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технологій у митних органах. 
Висновки ефективне функціонування митної системи можливе лише за умови 

використання передових інформаційних технологій, що базуються на сучасній 
комп'ютерній техніці. Вдосконалення митної системи на базі інформаційних митних 
технологій сприяє формуванню нової сучасної митниці. Отже, перш за все потрібно 
вдосконалювати сучасні новітні інформаційні технології, які повинні забезпечити, з 
одного боку, зменшення втручання працівників митних органів, з іншого, гарантувати 
належний рівень податкової дисципліни платників податків.  

Введення системи впровадження міжнародного досвіду у сфері митних 
інновацій дасть можливість підвищити ефективність діяльності митних органів 
України. Жодну митну систему світу не можна уявити без злагодженої інформаційної 
системи контролю та ведення митних операцій. 

 
Література: 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 

10020805/ informatika/informatsiyni_resursi_organizatsiyi 2. Пашко П. В. Митна безпека 
(теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія / П. В. Пашко. – Одеса : Пласке, 
2009. – 628 с., іл. 3.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Електронна_митниця 4. Пашко П. В. Митні інформаційні технології: Навчальний посібник.- 
К.: 2011. С. 391. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/ 
20100916/gu_brechko.htm 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://westudents.com.ua/glavy/ 27748-1410-shlyah-nformatsynih-tehnology-vd-e-Customs-do-i-
Customs.html 7. Актуальні питання теорії та практики митної справи : монографія; за заг. ред. 
І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП  Мельник  А.А., 2013. – 428 с. 
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Будь-яке сучасне підприємство потребує автоматизації обліку. Це 
супроводжується зменшенням витрат, економією часу, та швидким і своєчасним 
прийняттям управлінських рішень.  При ефективному обліку значно підвищиться 
повнота і динамічність облікової інформації. Це обумовлює необхідність її 
автоматизації, та призводить до збільшення ефективності виробництва. На сучасному 
ринку програмного забезпечення існує багато продуктів для автоматизації обліку та 
управління. Тому перед підприємством постає питання обрати саме той продукт 
котрий задовольнить індивідуальні потреби та вимоги. 

Вагомий внесок у дослідження системи інформаційного забезпечення 
управління та автоматизації обліку на підприємстві малого та середнього бізнесу 
зробили такі науковці Ф.Ф. Бутинець[1], М.Є. Врублевський, Ф.Ф. Давидюк, 
О.С. Івахненко[1], М.Д. Корінько, М.М. Семеренко [2], О.В. Ластовецького, 
О.В. Садовської, С.В. Сковородько, О.К. Фокін [2], М.Г. Чумаченко та ін. В їх 
роботах обґрунтована методика формування достовірного та вчасного обліково-
аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень; розглянуто значення 
інформації, яка є основною для характеристики процесів діяльності підприємств, для 
управління ними і контролю за використанням виробничих ресурсів. Проте  питання 
вибору програмного забезпечення для бухгалтерського обліку на підприємстві 
залишається не в повній мірі вирішеним та потребує подальших досліджень. 

http://pidruchniki.com/%2010020805/%20informatika/informatsiyni_resursi_organizatsiyi
http://pidruchniki.com/%2010020805/%20informatika/informatsiyni_resursi_organizatsiyi
http://pidruchniki.com/%2010020805/%20informatika/informatsiyni_resursi_organizatsiyi
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://www.confcontact.com/%2020100916/gu_brechko.htm
http://www.confcontact.com/%2020100916/gu_brechko.htm
http://www.confcontact.com/%2020100916/gu_brechko.htm
http://westudents.com.ua/glavy/%2027748-1410-shlyah-nformatsynih-tehnology-vd-e-Customs-do-i-Customs.html
http://westudents.com.ua/glavy/%2027748-1410-shlyah-nformatsynih-tehnology-vd-e-Customs-do-i-Customs.html
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Метою даної роботи є аналіз проблем вибору програмного забезпечення 
бухгалтерського обліку для підприємств.  

На даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні і спеціальні 
аналітичні програми, що використовуються в окремих галузях економіки. Більшість 
користувачів надають перевагу універсальним комп'ютерним програмам внаслідок їх 
достатньо легкого налаштування та адаптації до особливостей бухгалтерського обліку 
в різних галузях.  

На кожному підприємстві своя індивідуальна організація бухгалтерського 
обліку, тому обрати програмне забезпечення яке підходило б ідеально для вашого 
підприємства дуже складно. На ринку програмних продуктів представлений спектр 
програм,  серед яких найпоширенішими є: 

– ―1С: Підприємство‖ – 7 і 8 версія; 
– ―Акцент-бухгалтерія‖; 
– ―Парус – Підприємство‖; 
– ―Бест Звіт Плюс‖. 
Кожне підприємство може обрати програмний продукт для автоматизації 

обліку відповідно до своїх особливостей ведення діяльності та особливостей ведення 
бухгалтерського обліку. Характеристика кожної програми наведено в табл. 1.  

 

Таблиця 1. Характеристика програмного забезпечення для управління обліком 
Програмний 

продукт 
Підрозділи Опис продукту 

Ціна, 
грн. 

―1
С

: 
П

ід
п

р
и

єм
ст

в
о
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–
 7

 і
 8
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ер

сі
я
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Версія “1С: 
Підприємство 7.7”: 
1С: Бухгалтерія; 

―1С:Бухгалтерія 8 для України‖ призначена для 
автоматизації бухгалтерського й податкового 
обліку, включаючи підготовку обов'язкової 
(регламентованої) звітності, в організаціях, що 
здійснюють які-небудь види комерційної 
діяльності: оптову й роздрібну торгівлю, 
комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), 
надання послуг, виробництво і т.д. 
Бухгалтерський і податковий облік ведеться 
відповідно до чинного законодавства України. 
―1С:Бухгалтерія 8 для України‖ забезпечує 
рішення всіх завдань, які виникають перед 
бухгалтерською службою підприємства, якщо 
бухгалтерська служба повністю відповідає за 
облік на підприємстві, включаючи, наприклад, 
виписку первинних документів, облік продажів і 
т.д. 

810-
33120 

1С: Торгівля і Склад; 
1С: Зарплата і кадри. 
Версія “1С: 
Підприємство 8.0” 
1С: Бухгалтерія 8.0; 
1С:Управління 
торгівлею 8.0; 
1С: Зарплата і 
управління 
персоналом 8.0. 

А
к
ц

ен
т-

б
у
х
га

л
те

р
ія

 
 

Версія 6.0 та 7.0  Універсальна автоматизована програма для 
ведення бухгалтерського, управлінського та 
фінансового обліку на підприємствах. В програмі 
реалізована загальноприйнята методика 
бухгалтерського фінансового та податкового 
обліку, яка підтримує НСБО. 
Програма базується на вирішення таких питань 
як:  
 нарахування та виплата зарплати; 
 автоматизований розрахунок різних видів 
нарахувань і стягнень; 
 облік необоротних активів та балансової 
вартості основних засобів; 
 облік валових доходів та витрат; 
 розрахунки з бюджетом; 
 розрахунки з підзвітними особами; 
 розрахунки з постачальниками та покупцями; 
 облік банківських та касових операцій; 
 можливість формування, зберігання та друку 
всіх необхідних документів. 

100-
2760 

П а р у с  – П і д п р и є м с т в о
 

―Парус- Повнофункціональна система, що дозволяє 720-
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Програмний 
продукт 

Підрозділи Опис продукту 
Ціна, 
грн. 

Адміністратор‖;  автоматизувати всі облікові й управлінські 
завдання, характерні для підприємств малого і 
середнього бізнесу. У її складі тепер десять 
модулів. 
У кожному модулі комплексу передбачено 
формування ряду звітів, як регламентних 
затвердженої форми, так і звітів, що забезпечують 
розширені можливості користувача аналізу 
облікових даних. 

1260 
―Парус-Бухгалтерія‖;  
―Парус-Реалізація і 
Склад 
―Парус-Заробітна 
плата‖;  
―Парус-Персонал‖;  
―Парус-Менеджмент і 
Маркетинг‖ (CRM-
модуль); 
―Парус-Консолідація‖;  
―Парус-Ресторан‖;  
―Парус-Готель‖;  
―Парус-Лікувальна 
установа‖.  

Б
ес

т 
З

в
іт

 П
л
ю

с
 

 Програмний комплекс призначений для 
автоматизації процесів роботи зі звітною 
документацією встановленого зразка. Він 
забезпечує організацію електронного 
документообігу у всіх без винятку суб'єктів 
господарювання будь-якої форми власності та 
джерел фінансування або між ними та 
державними контролюючими органами, подача 
звітності яким передбачена чинним 
законодавством. 
Функціональні можливості програмного 
забезпечення: 
 формування картки установи;  
 формування та ведення реєстру форм (бланків) 
звітних документів; 
 формування звітних документів із 
використанням різноманітних функцій контролю; 
 імпорт інформації зі встановлених на 
підприємстві автоматизованих систем 
бухгалтерського обліку та управління 
виробництвом; 
 формування пакетів звітності в електронному 
вигляді електронною поштою із застосуванням 
криптографічного захисту.  

210-
594 

Джерело: сформовано авторами на основі даних [3-6]. 

 

Стосовно розглянутих програм, «1С» та «Акцент Бухгалтерія» мають 

можливість пристосування за допомогою «Конфігуратора» до особливостей обліку 

конкретного підприємства. Це дає змогу забезпечити повну комп‘ютеризацію обліку і 

максимізувати додаткові налаштування. 

Проте недоліком даних програм є необхідність купівлі ще й головної програми, 

що значно збільшує вартість придбаного програмного забезпечення. «1С» має високу 

ціну та специфічні вимоги до працівника, він повинен мати спеціальні навички для 

роботи з програмою. Програми «1С» та «Акцент-бухгалтерія» є 

багатофункціональними і найкраще пристосуються до великого підприємства. 

«Парус-бухгалтерія» дозволяє автоматизувати всі облікові й управлінські 

завдання, характерні для підприємств малого і середнього бізнесу. Розбиття на модулі 

дозволить керівнику уникнути зайвих функцій програми і мінімізувати час для 

знайомства с нею. Недоліком є нагромаджений інтерфейс, нераціональна схема 

розбивки вікон на зони і порядок заповнення інформації по зонах. Але вона легко 

вирішує всі основні функції автоматизації бухгалтерського обліку.  

Програмний комплекс «Бест Звіт Плюс» призначений для  роботи зі звітною 
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документацією встановленого зразка. Він забезпечує організацію електронного 

документообігу між всіма суб'єктами господарювання будь-якої форми власності та 

державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним 

законодавством.  Ця програма є більше додатковою ніж основною, вона не містить 

всіх бухгалтерських операцій необхідних для автоматизації. 

Розглянуті основні комерційні програмні пакети мають свої особливості та 

відмінності при веденні бухгалтерського обліку. Програми допоможуть збільшити 

ефективність виробництва, та оптимізувати процес бухгалтерського обліку. Але 

якщо, є можливість, то  найкращим варіантом буде розробка власного програмного 

забезпечення. Воно буде адаптовано лише під ваше підприємство та виконуватиме всі 

необхідні вам питання. 
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