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ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ «М.Е.DОС» У РОБОТІ  

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

 

Ведення бухгалтерського обліку із застосуванням комп’ютера в 

даний час стало нормою роботи на багатьох підприємствах. Не винятком є 

і державні структури. Використання в роботі бухгалтерських програм дає 

широкі можливості для виключення арифметичних помилок, 

автоматичного відображення будь-яких документів і господарських 

операцій в бухгалтерському обліку за допомогою бухгалтерських 

проводок. На комп’ютері легко формуються всі первинні і звітні 

документи. 

Саме роботою зі звітними документами зацікавилось Знам’янське 

об’єднання управлінні пенсійного фонду України в місті Знам’янка. В 

рамках магістерської роботи на тему «Налаштування та використання  

модуля звітності бухгалтерського комплексу на базі програми  «М.Е.Dос», 

було описано процес розгортання та налаштування системи під потреби 

пенсійного фонду. 

Коли постав вибір найбільш придатної саме для пенсійного фонду 

системи автоматизації бухгалтерського обліку вибір пав на “М.Е.Dос” 

«M.E.Doc» – українське програмне забезпечення для електронного 

документообігу. Широко використовується для подання бухгалтерської 

звітності на Україні. Дана система призначена для електронного 

документообігу з контролюючими органами (подача електронної звітності, 

реєстрація податкових накладних в електронному вигляді) та з 

контрагентами або партнерами (обмін податковими накладними, 

рахунками, актами виконаних робіт, договорами та іншими юридично 

значимими документами) [1].  

Удавана простота вибору системи часто обертається довгими 

пошуками найбільш оптимальної і недорогої системи. На рис. 1-2 

представлено прайс на послуги налаштування модуля “Звітність” для 

«M.E.Doc» від Компанії СТ центр (станом на лютий 2017 року) [2]. 
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Рисунок – 1 Прайс на послуги з налаштування модуля «Звітність» 

 
Рисунок – 2 Прайс на послуги з налаштування модуля «Звітність» 

(продовження) 
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Очевидно, що абсолютно універсальних бухгалтерських програм не 

буває, тому крім покупки обов’язково повинен слідувати етап 

впровадження програми, тобто налаштування її під потреби пенсійного 

фонду. Впровадження – найбільш важливий етап в процесі автоматизації 

бухгалтерського обліку, адже якщо програма працює не так як потрібно, то 

саме її придбання втрачає всякий сенс.  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» регламентує, що метою ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої і 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і 

про рух грошових коштів підприємства. 

Таким чином впровадження автоматизованої системи “M.E.Doc” для 

налагодження звітування скоротить час роботи фахівці, а електронний 

цифровий підпис документів унеможливить їх фальсифікацію. 
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EPITHET AS A STYLISTIC MEANS 

OF ENGLISH JOURNALISTIC DISCOURSE  

 

Language is a means of communication between people in society. 

Therefore, each of its aspects should be analyzed and studied. Epithet belongs to 

the most commonly used stylistic devices. Despite the fact that a large number 

of studies are devoted to the problems of the epithet, there is few investigated 

aspects. The theses is devoted to the comprehensive study of the stylistic 

acceptance of the epithet, which offers to consider its structural, semantic and 

stylistic aspects in modern English. 

Despite the many years of studying the epithet,  there is no unity in the 

definition of its important characteristics. Most researchers consider the main 

characteristic of the epithet as semantic characteristics [2]. Other researchers 

consider it necessary to attach to the semantic characteristics one more 

significant characteristic of the properties of the epithet – the syntactical 

function of definition.           

The epithet is a stylistic device based on the interplay of emotive and 

logical meaning in an attributive word, phrase or even sentence used to 
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