
65% 

7% 

6% 
3% 2% 

1С БЕСТ Інфо-бухгалтер Парус Галактика 

Герасимова О.Г., магістрант 

Науковий керівник – Грабчук І.Л., к.е.н., доц. 

Житомирський державний технологічний університет 

 

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОДУКТІВ «1С: 

ПІДПРИЄМСТВО») 

 

На сьогоднішній день ринок програмного забезпечення представлений 

значною кількістю програмних продуктів, і є ряд проблемних щодо їх вибору. Так, 

звичайний користувач сприймає програмні продукти, зокрема і компанії 1С, лише 

відповідно до тих функцій, якими він користується. Через це нерідко програмне 

забезпечення підбирається не те, що потрібне. 

Саме тому останнім часом на підприємствах все гостріше постає проблема 

щодо вибору програмного продукту для автоматизації підприємства. Високі 

вимоги щодо роботи з програмним забезпеченням висуваються не тільки до 

бухгалтерів, але й до продавців, касирів та інших працівників. На сьогодні 

найбільш поширеними програмними продуктами економічного спрямування є 

продукти 1С (рис. 1). Саме тому приділимо увагу проблемам вибору програмного 

продукту компанії 1С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рейтинг бухгалтерських програм 

Для кращого обрання програми, яка б задовольняла всі потреби підприємства, 

слід відповісти на ряд запитань, які є головними критеріями відбору: 

1. Яке число користувачів буде працювати в 1С? 

2. В чому полягає основне призначення програмного продукту – для ведення 

фінансового чи/ та управлінського обліку? 

3. Чи потрібна галузева конфігурація 1С? 

Розглянемо кожне питання більш детально. 

Перше питання. Від цього залежить вибір між локальною версією платформи 

та клієнт– серверного варіанта. 

Друге питання. Для цілей фінансового обліку найкраще підходить 

конфігурація «1С: Бухгалтерія для України». Вона призначена для обліку різних 

видів господарської діяльності підприємства та формувати регламентовану 



звітність. Тобто всі види робіт, які необхідно виконати відповідно до нормативно– 

правових документів щодо обліку, цілком можна зробити в програмі «1С: 

Бухгалтерія для України». Але що стосується управлінського обліку, то ця 

конфігурація має край обмежений функціонал.  

Що стосується управлінського обліку, то тут найкращим рішенням є «1С: 

Управління торговим підприємством для України». Вся привабливість цієї 

конфігурації полягає в тому, що вона дозволяє вести управлінський, фінансовий 

облік, а також здійснювати розрахунок заробітної плати, облік кадрів і управління 

логістикою. Тобто в рамках однієї програми можна інтегрувати відразу кілька 

напрямків обліку. А якщо потрібно додатково вести облік за МСФЗ тоді 

найкращим рішенням буде «1С:Управління виробничим підприємством для 

України». В цій конфігурації здійснено всі варіанти обліку, починаючи з 

бухгалтерського закінчуючи обліком за МСФЗ. 

Третє питання. Якщо ж підприємству необхідно не стільки комплексне 

рішення для ведення обліку, скільки вузькоспеціалізоване, то варто звернути увагу 

на конфігурації, які спеціально налаштовані під особливості різних сфер 

діяльності. Так, для організації торгового сектору кращим рішенням буде 

скористатися конфігурацією «1С:Управління торгівлею для України». Дана 

програма дозволяє підготувати все необхідні документи, керувати рухом товарів і 

ціноутворення приймати замовлення і контролювати їх виконання, , проводити 

маркетингові заходи, оптимізувати складські запаси, проводити аналіз товарообігу, 

планувати закупівлі та постачання. Однак важливо розуміти, що для формування 

регламентованої звітності ця конфігурація не підходить, так як в ній не реалізовано 

ведення бухгалтерського обліку.  

Тому «1С:Управління торгівлею для України» підходить, якщо  підприємство 

на спрощеній системі оподаткування і не збирається реєструвати юридичну особу. 

В другому випадку варто або купити додатково «Бухгалтерію для України» та 

настроїти між ними обмін даними, чи відразу купити тільки «Управління торговим 

підприємством». 

Що стосується виробничої сфери, то тут є два варіанти. Перший – це 

використовувати «Бухгалтерію для України». Її функціонал для цього напрямку 

обмежений, однак, якщо обсяги виробництва незначні і не має ніяких специфічних 

моментів у формуванні собівартості, то дана конфігурація цілком підійде. 

Другим, більш дорогим рішенням, є «1С:Управління виробничим 

підприємством для України» –  це комплексна програма, яка охоплює основні рівні 

управління і обліку на виробництві.  

Для сільського господарства та підприємств бюджетної сфери підходять 

зовсім вузькоспеціалізовані конфігурації, такі як «1С:Управління 

сільськогосподарським підприємством», «1С: Бухгалтерія для бюджетних установ 

України», «1С: Комплексний облік для бюджетних організацій України», «1С: 

Зарплата і кадри для бюджетних установ України» та інші. 

Що стосується окремо управління персоналом і розрахунку заробітної плати, 

то кращою програмою тут буде «1С: Зарплата і управління персоналом для 

України». Це програма для проведення кадрової політики, а також автоматизації 

роботи різних служб і відділів на підприємстві. Однак ця конфігурація крім 

кадрового обліку та розрахунку зарплати інших можливостей не надає. 



Отже, проблема вибору залежить від вирішення таких питань, як: 

 Програма купується для бухгалтерського чи управлінського обліку; 

 Яка система оподаткування у підприємства; 

 Чи підприємство є платником ПДВ; 

 Підприємство торгівельне чи виробниче; 

 Чи буде здійснюватися роздрібна торгівля; 

 Дане підприємство галузевого напрямку; 

 Чи ведеться облік за МСФЗ; 

 Скільки людей будуть працювати в даній програмі; 

 Чи потрібне детальне ведення кадрової політики. 

Відповівши на ці питання підприємство, зможе правильно обрати програмний 

продукт 1С, оскільки для кожної сфери діяльності підприємства існують різні 

варіанти рішення. 
 


