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АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Задачі обліку і управління залежать від діяльності підпри-
ємства, галузі, специфіки продукції або послуг, що надаються,
розміру і структури підприємства тощо. Тому програмне за-
безпечен-ня для ведення обліку повинне враховувати ці особ-
ливості, що у більшості випадків, потребує відповідного дона-
лаштування. Питанням організації обліку в умовах застосу-
вання сучасних інформаційних технологій присвячені праці
Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, С.В. Іваненко та інших.
Проте й досі залишається проблемним питання вибору про-
грамного забезпечення для бухгалтерів підприємств малого та
середнього бізнесу відповідно до специфіки діяльності їх під-
приємств [3, с. 1].

На вітчизняному ринку програмного забезпечення доміну-
ють чотири корпорації: «Галактика Україна», «1С:», «Парус
Україна» та «Інтелект-Сервіс», які постійно вдосконалюють
програмні продукти, роблячи їх усе більше доступними й ефе-
ктивними для автоматизації підприємств. Прагнучи до успіш-
нішого просування власної продукції на інформаційному рин-
ку України, кожна з корпорацій пропонує комплекс як універ-
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сальних, так і спеціалізованих програмних продуктів з автома-
тизації діяльності підприємств взагалі та обліку, зокрема. Крім
того, конкретні реалізації таких продуктів істотно відрізняють-
ся один від одного кількістю розв’язуваних завдань, способами
їхнього рішення, механізмами настроювання на специфіку
конкретних підприємств, охопленням галузевих особливостей
видів виробництв тощо.

Програмні рішення корпорації «1С:» на сьогодні є найпопу-
лярнішими на терені країн СНД і Балтії засобом автоматизації
управління в організаціях усіх галузей і форм власності, оскі-
льки від самого початку розробки були орієнтовані, в першу
чергу, на малий і середній бізнес (що переважає у країнах зі
слабкою економікою). Особливістю побудови системи «Па-
рус» є її модулювання, тобто розподіл системи на окремі взає-
мозалежні модулі для рішення певного класу задач. Основні
модулі системи: «Адміністратор», «Бухгалтерія», «Реалізація й
склад», «Заробітна плата», «Персонал», «Менеджмент» і «Ма-
ркетинг» [2, с. 2].

В останні роки корпорація «Парус» відійшла від вирішення
тільки лише облікових задач і створила технологію комплексної
автоматизації управління підприємством, що вирішує завдання
поточного й оперативного планування, управління дебіторсько-
кредиторською заборгованістю та фінансовими ресурсами під-
приємства та інші. Також пропонує правову підтримку бізнесу у
вигляді інформаційно-аналітичної системи «Парус-Консультант».
У цілому програмні продукти корпорації «Парус» успішно кон-
курують з аналогічними продуктами компанії «1С:» за рахунок
своєї дешевизни й простоти реалізації [2, с. 4].

Компанія «Інтелект-Сервіс» пропонує користувачам програм-
не рішення «ІС-ПРО», що автоматизує ведення оперативного,
бухгалтерського й управлінського обліку. В свою чергу, бухгал-
терський облік може вестися як паралельно з оперативним, так і в
автономному режимі. А незалежне ведення оперативного й бух-
галтерського обліку на підставі одних і тих самих документів до-
зволяє раціонально розподілити облікові функції між персоналом
підприємства, що значно підвищує ефективність їх роботи. Облік
може вестися від імені будь-якої кількості юридично незалежних
підприємств [4, с. 2].

Важливим етапом функціонування будь-якого підприємства є
надання звітності в органи державної й місцевої влади про ре-
зультати своєї діяльності. В Україні функціонує електронна сис-
тема надання звітності, як альтернатива звичайної форми надання



376

звітності. Ця система функціонує при наданні звітності в держав-
ні податкові органи з використанням захищеного Інтернет-зв’яз-
ку. Згідно з проектом закону України від 17.06.2013 №2306а
«Про електронну комерцію» [1] зменшення паперового докумен-
тообігу, внісши зміни до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», згідно з якими електронні документі
зможуть визнаватися первинними.

Отже, використання сучасних інформаційних технологій в
обліку істотно полегшує працю бухгалтера, позбавляючи його
рутинної роботи, підвищує оперативність і точність обліково-
аналітичної інформації. При виборі програмного забезпечен-
ня доцільно зосередитися на можливостях повного задово-
лення всіх потреб обліку підприємства. Важливо також, щоб
ПЗ не потребувало значних витрат на придбання та експлуа-
тацію, не вимагало від бухгалтера специфічних навичок про-
грамування. Тільки за таких умов можна максимізувати ефек-
тивність і ведення облікової діяльності, що безумовно є
необхідним кроком на шляху до розвитку і процвітання під-
приємства [3, с. 5].
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