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Закінчення табл. 2

Шифр
витрат Найменування статей витрат План, грн Факт, грн Відхилення,

грн

9120 Обов’язкове страхування майна 4300,00 3359,80 – 940,20
9121 Цехові канцелярські 1300,00 607,58 692,42
9122 Податок на землю 110100,00 109054,00 – 1046,00
9123 Інші витрати 1000,00 — – 1000,00
Обороти за статтями бюджету: 1693900,00 2044139,34 351624,18

Отже, наведений порядок аналізу бюджету загальновиробни-
чих витрат в автоматизованій комп’ютерній ІС бухгалтерського
обліку за допомогою програмного продукту 1С вирішує питання
щодо організації обліку та контролю непрямих витрат промисло-
вих підприємств, в тому числі підприємств приладобудування.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Виокремлено загальні недоліки бухгалтерських програмних
продуктів. Запропоновані концептуальні підходи щодо покра-
щення бухгалтерських програм на користь їх користувачів.

Підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи та ме-
неджменту на підприємстві забезпечується вдосконаленням про-
цесу використання засобів інформатизації та автоматизації докуме-
нтообігу, що дають змогу оперативно формувати та накопичувати
відповідні бази даних про фінансово-господарську діяльність під-
приємства та використовувати їх для формування, редагування і
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друку вихідних документів, бухгалтерської звітності, підвищувати
ефективність проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Розробляючи та впроваджуючи програмне забезпечення, по-
трібно враховувати його відповідні технічні, комерційні та ерго-
номічні характеристики.

До технічних характеристик відносять:
1) невибагливість комп’ютерних систем; 2) швидкість виконання

поставлених завдань; 3) можливість редагування форм фінансової
та управлінської звітності залежно від змін на законодавчому рівні,
від потреб управління підприємством; 4) експорт та імпорт бази да-
них і можливість використання інформації за допомогою іншого
програмного забезпечення; 5) обмін інформацією через мережу; 6)
надійний захист і збереження інформації та забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства; 7) можливість поновлювати версію.

До комерційних характеристик відносять: 1) ціну програми; 2)
документацію; 3) супровід програмного забезпечення (навчання,
консультації, після реалізаційний сервіс).

Ергономічні вимоги до бухгалтерських програм мають задоволь-
нити характеристики щодо зручності у користуванні програмою, ре-
левантності, транспорентності та позитивного сприйняття інформації.

Вивчаючи бухгалтерські програми, слід відмітити, що в 1С є
досить багато конкурентів на ринку надання таких послуг, а саме
Парус, Галактика, БЕСТ, ІнфоБухгалтер, Турбо Бухгалтер, Оме-
га, Компас, Контур та інші.

Визначаючи значимість інформаційного забезпечення обліко-
во-аналітичної роботи, варто відмітити, що існуючі програмні
продукти досить часто критикують, проте всі ними користуються
або намагаються користуватися. Це можна сказати і про програ-
мні продукти як Біла Гейтса, так і Бориса Нуралієва.

Якщо ж оцінювати «1С: Бухгалтерію» об’єктивно, то слід від-
мітити, що неправильно давати оцінну характеристику даній про-
грамі без ув’язки з особливостями конкретного підприємства.
Для одних підприємств 1С є ідеальним варіантом, що повністю
задовольняє їх вимоги, що пред’являються до автоматизації бух-
галтерського обліку. А для інших – дана програма не підходить,
оскільки не здатна повною мірою вирішити поставлені перед нею
завдання. Не змінюючи значимості 1С: Бухгалтерії, слід визнати,
що сама концепція цього програмного продукту полягає у тому,
щоб задовольнити лише основні потреби бухгалтера. У той час,
як сучасні продукти, наприклад Microsoft Office, Fine Reader й інші,
на кожному кроці буквально нав’язують свої послуги, прагнуть пе-
редбачити бажання користувача, то в 1С з цим дещо складніше.
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Досить складно побудований конфігуратор даної програми,
що потребує спеціальної підготовки, або ж краще постійного су-
проводження спеціалістів – франчайз-компаній. На сьогодні в 1С
застосовується табличний спосіб введення інформації, який має
недоліки щодо швидкості введення інформації в комп’ютер за
рахунок значної кількості натиснень клавіш, а це свідчить про
добрі наміри, щодо кількості інформації, але недосконалий інтер-
фейс введення такої інформації. Іншими словами, програми під
Windows в основному не розраховані на великий документообіг.

Звичайно, що великим плюсом є можливість доопрацювання
конфігурацій під потреби конкретного підприємства. Проте, для
цього необхідно витратити багато сил, часу і засобів. Але до-
опрацювання не вирішує проблеми, а лише їх нівелює.

Як альтернативу подальшої концепції 1С, можна запропону-
вати ідею відмови або значного обмеження використання вбудо-
ваної мови конфігурації. Краще, на наш погляд, передбачати ши-
рший діапазон налаштувань для користувача, який є добрим
фахівцем з бухгалтерського обліку і в достатній мірі обізнаний з
використанням комп’ютерної техніки шляхом діалогового режи-
му. А більш суттєві  зміни в програмі здійснювати централізова-
но лише в декількох центрах, і доставляти замовникові відкорек-
товану версію, використовуючи сучасні можливості зв’язку і
Інтернету. Це повинно значно спростити перехід на оновлені вер-
сії програм, поліпшити якість і понизити вартість доопрацювань.
Основний дохід при такій системі можна отримувати лише від
доопрацювання програми для конкретного замовника і навчання
облікових працівників користуватись продуктами фірми 1С.

Використовуючи програму 1С при проведенні зовнішнього і
внутрішнього аудиту на підприємстві, при наявності значної кілько-
сті субконто (якщо в списку більше 1000 об’єктів) слід визнати, що
1С: Бухгалтерія не досить добре працює зі списками. По специфіці
облікової роботи розрахунки з постачальниками і покупцями здійс-
нюється на різних робочих місцях, а саме, один працівник бухгал-
терії виписує рахунок, інший формує банківські документи, прибут-
кові та видаткові накладні, що призводить до включення у список
декількох однакових рядків, що відрізняються лише числом, лапка-
ми, скороченнями тощо. Це зумовлено тим, що при включенні в
список нового контрагенту не пропонується користувачеві інфор-
мація про наявність уже існуючих подібних найменувань

Слід відмітити і про використання програмної мови написання
форм бухгалтерського обліку, що для бухгалтерської програми є
незвичайною, оскільки її зміст та обмеженні можливості засвід-
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чують, що не кожен кваліфікований програміст здатний освоїти усі
її премудрощі, а тим більше вирішити нестандартне завдання бух-
галтера, навіть те, що легко вирішується за допомогою Visual FoxPro.

Використання типової конфігурації суттєво відрізняється від
нетипової, оскільки для типової можна задіяти стандартну під-
тримку. Проте, якщо до конфігурації внесені суттєві зміни, що
враховують специфіку підприємства, то варіант із стандартною
технічною підтримкою практично відпадає. Це є одним із недолі-
ків програми щодо її використання на великих підприємствах,
оскільки це значно піднімає сукупну вартість програмного обслу-
говування або ж виникає необхідність у власній групі підтримки,
яка повинна самостійно відстежувати всі зміни вітчизняного за-
конодавства. Тому «... і спрямовуються ціни на так зване «налаш-
тування» 1С: Бухгалтерії у далеку височінь».

Той, хто замислюється над впровадженням останніх версій
1С, повинен чітко усвідомлювати, що через певний період, йому
прийдеться обов’язково переходити на нову версію, оскільки по-
передня перестане супроводжуватися технічною підтримкою.
Тому, щоб розраховувати бюджет на придбання та використання
бухгалтерської програми, потрібно враховувати і той факт, наскіль-
ки швидко буде запроваджено нову версію. Політика фірми 1С
побудована на тому, що вартість самої програми повинна склада-
ти 14 % від вартості робіт з її впровадження і супроводження. Та-
кий підхід дає підстави користувачу задуматися над досить добре
впровадженою маркетинговою розробкою 1С.

Н. П. Букреєва, аспірант,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Тези висвітлюють проблеми та шляхи вдосконалення обліку
із застосуванням інформаційних технологій щодо відобра-
ження зовнішньо-економічних операцій при виробничо-госпо-
дарській діяльності підприємства. В результаті проведеного
дослідження автором висвітлено проблематику відображення
первинних даних у обліку за допомогою програмного забезпечен-
ня з врахуванням вимог з боку переліку контролюючих органів.

Важливою проблемою при операціях ЗЕД є ефективне забез-
печення інформаційними технологіями господарських процесів,
які для якісного управління підприємницькою діяльністю мають




