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НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ 1С ПРИ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА 
ПОЛІГРАФІЧНІХ ПІДПРИЕМСТВАХ 

 
Завдяки технічному прогресу великими темпами зростає 

швидкість отримання та обробки інформації. Комп’ютерні 
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системи допомагають отримувати необхідні для кожного 
працівника дані в десятки або навіть в сотні разів швидше, ніж 
раніше; обробляти їх і передавати далі по ланцюжку, щоб в 
режимі реального часу миттєво можна було бачити результат 
роботи всієї великої структури. Від цього часто залежить успіх 
підприємства і рівень його розвитку. 

Конкуренція на поліграфічному ринку зростає з кожним 
роком, тому підвищення ефективності роботи за рахунок 
впровадження систем управління виробництвом стає все більш 
актуальним. 

Проте,  використання різних систем даних (наприклад, облік 
замовлень у 1С : «Управління невеликим підприємством», 
планування робіт в Excel, бухгалтерія - в 1С: « Бухгалтерія», і так 
далі) на різних ділянках виробництва призводить до проблеми 
керуванням такими автоматизованими фінансовими звітностями. 
Дана проблема не тільки гальмує виробничий процес, а й впливає 
на фінансовий добробут підприємства. 

Для забезпечення ефективності та прозорості виконання 
бізнес-процесів підприємству необхідний постійний контроль 
основних показників його діяльності, а також організація процесу 
отримання достовірної управлінської інформації, і бізнес-процеси 
при цьому повинні працювати як одне ціле, в одному 
інформаційному просторі. 

Відсутність чіткого розподілу завдань між виконавцями і 
управлінського контролю за процесом обліку даних без розгляду 
взаємозв'язків і взаємозалежностей з іншими ділянками обліку 
призводить  до порушень цілісності майбутньої автоматизованої 
облікової системи. 

Так само, ще однією помилкою є перенесення застарілих 
методик обліку з використовуваної системи обліку у 
запроваджувану систему. Методика обліку у впроваджуваної 
системі не відповідає методиці використовуваного раніше 
програмного забезпечення. 

Дані роботи повинні проводяться на початковій стадії перед 
запуском автоматизованої системи в експлуатацію і повинні бути 
спрямовані на аналіз облікових даних використовуваної 
автоматизованої системи: використовуваного плану рахунків, 
залишків по рахунках обліку і даних нормативно-довідкової 
інформації. 
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Таким чином, для ефективного обліку розподілу витрат при 
впровадженні автоматизованої системі необхідно провести ряд 
заходів: 

1) скласти таблицю відповідності використовуваного плану 
рахунків і типового плану рахунків. Дана робота спрямована на 
визначення рахунків обліку типової конфігурації які будуть 
відповідати обліковим завданням підприємства. 

2) проаналізувати і переробити нормативно-довідкову 
інформацію використовуваної автоматизованої системи; 

3) скласти таблицю відповідності нормативно-довідкової 
інформації використовуваної автоматизованої системи обліку. 
Дана робота спрямована на коректне і оптимальне використання 
нормативно-довідкової інформації; 

4) налаштувати облікової політики, тому що ці зміни 
впливають на алгоритми роботи документів і обробок всієї 
системи. І тут, найчастіше, знання тільки однієї предметної області 
(наприклад, бухгалтерського обліку) лише допомагає, але не 
вирішує завдання автоматизації облікових задач, тому що 
потрібно додаткові пізнання в частині закладеної в конфігурації 
методології ведення обліку і завершальних (регламентних) 
операцій. 
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