухгалтера 
складатиме від 190 до 210 USD (або ж, в Ук-
раїні, приблизно 5000 грн). Насправді система 
ліцензування є достатньо гнучкою5, і, якщо 
мова йде про робоче місце такого працівника, 
який вводить мінімум фінансової інформації, 
а також отримує доступ лише до певної інфо-
рмації в системі, тоді щомісячна плата може 
складати 50 USD на місяць за одного користу-
вача або навіть менше (8 USD). 

Таким чином, політика з ліцензування для 
«Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations» поділяє користувачів на «повних» 
(full users), чия робота вимагає використання 
всіх функціональних можливостей бізнес-
додатків (прикладами повних користувачів 
можуть бути менеджери з продажу, представ-
ники служби підтримки клієнтів, працівники 
обліково-фінансових служб, внутрішні ауди-
тори і менеджери логістики), та «додаткових» 
(activity та team members), які часто представ-
ляють великий відсоток користувачів в орга-
нізації і можуть використовувати певні дані, 
 

5 Порядок ціноутворення є достатньо складним, і 
залежить від різних факторів – зокрема від використан-
ня конкретних програмних додатків, а також бізнесу 
конкретних клієнтів. Керівництво компанії з ліцензу-
вання станом на лютий 2018 р. має 53 сторінки (знахо-
диться у відкритому доступі – https://mbs.micro-
soft.com/Files/public/365/Dynamics365EnterpriseEditionL
icensingGuide.pdf). 
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Таблиця 1 
ОРІЄНТОВНА  ЦІНОВА  ПРОПОЗИЦІЯ  ПО  СИСТЕМІ  

«MICROSOFT  DYNAMICS  365  FOR  FINANCE  AND  OPERATIONS»6 

№ 
з/п 

Функції 

Варіанти комплектів поставки та ціни 

1. Комплект 
для залучення 

клієнтів 

2. Комплект з 
уніфікації опе-

рацій 

3. Повний ERP-
комплект 

4. Окремі функції, ціни 

115 USD у мі-
сяць за одного 
користувача 

190 USD у мі-
сяць за одного 
користувача 

210 USD у мі-
сяць за одного 
користувача 

Від 40 до 170 USD у місяць 
за одного користувача 

1 
Фінансовий облік та опе-
ративна робота 

– Так Так – 

2 Роздрібна торгівля – Так Так 
Від 170 USD у місяць за од-

ного користувача 

3 
Робота з кадрами/ персо-
налом 

– Так Так 
Від 40 USD у місяць за одно-

го користувача 

4 Продажі Так – Так 
Від 95 USD у місяць за одно-

го користувача 

5 Обслуговування клієнтів Так – Так 
Від 95 USD у місяць за одно-

го користувача 

6 
Автоматизація проектних 
робіт 

Так – Так 
Від 95 USD у місяць за одно-

го користувача 

7 Виїзне обслуговування Так – Так 
Від 95 USD у місяць за одно-

го користувача 

8 Маркетинг Так – Так 
Від 750 USD у місяць за об-
слуговування кожних 10 тис. 

контактів 

9 
Взаємодія з соціальними 
мережами 

Так – Так – 

6 Інформація наведена лише для ознайомлення та є орієнтовною як щодо будь-яких цін, так і назв модулів/робочих місць 
чи підходів до ведення бізнесу. За точною інформацією звертайтеся до компанії «Microsoft» та її партнерів. 

 
що містяться в системі, формувати окремі зві-
ти, виконувати нескладні завдання, такі як ре-
єстрація часу або витрат, а також здійснювати 
оновлення записів (скажімо, по працівниках) – 
або навіть певні складніші функції, але для 
них не треба мати всіх можливостей «повно-
го» користувача. 

Отже, що змінилося в галузі автоматизації 
бізнесу та обліку для партнерів компанії 
«Microsoft» та для її клієнтів порівняно з по-
передніми, «не хмарними», технологіями (зо-
крема технологіями клієнт-сервер)? Наступна 
інформація одержана як з відкритих джерел7, 
так і на підставі співпраці власне з партнера 
 

7 http://www.erpsearch.com/microsoft-operations-erp-
review.php 

ми компанії та роботою з програмним проду-
ктом. 

1. Ключовим питанням є, звичайно, ціноут-
ворення. Від клієнтів не вимагається здійс-
нення одного великого платежу за придбання 
ліцензій на програмне забезпечення, яке вста-
новлюється на комп’ютері (такі платежі для 
систем класу ERP від різних розробників мо-
жуть сягати від десятків тисяч до мільйонів 
доларів). Натомість вводиться щомісячна або-
нплата залежно від кількості користувачів. 
Зауважимо також, що наведені у таблиці 1 ці-
ни є, на загал, застосовними для всього світу. 
Відповідно, партнери «Microsoft» можуть 
встановлювати різні розміри абонплати для 
різних клієнтів лише в певних межах (а також 
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може змінюватися рівень оплати за налаго-
дження і впровадження). 

2. Зберігання даних є централізованим, і 
контролюється, як правило, власне компанією 
«Microsoft» (схема роботи cloud). Місце роз-
ташування основних та резервних копій даних 
може відрізнятися – це можуть бути сервери 
розташовані в різних країнах. Втім, слід за-
значити, що дозволяється зберігання даних та 
виконання алгоритмів на серверах конкретної 
компанії-клієнта; при цьому надається знижка 
щодо розміру абонплати (схема роботи local 
business data). Також була запропонована так 
звана «гібридна» схема роботи, при якій дані 
зберігаються на серверах компанії-клієнта, але 
одночасно синхронізуються з центральним 
сервером «Microsoft»  (схема роботи cloud+ 
edge). Ще одним варіантом взаємодії є розмі-
щення баз даних та програми (так званий «хо-
стинг») на серверах бізнес-партнера «Micro-
soft», який безпосередньо обслуговує клієнта. 

3. Програмісти компаній-партнерів займа-
ються розробкою/модифікацією форм інтер-
фейсів, баз даних та алгоритмів, які необхідні 
для клієнтів, але їхні можливості змінювати 
програмний код, що вже реалізований в сис-
темі, є дещо обмеженими. Якщо зміни в про-
грамі, здійснені для потреб певного клієнта, 
призводять до збоїв у функціонуванні програ-
мної системи, то, як правило, виконується 
програмний код, створений «Microsoft», а не 
програмістами компанії-партнера. При цьому 
компанія «Microsoft» запровадила так звану 
«телеметрію» (telemetry). Це означає, що пев-
на інформація про те, що відбувається на ро-
бочому місці конкретного користувача при 
роботі з програмою, передається до компанії 
«Microsoft» (на загал, це може відбуватися на-
віть при схемі роботи, при якій обліково-
фінансові дані зберігаються на серверах кліє-
нта або фірми-партнера).  

Підсумовуючи, як описані особливості, так 
і опитування, проведене британськими науко-
вцями [9], під час якого вивчалися особливос-
ті використання «хмарних» ERP-систем різ-

них розробників можна зробити наступні ви-
сновки.  

Понад усе, порядок обробки обліково-
фінансової інформації, в «хмарних» системах 
класу ERP не змінюється. Тим не менш, фун-
кції зберігання даних, адміністрування та на-
лагодження і допрограмування в таких систе-
мах виявляються значно більш централізова-
ними порівняно з традиційними системами, а 
використання таких систем кінцевими корис-
тувачами – навпаки, простішим. Фактично, як 
переваги, так і недоліки таких систем випли-
вають саме з цієї їхньої особливості. 

Основною перевагою є те, що підприємства 
можуть суттєво заощадити як на початкових 
ліцензійних платежах, так і на адмініструванні 
та поточному обслуговуванні баз даних. Але 
натомість користувачі мусять прийняти ризи-
ки, пов’язані з: а) меншою гнучкістю впрова-
дження та можливим повільнішим реагуван-
ням розробників на функціональні потреби 
користувачів та б) тим, що питання безпеки та 
зберігання даних також виведені з поза меж 
підприємства та покладаються на сторонню 
організацію.  

Залежність від стороннього постачальника 
тут є вищою, адже як показало опитування 
[9], якщо раніше – без застосування «хмар-
них» технологій – компанії-клієнти могли, 
наприклад, придбати програмний продукт 
класу ERP у одного розробника, замовити по-
слуги з впровадження у спеціалізованої кон-
салтингової фірми та здійснити безпосереднє 
встановлення за допомогою власного ІТ-
відділу, то при застосуванні «хмарних» тех-
нологій такий підхід є фактично неможливим, 
і впровадження здійснюється під щільним ко-
нтролем компанії-розробника на всіх етапах. 

«ХМАРНІ»  ПРОГРАМНІ  ПРОДУКТИ  
ДЛЯ  ВЕДЕННЯ  ОБЛІКУ  В  УКРАЇНІ 

А якою є ситуація в Україні? Які зміни від-
булися в автоматизації бухгалтерського облі-
ку в Україні за останні роки? Чи актуальними 
є «хмарні» технології для автоматизації бізне-
су та обліку?  
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На кафедрі фінансів Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська академія» більше 
10 років триває постійний проект з обстежен-
ня українських підприємств. Це обстеження 
здійснюється за декільками десятками пара-
метрів, і значна частина питань стосуються 
автоматизації обліково-фінансової діяльності. 
Звичайно, є певні обмеження – так, ми не ма-
ємо можливості суворо дотримуватися репре-
зентативності підприємств щодо галузі, геог-
рафічного розташування, розміру чи права 
власності (хоча така інформація збирається і 
може буде включена до аналізу) – зазначимо 
лише, що наше  дослідження не охоплює бан-
ки та бюджетні установи. Зауважимо також, 
що хоча ми іноді не можемо однозначно тлу-

мачити (в статистичному сенсі) певні резуль-
тати нашого кількісного дослідження, все ж 
деякі підсумки, на нашу думку, заслуговують 
на увагу. (До того ж, інші аналогічні дослі-
дження в Україні нам не відомі). 

Ми згрупували результати нашого обсте-
ження щодо того, чи автоматизований бухгал-
терський фінансовий облік на підприємстві у 
два часових періоди по чотири роки – 2010–
2013 та 2014–2017 роки (табл. 2). В межах ко-
жного з часових періодів одне і те саме підп-
риємство включено лише одного разу. Якщо 
одне й те саме підприємство в межах одного й 
того самого чотирирічного параметру обсте-
жувалося декілька разів, то включені лише ре-
зультати останнього в часі дослідження. 

 
Таблиця 2 

ОСНОВНІ  ТЕНДЕНЦІЇ  В  АВТОМАТИЗАЦІЇ   
БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ФІНАНСОВОГО  ОБЛІКУ  В  УКРАЇНІ 

№ 
з/п 

Ступінь автоматизації бухгалтерського фінансово-
го обліку 

Період 

2010-2013 2014-2017 

Кількість 
підприємств

Відсоток 
Кількість 

підприємств 
Відсоток 

1 Бухгалтерський фінансовий облік не автоматизований 9 6.1% 1 1.1% 

2 Автоматизовані окремі ділянки обліку 28 18.9% 22 22.9% 

3 Бухгалтерський фінансовий облік комплексно автома-
тизований 

71 48.0% 56 58.3% 

4 Бухгалтерський фінансовий облік комплексно автома-
тизований в складі автоматизованої системи управлін-
ня підприємством (ERP) 

40 27.0% 17 17.7% 

Разом 148 100% 96 100% 

 
За результатами обстеження, наведеного у 

таблиці, можна стверджувати, що автоматиза-
ція бухгалтерського обліку на підприємствах 
України наразі є типовим явищем, і підприємс-
тва, які не використовують жодні спеціалізова-
ні ІТ інструменти для ведення бухгалтерського 
фінансового обліку зараз фактично відсутні (в 
нашій вибірці за другий період таке підприєм-
ство лише одне). Дослідження показує ще один 
цікавий факт: незважаючи на те, що 9 підпри-
ємств у період з 2010 по 2013 роки зазначили 
свою ситуацію як «облік не автоматизований», 

7 із них вказали, що певна кількість 
комп’ютерів все ж використовується для ве-
дення бухгалтерського обліку. Єдиним логіч-
ним поясненням такої ситуації, на нашу думку, 
могло бути використання на цих підприємст-
вах неліцензійного програмного забезпечення і 
небажання визнавати цей факт при проведенні 
наукового дослідження. Отже, другим очевид-
ним (проте побічним) висновком є те, що кіль-
кість підприємств, що використовують неліце-
нзійне програмне забезпечення, також скоро-
тилася до несуттєвих величин. 
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Слід зауважити, що ERP–системи, зокрема 
від «Microsoft», а також від компаній «SAP» 
та «Oracle» та інших розробників призначені 
для великих та середніх за розміром підпри-
ємств, зокрема міжнародних корпорацій з ви-
соким рівнем автоматизації бізнес-процесів. 
Однак, на підставі таблиці можна зробити ви-
сновок, що переважна більшість українських 
підприємств надає перевагу комплексній ав-
томатизації саме бухгалтерського фінансового 
обліку, а частка підприємств, які застосову-
ють ERP-системи і здійснюють автоматизацію 
фінансового обліку як їх складову, не пере-
вищує 20 відсотків.  

Достатньо несподіваними виявилися ре-
зультати обстеження на предмет того, які саме 
програмні продукти використовуються на ук-
раїнських підприємствах для ведення бухгал-
терського фінансового обліку і які тенденції 
тут помітні. 92 підприємства з 148 у періоді 
2010-2013 рр. використовували програмні 
продукти компанії «1С» різних версій, що 
складало 62.2%. При цьому у періоді 2014-
2017 рр. відсоток підприємств в дослідженні, 
які використовують програмні продукти ком-
панії «1С» зріс, і склав 71.9 % (або в абсолют-
ному значенні – 69 підприємств з 96 обстеже-
них). Відповідно, ані Указ Президента Украї-
ни від 15 травня 2017 року № 133/2017, яким 
були введені окремі санкції проти компанії 
«1С»8, ані сам факт використання програмно-
го забезпечення, платформа якого була розро-
блена в Росії, не спричинилися до падіння йо-
го популярності в Україні. 

З’ясування причин такої ситуації не є пре-
дметом цієї статті. Нас цікавить лише питання 
використання програмного продукту для ве-
дення бухгалтерського обліку і при цьому 
принцип використання такого програмного 
забезпечення як сервісу. Зазначимо, що сама 
компанія «1С» (www.1c.ru) не пропонує для 

 
8 З 2017 року викладання програмних продуктів 

компанії «1С» у НаУКМА припинене. 

продажу свої програмні продукти як сервіс на 
передплатній основі. Однак, на початковій 
сторінці веб-сайту компанії міститься поси-
лання на послуги партнерів компанії, які такі 
послуги пропонують. В Україні також є вели-
ка кількість пропозицій з ведення обліку в 
програмних продуктах «1С» «в хмарі». Зва-
жаючи на велику кількість таких пропозицій9, 
ми не будемо наводити тут назви конкретних 
українських провайдерів, але абонплата за од-
ного користувача на місяць може складати від 
350–600 грн. на місяць. (Одноразова вартість 
ліцензії за одне робоче місце при традиційній 
схемі організації роботи може складати від 3 
тис.грн). 

З функціональної точки зору користувачам 
надається віддалений доступ до програмного 
продукту «1С: Підприємство 8», який викону-
ється на комп’ютері постачальника таких пос-
луг, при цьому облікові дані також зберіга-
ються на комп’ютері постачальника. Інстру-
менти забезпечення доступу користувачів 
можуть бути різними, зокрема може викорис-
товуватися «віддалений робочий стіл» (remote 
desktop) операційної системи Windows. (Зага-
лом, за допомогою подібних інструментів 
будь-хто може організувати віддалену роботу 
з комп’ютером, який знаходиться в іншому 
місці). 

Однак по суті – це той самий програмний 
продукт, який можливо придбати окремо і 
встановити на власному комп’ютері або у 
власній локальній комп’ютерній мережі. При 
цьому завдання облікових працівників не змі-
нюється – це спільна децентралізована робота 
з єдиним обліковим регістром комп’ютерно-
комунікаційної форми – централізованою ба-
зою даних. Отже, концепція такої автоматиза-
ції побудована на змінах лише в організації 
 

9 За підсумками опитувань практиків, кількість ко-
ристувачів «хмарного» способу роботи з програмним 
забезпеченням «1С» в Україні за станом на 2018 р. поки 
що не перевищує 10 % від загальної кількості ліцензо-
ваних робочих місць. 
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обліку – зниженні сукупної вартості володін-
ня комп’ютером за рахунок віртуалізації біз-
нес-функцій при використанні нових техноло-
гій і програмного продукту. Відповідно, мова 
йде лише про відмінності в організації роботи 
з програмним продуктом, а не про те, що фун-
кції програмного продукту або форма і вигляд 
облікових регістрів змінилися.  

Якщо вважати ERP-системи такими, що 
призначені для автоматизації бізнесу та обліку 
на великих та середніх за розміром підприєм-
ствах, а програмні продукти компанії «1С» – 
такими, що є достатньо універсальними і мо-
жуть бути використані на різних за розміром 
підприємствах для автоматизації різних функ-
цій (насамперед бухгалтерський облік; хоча 
існують й EPR-конфігурації), то викладення 
буде неповним, якщо не згадати програмне 
забезпечення, призначене для малого бізнесу. 
Таке програмне забезпечення було популяр-
ним в Україні у 90-х роках минулого століття, 
коштувало декілька десятків доларів за ліцен-
зію і дозволяло автоматизувати облік підпри-
ємств, які не потребували складних схем до-
кументообігу, складного аналітичного або ва-
лютного обліку або ж автоматизації бізнес-
процесів.  

В умовах України ми можемо рекоменду-
вати використання «хмарних» програмних 
продуктів для ведення бухгалтерського обліку 
якраз для підприємств малого бізнесу, оскіль-
ки такі підприємства мають деякі характерис-
тики, що роблять використання таких програ-
мних продуктів доцільним, а саме: 

– неможливість витрачати великі кошти на 
придбання та обслуговування традиційного 
облікового програмного забезпечення – від-
повідно великого значення набуває невеликий 
розмір щомісячної плати за обслуговування 
порівняно з вартістю ліцензованого програм-
ного продукту; 

– менша потреба в автоматизації особливих 
бізнес-процесів, які можуть складати основну 
конкурентну перевагу підприємства (як пра-

вило, ділова активність тут контролюється 
безпосередньо власником/керівником підпри-
ємства, і ІТ для контролю бізнесу не потріб-
ні); 

– оскільки малі підприємства, як правило, 
не можуть дозволити собі мати в штаті систе-
много адміністратора, то централізоване збе-
рігання даних, їх централізоване резервне ко-
піювання та регулярне оновлення алгоритмів 
програми відповідно до змін у чинному зако-
нодавстві, що здійснюються постачальником 
послуг, можуть розглядатися підприємством 
як більш надійні, ніж такі, що здійснюються, 
наприклад, бухгалтером (який може мати не-
достатню для цього кваліфікацію). 

Наведемо приклад повністю «хмарного» 
українського програмного продукту, (також 
використовується в навчальному процесі 
НаУКМА). Так, українська компанія «Облік 
Saas» (ioblik.com) пропонує малим підприємс-
твам, що ще не досягли однієї тисячі записів в 
обліковій базі даних та мають лише одного 
користувача, використовувати свій програм-
ний продукт, який має функціональні можли-
вості щодо реєстрації господарських операцій, 
аналітичного обліку, формування звітності 
(що можна порівняти з такими, що мали про-
грамні продукти «1С: Бухгалтерія 6» та 
«1С:Підприємство 7») взагалі безкоштовно. 
Після перевищення ліміту в одну тисячу запи-
сів абонплата складатиме 300 грн. на місяць за 
одне робоче місце.  

Базовий програмний продукт «Облік Saas» 
є універсальним. Однак, практика роботи 
компанії на українському ринку показала, що 
є окремі галузі, де його використання вияви-
лося особливо актуальним. Наприклад, В 
2016 р. в Україні було оголошено реформу 
житлово-комунального господарства, в рам-
ках якої кожне об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку (ОСББ) зобов’язане 
сформувати свою облікову політику, вести 
бухгалтерський облік і складати обов'язкову 
звітність. В цьому зв’язку було розроблено 
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спеціалізоване рішення «Облік SaaS: Облік в 
ЖКГ та ОСББ онлайн» для ведення бухгал-
терського обліку керуючими компаніями або 
ОСББ. Конфігурація ЖКГ-ОСББ для України 
дозволяє вести облік банківських і касових 
операцій; генерувати й надсилати рахунки на 
оплату житлово-комунальних послуг; вести 

облік субсидій і пільг; реєструвати операції за 
взаєморозрахунками з бюджетом по компен-
сації пільг і субсидій; формувати кошторис й 
розраховувати внески; реєструвати показання 
лічильників; вести взаєморозрахунки з поста-
чальниками товарів і послуг; формувати акти 
виконаних робіт тощо. 

    
ВИСНОВКИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  ПОДАЛЬШИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

У 2001 році ми писали, що використання «мережевих» комп’ютерів для роботи з Internet в 
Україні не є реальним через відсутність розвинутої інфраструктури послуг Internet та поганої 
якості ліній зв’язку, а реальний перехід підприємств на використання мережевих 
комп’ютерів при створенні локальних мереж може початися тільки при наявності потужних 
програмних продуктів, що здатні працювати, використовуючи Інтернет-стандарти передачі 
даних [1]. Ми також зазначали, що такі програмні продукти можуть з’явитися шляхом пере-
несення існуючого програмного забезпечення на мову програмування Java, і що для україн-
ського ринку сигналом до початку масового впровадження такої схеми роботи може бути 
створення Інтернет-версій найпоширеніших бухгалтерських і офісних програм (таких як 
“1С:Бухгалтерия”, Microsoft Office)». Наше передбачення виявилося точним. Багато розроб-
ників (з названих тоді – і компанія «1С», і компанія «Microsoft» та їхні партнери), запропону-
вали і почали продаж та обслуговування своїх програмних продуктів за схемою «програмний 
продукт як послуга». 

Використання програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку «в хмарі» 
не змінює ані принципів бухгалтерського обліку та підходів до його ведення, ані форм облі-
кових регістрів чи функцій програмного забезпечення саме по собі, тому вибудовувати нові 
теоретичні конструкції в бухгалтерському обліку недоцільно. Зміни відбуваються насамперед 
в бізнес-моделі взаємодії з постачальником програмного забезпечення (завжди) та в місці 
збереження даних, безпосереднього виконання програмного забезпечення та організації ад-
міністрування даних і програм (в більшості випадків).  

Не можна стверджувати, що на українському ринку використання обліково-фінансового 
програмного забезпечення «в хмарі» наразі є поширеним. Причини такої ситуації потребують 
подальшого дослідження, але можна припустити, що підприємства незадоволені меншою 
гнучкістю впровадження, повільнішим реагуванням розробників на функціональні потреби 
користувачів, а також побоюваннями щодо того, що питання безпеки та зберігання чутливих 
обліково-фінансових даних підприємства покладаються на сторонні організації.  

В майбутньому, з розвитком економіки та ринків, зміцненням правових механізмів, в Ук-
раїні можна очікувати зростання частки підприємств (насамперед малого бізнесу), які будуть 
застосовувати обліково-фінансове (і не тільки) програмне забезпечення в «хмарі» – як послу-
гу. Про це може свідчити досвід провідного світового виробника облікового програмного за-
безпечення для малого бізнесу – американської компанії «Intuit» з програмним продуктом 
«QuickBooks». Цей програмний продукт є фактично монополістом на північноамерикансько-
му ринку (80% малих підприємств США використовують саме його [7]). Наразі на ринку 
США ще можливо придбати копію програмного продукту для роботи на локальному 
комп’ютері, але на міжнародних ринках це програмне забезпечення пропонується на сьогодні 
вже лише як сервіс (послуга). 
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Целью статьи является выяснить сущность и значение внедрения «облачных» техноло-

гий для ведения и организации бухгалтерского учета, а также подходы и приемы работы на 
рынке производителей программного обеспечения программных продуктов для автомати-
зации хозяйственной деятельности предприятий и учета.  

Ключевые слова: «облачные» технологии, автоматизация бухгалтерского учета, 
ERP-системы, организация бухгалтерского учета. 

 
The purpose of the article is to find out the essence and meaning of the implementation of 

‘cloud’ technologies for business management and for organization of accounting, as well as ap-
proaches and business models of business and accounting software products developers. 

Keywords: cloud technologies, accounting automation, ERP-systems, organization of ac-
counting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


