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ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Вибір програмного забезпечення для ведення обліку на 

державних підприємствах та установах України пов’язаний не лише з 

намаганнями обрати найякісніший продукт на ринку з оптимальним 
співвідношенням ціна-якість, але й дотримання чинного 

законодавства. Починаючи з 1 січня 2018 року згідно Указу 

Президента України №133/2017 від 15 травня 2017 року введено в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 

2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згадане рішення 

пов’язане з обмеженням діяльності компаній-розробників 

програмного забезпечення з «російською пропискою». Під заборону 

пропали лідери ринку програмних продуктів для бюджетних установ: 

«Галактика», «Парус» та 1С [1], за придбання ліцензій і впровадження 
яких були понесені чималі витрати бюджетних коштів. Більше 90% 

державних підприємств і установ потребують заміни програмного 

забезпечення для виконання вимог законодавства. 

Зважаючи на потреби ринку, українські розробники програмних 

продуктів пропонують цілу низку вітчизняних альтернатив 

«Галактика», «Парус» та 1С. До них належать ISpro, MASTER: 

Бухгалтерія, UA-БЮДЖЕТ, Дебет Плюс та ін.  
Відомі світові лідери програмного забезпечення Microsoft 

Dynamics 365 від компанії SMART Business, яка є партнером Microsoft 
Dynamics та SAP Business one в Україні теж пропонують свої розробки. 

Впровадження SAP для бюджетних організацій дасть можливість з 

блискавичною швидкістю отримувати аналітичні звіти будь-якого 

рівня складності та працювати з великими обсягами даних.  Однак це 

один з найдорожчих продуктів, які є на ринку програмних продуктів 
України. 

Вітчизняна компанія «Інтелект-сервіс» реалізує на ринку 

багатомодульний програмний продукт, який допомагає 
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автоматизувати облік, формування бюджетів, їх розподіл і виконання, 
об’єднати бюджетні організації в єдину систему для створення 

«електронного міста» (проект Е-місто). Їх продукт програма ISpro 

більш доступний системний софт у плані ціни серед ERP-аналогів на 

ринку України. Компанія працює на ринку з 1988 року. 

Нова конфігурація програми бухобліку від компанії IT-Enterprise 
— MASTER: Бухгалтерія крім обліку пропонує готову інтеграцію з 

такими серйозними сервісами, як SmartTender та Prozorro. Компанія 

IT-Enterprise більш як 30 років є розробником облікових та 

управлінських рішень для великих державних підприємств, 

інфраструктурних проектів на кшталт Е-порт (Ольвія), рішення для 
Міністерства інфраструктури. 

Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для 

комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового 

обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку 

обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що 
перебувають на державному фінансуванні. Проте ряд функцій з 

розподілом коштів між розпорядниками різних рівнів є недоступною. 

Забезпечуючи повний функціонал у веденні бухгалтерського обліку і 

податкових розрахунків такі програми як Дебет Плюс - програма для 

бюджетних та державних установ України. Конфігурація 
«Комплексний облік для бюджетних установ України», «Майстер-

Дельфін», передбачають автономну систему обліку в кожної 

структурної одиниці. 

Проте, на нашу думку, на державних підприємствах та установах 

впровадження нових продуктів має пені особливості в порівнянні з 
іншими: 

1) Найважливіше - це обов’язковий високий рівень захисту 

доступу до інформації і програмного забезпечення.  

2) Придбання програмного забезпечення затягується на 

тривалий період, так як необхідно проводити тендерні процедури, 
погоджувати бюджет і т.д. Теж стосується витрат на навчання 

персоналу. Чим більша вартість програми, тим більш ймовірно, що її 

придбання і впровадження відкладеться на тривалий термін. 

3) Нове програмне забезпечення має передбачати не просто 

ведення обліку, а комплексне управління бюджетними установами, 
об’єднуючи головних розпорядників бюджетних коштів з 

розпорядниками 1, 2, 3 рівнів і т.д. Тобто поряд з бухгалтерськими 
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операціями формувати бюджети, кошториси, розподіл бюджетів, 
виконання кошторисів і т.д. 

4) Впровадження для досягнення позитивного ефекту має 

відбуватись централізовано головним розпорядником державних 

коштів і передаватись на місця, об’єднуючи всіх в одну систему. 

Затребуваними є версії для об’єднаних територіальних громад і великі 
централізовані системи для обласних та міських адміністрацій, 

центральних органів виконавчої влади [2]. 
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