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Сільськогосподарським організаціям необхідний облік, що дає 

можливість оцінити поточний стан організації і динаміку його розвитку. 

Можливість отримати відповіді на ці питання дозволяє поліпшити 

оперативне управління підприємством. Засобом для вирішення поставлених 

проблем є система бухгалтерського обліку.  

Ринок інформаційних технологій заповнений пропозиціями систем 

автоматизації бухгалтерського обліку. Найчастіше вони схожі, та й 

автоматизують нерідко одні й ті ж облікові роботи. Тут зіграло свою роль те, 

що бухгалтерський облік включає ряд функцій, типових для переважної 

більшості підприємств і організацій. 

У проектах такі роботи підпадали під автоматизацію в першу чергу, це 

виявилося вигідно, оскільки універсальність автоматизованих функцій 

забезпечила можливість їх використання будь-яким підприємством або 

організацією незалежно від виду діяльності. Але на даний час користувачам 

потрібні системи з розширеним складом автоматизованих робіт. 

Однак в цьому процесі виникають деякі проблеми. 

Розширювати склад автоматизованих функцій можна, здебільшого, за 

рахунок залучення спеціалізованих облікових робіт, орієнтованих на 

конкретний вид діяльності. 

Таким чином, система в цьому випадку трансформується в галузеву 

розробку, що, природно, звужує сферу її використання і відповідно сегмент 

ринку.  

Тому вибір системи автоматизованого бухгалтерського та 

управлінського обліку є дуже актуальним. 

Розглянемо переваги та недоліки існуючих програмних систем 

бухгалтерського обліку для сільського господарства. 

Програма автоматизації бухгалтерського обліку «ДЕБЕТ Плюс» надає 

багаті можливості для ведення бухгалтерського, оперативного і податкового 

обліку на сільськогосподарських підприємствах України.   
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Облік витрат по рослинництву проводиться в розрізі культур, полів, 

виробничих підрозділів (бригад) і видів витрат. Є можливість отримувати 

звіти по списанню матеріальних цінностей (посівного матеріалу, добрив, 

хімічних засобів захисту) в розрізі культур і виробничих підрозділів. 

Відмінною особливістю системи «ДЕБЕТ Плюс» є можливість 

одночасного обліку поголів'я в живій вазі і в головах. Реалізовано облік 

приплодом і приростів. Облік поголів'я ведеться в розрізі вікових груп, 

підрозділів (ферм) і матеріально-відповідальних осіб. 

Система «ДЕБЕТ Плюс» має в своєму розпорядженні розвинені засоби 

для визначення фактичної собівартості продукції в автоматичному режимі 

[1]. Прямі витрати відносяться безпосередньо на кожен вид продукції. 

Розподіл загальновиробничих витрат та витрат допоміжних виробництв 

на готову продукцію проводиться за допомогою режиму «Закриття рахунків» 

відповідно до методики, прийнятої на підприємстві (наприклад, пропорційно 

тонно-кілометрів, еталонним гектарів, прямим витратам, до сум заробітної 

плати, фізичними обсягами виробленої продукції і т.п .). Причому, на відміну 

від аналогічних систем, представлених на ринку, після закриття рахунків 

зберігається аналітичний розріз отриманої собівартості, що дає можливість 

аналізу структури фактичної собівартості за видами витрат (посівний 

матеріал, ПММ, добрива, заробітна плата, відрахування в бюджет і т.п. ) 

До недоліків можна віднести відсутність обліку земельних паїв. Також 

не має можливості доробки системи власноруч. Вартість системи на одне 

робоче місце – 6900 грн. 

Soft.Farm - безкоштовна система організації і ведення 

сільськогосподарської діяльності [2]. У базову конфігурацію входять: 

Рослинництво: сівозміні і технологічні карти. Тваринництво: селекція та 

раціон та харчування. Переваги: безкоштовна у базової версії. Недоліки: 

відсутність бухгалтерського обліку та надійного захисту даних. 

«1С: Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 

для України» - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і 

податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності 

підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції 

(тваринництва, рослинництва та птахівництва) [3]. 

Програма забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед 

бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів 

до формування регламентованої звітності. Податковий облік ведеться в 

розрізі декількох видів ПДВ (опціонна): формуються окремі книги продажів, 

придбання, декларації з ПДВ. Проводиться аналіз іншої реалізації, валових 

доходів та витрат. 
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У програмі автоматизовані наступні ділянки обліку: 

- облік в рослинництві. 

Введено поняття «технологічної операції». Всі документи по реєстрації 

факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних 

операцій. У програму вводиться структура посівів, можливо графічне 

представлення схеми полів. Витрати на підготовку виробничої діяльності 

накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм 

розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку 

фактичної собівартості; 

- облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). 

- облік тваринництва. 

- облік транспорту і сільгосптехніки. 

- облік переробки та допоміжних виробництв 

- облік інших витрат 

Вартість програми на одного користувача - 8 190,00 грн. 

Виходячи з аналізу програм можна зробити висновок, що для 

підприємства, яке тільки розвивається з малим бюджетом можна 

використовувати безкоштовну програму Soft.Farm. Для господарства з 

великим бюджетом та розвинутою інфраструктурою найбільш підходить 

програма «1С: Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського 

підприємства для України». 
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Анотація. У статті розкривається питання використання систем 

автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку 

сільськогосподарських підприємств. Поставлено проблема про те, як обрати 

систему автоматизації обліку. Проведений аналіз існуючих систем, їх переваг 

та недоліків. Зроблено висновок про те, яку систему необхідно вибирати у 

залежності від стану підприємства. 

Ключові слова. Облік, сільськогосподарське підприємство, 

тваринництво, рослинництво, витрати. 

 

http://debet.com.ua/ru/industries/agriculture
http://www.soft.farm/uk
http://www.abissoft.com/soft/industry/accounting-for-agriculture
http://www.abissoft.com/soft/industry/accounting-for-agriculture

