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ВСТУП  

Нині в Україні спостерігається чітка тенденція до стрімкого збільшення попиту на 

висококваліфікованих спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку із застосуванням 

персонального комп'ютера. У Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Одесі та в інших 

промислово розвинутих містах вимогою прийняття на роботу бухгалтера є вміння 

працювати з персональним комп'ютером. Особливо важливим у виборі прийняття рішення 

про прийняття бухгалтера на роботу є його знання комп'ютерної програми ведення 

бухгалтерського обліку. 

За останні декілька років користується попитом знання комп'ютерної програми 1С: 

Бухгалтерія, версія 7.7, Українська конфігурація. Чим же зарекомендувала себе ця 

програма? 

По-перше, програма відрізняється від інших доступністю і зрозумілістю 

користування, суттєвим спрощенням роботи бухгалтерії, особливо для різних систем 

обліку і обліку по декількох підприємствах в одній інформаційній базі. Крім цього, можна 

вести облік для різних організацій в окремих інформаційних базах. 

Отже, користувач-бухгалтер за допомогою однієї програми може обслуговувати 

декілька підприємств. При цьому ніяких юридичних обмежень не накладається, якщо 

програма використовується на одному комп'ютері. 

По-друге, програма неодноразово доказала свою компетентність у сфері проведення 

розрахунків, створенні документів, формуванні звітів. 

Головне меню програми розташоване таким чином, щоб бухгалтер-ко- ристувач мав 

можливість відкрити і проглянути необхідну інформацію, відредагувати документ чи 

перевірити звітність. 

Форма документа в 1С: Бухгалтерії схожа на звичайний стандартний документ, 

затверджений Міністерством фінансів України про ведення документообігу в Україні. 

Проте, документ програми має свої переваги. Вікно діалогу розміщене таким чином, що 

можна не набирати свої реквізити щоразу, а вибирати з потрібного довідника. 

На відміну від інших комп'ютерних програм бухгалтерського обліку, 1С: 

Бухгалтерія має таку перевагу, як ведення довідникової інформації. Довідники 

створюються для збереження однотипної інформації. Універсальність полягає в тому, що, 

відкривши будь-який документ, програма буде давати вибір для введення інформації з уже 

існуючої інформації про

наявні матеріальні цінності підприємства, кількість і поіменний список працюючих 

даного підприємства з усіма тарифами і розцінками заробітної плати, а також реквізити та 

сталі дані про саме підприємство. Багаторівневі довідники дають змогу розподілити 

інформацію ще й по додаткових узагальнених групах. 

Після заповнення документа і вибору інформації з довідників документ 

роздруковується і має вигляд стандартного документа, що аналогічно заповнюється 

бухгалтерами вручну. Проте, на відміну від ручної роботи та інших бухгалтерських 

комп'ютерних програм проводки документа не розносяться по відповідних 

Журналах-ордерах та в аналітичний облік, програма 1С це робить сама: розносить 

проводку документа по аналітичних рахунках, записує у відповідні Журнали-ордери, а 

потім формує Звітність. Це конструктивно змінює погляд на роботу бухгалтера і дає змогу 

останньому приділити більше уваги дослідженню економічних процесів діяльності 

підприємства. 

Саме тому ми вирішили надрукувати такий посібник, який би міг допомогти 

оволодіти даною програмою і застосувати її на своєму підприємстві. Посібник містить 

теоретичну та практичну частини з виконаними типовими задачами і операціями, з якими 

має постійно справу бухгалтерія підприємства. Крім цього, розв'язана комплексна задача 

дає змогу побачити всі процеси господарської діяльності підприємства: процес придбання, 

процес виробництва і реалізації; визначення фінансового результату від здійснення своєї 



діяльності та складання внутрішньої і зовнішньої звітності, що відіграє як для бухгалтера, 

так і керівника не останню роль. 

Навчальний посібник (практикум) підготовлено колективом кафедри обліку, аналізу 

та аудиту під керівництвом завідувача кафедри професора В.І. Крисюка за участю 

кандидата фізико-математичних наук, доцента В.М. Дякона, кандидата економічних наук, 

доцента Н.О. Лисенко, аспірантів О.В. Юрченко, Т.А. Демченко, старшого викладача А.М. 

Гончаренка та магістра Б.В. Крисюка. 

  



ЧАСТИНА  1 

1.1. ПРО ПРОГРАМУ 

1С: Підприємство — програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола 

задач по автоматизації підприємств різних видів діяльності. 

Конфігурація 1С: «Бухгалтерський облік для України» — типовий представник 

програм із сімейства 1С. Вона призначена для рішення кола задач по веденню 

бухгалтерського обліку. 

Система 1С:Підприємство може працювати в двох основних режимах. 

Режим Конфігуратора дає змогу розроблювачу набудовувати компоненти системи 

автоматизації і запам'ятовувати їх у спеціальній базі даних. 

Режим Користувача призначений для безпосереднього використання створеного 

настроювання в роботі з метою введення, обробки, збереження і видачі зведеної інформації 

про діяльність підприємства. 

У процесі навчання розглянемо саме цей режим. 

Запускаємо 1С: Підприємство (Пуск — Программы — 1С: Предприятие 7.7 — 1С: 

Предприятие). 

 

На екрані з'явиться вікно, в якому ви повинні вибрати режим «1С:Предприятие» і 

потрібну інформаційну базу.

Вікно програми  

Після завершення завантаження на екрані з'являється вікно програми. 

 

 

 



Верхній рядок вікна називається заголовком вікна. У ній видається назва програми, 

а також ім'я активного вікна, відкритого в програмі. 

Під рядком заголовка вікна розташоване Головне меню програми. Головне меню 

служить для виконання команд, необхідних для роботи з програмою. Команди об'єднані в 

групи, назви груп і складають рядок Головного меню програми. Вибір мишею 

якого-небудь з пункту Головного меню відкриває список команд, що входять у це меню. 

При роботі в якому-небудь з режимів у рядку Головного меню з'являється пункт 

«Действия». Вибір цього пункту відкриває список усіх дій, які можна виконати в 

поточному режимі роботи. 

Під рядком Головного меню програми розташовуються панелі інструментів. Вони 

служать для швидкого виклику часто використовуваних команд. 

Панелі можна «прижати» до будь-якої сторони головного вікна програми чи вільно 

розмістити в будь-якому місці екрана. 

Нижній рядок вікна називається рядком стану. Цей рядок використовується для 

видачі різної інформації в процесі роботи з програмою. 

Простір між рядком меню і рядком стану називається робочим столом, на ньому 

відкриваються вікна журналів проводок, операцій, документів і т.д. 

План рахунків  

План рахунків є основою для відображення в бухгалтерському обліку 

господарських операцій, що відбуваються на підприємстві. Настроювання плану рахунків 

багато в чому визначає методологію обліку. 

Поняття «план рахунків» у системі 1С: Підприємство — це назва списку 

бухгалтерських рахунків, на яких буде групуватися інформація про наявність і рух 

засобів підприємства, а також відображення подій податкового обліку. 

Як правило, на підприємстві використовується один план рахунків, але на деяких 

підприємствах може використовуватися і кілька планів рахунків. 

Сам план рахунків створюється на етапі конфігурування. При цьому частина 

рахунків може бути введена вже на етапі конфігурування і доступна для корекції тільки в 

режимі конфігурування. 

До властивостей рахунків, визначених у конфігурації, належать: 

• склад субрахунків; 

• настроювання аналітичного обліку; 

• настроювання кількісного обліку. 

Вікно плану рахунків  

План рахунків відкривається при виборі в Головному меню «Операции» пункту 

«План счетов»». 

У верхньому рядку вікна виводиться назва поточного плану рахунків. 

 

Якщо при конфігуруванні системи було призначено кілька планів рахунків, то у 

верхній частині таблиці розташовуються закладки з назвами планів рахунків. 

 



План рахунків являє собою таблицю, кожен рядок якої відбиває визначений 

рахунок чи субрахунок бухгалтерського обліку.

У списку рахунків виводяться стовпчики, що відбивають різні дані рахунка: 

Код — повний код рахунка, що включає всі коди вищевказаних рахунків; 

Найменування — найменування рахунка (субрахунка): рядок, що відбиває 

призначення рахунка; 

Вал. — ознака ведення валютного обліку. Використовується, якщо в конфігурації 

установлене ведення валютного обліку. Якщо по рахунку чи субрахунку ведеться 

валютний облік, то в графі «Вал.» ставиться «+»; 

Кіл. — ознака ведення кількісного обліку. Якщо по рахунку чи субрахунку ведеться 

кількісний облік, то й графі «Кіл.» ставиться «+»; 

Заб. — ознака забалансового рахунка. Якщо рахунок є забалансовим, то в графі 

«Заб.» ставиться «+». Забалансові рахунки не можуть кореспондувати з балансовими 

рахунками. З іншого боку, по забалансових рахунках не контролюється дотримання 

принципу подвійного запису; 

Акт. — ознака активності рахунка, яка може мати значення: «А» — активний, «П» 

— пасивний, «АП» — активно-пасивний. 

Активність рахунка визначає відображення залишків по рахунку. Активний рахунок 

має завжди дебетовий залишок: якщо кредитовий оборот перевищить дебетовий, то 

дебетовий залишок буде негативним. Пасивний рахунок має завжди кредитовий залишок: 

якщо дебетовий оборот перевищить кредитовий, то кредитовий залишок буде негативним. 

Активно-пасивний рахунок може мати будь-який залишок, тобто залишок буде дебетовим 

чи кредитовим, але завжди позитивним. За замовчуванням рахунок вважається 

активно-пасивним. 

Субконто 1 ... Субконто 5 — види субконто рахунка. Кількість цих стовпчиків 

визначається набудованим у конфігурації максимальною кількістю субконто рахунків. 

Значення стовпчиків визначають ведення аналітичного обліку по даному рахунку по 

зазначених видах субконто. Наприклад, вказівка в колонку «Субконто» виду субконто 

«Материалы» буде визначати ведення обліку по даному рахунку в розрізі матеріалів. 

Якщо в системі використовується більше ніж один план рахунків, то у верхній 

частині вікна з'являються закладки з назвами планів рахунків. Для вибору необхідного 

плану рахунків досить: 

• вибрати одну із закладок; 

• у Головному меню «Действия» вибрати пункт «Выбрать план счетов». При 

цьому на екрані з'явиться список з оголошеними раніше планами рахунків, у якому можна 

вибрати необхідний план рахунків. Крім того, для переходу по планах рахунків можуть 

використовуватися клавіші Сігї+8Ьі!і+¥ і СІТІ+8ЬЇ!І+В. 

План рахунків має багаторівневу структуру. На верхньому рівні знаходяться 

рахунки, на нижніх — підлеглі їм субрахунки. Як правило, план рахунків має два рівні 

вкладеності, що відповідають схемі «рахунок — субрахунок». При перегляді плану 

рахунків можна переглядати рахунки відповідно до їхнього рівня підпорядкування, тобто у 

вікно перегляду можна вивести тільки рахунки, не показуючи при цьому підлеглих їм суб-

рахунків. Для цього в Головному меню «Действия» треба : 

• вибрати режим «Иерархический список»; 

• натиснути відповідну кнопку з піктограмою на панелі інструментів. 

Якщо режим включений, у меню «Действия» біля пункту «Иерархический список» 

стоїть знак V, а відповідна кнопка в панелі інструментів вікна плану рахунків натиснута. 

Для перегляду субрахунків, наявних в якому-небудь рахунку, досить виконати одну 

з наступних дій: 

• натиснути клавіші Сїгі+стрілка вниз; 

• вибрати пункт «Следующий уровень» у меню «Действия» Головного меню 

програми. 



Щоб повернутися назад, на верхній рівень (у даному випадку — до рахунків) 

потрібно проробити зворотні дії: 

• натиснути клавіші Сїгі+стрілка нагору; 

• вибрати пункт «Предыдущий уровень» у меню «Действия» Головного меню 

програми. 

Якщо ж режим «Иерархический список» відключений, то у вікно перегляду плану 

рахунків будуть виведені всі наявні рахунки і підлеглі їм субрахунки в одному списку. 

Перегляд плану рахунків  

Для перегляду рахунка в діалозі: 

• натисніть кнопку на панелі інструментів вікна плану рахунків; 

• у Головному меню програми відкрийте меню «Действия», в якому виберіть 

пункт «Просмотр». 

Пошук рахунка  

Для пошуку потрібного рахунка у плані рахунків (списку рахунків) існує два 

способи: 

Швидкий пошук  

Для швидкого пошуку необхідно клавішами чи мишею помістити курсор у той 

стовпчик списку рахунків, у якому слід знайти яке-небудь значення, і просто набирати на 

клавіатурі шукане значення.

Довільний пошук  

Найбільш широкими можливостями володіє режим довільного пошуку, який дає 

змогу здійснювати пошук за будь-якими значеннями стовпчиків в обох напрямах. 

Довільний пошук виконується стандартним для всіх списків чином. 

1.2. МЕХАНІЗМ СУБКОНТО 

Для ведення аналітичного обліку в «1С:Бухгалтерії 7.7» використовується механізм 

субконто. У загальному випадку субконто називається будь-який об'єкт аналітичного 

обліку: основний засіб, матеріал, товар, ор- ганізація-контрагент. Механізм субконто 

дозволяє створювати списки об'єктів аналітичного обліку, що потім можна «прикріпити» 

до тих рахунків бухгалтерського обліку, на яких необхідно вести аналітичний облік у тому 

чи іншому розрізі. 

При введенні проводок по рахунках, по яких зазначене ведення аналітичного обліку, 

необхідно вказувати також найменування об'єктів аналітичного обліку, до яких належить 

проводка, що вводиться. Наприклад, при введенні проводок по 10-му рахунку буде 

потрібно вказати найменування матеріалу, з яким здійснюється господарська операція, і 

найменування складу чи іншого місця збереження, куди надходить чи звідки відпускається 

зазначений матеріал. Інформація про залишки і рух матеріалів буде зберігатися в розрізі 

матеріалів і місць збереження (складів). У плані рахунків «1С:Бухгалтерії 7.7» вже 

проведене настроювання аналітичного обліку відповідно до вимог інструкції з ведення 

планів рахунків. 

У типовій конфігурації до кожного рахунка прикріплено до 3-х різних видів 

субконто, тобто ведеться облік у 3-х різних розрізах, що цілком достатньо для ведення 

аналітичного обліку практично в будь-якій організації. 

1.3. ДОВІДНИКИ 

Довідником називається об'єкт програми, що дає змогу користувачу вводити, 

зберігати і одержувати інформацію, структуруючи її у вигляді дерева. Довідник являє 

собою список деревовидної структури, в вузлах якого зберігається інформація про різні 

об'єкти. Інформація зберігається у вигляді записів, всі вузли дерева зберігають записи 

однієї структури, яка вміщує різні величини. Набір цих величин для кожного довідника 

довільний за винятком двох рядкових величин: коду об'єкта і значення об'єкта. Код об'єкта 

є унікальним для даного довідника і дозволяє посилатися на цей об'єкт з інших місць 

програми. Значення об'єкта — довільний рядок, введений користувачем (зазвичай це назва 

об'єкта). Для кожного об'єкта зберігається історія зміни значення цього об'єкта. Список 



доступних користувачу довідників визначається на етапі настройки конфігурації задачі і 

надалі не змінюється, однак користувач може редагувати існуючі довідники, додаючи і 

вбираючи з них інформацію. 

У програмі 1С:Підприємство довідники служать для збереження умовно-постійної 

інформації. Також довідники звичайно використовуються для формування списків 

можливих значень субконто, тобто для організації аналітичного обліку. Якщо це не 

заборонено, довідник може бути відредагований у процесі роботи: можуть вводитися нові 

записи, редагуватися чи видалятися існуючі. 

Вікно довідника  

Викликати на екран форму довідника можна такими способами: 

• меню «Справочники» (вибрати потрібний довідник); 

• меню «Операции» — «Справочники». 

Зовнішній вигляд форми довідника цілком визначається в процесі настроювання 

конфігурації задачі. Однак існує кілька загальних елементів, що має кожна форма 

довідника.

 

Насамперед, у заголовку вікна довідника видається назва довідника. 

Якщо довідник є підлеглим якому-небудь іншому довіднику, то у заголовку вікна 

довідника після назви довідника видається у дужках найменування елемента з 

материнського довідника чи повідомлення «Не задан зле- мент-владелец», якщо 

довідник-власник не відкритий чи в ньому не позиційований конкретний елемент. 

Вікно довідника являє собою таблицю, набір граф якої цілком визначається 

конкретною конфігурацією. Якщо це не змінено в конкретній конфігурації, таблиця 

містить мінімум дві графи — код і найменування елемента довідника. Якщо довідник має 

ієрархічну структуру, вікно довідника може також містити дерево груп. 

Якщо довідник містить багато елементів (рядків) і має багато граф, то в таблиці 

довідника виводиться тільки певна його частина, а внизу і праворуч з'являються лінійки 

прокручування. Лінійки прокручування також виводяться в дереві груп, якщо воно 

повністю не вміщається у вікні. 

Якщо для поточного довідника в меню «Действия»» встановлений показ у вигляді 

ієрархічного списку, то в крайній лівій графі таблиці довідника виводяться умовні знаки, 

що позначають тип рядка: 

• голуба закрита папка — рядок є елементом довідника; 

• жовта закрита папка зі значком «+» — рядок виповідає групі елементів; 

• жовта відкрита папка — рядок містить назву групи, відкритої для перегляду. 

Крім того, у довіднику можуть бути присутні «закреслені» умовні знаки 

(зображення перекреслених папок), що означають позначені на видалення елементи і 

групи довідника. 

 



Якщо довідник відображається не у вигляді ієрархічного списку, а «лінійно», 

заголовки груп і елементи довідника в таблиці видаються «упереміш» і різняться тільки 

кольором знака папки в крайній лівій графі: для заголовків груп знак має жовтий колір, для 

звичайних елементів — блакитний. 

Перегляд довідника  

Для перегляду довідника використовуються загальні прийоми роботи з табличною 

частиною форми. 

Рядки в довіднику можуть бути двох типів: 

• елементи довідника; 

• найменування груп довідника. 

Розкрити групу в довіднику можна одним із способів — двічі натисніть мишею на 

знаку зображення папки з плюсом в рядку таблиці з найменуванням потрібної групи. У 

результаті буде відкрита для перегляду обрана група, знак закритої папки з плюсом 

зміниться на відкриту папку. Назва цієї групи і всіх груп верхніх рівнів будуть видані в 

перших рядках таблиці. 

Для багаторівневих довідників може вмикатися і вимикатися режим ієрархічного 

списку. При ввімкненому режимі показуються тільки елементи верхнього рівня, а після 

переходу в деяку групу — тільки елементи, підлеглі цій групі. Якщо режим 

«Иерархический список» вимкнений, то показуються всі елементи довідника. Звичайно цей 

режим вимикають для пошуку деякого елемента, якщо не відомо, в яку групу він входить. 

Перемикання режиму виконується: 

• пунктом «Иерархический список» меню «Действия» ; 

• кнопкою з відповідною піктограмою на панелі інструментів. 

Якщо режим ввімкнений, у меню «Действия» біля пункту «Иерархический список» 

стоїть знак V, а відповідна кнопка в панелі інструментів натис- нута. 

Коли вікно довідника відкривається для перегляду чи вибору з нього потрібного 

елемента, рядки в довіднику можуть бути упорядковані по коду, по найменуванню 

елементів чи по довільному реквізиту, якщо це обумовлено конфігурацією системи. 

Порядок сортування можна задати в меню «Действия» Головного меню програми, пункт 

«Сортировка». 

Для швидкої зміни порядку сортування можна також використовувати клавіші: 

• СґгІ+1 — для упорядкування рядків по кодах елементів; 

• ЄїгІ+2 — для упорядкування рядків по найменуваннях елементів; 

• Єїгі+З — по довільному реквізиту. 

Введення в довідник нового елемента  

Для введення нового елемента в довідник: 

• натисніть кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна 

довідника;

• натисніть клавішу Ins. 

Щоб новий елемент, який вводиться в багаторівневий довідник, відразу потрапив у 

визначену групу цього довідника, перед введенням елемента варто перейти в цю групу. 

Зауваження. Якщо для багаторівневого довідника відключений показ у вигляді 

ієрархічного списку (пункт «Иерархический список» меню «Действия» Головного меню 

програми), введення нового елемента в довідник заборонено. 

Введення В ДОВІДНИК нової групи  

Для введення нової групи в багаторівневий довідник виконайте одну з наступних 

дій: 

• натисніть кнопку з жовтою закритою папкою на панелі інструментів вікна 

довідника; 

• натисніть клавіші Ctrl+F9; 

• у головному меню програми відкрийте меню «Действия» і в цьому меню 

виберіть пункт «Новая группа»». 



Щоб нова група, яка вводиться в багаторівневий довідник, відразу потрапила у 

визначену групу довідника, перед введенням варто перейти в цю групу. 

Редагування елемента довідника  

Для редагування елемента необхідно встановити курсор в осередок довідника, 

значення якого потрібно відредагувати, і: 

• натиснути клавішу Enter; 

• двічі натиснути на ній мишею. 

Якщо редагування відбувається в довіднику, відкритому для вибору елемента, для 

переключення осередку в режим редагування варто натискати клавішу Shift+Enter. При 

редагуванні реквізиту можна переміщатися в інші графи рядка, використовуючи клавіші 

ТаЬ і Shift+ТаЬ. Для закінчення редагування реквізиту варто натиснути : 

• клавішу Enter; 

• кнопку з відповідною піктограмою в панелі інструментів вікна довідника. 

Щоб відмовитися від редагування реквізиту, варто натиснути клавішу Еsс. Осередок 

повернеться в режим перегляду, і в ньому буде відновлене значення реквізиту, що існувало 

до редагування. 

Видалення (помітка на видалення) елемента довідника  

В якому режимі — безпосереднього видалення чи помітки на видалення — працює 

система, легко визначити за назвою пункту меню «Действия» (відповідно «Удалить» чи 

«Пометить на удаление»»). 

Для помітки на видалення або видалення елемента довідника помістіть курсор на 

рядок з елементом, що видаляється, і виконайте одну з таких дій: 

• натисніть клавішу Del; 

• натисніть мишею кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів 

вікна довідника. 

Після відповіді «Так» на запит про видалення чи помітці на видалення елемент 

довідника буде вилучений (позначений на видалення). Якщо елемент позначається на 

видалення, це буде відображатися в зміні умовного значка в крайній лівій графі таблиці. 

Скасування помітки на видалення елемента довідника  

Для скасування помітки на видалення елемента довідника помістіть курсор на рядок 

з раніше позначеним елементом і виконайте одну з таких дій: 

• натисніть клавішу Del; 

• натисніть мишею кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів 

вікна довідника чи виберіть пункт «Отменить пометку на удаление» у меню «Действия» 

Головного меню програми. 

Після відповіді «Так» на запит про скасування помітки на видалення елемент 

довідника буде «відновлений». Це буде відображено в зміні умовного значка в крайній 

лівій графі таблиці. 

Копіювання елемента довідника  

Новий елемент чи групи можуть бути введені в довідник шляхом копіювання вже 

існуючого елемента чи групи. Для цього помістіть курсор на рядок з елементом чи групою, 

що будуть використовуватися як зразок, і виконайте одну з наступних дій: 

• натисніть клавішу F9; 

• натисніть мишею кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів 

вікна довідника; 

• виберіть пункт «Копировать» у меню «Действия» Головного меню 

програми. 

Друкування довідника  

Після натискання кнопки «Печать» на основі заповнених реквізитів діалогу буде 

побудована друкована форма.

Створена друкована форма відкривається в редакторі таблиць (детальніше редактор 

таблиць розглянемо під час роботи з журналами документів). 



При нагоді автоматично побудована друкована форма може бути відредагована. 

Щоб мати таку змогу, потрібно в редакторі таблиць увімкнути режим редагування, 

вибравши пункт «Только просмотр» у меню «Вид» Головного меню програми. 

Відредагована друкована форма може бути збережена у файлі на диску. Для цього 

варто вибрати пункт «Сохранить» чи «Сохранить как» у меню «Файл» Головного меню 

програми. 

Для виводу друкованої форми на принтер потрібно в меню «Файл» Головного меню 

програми вибрати пункт «Печать». На екран буде виданий стандартний діалог для 

настроювання параметрів друку. 

У цьому діалозі варто встановити необхідні параметри друку: вибрати принтер, 

діапазон сторінок для друку, кількість копій і натиснути кнопку «ОК» для виконання 

друку. 

При нагоді перед друком можна переглянути форму в тому вигляді, в якому вона 

буде надрукована. Для цього варто вибрати пункт «Просмотр» у меню «Файл» Головного 

меню програми. 

При перегляді можна використовувати кнопки «След.» і «Пред.» для виклику на 

екран наступної і попередньої сторінок документа, що переглядається, і кнопку «2 стр./1 

стр.» для перемикання в режим одночасного перегляду двох сторінок документа і назад. 

Для зміни масштабу зображення можна використовувати мишу чи кнопки 

«Развернуть» і «Свернуть». 

Якщо вказівник миші знаходиться в межах документа, що переглядається, 

натискання лівої кнопки дискретно збільшує масштаб зображення. Існує три фіксованих 

масштаби перегляду, при досягненні найбільшого натискання лівої кнопки миші знову 

показує документ у найдрібнішому масштабі. 

Натискання кнопки «Развернуть» збільшує масштаб на один крок, натискання 

кнопки «Свернуть» зменшує. 

Для виходу з режиму попереднього перегляду варто натиснути кнопку «Закрыть». 

Пошук у довіднику  

Для пошуку потрібної інформації в довіднику існує кілька способів, що будуть 

описані нижче. 

Швидкий пошук  

Для швидкого переходу до потрібного рядка довідника можна використовувати 

режим швидкого пошуку. 

Для швидкого пошуку необхідно клавішами чи мишею помістити курсор у ту графу 

довідника, в якій слід знайти яке-небудь значення, і просто набирати на клавіатурі шукане 

значення. 

У разі виявлення першого введеного символу він відображається в рамці в нижній 

частині графи, а курсор встановлюється в той осередок довідника, перші символи значення 

якого збігаються з введеними. Останній введений символ можна видалити з рядка пошуку, 

натиснувши клавішу Backspace. 

Довільний пошук  

Найбільш широкими можливостями володіє режим довільного пошуку. Він дає 

змогу здійснювати пошук за будь-якими значеннями й у будь- якому напрямку. Довільний 

пошук виконується стандартним для всіх списків чином. 

Довільний пошук призначений для пошуку в списку конкретного значення одного з 

існуючих у системі типів даних. Щоб почати пошук, необхідно: 

• натиснути клавіші Ctrl+F3; 

• вибрати пункт «Поиск — Искать» з меню «Действия» Головного меню 

програми; 

• скористатися кнопкою із зображенням піктограми «бінокль» на панелі 

інструментів. 

На екран буде виданий діалог для установки параметрів пошуку. 



 

У даному вікні, для пошуку інформації, потрібно вказати: 

• шукану інформацію; 

• тип інформації. При натисканні на кнопку із зображенням стрілочки буде 

відкритий список типів значень; 

• напрямок пошуку «Вперед — Назад — Сначала»; 

• кількість стовпчиків, по яких потрібно зробити пошук («По одной колонке» 

чи по всіх колонках ліворуч — праворуч); 

• чи потрібно розрізняти прописні і малі літери («Различать регистры»). Якщо 

значення, зазначене в полі шаблона пошуку, знайдено в списку, 

курсор буде встановлений в осередок зі знайденим значенням. Якщо зна

чення не знайдене, буде видане відповідне повідомлення. Якщо значень, зазначених 

як шаблон пошуку, у списку декілька, то курсор установлюється на перше, що зустрілося 

(відповідно до напрямку пошуку), значення. 

Також для пошуку вперед та назад можна використовувати кнопки з відповідними 

піктограмами на панелі інструментів. 

1.4. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОВІДНИКІВ 

Вся інформація про підприємство, його грошові кошти, ТМЦ і т.д. в програмі 

зберігається в Довідниках, що є зручним у використанні. Розглянемо їх по порядку: 

Номенклатура  

Даний довідник призначений для збереження списку ТМЦ (товарів, продукції, 

матеріалів та ін.), послуг, що виконуються і одержуються. Він використовується як для 

заповнення документів, так і для ведення аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках 

20, 22, 26, 28 та ін. 

Для зручності пошуку інформації довідник реалізований трирівневим, тобто ТМЦ у 

ньому можна поєднувати в довільні групи і підгрупи. У нижній частині вікна довідника 

виводяться ціни з ПДВ і без нього для обраного елемента. 

За допомогою кнопки «Открыть партии» можна переглянути список усіх ТМЦ, на 

яких в даний момент встановлений курсор. 

Кнопка «Печать» дає змогу сформувати друковану форму всього довідника ТМЦ 

чи його частини. Якщо курсор у списку ТМЦ встановлений на групі чи елементі верхнього 

рівня, то в друковану форму буде виведений весь каталог. Якщо курсор вказує на підгрупу 

чи елемент більш низького рівня, то буде сформований тільки один розділ каталогу ТМЦ. 

Найбільш широкими можливостями володіє режим довільного пошуку, який дає 

змогу здійснювати пошук за будь-якими значеннями й у будь- якому напрямку. 

Необоротні активи  

Довідник призначений для збереження списку об'єктів основних засобів, 

нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних 

активів і використовується як при редагуванні документів, так і для ведення аналітичного 

обліку за трирівневою структурою, що дає змогу поєднувати його елементи в довільні 

групи і підгрупи. 

У довіднику рекомендується створити групу об'єктів основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів, групу об'єктів нематеріальних активів і групу об'єктів 

інших активів. 

 



Кожен необоротний актив характеризується, насамперед, видом, що задається в 

реквізиті «Вид необоротного актива», однозначно визначає рахунок і методологію обліку 

активу і може приймати такі значення: «Основные средства», «Другие необоротные 

материальные активы», «Нематериальные активы», «Другие необоротные активы». 

Для кожного необоротного активу варто також ввести такі дані: повне 

найменування, первісну вартість, шифр. Інвентарний номер, дату введення в експлуатацію 

(у типовій конфігурації значення цього реквізиту довідника може бути заповнене при 

проведенні документа «Ввод в эксплуатацию»), одиницю виміру і рахунок обліку. Як було 

зазначено вище, рахунок обліку автоматично заповниться після вибору виду необоротного 

активу. 

На відміну від довідника «ТМЦ», для елементів якого можна використовувати 

кілька одиниць виміру, для елементів дійсного довідника існує тільки одна одиниця 

виміру. 

Склад продукції  

Довідник підлеглий довіднику «ТМЦ». Для кожного ТМЦ із встановленим видом 

«Продукция» довідник «Состав продукции» містить список матеріалів та інших витрат, що 

звичайно йдуть на виробництво зазначеного ТМЦ. Крім стандартного меню, довідник 

може бути відкритий за допомогою кнопки «Состав продукции» при редагуванні ТМЦ 

виду «Продукция». 

Партії  

Довідник підлеглий довіднику «Номенклатура». У ньому зберігається список 

партій ТМЦ. У разі використання методу обліку «По партиям» записи в довіднику 

створюються автоматично — при проведенні прибуткових документів, таких як 

«Приходная накладная» чи «Калькуляция». Для обліку ТМЦ за середньозваженою ціною в 

довіднику існує тільки одна партія «Партии по умолчанию», по якій і ведеться весь облік. 

Одиниці виміру  

Для збереження одиниць виміру ТМЦ у типовій конфігурації використовується 

довідник «Единицы измерения», підлеглий довіднику «ТМЦ». Для редагування довідника 

спочатку варто відкрити довідник «ТМЦ», і ви

брати ТМЦ, одиниці виміру якого потрібно редагувати, а потім відкрити довідник 

«Единицы измерения». 

Важливим реквізитом одиниці виміру є «Коэффициент». Цей реквізит задає 

коефіцієнт перерахування із зазначеної одиниці виміру в базову одиницю виміру (в якій 

враховуються залишки товарів). Наприклад, якщо деякий товар враховується в штуках і 

упаковках, причому в упакуванні знаходиться 5 штук, то для цього товару можна 

встановити базову одиницю «шт.» (у самому довіднику «ТМЦ»), і в довіднику «Единицы 

измерения» створити додаткову одиницю «уп.», для якої вказати коефіцієнт перераху-

вання, що дорівнює 5. 

Валюти  

Довідник призначений для збереження списку валют та їхніх курсів, а також 

використовується при формуванні бухгалтерських проводок по рахунках, для яких 

встановлена ознака ведення валютного обліку. 

Довідник має однорівневу структуру. На закладці «Основные» для кожного 

елемента довідника необхідно вказати найменування, коротке найменування, курс НБУ і 

кратність. 

Грошові рахунки  

Довідник підлеглий довіднику «Контрагенты» і призначений для збереження 

списку рахунків контрагента для здійснення розрахунків у безготівковому порядку. 

Довідник реалізований як однорівневий. Для кожного елемента довідника «Денежные 

счета» слід визначити: 

• найменування — «внутрішню» назву банківського рахунка контрагента: 

«головний», «додатковий», «валютний» і т.д.; 



• валюту, в якій враховуються засоби на даному рахунку, а також його 

банківські реквізити. 

Місця збереження  

Для ведення списку місць збереження матеріально-виробничих запасів (основних 

засобів, нематеріальних активів, матеріалів) організації в Типовій конфігурації 

передбачений довідник «Места хранения». 

Даний довідник використовується як при виписці первинних документів, так і для 

ведення аналітичного обліку на рахунках 10, 11, 12, 20, 26, 28 та ін. 

Кожен елемент довідника характеризується типом місця збереження — склад чи 

матеріально-відповідальна особа, за якою числиться конкретний об'єкт обліку, а також 

власне найменуванням місця збереження. 

Рахунки нашої фірми  

Довідник «Счета нашей фирмы» призначений для збереження списку всіх місць, де 

можуть зберігатися готівкові і безготівкові кошти, тобто містить інформацію про всі 

розрахункові рахунки організації, валютні рахунки і каси (тобто наявні рахунки). 

Довідник використовується як для редагування документів, так і для ведення 

аналітичного обліку по наступних рахунках бухгалтерського обліку: 30 «Каса», 31 

«Рахунки в банках», Вал. «Балансова вартість валюти (податковий облік)». 

Довідник реалізований як дворівневий. У довіднику рекомендується створити три 

групи: для розрахункових рахунків у гривнях, для розрахункових рахунків у валюті і для 

наявних рахунків (кас). 

Співробітники  

Довідник призначений для збереження інформації про співробітників, що 

працюють в організації. Він використовується як при виписці первинних документів, так і 

для аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках: 37.2 «Розрахунки з підзвітними 

особами», 37.7.3 «Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях» і 66 

«Розрахунки по оплаті праці». 

Довідник «Сотрудники» реалізований як трирівневий, співробітників у цьому 

довіднику можна поєднувати в довільні групи і підгрупи. 

Реквізити діалогової форми перегляду і редагування відомостей про конкретного 

співробітника згруповані на декількох закладках. 

На закладці «Общие» містяться основні дані про співробітника: табельний номер 

(він же код), прізвище, ім'я, по батькові, стать, посада. 

На закладці «Данные по ЗП» вводяться дані, необхідні для нарахування 

співробітнику заробітної плати й утримання прибуткового податку: сума місячного окладу 

(чи погодинного тарифу), розмір авансу, кількість дітей і кількість пільг по прибутковому 

податку, а також рахунок і стаття витрат, по якій буде списуватися сума нарахованої 

співробітнику заробітної плати. 

Паспортні дані співробітника: серія, номер, ким і коли виданий, а також адреса 

місця реєстрації (чи фактичного проживання) співробітника, контактний телефон 

вносяться на закладці «Паспортные данные». 

У реквізити закладки «Налоговые данные» вводяться індивідуальний податковий 

номер співробітника, назва й адреса податкової інспекції за його місцем проживання. 

Валові доходи/витрати  

Довідник використовується для ведення аналітичного обліку по заба- лансових 

рахунках ВВ «Валові витрати» і ВД «Валові доходи».



Довідник має трирівневу структуру. На верхньому рівні знаходяться групи 

«Валовые расходы», «Валовые доходы» і елемент «Не доходы и не расходы». Довідник 

організований відповідно до структури Декларації про прибуток. У дужках після 

найменування елемента зазначений розділ (стаття) декларації. Якщо в кожній проводці по 

рахунках ВВ, ВД у кожному документі ви правильно вказуєте статтю з цього довідника, то 

декларація про прибуток сформується автоматично. 

Види витрат  

Довідник містить список видів витрат. Довідник використовується як при 

редагуванні документів, так і для ведення аналітичного обліку по бухгалтерських 

рахунках: 23, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94.1, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95, 96, 

97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.99. 

Довідник має трирівневу структуру. Для кожного елемента довідника варто ввести 

найменування і вказати бухгалтерський рахунок, на який наприкінці місяця будуть 

списуватися суми витрат по даній статті як об'єкта аналітичних рахунків класу 8. Ця 

інформація буде використовуватися при проведенні документа «Финансовые результаты» 

в режимі «Закрытие элементов затрат». Як такий, рахунок може бути обраний один з 

наступних рахунків: 23, 91, 92, 93, 94. Якщо підприємство не використовує рахунка класу 

9, значення даного реквізиту може бути не заповнено. 

Податки і відрахування  

Довідник містить список податків, відрахувань, зборів у різні державні цільові 

фонди, а також додаткову інформацію про кожен вид відрахувань і податків: ставку, межу, 

організацію-одержувача, її розрахунковий рахунок, типовий зміст платежу, рахунок обліку 

розрахунків та ін. Довідник використовується для автоматичного розрахунку сум податків 

і відрахувань, при редагуванні документів, а також для ведення аналітичного обліку по 

бухгалтерських рахунках 17, 54, 64, 65. 

Кожен елемент довідника характеризується унікальним текстовим кодом і набором 

реквізитів. 

Порада. Не змінюйте назви параметрів, а також текстові коди елементів 

довідників. Вони використовуються в алгоритмах типової конфігурації та їхня зміна 

призведе до некоректних розрахунків сум тих чи інших податків чи вирахувань. 

Більш повну інформацію про довідники можна одержати в самій програмі 1С: 

Підприємство, виконавши команду «Помощь» — «Общее описание». У результаті 

виконаних дій на екран буде виведене вікно «Описание», в якому потрібно вибрати 

елемент, щодо якого ви хочете одержати інформацію.  



ЧАСТИНА 2 

2.1. КОНСТАНТИ 

Константи в системі 1С: Підприємство слугують для збереження інформації, 

яка або зовсім не змінюється в процесі функціонування системи, або змінюється 

досить рідко. Найбільш простий приклад подібної інформації — назва організації, що, як 

правило, не міняється. 

Зручність використання констант полягає в тому, що в них один раз заноситься 

яка-небудь інформація, що потім може багаторазово використовуватися в процесі роботи. 

При 

яких-небудь змінах константи усі зміни автоматично будуть відбиті в тих місцях, де 

вона використовується. 

Можна створити практично необмежену кількість констант для збереження 

будь-якої потрібної інформації. 

Вікно списку констант  

Уся робота з константами ведеться в спеціальному вікні «Список констант». Це 

вікно може бути викликано: 

• яким-небудь пунктом меню; 

• кнопкою панелі інструментів; 

• через системне меню «Операции» вибором пункту «Константы», що ми і 

зробили. 

 

Вікно списку констант являє собою таблицю, що складається з трьох стовпчиків 

(граф): 

«Код» — короткі найменування констант; 

«Найменування» — розшифровка короткого найменування константи; 

«Значення» — саме значення константи. 

Осередок у вікні, виділений інвертним кольором, називається активним чи 

поточним. Для самого виділення будемо використовувати також назву «курсор». 

Вікно списку констант може містити панель інструментів для швидкого доступу до 

часто використовуваних команд при роботі зі списком. 

Робота з табличною частиною форми  

Під формою розуміється вікно, що містить різні елементи даних для перегляду чи 

заповнення (реквізити, списки), а також керуючі елементи (кнопки, закладки). 

Форма може містити табличну частину, що складається з декількох стовпчиків і 

призначену для перегляду в ній великої кількості рядків. При редагуванні рядків таблиці її 

стовпчики також виступають як редаговані реквізити. 

Перегляд рядків табличної частини  

При перегляді списку рядків табличної частини можна використовувати мишу і 

клавіатуру (кнопки керування курсором). 

Для зручності перегляду вмісту табличної частини можна змінювати ширину 

стовпчиків. Для цього необхідно помістити курсор на лінію, що розділяє заголовки 

колонок, поки курсор не покаже на пересування, натиснути ліву кнопку миші, 

 



переміщаючи мишу, установити потрібну ширину стовпчиків, потім відпустити ліву 

кнопку миші. 

Якщо ширина стовпчика не дає змоги побачити усього змісту поля, то можна 

подивитися зміст поля таким чином. Необхідно помістити курсор над потрібним 

стовпчиком у потрібному рядку і трохи почекати. Через 1-2 секунди біля курсору з'явиться 

зміст поля цілком. 

Редагування констант  

Бухгалтер може тільки коректувати значення констант у списку. Щоб змінити 

значення константи, необхідно: 

• встановити курсор в осередок таблиці, що містить змінюване значення; 

• натиснути клавішу Enter чи Shift+Enter (осередок переключиться в режим 

редагування й у ньому з'явиться текстовий курсор у вигляді миготливої вертикальної 

смужки); 

• внести зміни; 

• натиснути клавішу Enter для виходу з режиму редагування. 

Робота з історією значення константи  

Іноді в процесі роботи виникає необхідність використання констант, значення яких 

змінюються відповідно до законодавства (ставка податків і т.д.). Подібні константи 

називаються періодичними. У цьому випадку в списку констант зберігається не тільки саме 

останнє значення константи, але й усі, що раніше існували, значення з датами їхнього 

введення. Подібний механізм дає змогу одержувати значення такої константи, що існувало 

на будь-яку дату. 

Для перегляду історії значення константи необхідно стати на рядок з потрібною 

константою і виконати одну з наступних дій: клавіша Р5, натиснути кнопку з відповідною 

піктограмою. 

Вікно історії значення константи являє собою таблицю, що складається з двох 

стовпчиків — дата і значення константи на цю дату. Записи в таблиці сортуються за датою. 

Зміна історії значення константи може проводитися двома способами: 

• введенням нового значення константи в списку констант; 

• введенням і коректуванням рядків у вікні історії значення константи. 

Історія значення містить всі зміни значень елемента даних, які відбувались 

з моменту створення елемента. Користувач може відредагувати поточний ря-

док, ввести новий рядок, створити новий рядок як копію поточного і видалити 

поточний рядок. 

2.2. ПОМІЧНИК ЗАПОВНЕННЯ КОНСТАНТ 

Роботу з програмою 1С з автоматизації підприємства потрібно починати із 

заповнення констант. Зробити це можна, послідовно переглянувши список усіх констант і 

всі довідники, а також ввівши, де потрібно, інформацію, що відповідає вашому 

підприємству. Але такий шлях вимагає дуже багато часу, крім того, у процесі роботи 

можуть виникнути помилки (можна пропустити якусь константу і т.д.). Тому для 

настроювання програми краще користуватись передбаченим саме для цих цілей 

«Помощником заполнения констант» — меню «Помощь» — «Помощник заполнения 

констант». 

У результаті виконаних дій на екрані з'явиться перше вікно «Помощника».



 

У цьому вікні розміщені три кнопки: «Назад», «Дальше», «Отмена» і прапорець 

«Показывать при запуске», що дає змогу виводити вікно «Помощника» на екран при 

кожному запуску програми 1С: Бухгалтерія. 

Друге вікно «Помощника» призначене для введення інформації про підприємство. У 

цьому вікні зібрані поля для введення потрібної інформації. У кожному полі є кнопка з 

трьома точками. Дана кнопка показує на те, що під час редагування цього параметра 

відбувається звертання до відповідного довідника. Заповнивши інформацію в другому 

вікні, натискаємо кнопку «Дальше» і так до того моменту, поки не заповнимо всю не-

обхідну інформацію: «Значения по умолчанию», «Учетная политика», «Служебные 

параметры», «Параметры, определяющие интерфейс пользователя», «Периодические 

значения». 

Під час роботи з «Помощником» потрібно бути уважним, тому що від правильного 

заповнення всіх реквізитів залежить робота програми. Звертайте увагу на підказки між 

полями введення. 

2.3. ЖУРНАЛИ 

Журнал призначений для збереження і роботи з документами в системі 1С: 

Підприємство. Кількість журналів, їхній зовнішній вигляд і види документів, що 

зберігаються в них, визначаються в Конфігураторі. 

Крім користувальницьких, у системі 1С: Підприємство існують два системних 

журнали. 

«Повний журнал» дає змогу працювати з усіма документами будь-яких видів, що 

існують у системі (у межах призначених користувачу прав доступу). Його зовнішній 

вигляд задається системою і не може бути змінений. 

Журнал «Прочие» використовується для роботи з документами, для яких у процесі 

опису конфігурації не зазначений конкретний користуваль- ницький журнал. Його 

зовнішній вигляд також задається системою і не може бути змінений. 

Журнал операцій  

Вся інформація про господарські операції підприємства попадає в журнал операцій 

(«Операции» — «Журнал операций»). У ньому господарські дії підприємства, відбиті як за 

допомогою документів, так і вручну, утворюють єдину послідовність господарських 

операцій. Цей журнал дає змогу переглядати операції в цілому, без деталізації по 

проводках. Для зручності роботи «Журнал операций» можна розділити на 2 частини. У 

верхній, як і раніше, буде відбиватися список операцій, а в нижній — бухгалтерські 

проводки операції, обраної у верхній частині журналу. 

 



 

«Журнал операций» дає змогу переглядати, редагувати і позначати на видалення 

існуючі операції. При цьому, якщо операція введена автоматично на основі документа, при 

подвійному натисканні мишею на рядку буде відкритий цей документ. При редагуванні 

такого документа його проводки будуть сформовані заново і відіб'ють зміни, внесені в 

документ. 

Для перегляду потрібної інформації в «Журнале операций» найбільш зручно 

використовувати механізм відбору. За допомогою відбору можна виділити з всіх існуючих 

операцій визначену групу операцій, відібраних за деяким значенням. Наприклад, вивести 

всі операції по конкретному контрагенту. 

Відбір працює тільки за умови строгої рівності, тому для виконання відбору 

необхідно спочатку вибрати конкретного контрагента. 

Існує режим відбору по стовпчику, при якому як значення відбору використовується 

те, на якому знаходиться курсор. Цей режим доступний не для всіх стовпчиків «Журнала 

операций», а тільки для найбільш потрібних. 

Наприклад, щоб переглянути всі операції, утворені якимось документом, наприклад 

«Приходными накладными», досить знайти в журналі будь- яку таку операцію, помістити 

курсор у стовпчик «Документ» і натиснути кнопку «Отбор по колонке». У «Журнале 

операций» будуть показані тільки ці операції. 

Також можна використовувати режим довільного пошуку інформації. У цьому 

режимі можна шукати будь-яку послідовність символів чи конкретне значення в одному 

конкретному стовпчику «Журнала операций» чи у всіх колонках. 

Журнал проводок  

Крім «Журнала операций», де міститься інформація про зроблені господарські дії в 

узагальненому вигляді — у вигляді операцій, а проводки проглядаються в рамках 

конкретної операції, також існує спеціалізований «Журнал проводок» («Операции» — 

«Журнал проводок»). Для бухгалтера найчастіше більш звично переглядати послідовність 

зроблених операцій у вигляді бухгалтерських проводок, які, власне, і відбивають рух 

засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 

«Журнал проводок» дає змогу переглядати у вигляді єдиного списку проводки, що 

належать до різних операцій. 

У графах «Журнала проводок» відбиваються дані проводок, а також дані операцій, 

яким ці проводки належать: дата проводки насправді є датою операції; найменування 

документа, що сформував проводку; зміст операції. На відміну від «Журнала операций», 

«Журнал проводок» є тільки засобом перегляду проводок. У цей журнал не можна ввести 

проводку: якщо натиснути кнопку «Новая строка», буде відкрите вікно для введення опе-

 



 

рації, у якому, у свою чергу, уже можна ввести необхідні проводки. Такий механізм 

підтримує цілісність відображення операцій в обліку, коли будь- яка проводка належить 

якій-небудь операції. При великій кількості проводок можна вибирати необхідні проводки. 

Для цього існує декілька способів: насамперед, можна обмежити інтервал видимості 

проводок у журналі. Мінімальний інтервал, що ви можете установити — один день. 

У «Журнала проводок» є графа «№К» (номер журналу). Така ж графа є й у табличній 

частині операції. У цю графу можна ввести так званий номер «Журнала операций» — 

двосимвольний код з букв і цифр. Якщо ввімкнена функція поділу проводок по різних 

журналах операцій, то проводки, що мають однаковий номер журналу, будуть згруповані 

разом і показані окремо. 

Також у «Журнале проводок» можна використовувати режим довільного пошуку 

інформації. У цьому режимі можна шукати будь-яку послідовність символів чи конкретне 

значення в одному конкретному стовпчику «Журнала проводок» чи у всіх колонках. 

Журнал документів  

У системі 1С:Підприємство інформація про господарські операції, що відбуваються 

на підприємстві, може вводитися за допомогою документів і зберігатися в журналах 

документів. 

Документ, який належить до бухгалтерського обліку, може автоматично формувати 

бухгалтерську операцію, що відбиває відповідну господарську операцію в 

бухгалтерському обліку. 

Документ, що належить до оперативного обліку, може змінювати стан регістрів. 

У процесі настроювання конфігурації задачі можна створювати практично 

необмежене число журналів документів і призначати для збережен- ня в одному журналі 

документи декількох видів, причому ті самі документи можуть відображатися в декількох 

журналах. Крім того, існують загальні журнали, в яких відображаються усі введені в 

систему документи. 

Види журналів документів  

Журнали документів призначені для зручного відображення списків документів. 

Документ не зв'язаний «жорстко» з яким-небудь журналом. Набір документів, 

відображуваних у тому чи іншому журналі, цілком визначається конфігурацією. Той самий 

вид документа може відбиватися в декількох журналах. 

Крім журналів, формованих на стадії конфігурування, у системі 1С: Предприятие 

існують два визначених журнали — «Полный» і «Прочие». 

Документ в програмі 1С — це своєрідний електронний аналог звичайного 

бухгалтерського документа. Кожен бухгалтер знає, що таке накладна раху- нок-фактура, 

авансовий звіт і т.д. По бухгалтерському змісту документи 1С відповідають по назві 

паперовим бухгалтерським документам, але мають широкі можливості. Наприклад, 

 



виписування паперової накладної вимагає від бухгалтера не лише оформлення 

відповідного бланка, а й рознесення даних у відповідні журнали, що забезпечує ведення 

аналітичного обліку. При виписуванні цього ж документа в програмі 1С всі вищеперера- 

ховані операції виконуються комп'ютером автоматично, що дає змогу скоротити час і 

уникнути помилок під час роботи. 

«Полный журнал» відображає документи усіх видів, і дає можливість працювати з 

усіма введеними в систему документами (зрозуміло, у межах призначених користувачу 

прав доступу). 

Журнал «Прочие» використовується для відображення тих документів, для яких у 

процесі опису конфігурації явно не зазначений конкретний журнал, в якому він повинен 

відображатися. 

Вікно журналу документів  

Журнали документів можна відкрити, виконавши команди: «Операции» — 

«Журналы документов». 

На екран буде викликаний список «Журналов документов», що існують у системі.

 

У цьому списку клавішами чи мишею варто вибрати найменування потрібного 

журналу і потім натиснути кнопку «ОК». Вікно з обраним журналом буде видано на екран. 

 

Вікно з «Журналом документов» у загальному випадку являє собою таблицю, що 

має чотири графи (стовпчика): 

• дату — дата документа; 

• час — час документа; 

• документ — найменування виду документа; 

• номер — номер документа. 

Ці чотири графи, як правило, присутні в будь-якому журналі. Крім них, при 

настроюванні конфігурації може бути визначена необмежена кількість додаткових граф. 

 

 



Ці графи використовуються для виклику значень будь-яких інших реквізитів документів, 

що відображаються в даному журналі. Кожен рядок журналу є посиланням на документ. 

У заголовку вікна журналу видається назва журналу, задана при конфігурації, і 

інтервал видимості документів, який можна змінити під час роботи з журналом. 

Ліва графа журналу — службова. У ній різними значками позначається стан 

документа: 

• голуба папка — документ записаний, але не проведений; 

• голуба папка з поміткою — документ, що не належить до оперативного 

обліку, проведений (помітка фіолетового кольору); 

• аналогічно до попереднього — документ, що належить до розрахунку, 

архівіруваний (фон більш темний); 

• аналогічно до попереднього — проведений документ оперативного обліку 

(помітка червоного кольору); 

• аналогічно до попереднього — проведений документ оперативного обліку, 

розташований після ТА (фон більш світлий, чорна помітка); 

• аналогічно до попереднього — проведений документ оперативного обліку, 

на який установлена ТА; 

• голуба папка перекреслена червоним хрестиком — документ позначений на 

видалення. 

Спеціальною піктограмою в «Журнале документов» позначаються бухгалтерські 

операції, введені вручну. 

Перегляд журналу  

Для перегляду журналів документов використовуються загальні прийоми роботи з 

табличною частиною форми. Для швидкого переходу в початок чи кінець журналу можна 

використовувати, відповідно, клавіші Ноте і End. 

Інтервал видимості  

При великій кількості документів, що знаходяться в журналі (особливо це 

стосується системних журналів), перегляд журналу для пошуку потрібного документа 

може зайняти багато часу. У цьому випадку корисно обмежити обсяг перегляду записів у 

журналі. Інтервал видимості визначає, за який період часу будуть видні документи при 

перегляді журналу. Поточний інтервал видимості виводиться в заголовку вікна журналу в 

дужках після назви журналу. 

Інтервал видимості встановлюється двома способами — автоматично і вручну. 

Коли вікно з журналом викликається на екран, інтервал видимості автоматично 

встановлюється таким, як визначено в настроюванні параметрів журналу (пункт 

«Параметры» меню «Сервис» Головного меню програми).

Для зміни інтервалу видимості записів журналу необхідно: 

• вибрати пункт «Интервал» з меню «Действия» Головного меню програми; 

• натиснути кнопку «М» на панелі інструментів вікна журналу. На екран буде 

виданий запит «Параметры журнала». 

 

У відповідних полях цього запиту необхідно вказати початкову і кінцеву дати 

інтервалу видимості документів. Після введення дат для установки інтервалу варто 

натиснути кнопку «ОК». 

 



При перегляді журналу будуть видні тільки ті документи, дати яких попадають у 

встановлений інтервал. 

Порядок розташування записів журналу  

При показі журналу записи виводяться в хронологічному порядку: 

• записи в журналі упорядковані за датою; 

• усередині дати записи упорядковані за часом документа; 

• якщо в межах однієї дати кілька документів мають однаковий час, вони 

упорядковані за порядком їхнього введення в систему. 

Введення нового документа  

Вибір документа для введення може здійснюватися різними способами. 

Введення в журнал. Якщо активним є вікно якого-небудь з існуючих у системі 

журналів документів, то для введення нового документа необхідно: 

• натиснути кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна 

журналу; 

• натиснути клавішу Ins; 

• в Головному меню програми відкрити меню «Действия», в якому вибрати 

пункт «Новый». 

Якщо в журналі можуть відображатися документи декількох видів, на екран буде 

виданий запит для вибору виду документа. У цьому списку будуть видані найменування 

документів тільки тих видів, що можуть відображатися в поточному журналі. 

Порада. Якщо в системі існує багато видів документів, і ви не пам 'ятаєте, в якому 

журналі відображаються документи потрібного вам виду, відкрийте повний журнал. 

Документи, введені в повний журнал, автоматично відображаються також у всіх 

журналах, для яких це обумовлено конфігурацією. 

У списку видів документів необхідно клавішами чи мишею вибрати найменування 

потрібного виду документів і натиснути кнопку «ОК». Після цього на екран буде виданий 

діалог для заповнення реквізитів нового документа. 

Якщо в журналі зберігаються документи тільки одного виду, список видів 

документів видаватися не буде. Відразу буде виданий діалог для заповнення реквізитів 

документа. 

Введення в меню. Ваш користувальницький інтерфейс може включати команди 

меню чи кнопки панелі інструментів, що дають змогу відразу почати введення документа 

— без відкриття журналу, в якому зберігаються ці документи. Для цього варто вибрати 

відповідний пункт меню чи натиснути спеціально створену для цього кнопку на 

користувальницькій панелі інструментів. 

Інформація про порядок уведення конкретних документів може знаходитися в 

загальному описі конфігурації. Щоб вивести опис на екран, варто вибрати пункт «Общее 

описание» у меню «Помощь» Головного меню програми чи натиснути кнопку з 

відповідною піктограмою в панелі інструментів головного вікна програми. 

Введення документів з журналів операцій і проводок. Під час роботи в журналах 

операцій і проводок також існує можливість ввести новий документ. 

Редагування реквізитів документа  

Зовнішній вигляд форми документа, його властивості, поводження керуючих 

елементів визначаються при настроюванні конфігурації задачі і, у загальному випадку, 

можуть бути найрізноманітнішими.



 

 

Для редагування документів використовуються загальні прийоми роботи до формах 

(див. «Справочники»), 

Якщо це зумовлено конфігурацією, то форма документа, як і багато інших форм 

редагування даних, що набудовуються, може містити закладки. Такі керуючі елементи 

використовуються для форм документів, що містять велику кількість інформації, що 

редагується. У цьому випадку всі реквізити, що редагуються, згруповані на різних 

«сторінках», між якими можна переключатися, натиснувши мишею ту чи іншу закладку. 

Якщо закладок багато, у правій частині рядка закладок форми з'являться кнопки з 

курсорами «вліво» і «вправо», якими можна виконувати горизонтальне прокручування 

закладок. 

У діалозі, як правило, заповнюються реквізити «Номер», «Дата», інші поля 

введення, що відповідають реквізитам документа, а також таблична частина документа, 

якщо вона є. Якщо це зумовлено конфігурацією, форма введення документа може 

перевіряти коректність і повноту введених даних. У випадку неправильного введення 

можуть з'являтися відповідні повідомлення. 

Якщо реквізити заповнені, для запису документа варто натиснути кнопку «ОК» чи 

подібну їй кнопку, призначену для збереження результатів редагування, чи закрити вікно 

діалогу натисканням кнопки закриття вікна, чи кнопки «Отмена» чи їй подібної. Після 

того як на екран буде виданий запит про збереження змін, варто відповісти «Так» для 

запису документа чи «Ні» для відмовлення від запису. 

 

Номер і дата документа  

Практично будь-який документ має поля для введення дати і номера документа. Ці 

реквізити обов'язкові для заповнення, і програма не дасть змоги закінчити введення 

документа, якщо вони не заповнені. 

Якщо при настроюванні конфігурації для документа встановлена ознака 

автоматичної нумерації, то поле для введення номера документа буде містити номер, 

автоматично сформований системою. Цей номер можна виправити, однак програма 

простежить, щоб зазначений вами номер не збігався з номерами документів цього ж виду, 

уже введених у систему. 

Якщо це зумовлено конфігурацією, при введенні документа його номер буде 

перевірятися на унікальність за правилами, визначеними у конкретній конфігурації, і, якщо 

при збереженні документа система знайде порушення вимог унікальності, буде видане 

повідомлення «Номер не уникален!», то введений номер варто виправити. 
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Унікальність номерів документів може підтримуватися для документів даного виду 

в цілому чи для документів, введених у межах визначеного інтервалу часу. Наприклад, 

може бути заборонено вводити протягом року накладні з однаковим номером. З іншого 

боку, ті ж накладні за різні роки могли б мати однакові номери. 

Унікальність номерів і правила їхнього автоматичного присвоєння можуть бути 

визначені єдиними для декількох видів документів. 

Наприклад, це може бути наскрізна нумерація для прибуткових і видаткових 

накладних. 

У конфігурації може бути заданий так званий префікс номера документа. Тому при 

введенні нового документа черговий номер буде запропонований не тільки виходячи з 

правил автоматичного присвоєння номерів, але з визначеним префіксом. Проте, 

користувач може цілком відредагувати запропонований номер, вмикаючи його префіксну 

частину. 

Система пропонує як дату документа робочу дату, встановлену в загальних 

параметрах (пункт «Параметры» меню «Сервис» Головного меню програми). У 

загальному випадку робоча дата дорівнює поточній системній даті комп'ютера. 

Запропоновану системою дату можна змінити. 

Додаткові реквізити  

Редагування інших (додаткових) реквізитів документа може виконуватися різними 

способами залежно від типу значення реквізиту, що визначається в конфігурації. 

Таблична частина  

Документ може містити табличну частину. У цьому випадку в діалозі для введення 

реквізитів документа буде присутня таблиця.

Для перегляду табличної частини використовуються загальні прийоми роботи з 

табличною частиною форми. Осередки таблиці документа є такими ж реквізитами, як і 

реквізити шапки і їхнє введення виконується відповідно до правил, викладених вище. 

Однак робота з таблицею має деякі особливості. 

Коректування осередку таблиці  

Для коректування реквізиту табличної частини потрібно клавішами чи мишею 

вибрати осередок, що містить цей реквізит, і натиснути клавіші Shift+Enter. Осередок 

переключиться в режим редагування і тоді можна буде змінити значення реквізиту, що 

міститься в ньому. Для закінчення редагування осередку варто знову натиснути клавішу 

Enter. 

Введення рядка  

Перший рядок табличної частини вводиться автоматично, коли ви переходите в 

табличну частину, натиснувши на ній мишею. При цьому поточний осередок рядка 

автоматично переключається в режим редагування. Натискання клавіші Enter, після 

вказівки необхідного значення реквізиту, вимикає режим редагування поточного осередку 

і переводить курсор у наступний осередок (звичайно в сусідній). Коли значення введене в 

останній осередок рядка, натискання клавіші Enter вимикає режим редагування осередку. 

Для введення в табличну частинку нового рядка варто натиснути клавішу Ins. 

Зауваження. Якщо npu введенні рядка в табличну частину курсор після натискання 

клавіші Enter «перескакує» через осередки, то у даній конфігурації при створенні цього 

діалогу був призначений пропуск цих стовпчиків табличної частини. 

Звичайно, колонка пропускається, якщо її значення обчислюється чи заповнюється 

автоматично. Але ви завжди можете повернутися до пропущеного стовпчика і 

відредагувати автоматично введене значення. 

Для коректування реквізиту табличної частини варто вибрати цей реквізит 

клавішами чи мишею і натиснути клавіші Shift+Enter. Осередок перемикається в режим 

редагування, тоді можна буде змінити значення реквізиту. Для закінчення редагування 

варто натиснути клавішу Enter. 



 

Видалення рядка  

Для видалення рядка табличної частини варто вибрати рядок клавішами чи мишею і 

натиснути: 

• клавішу Del; 

• кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна діалогу. 

Увага! Видалення рядка відбувається без додаткового попередження. 

Копіювання рядка  

Новий рядок у табличну частину можна ввести шляхом копіювання вже існуючого 

рядка. Для цього виконайте наступні дії: 

• виберіть клавішами чи мишею рядок, що буде служити зразком; 

• натисніть клавішу И9 чи кнопку з відповідною піктограмою на панелі 

інструментів вікна діалогу. У табличну частину буде доданий новий рядок, реквізити якого 

будуть заповнені значеннями, скопійованими з реквізитів рядка-зразка. 

Номера рядків  

Крайній лівий стовпчик табличної частини діалогу містить номера рядків табличної 

частини. Рядки документа завжди упорядковані за номерами рядків. При введенні нового 

рядка в табличну частину йому автоматично привласнюється черговий порядковий номер. 

Для документа в конфігурації може бути визначений один із двох варіантів роботи з 

номерами рядків табличної частини. 

Перший варіант припускає можливість редагування номерів рядків. У таких 

документах автоматично сформований номер можна змінити при введенні нового рядка і 

надалі — у процесі редагування рядка. 

Зауваження. Система не підтримує нульових номерів рядків. При спробі ввести 

нульовий номер система не дає змоги завершити редагування цього реквізиту табличної 

частини. 

Можливість коректування номера рядка можна використовувати для примусового 

сортування рядків табличної частини документа в потрібному порядку. Якщо в результаті 

видалення рядків табличної частини порушилася безперервність їхніх номерів, її можна 

відновити, вибравши пункт «Обновить номера строк» у меню «Действия» Головного 

меню програми. 

Другий варіант визначає автоматичну нумерацію рядків документа. Для таких 

документів номер рядка змінювати не можна. Номера рядків у таких документах завжди 

розташовуються строго послідовно і не мають пропусків. 

Однак, для таких документів існує можливість пересувати рядки нагору і вниз. Для 

переміщення рядків використовуються пункти «Переместить вверх» і «Переместить 

вниз» меню «Действия» і кнопки з курсором «вгору» і «вниз» панелі інструментів вікна 

документа. При переміщенні рядків номера рядків автоматично змінюються.

Вставка рядка  

При введенні нового рядка в табличну частину документа він додається в кінець. 

Однак, існує можливість вставити рядок у визначене місце табличної частини документа. 

Для цього потрібно помістити курсор на той рядок, перед яким ви хочете вставити новий 

рядок і вибрати пункт «Вставить строку» з меню «Действия» Головного меню програми. 

Новому рядку буде привласнений номер того рядка, на якому стояв курсор. Після 

закінчення введення рядка інші рядки будуть зміщені вниз і відповідно перенумеровані. 

Сортування рядків  

Під час роботи з табличною частиною документа існує можливість сортування 

рядків, яке може виконуватися за значенням одного з реквізитів табличної частини 

документа, включеного у форму. Для виконання сортування варто установити курсор у 

тому стовпчику табличної частини, за значенням якого потрібно упорядкувати рядки 

документа. Курсор може розташовуватися в будь-якому рядку. Далі варто вибрати з меню 

«Действия» пункт «Сортировать по возростанию» чи «Сортировать по убыванию», 

залежно від того, в якому порядку ви хочете виконати сортування. Після цього рядки 
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будуть розташовані в потрібному порядку. Також сортування можна викликати 

відповідними кнопками панелі інструментів. 

Зазначимо, що після внесення в рядки документа змін, якщо ви хочете, щоб 

документ був відсортований, варто заново виконати сортування. Тому рекомендується 

виконувати сортування після введення всіх рядків документа. 

Видалення (помітка на видалення) документів  

Якщо це передбачається в конкретній конфігурації і визначено параметром «Режим 

удаления объектов» (пункт «Параметры» меню «Сервис», закладка «Общие»), система 

підтримує посилкову цілісність інформаційної бази. Це означає, що в даному режимі не 

проводиться безпосереднє видалення таких об'єктів системи, як елементи довідника і 

документи. При цьому можна лише установити помітку на видалення об'єкта, але не вида-

лити його. Власне видалення об'єктів (зокрема документів) здійснюється при виконанні 

відповідної сервісної процедури — пункт «Удаление помеченных объектов» меню 

«Операции», якщо ця операція доступна конкретному кінцевому користувачу. 

В якому режимі — безпосереднього видалення чи помітки на видалення — працює 

система, легко визначити за назвою пункту меню «Действия» (відповідно «Удалить» чи 

«Пометить на удаление»). 

Для помітки на видалення документа необхідно: 

• відкрити журнал, в якому відображаються документи потрібного виду. Це 

може бути «Полный журнал», в якому відображаються усі введені документи, чи 

який-небудь визначений журнал; 

• помістити курсор на рядок з документом, що видаляється ; 

• натиснути клавішу Del чи натиснути кнопку з відповідною піктограмою на 

панелі інструментів вікна журналу, чи вибрати пункт «Удалить» у меню «Действия» 

Головного меню програми. 

Після відповіді «Так» на запит про видалення запису документ буде вилучений 

(позначений на видалення). Позначений на видалення документ позначається 

перекресленим значком у крайній лівій графі таблиці журналу. 

Скасування  ПОМІТКИ на видалення документа  

Для скасування помітки на видалення документа відкрийте журнал, у якому 

відображаються документи потрібного виду, помістіть курсор на рядок з раніше 

позначеним документом і: 

• натисніть клавішу Del; 

• натисніть мишею кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів 

вікна «Журнала документов»; 

• виберіть пункт «Отменить пометку на удаление» у меню «Действия» 

Головного меню програми. 

Після відповіді «Так» на запит про скасування помітки на видалення документ буде 

відновлений. Це буде відбито в зміні умовного значка в крайній лівій графі таблиці. 

Введення документа на підставі  

Система 1С: Підприємство має можливість копіювати інформацію з документа 

одного виду в документ іншого виду. У цьому випадку для введення нових документів 

можна використовувати механізм «введення на підставі». Цей механізм дає змогу, 

наприклад, створити видаткову накладну, перенести в неї інформацію з раніше виписаного 

рахунка. 

Для введення документа «на підставі» іншого документа потрібно при роботі в 

журналі установити курсор на документ-підставу і: 

• натиснути клавіші Alt+F9; 

• натиснути кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна 

журналу; 

• вибрати пункт «Ввести на основании» у меню «Действия» Головного меню 

програми. 



 

На екран буде виданий список видів документів. У ньому необхідно клавішами чи 

мишею вибрати найменування потрібного виду документів і натиснути кнопку «ОК». 

Після цього на екран буде виданий діалог для введення нового документа обраного виду, в 

якому реквізити будуть заповнені інформацією, скопійованою з документа-підстави. 

Новому документу привласнюється черговий порядковий номер. Як дата документа 

буде проставлена робоча дата, встановлена в загальних параметрах. У будь-якому випадку 

запропоновані програмою номер і дату документа можна змінити. 

Коректування реквізитів документа відбуваються за загальними правилами. 

Проведення документа  

Проведенням документа називається дія, що виконує зміни інших даних системи на 

підставі інформації документа. 

При натисканні кнопки форми документа, для якої визначене проведення документа 

(кнопка «ОК» чи «Провести»), на екран видається запит необхідності проведення 

документа: 

Якщо на запит відповісти «Так» — документ буде проведений. У «Журнале 

документов» проведений документ буде позначений у крайньому лівому стовпчику знаком 

голубої папки з червоною поміткою. 

Відповівши «Ні» на запит, ви можете відмовитися від проведення документа прямо 

зараз, а виконати проведення іншим разом. 

Скасування проведення документів  

Щоб зробити документ непроведеним, потрібно в меню «Действия» Головного 

меню програми вибрати функцію «Сделать документ непроведенным». Після 

підтвердження ознака голубої папки з червоною поміткою проведеного документа 

зміниться на голубу папку без помітки. 

При скасуванні проведення документа скасовуються всі дії, які він виконав у 

процесі проведення. 

Непроведений документ можна відкоригувати, записати, провести (чи не 

проводити), а знак у крайньому лівому стовпчику журналу буде правильно відображати 

поточний стан документа. 

Операція і  проводки документа  

Документ бухгалтерського обліку в системі 1С: Підприємство може автоматично 

сформувати операцію і занести в неї необхідні проводки. Операція в документі може бути 

сформована вже при записі документа, а проводки — тільки в момент проведення. 

Під час роботи в «Журнале документов» і у формі документа існує можливість 

відкрити операцію поточного документа, відкрити «Журнал проводок» для показу 

проводок поточного документа, а також виконати перехід у журнал операцій і «Журнал 

проводок» по поточному документу. 

Операція документа  

Щоб відкрити операцію поточного документа, виконайте одну з наступних дій: 

• натисніть кнопку з відповідною піктограмою панелі інструментів вікна чи 

журналу форми документа; 

• у Головному меню програми відкрийте меню «Действия», в якому виберіть 

пункт «Открыть операцию». 

При цьому відкривається форма операції, сформованої документом, на якому стояв 

курсор у журналі документів, чи який відкритий для перегляду і редагування. 

Якщо в конфігурації було заборонене редагування вручну операцій документів, то 

операція буде відкрита тільки для перегляду. Якщо в поточного документа немає операції, 

дана дія буде недоступна. 

Проводки операції  документа  

Щоб відкрити проводки операції документа, виконайте одну з наступних дій: 

• натисніть кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна чи 

журналу форми документа; 
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• в Головному меню програми відкрийте меню «Действия», в якому виберіть 

пункт «Проводки операции». 

При цьому буде відкрите окреме вікно для відображення проводок операції 

поточного документа чи «Журнала документов», відкритого у формі. Список проводок 

буде «Журналом проводок», що містять проводки однієї операції. Вид цього журналу 

визначається в конфігурації. 

При відкритті з «Журнала документов» проводки у вікні будуть «синхронізовані» з 

«Журналом документов»: при переході по журналу завжди будуть відображатися 

проводки поточного документа. 

Перехід у журнал операцій  

Щоб перейти в «Журнал операций», виконайте одну з наступних дій: 

• натисніть кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна чи 

журналу форми документа; 

• виберіть пункт «Действия» — «Перейти в журнал операций» у Головному 

меню програми; 

• натисніть клавішу F11.

При цьому відкривається «Журнал операций» чи активізується, якщо він уже 

відкритий. У «Журнале операций»» курсор установлюється на операцію, сформовану 

поточним документом. 

Перехід у журнал проводок  

Щоб перейти в «Журнал проводок»», виконайте одну з наступних дій: 

• натисніть кнопку з відповідною піктограмою на панелі інструментів вікна чи 

журналу форми документа; 

• у Головному меню програми відкрийте меню «Действия»», в якому виберіть 

пункт «Перейти в журнал проводок»» ; 

• натисніть клавішу И12. 

При цьому відкривається «Журнал проводок»» чи активізується, якщо він уже 

відкритий. У «Журнале проводок»» курсор установлюється на першу проводку, 

сформовану поточним документом. 

2.4. ДОВІДКОВА СИСТЕМА 

У системі 1С: Підприємство існує кілька механізмів, що дають змогу користувачу 

під час роботи застосовувати різні функції і режими програми. 

У Головному меню для виклику різних режимів допомоги існує колонка 

«Помощь»». 

Вбудована  система допомоги  

Інформацію з роботи із системою 1С:Підприємство можна одержати, 

використовуючи вбудовану систему допомоги. Вона викликається в будь- який момент 

викликом пункту «Помощь»» чи натисканням клавіші ¥1. При цьому викликається розділ 

допомоги, що відповідає тому режиму, в якому зараз працює користувач. Пункт меню 

«Содержание»» і клавіша 8НіА+¥1 дають змогу звернутися до загального змісту системи 

допомоги, з якого можна одержувати інформацію з різних функцій програми. 

Опис  

Вікно опису можна викликати на екран у будь-який момент роботи одним зі 

способів «Помощь»» — «Общее описание»» натисканням кнопки з відповідною 

піктограмою на панелі інструментів Головного вікна програми. 

Вікно опису складається з двох частин. Ліворуч («вікно змісту») відображається 

зміст опису у вигляді дерева тем, а в правому вікні виводиться текст конкретної теми 

опису. Назва теми видасться над вікном змісту. 



 

 

Якщо текст опису не міститься у вікні повністю, то праворуч і внизу вікна 

з'являються лінійки прокручування, які можна використовувати для виклику на екран 

невидимої частини. 

У верхній частині вікна, під рядком заголовка, розташовується панель 

інструментів, що містить кнопки для переміщення по темах опису. 

Поради дня  

Режим «Советы дня» дає змогу одержувати рекомендації про використання 

деяких корисних можливостей системи і прийомів, що роблять роботу з нею більш 

ефективною. 

Режим «Советы дня» являє собою вікно, в якому виводиться порада. Для 

перегляду інших порад використовуються кнопки «Предыдуший» і «Следующий», для 

виходу з режиму — кнопка «Закрыть». 

Про програму  

Режим «О программе» викликається вибором пункту «О программе» меню 

«Помощь» Головного меню чи кнопкою з відповідною піктограмою панелі інструментів. 

Він призначений для одержання найбільш загальної інформації про систему 1С: 

Підприємство й умовах конкретного запуску системи.

Підказки в діалогах форм  

У системі 1С: Підприємство для введення чи перегляду різної інформації 

використовуються екранні форми (діалоги), що створюються в процесі настроювання 

конфігурації задачі. У діалогах ведеться робота з введення і редагування документів, 

операцій; у діалогах можуть редагуватися елементи довідників, рахунка; перед 

формуванням звіту видається діалог для установки параметрів його формування і т.д. 

Під час роботи з діалогом підказку можна викликати на екран, поряд із загальною 

допомогою по системі 1С: Підприємство, що викликається клавішею ¥1. 

2.5. ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ 

Для початку роботи системи необхідно внести залишки по всіх рахунках у розрізі 

аналітичного обліку. Це виконується як проводки зі спеціальним рахунком 00 (нульовим). 

Проводки можна виконати за допомогою ручних операцій, але для випадків зі складним 

аналітичним обліком зручніше скористатися спеціальними документами. До таких 

документів належать: «Остатки взаиморасчетов» і «Остатки ТМЦ». Досить тільки 

ввести дані і програма сама сформує проводки. Цими документами користуються тільки на 

початку роботи з програмою. 

Документ «Остатки взаиморасчетов» дає змогу відобразити сальдо по рахунках 

взаєморозрахунків, і саме цей документ буде виступати замовленням для 

взаєморозрахунків. В ньому вказуються контрагент, валюта взаєморозрахунків, рахунок 
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обліку, незакрита сума ПДВ. Для кожного контрагента необхідно внести свій документ 

«Остатки взаиморасчетов». 

Документ «Остатки ТМЦ» служить для перенесення залишків по ТМЦ. Один з 

реквізитів — місце зберігання. Якщо місце зберігання роздрібний магазин, будуть 

сформовані проводки, що враховують торгову націнку. 

У табличній частині вказуються кількість і ціна ТМЦ. Суми програма розраховує 

автоматично. Такий документ може бути введений один для кожної групи або виду ТМЦ. 

При натисканні кнопки «Заполнить» автоматично заповнюється таблична частина 

документа. 

2.6. КЕРУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПІДСУМКАМИ 

Режим «Управление бухгалтерскими итогами» призначений для керування 

системою бухгалтерських підсумків 1С:Підприємства. 

Для виклику даного режиму слід виконати команду «Операции» — «Управление 

бухгалтерскими итогами». 

Границя періоду підтримки бухгалтерських підсумків  

Бухгалтерські підсумки можуть формуватися в 1С Підприємстві за всілякі періоди. 

Система бухгалтерських підсумків автоматично підтримує їх в актуальному стані при 

будь-яких змінах у проводках бухгалтерських операцій. У режимі «Управление 

бухгалтерскими итогами» установлюється період, до якого (включно) будуть 

підтримуватися підсумки. 

Перегляд бухгалтерських підсумків виконується за допомогою звітів. Період, за 

який формується звіт, визначається в параметрах системи чи у вікні настроювання звіту. 

Період задається кварталом і роком. Таким чином, період побудови звіту чи 

будь-якого іншого звертання до підсумків повинен закінчуватися датою, меншою чи 

рівною останній даті кварталу, встановленій в режимі «Управление бухгалтерскими 

итогами». 

Рекомендується встановлювати період (квартал), що відповідає останньому 

кварталу, в якому ведеться реальна робота з підсумками (формуються звіти, виконуються 

автоматичні розрахунки). Якщо, наприклад, заносяться операції «уперед» (за наступний 

квартал чи рік) з метою заздалегідь ввести інформацію в майбутній період, то цей період 

може лежати і після періоду підтримки підсумків. Надалі, під час роботи в цьому періоді, 

він буде включений у систему підтримки підсумків і по ньому буде виконаний розрахунок. 

Поточна границя періоду підтримки підсумків  

Після виклику режиму «Управление бухгалтерскими итогами» з меню «Операции» 

Головного меню програми виводиться діалог. 

У верхній частині діалогу виводиться поточна установка розрахунку підсумків 

«Расчет итогов установлен по:». Вона показує, до якого кварталу (включно) 

підтримуються в даний момент бухгалтерські підсумки.

Установка границі періоду підтримки підсумків  

Нижче виводиться період, що буде встановлений як границя підтримки підсумків. 

Для установки бажаного кварталу як границю підтримки бухгалтерських підсумків 

потрібно стрілочками, розташованими поруч з виведеним кварталом, вибрати бажаний 

квартал, а потім натиснути кнопку «Установить расчет»». 

Увага. Установка розрахунку може забрати тривалий час при великій кількості 

залишків у бухгалтерському обліку чи великій кількості операцій у періодах, що будуть 

включені в підтримку бухгалтерських підсумків. 

Повне перерахування підсумків  

Для виконання повного перерахування бухгалтерських підсумків варто вибрати 

кнопку «Полный пересчет итогов»». При цьому виконується перерахування всіх 

бухгалтерських підсумків з найбільш ранніх операцій (по даті), і до встановленого в 

даному режимі кварталу — границі підтримки підсумків. 

Повне перерахування підсумків може знадобитися в двох випадках. 



 

По-перше, при змінах настроювань валютного, аналітичного чи кількісного обліку 

по бухгалтерських рахунках система пропонує виконати перерахування підсумків негайно. 

Однак, якщо потрібно виконати зміни відразу в декількох рахунків, то від негайного 

перерахування доцільно відмовитися. У цьому випадку система не може підтримувати в 

коректному стані бухгалтерські підсумки доти, поки не буде виконане повне 

перерахування підсумків у режимі «Управление бухгалтерскими итогами»». Система буде 

сигналізувати про це при звертанні до підсумків і при запуску програми. 

По-друге, повне перерахування підсумків може бути виконане у разі, якщо 

відбувалися збої комп'ютера при роботі з програмою, і поточний стан підсумків міг 

порушитися. Тоді повне перерахування підсумків дає змогу відновити цілісність усіх 

підсумків. 

Увага. Повне перерахування підсумків може забрати тривалий час при великій 

кількості бухгалтерських операцій в інформаційній базі. 

Використання режиму  

«Управління бухгалтерськими підсумками»  

Режим керування бухгалтерськими підсумками носить, скоріше, адміністративний 

характер. Звертання до нього виконується досить рідко, звичайно при зміні настроювань 

рахунків чи при переході до наступного кварталу. 

При використанні мережної версії 1С: Підприємства всі дії в даному режимі можуть 

виконуватися тільки в монопольному режимі запуску програми. Ця особливість 

визначається важливістю виконуваних дій при перерахуванні бухгалтерських підсумків. У 

розділеному режимі може бути виконаний тільки перегляд поточної установки границі 

підтримуваних підсумків. 

2.7. НАСТРОЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ. ЗАКЛАДКИ: «ОБЩИЕ», 

«БУХГАЛТЕРСКИЕ ИТОГИ», «ЖУРНАЛЫ» 

Для установки різних параметрів роботи системи 1С:Підприємство вико-

ристовується пункт «Параметри» меню «Сервис» Головного меню програми. 

Діалог «Настройка параметров системы» організований у вигляді картотеки. Усі 

параметри, які можна установити, об'єднані в кілька груп, перемикання між якими 

здійснюється натисканням миші на тій чи іншій закладці. 

Закладка «Общие». Установка робочої дати  

Робоча дата використовується для визначення дати в тих випадках, коли конкретна 

дата не зазначена. Наприклад, робоча дата автоматично проставляється як дата документа 

при введенні нового документа; нове значення в історію періодичних реквізитів також 

вводиться відповідно до робочої дати. При старті системи 1С:Підприємство робоча дата 

зчитується із системної дати комп'ютера. 

Для зміни робочої дати в нулі 

введення необхідно ввести нову дату у 

форматі ДЦ.ММ.ГГГГ (число, 

порядковий номер місяця і рік). 

Розділові крапки вводити не потрібно 

— вони вже присутні в полі введення. 

Праворуч від поля введення 

робочої дати встановлюється режим 

зміни робочої дати опівночі.
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Число цифр року в представленні дати  

Програма підтримує два формати представлення дати: із двома останніми цифрами 

року і з повним представленням року. Зазначимо, що внутрішній формат збереження дати 

при цьому не змінюється — змінюється лише зовнішнє представлення дати. 

Рік початку робочого сторіччя  

Цей параметр використовується у разі представлення дати у форматі з двома 

останніми цифрами року. При цьому важливо, як інтерпретується введена дата. Оскільки 

при введенні дати вводяться лише дві цифри року, виникає питання, до якого століття 

належить введена дата. Параметр «Гой началарабочего столетия» задає рік, починаючи з 

якого розміщуються введенні дати. 

Режим відкриття об'єктів  

Під час роботи в «Журнале документов», операцій або у списках довідників, 

конкретний документ, операція чи елемент довідника (якщо для нього використовується 

редагування в діалозі) можуть бути відкриті для редагування чи тільки для перегляду. 

Відмінність цих двох режимів полягає в тому, що при відкритті для редагування 

допускається зміна і наступне збереження зміненого об'єкта. При відкритті в такому 

режимі виконується блокування об'єкта в інформаційній базі, тобто інший користувач уже 

не зможе його відкрити для редагування. При відкритті в режимі перегляду об'єкт не може 

бути змінений, і тому він не блокується. 

Режим видалення об'єктів  

Параметр «Режим удаления объектов» — частина системи керування контролем 

посилкової цілісності. Як правило, для нього задане значення «Пометка на удаление»», що 

гарантує роботу механізму контролю посилкової цілісності. 

Якщо параметр встановлений у стан «Непосредственное удаление»», видалення 

об'єктів (рахунків, документів і елементів довідника) буде відбуватися безповоротно, що, у 

свою чергу, може призвести до недовирішених проблем. 

Закладка «Журналы»  

Керуючі елементи закладки «Журналы»» в основному призначені для установки 

інтервалу видимості записів у журналах документів, операцій і проводок, що буде 

використовуватися при відкритті журналу. 

Інтервал видимості документів  

Інтервал установлюється шляхом вибору початкової і кінцевої дат інтервалу в 

групах «Начало интервала»» і «Конец интервала»». 

Поточною датою вважається робоча дата, встановлена в закладці «Общие»». 

Місяць, квартал і рік визначаються по робочій даті. 

 



 

В якості початкової і кінцевої дат інтервалу видимості можуть бути зазначені 

конкретні дати, які варто ввести у відповідні поля закладки «Журналы»». 

Натисканням кнопки з відповідною піктограмою можна викликати на екран 

календар і вибрати дату, вказавши її мишею на листі календаря. 

Якщо кінцева дата інтервалу менше початкової чи одна з дат зазначена 

неправильно, то при натисканні на кнопку «ОК» буде видане повідомлення «Неверный 

интервал дат», діалог установки параметрів буде закритий, але інтервал видимості 

змінений не буде. У цьому випадку необхідно встановити правильний інтервал. 

Один журнал підлеглих документів  

Установка даного параметра приведе до того, що при перегляді документів, 

підлеглих даному документу (пункт «Подчиненные документы» меню «Действия» при 

роботі з документом чи «Журналом документов»), буде відкритий один примірник 

журналу підлеглих документів. Інформація в цьому журналі буде обновлятися щораз при 

новому позиціонуванні в «Журнале документов» (операцій). 

При відкритті журналу переходити в кінець  

Якщо даний параметр установлений, то при відкритті журналів документів, 

операцій і проводок поточним буде встановлюватися не перший в інтервалі журналу 

документ (операція, проводка), а останній. Наприклад, це зручно під час роботи з 

журналами, поповнюваними іншими користувачами, щоб при відкритті журналу відразу 

бачити останні введені документи. 

Переходити в журналі на записаний документ  

Цей параметр визначає режим установки курсору в журналах на записаний 

документ: 

Переходити в поточному журналі — якщо обрано цей варіант, то після запису 

документа курсор автоматично буде встановлено на записаний документ у тому журналі, 

що був активним у момент відкриття форми документа (зрозуміло, якщо в цьому журналі 

можуть виводитися документи даного виду). 

Переходити у всіх відкритих журналах — якщо обрано цей варіант, то після запису 

документа курсор автоматично буде встановлено на записаний документ у всіх відкритих 

журналах, у яких можуть виводитися документи даного виду. 

Не переходити — якщо обрано цей варіант, то після запису документа положення 

курсору в журналах змінюватися не буде. 

Закладка «Бухгалтерские итоги»  

Параметри закладки «Бухгалтерские итоги» встановлюють основний період 

одержання бухгалтерських підсумків. Дана установка звичайно використовується звітами, 

набудованими в конфігурації, як період «за замовчуванням», хоча звичайно період 

побудови конкретного звіту можна і змінити. Табло рахунків також використовує цей 

період при відкритті, хоча він може бути змінений у процесі роботи в самому табло. 

Спеціальні режими автоматичних розрахунків, виконуваних документами чи 

обробками, набудованими в конфігурації, можуть визначати період одержання підсумків 

самостійно, не використовуючи основний період. Наприклад, документи, що виконують 

регламентні розрахунки, звичайно визначають період розрахунку від дати документа. 

Для зручності вибору можна визначити як період бухгалтерських підсумків один із 

стандартних періодів бухгалтерської звітності (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік), однак, 

фактично, період у будь-якому випадку визначається двома датами — початковою і 

кінцевою. 

Квартал — вибір даного варіанта дає змогу встановити як період квартал. Квартал 

вибирається клавішами «Стрілка вгору» і «Стрілка вниз». 

Месяц — вибір даного варіанта дає змогу встановити як період місяць. Місяць 

вибирається клавішами «Стрілка вгору» і «Стрілка вниз». 

День — вибір даного варіанта дає змогу встановити як період конкретну дату. 
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Інтервал С...По — вибір даного варіанта дає змогу установити період 

безпосередньою вказівкою дати початку і дати кінця періоду. 

Для введення дат у поля введення слід ввести дати у форматі ДД.ММ.ГТГГ (число, 

порядковий номер місяця і рік). Розділові крапки вводити не потрібно — вони вже присутні 

в полях введення. 

Якщо натиснути мишею кнопку з відповідною піктограмою, можна викликати на 

екран календар і вибрати дату, указавши її мишею на листі календаря. 

С начала года — вибір даної опції для варіантів «Квартал» «Месяць» і «День» 

установлює період, що починається першою датою року і закінчується останньою датою 

кварталу, місяця чи зазначеною датою. 

С начала квартала — вибір даної опції для варіантів «Месяць» і «День» установлює 

період, що починається першою датою кварталу і закінчується останньою датою місяця чи 

зазначеною датою. 

С начала месяца — вибір даної опції для варіанта «День» установлює період, що 

починається першою датою місяця і закінчується зазначеною датою.

  

 



 

ЧАСТИНА 3  

3.1. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Касовими є операції, пов'язані з прийомом, збереженням і витратою наявних коштів. 

Для здійснення розрахунків готівкою кожна організація повинна мати касу і вести 

касову книгу за установленою формою. 

Готівка може надходити в касу організації з обслуговуючого банку, від покупців чи 

по інших підставах. 

Прибутковий касовий ордер  

Прийом готівки касами підприємств виробляється за прибутковими касовими 

ордерами, підписаним головним бухгалтером чи особою, на це уповноваженою, письмовим 

розпорядженням керівника організації. 

Для автоматичного оформлення операцій, пов'язаних з надходженням наявних 

коштів у касу організації, в типовій конфігурації передбачений документ «Приходный 

кассовый ордер». 

 

Після натискання кнопки «Печать» з'являється форма друкованого документа, яка 

наведена нижче. 
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Прибутковий касовий ордер може реєструвати кілька різних за змістом і по-різному 

віддзеркалюваних в обліку операцій. 

Реквізит «Вид операции» електронної форми документа може приймати одне з таких 

значень: 

• «Приход денег из подотчета» — надходження в касу коштів від підзвітної 

особи. У цьому випадку в якості кореспондуючого бухгалтерського рахунка 

використовуються відповідні субрахунки рахунка другого порядку 37.2 «Розрахунки з 

підзвітними особами»; 

• «Оплата заказа покупателем» — надходження грошей від покупця за уже 

відвантажений товар чи як передоплату по рахунку-фактурі. В якості кореспондуючого 

бухгалтерського рахунка використовуються відповідні субрахунки рахунка 36 

«Розрахунки з покупцями і замовниками»; 

• «Поступление денег из банка» — надходження грошей з одного з роз-

рахункових рахунків фірми. Кореспондуючий рахунок — 31 «Рахунки в банку в 

національній валюті»; 

• «Прочие операции» — надходження грошей у касу з будь-якого іншого 

джерела, кореспондуючий рахунок може бути будь-яким. 

У групі «Касса» потрібно вказати касу з довідника «Счета нашей фирмы» і 

черговий номер для друкованої форми прибуткового ордера. 

Програма веде автоматичну нумерацію прибуткових і видаткових документів.

Група «Аналитика, первое событие» містить реквізити для вибору коре-

спондуючого бухгалтерського рахунка, аналітичного обліку по ньому й по ПДВ. При 

одержанні грошей від підзвітної особи реквізит «Субконто» буде пропонувати вибір з 

довідника «Сотрудники», при надходженні грошей з банку — з довідника «Счета нашей 

фирмы», в інших випадках — з довідника «Контрагенты». У разі надходження грошей від 

покупця необхідно вибрати замовлення, що оплачується. Для вибору замовлення 

призначена кнопка, при натисканні якої відкривається журнал «Отбор заказов по 

контрагенту». У ньому будуть відібрані тільки замовлення зазначеного в реквізиті 

«Субконто» покупця (переконаєтеся, що покупець вже обраний!). Подвійне натискання на 

рядку із замовленням приведе до вибору замовлення в реквізит «Заказ». Після цього вікно 

журналу можна закрити і продовжити заповнення ордера. 

Суми попереднього відвантаження, необхідні для правильного формування 

проводок «по першій події», можуть бути розраховані автоматично чи безпосередньо 

зазначені вручну в діалоговій формі документа. Для введення суми ПДВ попереднього 

відвантаження варто включити прапорець «Указать сумму отгрузки вручную». Сума 

вказується у валюті обраної каси з ПДВ, тобто для каси в гривнях — це сума гривень; для 

каси в іноземній валюті — сума в іноземній валюті. 

Зазначимо, що для операцій по касах у валюті, відмінної від гривні, не слід 

указувати ПДВ — така оплата не дозволена чинним законодавством, можуть бути 

сформовані неправильні бухгалтерські проводки. 

Реквізит «Издержка (доход)» групи «Валовые доходы/расходы» може приймати 

значення: «+» — віднести операцію до валових доходів, «-» — віднести операцію до 

валових витрат, «0» — не відносити ні до доходів, ні до витрат. У реквізиті «Субконто» 

вказується аналітичний облік рахунка обліку валових доходів (витрат). 

Вид приходу грошей установлюється шляхом вибору відповідного елемента з 

пропонованого списку в реквізиті «Вид прихода денег». 

У деяких випадках «Приходный ордер» не повинен формувати бухгалтерських 

проводок. 

Наприклад. У випадку одержання коштів з розрахункового рахунка проводки мо-

жуть бути сформовані документом «Банківська виписка», тому проведення ордера 

приведе до подвоєння сум в обліку. Щоб уникнути подібних ситуацій, служить прапорець 

«Только регистрировать». 



 

Реквізити «Основание», «Приложение», «По документу», «Кассир» вико-

ристовуються для формування друкованої форми документа. 

Опція «На бланк» кнопки «Печать» реалізує вдруковування даних прибуткового 

ордера в бланк строгої звітності, «Ордер» — друк стандартного бланка прибуткового 

касового ордера. 

Видатковий касовий ордер  

Аналогом «Приходного кассового ордера», що дає змогу відбити витрати грошей з 

каси, служить видатковий касовий ордер. 

Як видно, усі реквізити видаткового ордера схожі на реквізити прибуткового ордера, 

тому окремо розглядати його не будемо. 

3.2. КАСОВА КНИГА 

 

Для формування звіту по касових операціях у типовій конфігурації призначений звіт 

«Кассовая книга». Зазначимо, що даний звіт формується на підставі проводок з рахунком 

30 «Каса». 

Для складання звіту варто вибрати пункт «Кассовая книга» у меню «Отчеты» 

Головного меню й у формі уведення вказати період (дату), за яку необхідно сформувати 

звіт, номер листа касової книга і касу, для якої буде сформований дійсний звіт.

Зазначимо, що при завданні довільного періоду формування звіту він буде 

сформований на кожний касовий день окремим листом касової книги. Каса вибирається з 

довідника «Счета нашей фирмы», у такий спосіб можна одержати касову книгу для кожної 

каси окремо, наприклад, для каси в гривнях, для каси в доларах і т.д. 

Якщо реквізит «Касса» діалогової форми запиту залишити незаповне- ним, то звіт 

сформується по всіх касах у гривневому покритті. 

У формі запиту параметрів звіту можна також визначити форму останнього листа 

касової книги: чи буде це звичайний лист, останній лист у місяці чи в році. Крім того, якщо 

як період формування звіту обраний один день, то додатково можна вказати суму, 

виплачену з каси організації, на зарплату, 

Для формування звіту необхідно натиснути кнопку «Сформировать». 

Сформований звіт відкривається у вигляді табличного документа, що може потім 

бути виведений на друк. При використанні кнопки «ОК» після формування вікно форми 

настроювання параметрів звіту закривається. При використанні кнопки «Сформировать» 

вікно залишається відкритим, що дає змогу змінити параметри звіту і сформувати інший 

звіт. 
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Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по рахунку 30 «Каса» по 

обраній касі (чи по всіх касах фірми), усі проводки по рахунку 30 «Каса» по обраній касі за 

цю дату, а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня. 

Коли покажчик миші виводиться у вигляді «лупи» (на рядках звіту), при натисканні 

клавіші Enter чи подвійному натисканні миші на екран видається відповідна операція для 

перегляду і редагування. При цьому курсор автоматично встановлюється на обрану 

проводку у вікні операції, що відкрилося. 

 



 

3.3. РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

 

Підзвітними особами є працівники організації, що одержали авансом наявні суми 

коштів на майбутні адміністративно-господарські і на відрядження витрати. При цьому 

підзвітні особи повинні перебувати з організацією в трудових відносинах на відродження, 

регульованих КЗП. 

Для відображення в обліку операцій по видачі з каси наявних коштів у гривнях чи 

валюті під звіт чи відшкодування перевитрат в типовій конфігурації використовується 

документ «Расходный кассовый ордер». Повернення невикористаних коштів, отриманих 

співробітником під звіт на господарські потреби чи при відрядженні, відбувається за 

допомогою документа «1С: Бухгалтерии для Украины» «Приходный кассовый ордер». 

Для введення в інформаційну базу даних авансового звіту в типовій конфігурації 

призначений документ «Авансовый отчет». 

 

3.4. АВАНСОВИМ ЗВІТ 

Документ «Авансовый отчет» є багатофункціональним документом, за допомогою 

якого можна оформити як операцію по розрахунках з підзвітною особою (співробітником), 

так і операцію прибуткування 

товарно-матеріальних цінностей 

(ТМЦ), об'єктів основних засобів, 

інших матеріальних і нема-

теріальні активів за національну 

валюту від підзвітної особи. 

Зазначимо, що документ 

«Приходная накладная» із 

включеним прапорцем « Через 

подотчетное лицо» і даний 

документ, що реєструє 

прибуткування ТМЦ, інших 

перерахованих об'єктів від 

підзвітної особи, відбивають дві 

господарські різні операції, що 

оформляються в обліку різним 
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набором проводок. У першому випадку відбувається часткове чи повне закриття 

взаєморозрахунків з постачальником через списання сум, виданих підзвітній особі, у 

другому випадку — просте списання суми з підзвітної особи. 

Реквізити шапки документа варто заповнити в такому порядку: • вибором з 

довідника «Сотрудники» вказати підзвітну особу, по якій формується «Авансовый отчет» 

(виконується прибуткування товарно-матеріальних цінностей, МШП, об'єктів основних 

фондів, інших матеріальних і нематеріальних активів);

• вказати валюту авансового звіту, в якій вказуються суми витрат підзвітної 

особи. Нагадаємо, що у разі оформлення документом прибуткування перерахованих вище 

об'єктів як валюта повинна бути зазначена гривня; 

• ввести курс валюти стосовно гривні; 

• «вибором з довідника «Налоги и отчисления» визначити ставку ПДВ для 

дійсного документа; 

• вказати те місце збереження, на яке буде виконане прибуткування 

товарно-матеріальних цінностей від підзвітної особи. 

У табличній частині документа вказується така інформація: 

• дата початку і кінця, що використовуються в основному в друкованих 

формах звітів про витрати відрядження; 

• бухгалтерський рахунок, на який повинна бути віднесена поточна витрата (на 

якому ведеться облік об'єктів, що оприбутковуються, для необоротних активів має бути 

зазначений відповідний субрахунок рахунок 15 «Капітальні інвестиції»); 

• аналітичний облік обраного рахунка. Очевидно, що це може бути елемент 

довідника «ТМЦ», «Виды затрат», «Инвестиции» — для об'єктів основних фондів, інших 

необоротних активів; 

• будь-яка довідкова інформація про те, за що і за яким документом зроблена 

витрата. Використовується в друкованій формі; 

• кількість об'єктів, що оприбутковуються, для витрат — це графа, яка 

недоступна для редагування; 

• ціна без ПДВ ТМЦ, що оприбутковуються (основні засоби, нематеріальні 

активи, МШП) витрат — це поле, недоступне для редагування; 

• сума без ПДВ поточної витрати; 

• сума податку з додаткової вартості. У валютному авансовому звіті це поле 

заповнювати не слід; 

• загальна сума з ПДВ до поточній витраті (вартість із ПДВ об'єктів, що 

оприбутковуються); 

• ознака проведення чи не проведення рядка документа (шляхом вибору 

елемента перерахування «Так» — «Ні» у реквізиті «Проводить»); 

• ознака включення поточної витрати до складу валових витрат (щоб включити 

поточну витрату до складу валових витрат у реквізиті «Валовые расходы», варто вибрати 

«Так»); 

• аналітичний облік валових витрат. 

Проведення документа «Авансовый отчет» формує відповідний набір 

бухгалтерських проводок, що відбивають або факт утвердження витрат підзвітної особи, 

або прибуткування товарно-матеріальних цінностей, інших перерахованих об'єктів через 

підзвітну особу. 

Кнопка «Печать» слугує для одержання друкованої форми авансового звіту. 

  



 

ЧАСТИНА 4  

4.1. НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ 

За допомогою документа «Начисление зарплаты» можливе виконання декількох 

операцій: нарахування заробітної плати співробітникам організації, формування відомості 

нарахування авансу, а також внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків зі 

співробітниками на початку роботи з конфігурацією. 

 

Той чи інший варіант використання документа вибирається безпосередньо в 

реквізиті «Вид выплаты» його діалогової форми. 

Для нарахування основної заробітної плати співробітникам організації, 

автоматичного розрахунку сум відрахувань і утримань у бюджет, державні цільові фонди, 

формування відповідного набору бухгалтерських проводок у реквізиті «Вид выплаты» 

варто вибрати значення «Основная зарплата». Кнопка «Печать» діалогової форми 

документа дає змогу одержати друковані форми платіжної, розрахунково-платіжної 

відомостей, зводу відрахувань у фонди, а також розрахункових листків за розрахунковий 

період по всіх співробітниках, перерахованих у його табличній частині.

Для формування відомості нарахування авансу реквізит «Вид выплаты» повинен 

бути встановлений у значення «Аванс». У цьому випадку при автоматичному заповненні 

табличної частини документа в графу «К выдаче» по кожному співробітнику будуть 

поміщені суми з реквізиту «Аванс» довідника «Сотрудники». При нагоді суму авансу 

можна відредагувати вручну. Проведення документів із таким видом виплати не викликає 

формування бухгалтерських проводок. 

Нарешті, документ із видом виплати «Внесение остатков» призначений для 

введення сальдо по розрахунках зі співробітниками на початку роботи з типовою 

конфігурацією. У цьому варіанті розрахунково-платіжної відомості її таблична частина 

містить реквізити «Начислено», «Подоходный», «К выдаче». У тому випадку, якщо ви 

плануєте формувати регламентований звіт «Форма № 8ДР» автоматично, варто внести дані 

про нараховані суми, суми утриманого прибуткового податку зі співробітників за кожен 

місяць звітного року окремо, тобто окремим документом «Начисление зарплати». 

Звертаємо увагу на те, що в реквізиті «К выдаче» показується заборгованість організації 

перед співробітником, а не різниця між нарахованою й утриманою сумами. 

У специфікації заголовкової частини документа «Начисление зарплати» повинен 

бути визначений бухгалтерський рахунок/субрахунок розрахунків по оплаті праці, 

кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати, величина, що 

визначає середньоспискову чисельність співробітників фірми. 
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На закладці «Дополнительно» визначаються бухгалтерський рахунок витрат, на 

який списується сума комунального податку, аналітичний облік цього рахунка, рахунки 

обліку валових витрат. 

Для введення елемента в табличну частину документа натисніть мишею в першому 

рядку стовпчика «Сотрудник» і з довідника, що відкрився, «Сотрудники» виберіть 

необхідний елемент. Для автоматичного заповнення списку співробітників можна 

скористатися кнопкою «Заполнить». Документ внесе в табличну частину всіх 

співробітників організації, і заповнить графу «Начислено» відповідно до окладу, 

зазначеному для співробітника в довіднику «Сотрудники» (розміру авансу для виду 

виплати «Аванс») і числа відпрацьованих днів співробітником, зазначеному в графі «Дн.». 

Суми різних додаткових нарахувань (відпускних, лікарняних, оподатковуваної і 

неоподатковуваної матеріальної допомоги), якщо вони мали місце в поточному періоді 

нарахування зарплати, варто внести у відповідні графи табличної частини документа 

вручну. 

Натискання кнопки «Рассчитать» приведе до автоматичного розрахунку сум 

основних утримань по кожному співробітнику (у фонд соціального страхування, 

пенсійний, прибуткового податку, профспілкових внесків) відповідно до бази їхнього 

оподатковування і ставками, зазначеними для них довіднику «Налоги и отчисления». 

У графах «Начислено», «Удержано», «Квыплате» відобразяться підсумкові суми 

всіх нарахувань, утримань по співробітнику і сума, що підлягає виплаті. 

Після заповнення форми документ варто зберегти і провести (кнопка «ОК»). 

4.2. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ ПРО ВІДРАХУВАННЯ У ФОНДИ 

Для виписки платіжних доручень у типовій конфігурації передбачений документ 

«Платежное поручение». 

 

Після заповнення форми документа «Платежное поручение» для роз- друкування 

натискуємо кнопку «Печать».

 



 

 

Платіжні доручення нумеруються по кожному з розрахункових рахунків окремо 

(див. також довідник «Счета нашей фирмы»). 

У реквізиті «Расчетный счет» вибирається той рахунок, з якого передбачається 

здійснити платіж. Черговий номер вихідного документа по обраному розрахунковому 

рахунку автоматично пропонується в реквізиті «Номер платежки». 

Якщо платіжне доручення оформляється на перерахування податків, внесків, 

інших обов'язкових платежів, слід зазначити прапорець «Оплата на-

лога/отчисления», після чого в реквізиті «Вид налога» вибрати з довідника «Налоги и 

отчисления» відповідний вид податку. 

У реквізиті «Контрагент» вибираємо організацію, якій збираємося перераховувати 

гроші, у реквізиті «Расчетный счет» — розрахунковий рахунок клієнта. Рахунок обліку 

взаєморозрахунків з контрагентом (рахунок обліку розрахунків з бюджетом, державними 

цільовими фондами) вказується в реквізиті «Счет». У разі оплати постачальникам чи 

повернення грошей покупцям необхідно також указати замовлення. Для вибору замов-

лення призначена кнопка. При натисканні на неї відкривається журнал «Отбор заказов» по 

обраному клієнту. Подвійне натискання на рядку з замовленням приведе до вибору 

замовлення в «Платежное поручение». 

При виборі замовлення сума ПДВ автоматично заповнюються із залишку по 

обраному замовленню, разом з тим, їх можна відкоригувати вручну. Для заповнення 

призначення платежу можна скористатися спис- ком типових призначень платежу, 

вибраних з довідника «Назначение платежей». За допомогою кнопки «Печать» можна 

одержати друковану форму платіжного доручення. Проведення документа «Платежное 

поручение» не формує бухгалтерських проводок. Факт руху грошей по розрахунковому 

рахунку в типовій конфігурації відбивається документом «Банковская выписка». 

4.3. ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ 

Документ «Выплата зарплаты» призначений для формування друкованої форми 

платіжної відомості, бухгалтерських проводок, що відбивають факт виплати заробітної 

плати (заборгованостей по заробітній платі) співробітникам. 
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Заповнення діалогової форми документа варто почати з визначення періоду, за який 

буде здійснюватися виплата зарплати співробітникам організації, виду виплати, а також 

рахунка обліку оплати праці. У реквізиті «Процент выплаты» варто вказати, який відсоток 

від суми до видачі хочемо виплатити. Каса організації, через яку здійснюється виплата 

зарплати

співробітникам, вказується за допомогою вибору з довідника «Счета нашей 

фирмы» у реквізиті «Касса». 

Кнопка «Заполнить» призначена для автоматичного заповнення табличної частини 

документа. При цьому для документів з видом виплати «Аванс» або «Внесение остатков» 

пропонується здійснити вибір одного з документів «Начисление зарплаты», на підставі 

якого буде заповнена таблична частина дійсного документа. Як варіанти будуть 

запропоновані всі документи «Начисление ЗП» з таким же видом виплати, що були введені 

в поточному місяці. Для документа «Выплата ЗП» з видом виплати «Основная ЗП» 

таблична частина буде заповнена поточним сальдо взаєморозра- хунків по кожному 

співробітнику обраного підрозділу. Кнопка «Печать» служить для одержання друкованої 

форми платіжної відомості по виплаті заробітної плати. 

4.4. РЕГЛАМЕНТОВАНІ ЗВІТИ: ФОРМА №8ДР 

У комплект постачання «1С:Бухгалтерії 7.7 для України» входить набір так званих 

регламентованих звітів. Цим терміном позначаються форми бухгалтерської і податкової 

звітності, а також звіти, призначені для надання в різні фонди. 

 

 



 

Набір регламентованих звітів щокварталу обновляється фірмою «1С.» і 

поширюється серед зареєстрованих користувачів програми фірмою «1С.» безкоштовно. 

Для зручності роботи з такими звітами в програмі існує спеціальний діалог, що дає 

змогу відкривати потрібний звіт для його формування, а також легко додавати нові 

комплекти форм звітності. 

Для виклику режиму роботи з регламентованими звітами виконайте команду 

«Отчеты» — «Регламентированные отчеты». На екран видається вікно форми режиму 

«Регламентированные отчеты». 

У верхній частині вікна розташовується поле для вибору групи звітів. У компакт 

поставки комплект включена тільки одна група регламентованих звітів, тобто звіти за один 

період. Після одержання і завантаження нових форм звітності за наступні квартали а цьому 

списку будуть з'являтися нові групи*. 

Нижче розташовується список звітів. Для звертання до конкретного звіту варто 

вибрати потрібну групу й встановити курсор у списку на потрібний звіт. 

Зазначимо, що звіти складаються за той період, для якого вони підготовлені. 

Для звітів, що можуть здаватися щомісяця і щокварталу, існує можливість указівки: 

місяць або квартал. Користувач має можливість вказати, за який місяць буде виводитися 

звіт. 

Фірма «1С.» постійно удосконалює свої програми з метою створення системи 

програм, максимально зручних для користувачів. Одним з нововведень останньої редакції 

бухгалтерії є розширені функціональні можливості регламентованих звітів. 

Складання регламентованих звітів в «1С: Бухгалтерія 7.7 для України» засновано на 

властивості таблиць «1С: Підприємства 7.7» працювати в режимі так званих електронних 

таблиць. При введенні даних у визначений осередок таблиці значення інших осередків 

таблиці, алгоритмічно пов'язаних з осередком, що редагується, автоматично 

перераховуються. Це дає змогу перераховувати результуючі рядки звітів, якщо користувач 

вирішить «підправити» дані сформованого звіту. 

Форма для складання регламентованого звіту містить бланк звіту, тобто таблицю 

«1С:Підприємства», що працює в режимі введення даних, а також діалог керування 

заповненням і друком даного звіту. 

Форма складання звіту залежить від типу звіту; проте, усі форми мають загальні 

кнопки і реквізити діалогу. 

У верхній частині розташований діалог, керуючий формуванням звіту. 

Подивимося, як працюють кнопки, що, зазвичай, маються у всіх діалогах 

регламентованих звітів: 

• «Заполнить» — таблиця заповниться даними.

• «Сохранить» — вміст осередків форми запам'ятовується. Щоб повернутися 

до збережених даних, досить натиснути на кнопку «Восстановить». 

• «Очистить» — всі осередки форми, заповнені раніше, будуть очищені. 

• «Восстановить» — відбудеться запис у форму раніше збережених значень. 

У нижній частині діалогу розташований бланк звіту, що являє собою таблицю 

«1С:Підприємства», який працює в режимі введення даних. Ця таблиця містить осередки 

жовтого і зеленого кольорів. Осередки, пофарбовані жовтим кольором, призначені для 

введення і редагування даних. 

Осередки, виділені зеленим кольором, обчислюються на основі даних в осередках 

жовтого кольору і не редагуються вручну. Це, як правило, підсумовуючі рядки чи стовпці 

бланка; для обчислення значень можуть застосовуватися і більш складні алгоритми. 

Ви можете заповнити форму, вказавши всі необхідні дані вручну і потім 

надрукувати звіт, вибравши в меню «Файл» пункт «Печать». На друк буде виведена 

таблиця, яку видно у вікні редагування діалогу складання звіту. 

• «Закрыть» — відбудеться завершення роботи з формою, при цьому програма 

запропонує зберегти останній стан форми.
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ЧАСТИНА 5 

5.1. ПОНЯТТЯ «ЗАМОВЛЕННЯ», «ПЕРШОЇ ПОДІЇ» І «ДОГОВОРУ» 

Перед розглядом банківських і видаткових документів проаналізуємо поняття 

«замовлення», «першої події» і «Договору». Одне з основних понять, що використовуються 

в конфігурації, — це поняття «замовлення». 

Під «замовленням» маємо на увазі будь-який перший документ у ланцюжку 

взаєморозрахунків. Ланцюжки можуть бути такими: 

• Видатковий ланцюжок: рахунок-фактура, банківська виписка, оплата нам по 

рахунку-фактурі, видаткова накладна (у цьому випадку замовленням виступає наш 

рахунок-фактура); видаткова накладна, банківська виписка, оплата нам по видатковій 

накладній (тут замовленням буде слугувати видаткова накладна). 

• Прибутковий ланцюжок: рахунок вхідний, банківська виписка, платимо по 

рахунку вхідному, прибуткова накладна (тут замовленням виступає рахунок вхідний); 

прибуткова накладна, банківська виписка, платимо по прибутковій накладній (тут 

замовленням буде прибуткова накладна). 

Саме ведення обліку по контрагентах у розрізі замовлень дає змогу реалізувати в 

податковому обліку автоматичне відстеження першої події (чи прихід/оплата грошей, чи 

відвантаження/одержання ТМЦ). Перша подія ведеться по контрагентах у розрізі 

замовлень з перевіркою бухгалтерського сальдо на дату проведення документа. 

Крім цього, можна вести облік не по конкретних первинних документах, а в розрізі 

договорів, на підставі яких виписуються рахунки-фактури, видаткові чи прибуткові 

накладні. Для цього в системі передбачений документ «Договор», а в довіднику 

«Контрагенты» в реквізиті «Вид взаиморасчетов» є можливість вказати, як саме 

передбачається вести облік з даним контрагентом. 

Якщо ви вибрали вид взаєморозрахунків «В разрезе договоров», програма дає змогу 

вказати для контрагента «Основной договор», тобто договір за замовчуванням, що буде 

підставлятися в поле «Заказ» під час роботи документів, що використовують поняття 

замовлення, при виборі цього контрагента. У разі роботи за договорами відстеження 

першої події буде вестися в розрізі договорів контрагента. 

Якщо ж ви вибрали вид взаєморозрахунків «В разрезе договоров», а основний 

договір не вказали, то у всіх документах система запропонує вам можливість вибору 

замовлення. Якщо обраний вид взаєморозрахунків «В разрезе счетов/накладных», то 

програма буде відслідковувати першу подію, як було описано вище, використовуючи 

поняття першого документа в ланцюжку. 

5.2. ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДНИКА «НОМЕНКЛАТУРА» 

Повторимо поняття довідника «Номенклатура», в якому зберігається список ТМЦ, 

а також послуг, що роблять чи одержують. Інформацію з цього довідника використовують 

для заповнення різних документів. 

 
 



 

Для зручності пошуку інформації довідник реалізований трирівневим, тобто ТМЦ у 

ньому можна поєднувати в довільні групи і підгрупи. У нижній частині вікна довідника 

виводяться ціни з ПДВ і без нього для обраного елемента. 

За допомогою кнопки «Открыть партии» можна переглянути список усіх партій 

ТМЦ, на якому в даний момент установлений курсор. 

Кнопка «Печать» дає змогу сформувати друковану форму всього довідника ТМЦ 

чи його частини. Якщо курсор у списку ТМЦ установлений на групі чи елементі верхнього 

рівня, то в друковану форму буде виведений весь каталог. Якщо курсор вказує на підгрупу 

чи елемент більш низького рівня, то буде сформований тільки один розділ каталогу ТМЦ. 

Інформація про кожен елемент довідника розділена на дві закладки «Цены» і 

«Дополнительно». Розглянемо реквізити довідника ТМЦ. Для цього відкриємо вікно 

редагування існуючого ТМЦ чи введемо новий. Кожен ТМЦ має коротке і повне 

найменування: коротке слугує для відображення ТМЦ в екранних формах і для швидкого 

пошуку, а повне найменування виводиться в друковані форми документів. 

Кожен ТМЦ має відпускну ціну, що фіксується у валюті продажу. Це означає, що 

при виписці документів (рахунків-фактур і накладних) ці ціни будуть перераховані у 

валюту документа за зазначеним курсом. Ціна покупки задається у валюті покупки. На 

відміну від цін покупки і продажу,

що зберігаються без ПДВ, роздрібна ціна зберігається з ПДВ і завжди задається в 

гривнях. Типова конфігурація зберігає історію роздрібних цін для кожного ТМЦ, 

переглянути яку можна, скориставшись кнопкою «История». Зазначимо, що ціни не є 

«твердими», у кожному конкретному документі їх можна змінювати. 

Реквізит «НДС» показує, якою ставкою ПДВ обкладається даний ТМЦ, і впливає на 

розрахунок суми ПДВ у документах. 

Заповнивши реквізит «Артикул», зможемо виконувати по ньому швидкий пошук і 

сортування. Одиниця виміру, в якому хочемо бачити залишки ТМЦ, задається в реквізиті 

«Базовая единица измерения». Крім неї, може бути визначена ще довільна кількість інших 

одиниць виміру (див. довідник «Единицы измерения»). Поле «Вид» може приймати одне з 

таких значень: «Товар», «Услуга», «Тара», «Продукция», «Полуфабрикат», «Материал», 

«Стройматериал», «Топливо», «Запчасти» чи «МБП». Правильно встановивши вид ТМЦ, 

можна заповнювати реквізити, що знаходяться на закладці «Дополнительно». 

Зазначимо особливості обліку кожного з видів ТМЦ: 

• «Товар». Під товаром розуміється ТМЦ, який можна здобувати і продавати. 

Бухгалтерський рахунок товарів за замовчуванням — 28.1. 

• «Услуга». Під послугою розуміються як послуги, що робляться нами, так і ті, 

що надходять від інших організацій. Бухгалтерський рахунок послуг за замовчуванням — 

84. 

• «Тара». Відмінність тари від товару тільки в особливостях заповнення 

документа «Приходная накладная». Рахунок обліку тари за замовчуванням — 28.4. 

• «Продукция». Під продукцією розуміється ТМЦ, що виробляється і 

продається нашою організацією. Рахунок продукції за замовчуванням — 26. 

• «Полуфабрикат». Під напівфабрикатом розуміється ТМЦ, що виробляється і 

продається нашою організацією і включається до складу продукції при виробництві. 

Рахунок напівфабрикатів за замовчуванням — 25. 

• «Материал». Під матеріалом розуміється ТМЦ, що здобувається ор-

ганізацією і потім використовується для виробництва продукції. Бухгалтерський рахунок 

обліку матеріалів за замовчуванням — 20.1. 

• «Стройматериал», «Топливо». Під цими видами ТМЦ розуміються 

будматеріали і паливо, що використовуються для власних нестатків. Ці ТМЦ не 

підлягають продажу. Бухгалтерські рахунки за замовчуванням відповідно — 20.5 і 20.3. 
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• «Запчасти». До цих видів ТМЦ відносяться запасні частини й агрегати, 

призначені для ремонту і заміни зношених машин, транспортних засобів, різного 

устаткування. Бухгалтерський рахунок обліку — 20.7. 

• «МБП». Малоцінні і швидкозношувані предмети (дрібне устаткування, 

інвентар, спецодяг та ін.). Рахунок обліку МБП — 22. 

Для кожного ТМЦ повинен бути зазначений бухгалтерський рахунок обліку, який 

буде використовуватися при формуванні бухгалтерських проводок. Для ТМЦ необхідно 

також указати рахунок витрат і вид витрат, що буде використовуватися при формуванні 

проводок по прибуткуванню послуг і по списанню ТМЦ у виробництво. Установивши 

прапорець «Считать услугу транспортной затратой», зможемо автоматично 

заповнювати суму транспортних витрат у податковій накладній. Для МБП у реквізитах 

«Счет» і «Вид затрат» необхідно вказати рахунок і статтю витрат, на які буде списана 

облікова вартість МБП при введенні його в експлуатацію. Для продукції доступна кнопка 

«Состав», що відкриває відповідно підлеглий довідник «Состав продукции». 

Зазначимо, що перед тим, як відкрити підлеглий довідник, елемент потрібно 

записати. 

5.3. РАХУНОК ВХІДНИЙ 

Документ «Счет входящий» призначений для відображення, у нашому обліку, 

необхідності зробити оплату контрагенту (постачальнику). Документ може бути 

використаний як замовлення при виконанні передоплати за ще не оприбутковані ТМЦ. 

У тому випадку, коли немає передоплати (тобто ТМЦ спочатку прибуткується, а 

потім оплачується), вводити «Счет входящий» необов'язково. Тут замовленням при оплаті 

може слугувати «Договор» чи власне «Приходная накладная». У випадку ж, якщо 

постачальником був виписаний раху- 

нок, що був оплачений до прибуткування товарів, то використання «Счета 

входящего» обов'язкове. 

При дійсному прибуткуванні товарів (продукції) по попередньо оплаченому «Счету 

входящему» варто виписувати документ «Приходная накладная» на підставі даного 

рахунка (у режимі введення документа на підставі). Специфікація «Приходной накладной» 

у цьому випадку заповнюється автоматично. При цьому, якщо рахунок був уведений на 

підставі документа «Договор», то замовленням у прибутковій накладній буде також цей 

договір*. 

При заповненні кожного рахунка необхідно вказати постачальника з довідника 

«Контрагенты», валюту, в якій буде виписані рахунок, і курс цієї валюти. Після вибору 

постачальника реквізит «Вид торговки» встановиться те значення, що зазначене за 

замовчуванням для даного клієнта в довіднику «Контрагенты». 

Якщо облік взаєморозрахунків з постачальником ведеться в розрізі договорів і в 

довіднику «Контрагенты» для нього визначений договір за замовчуванням, то 

 



 

найменування і реквізити цього документа з'являться в полі «Заказ» електронної форми 

рахунка. Змінити значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший договір як 

документ-замовлення, можна за допомогою кнопки вибору. Крім того, скориставшись 

кнопкою, можна зробити «Счет входящий» першим документом у ланцюжку 

взаєморозрахунків із клієнтом, тобто документом-замовленням. У цьому випадку в полі 

«Заказ» буде відображатися рядок «Без заказа». 

Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі рахунків/накладних, то 

при виписці рахунка він автоматично стає докумен- том-замовленням. 

Для заповнення табличної частини документа, залежно від значення реквізиту «Что 

приходуем», використовуються довідники «Номенклатура», «Инвестиции», «Бланки 

строгой отчетности», «Необоротные активы». 

У табличній частині документа вказуються найменування оприбуткованого ТМЦ, 

кількість, одиниця виміру, коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру, ціна в 

обраній валюті без ПДВ, сума в гривнях без ПДВ, сума податку з доданої вартості, сума в 

гривнях із ПДВ. 

Після оформлення вхідного рахунка на підставі його можна виписати платіжне 

доручення про оплату постачальнику. Його форма заповнюється автоматично, але її 

завжди можна відкоригувати. 

При проведенні документ «Счет входящий» не формує бухгалтерських проводок.  



56 

 

5.4. ПРИБУТКОВА НАКЛАДНА. ЗАПОВНЕННЯ ПРИБУТКОВОЇ 

НАКЛАДНОЇ. ПРОВОДКИ ПРИБУТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Для відображення в обліку операцій, пов'язаних із придбанням товар-

но-матеріальних цінностей, а також необоротних активів (об'єктів основних фондів, 

нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних 

активів) у типовій конфігурації передбачений документ «Приходная накладная».

 

 



 

Заповнення реквізитів електронної форми «Приходной накладной» варто почати з 

реквізитів групи «Поставщик». Поле «Вид» може приймати одне з таких значень: 

«Отечественный поставщик», «Иностранный поставщик», «Подотчетное лицо» чи 

«Прочее». 

Після цього варто вказати постачальника з довідника «Контрагенты» чи 

«Сотрудники», вибрати валюту, в якій буде виписані накладна і курс цієї валюти. 

Якщо облік взаєморозрахунків з даним постачальником ведеться в розрізі 

договорів, і в довіднику «Контрагенты» для нього визначений договір за замовчуванням, 

останній відобразиться в полі «Заказ» електронної форми «Приходной накладной». Разом з 

тим можна змінити значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший документ. 

У тому випадку, коли за товар, що оприбутковується за даними накладної, вже була 

зроблена передоплата по наданому нам постачальником рахунку, то «Приходную 

накладную» варто вводити в режимі «Ввод на основании». При введенні «Приходной 

накладной» на підставі «Счета входящего» автоматично будуть заповнені її таблична 

частина і реквізити шапки. 

У реквізиті «Место хранения» варто вибрати те місце збереження (оптовий склад, 

матеріально-відповідальну особу), на яке буде виконане прибуткування матеріальних 

цінностей. 

Реквізит «Что приходуем» може приймати значення: «Запасы», «ОС, НМА, др. 

необор. мат. активы», «Бланки отч-сти» «Проч. необор. активы». Зверніть увагу на те, 

що значення цього реквізиту повинне бути встановлене до заповнення табличної частини 

документа. 

Поле «Вид торговли» дає змогу вказати один з можливих видів торгівлі для даної 

накладної. Зазначимо, що документ допускає оплату готівкою тільки при встановленій 

валюті гривня. 

У реквізиті «Вид НДС» на закладці «Дополнительно» повинна бути визначена 

ставка ПДВ для даної накладної. 

Суми попередньої оплати (відвантаження), необхідні для правильного формування 

проводок «по першій події», можуть бути розраховані автоматично чи безпосередньо 

зазначені вручну в діалоговій формі документа. Для введення суми і ПДВ попередньої 

оплати варто включити прапорець «Указать сумму предварительной оплаты вручную» на 

закладці «Дополнительно». 

Даний документ передбачає також можливість прибуткування ТМЦ, інших 

перерахованих об'єктів через підзвітну особу. Для цього варто включити опцію «Через 

подотчетное лицо» на даній закладці, після чого вибрати підзвітну особу в реквізиті 

«Подотчетное лицо» і вказати суму до закриття підзвіту співробітника (за замовчуванням 

заповниться підсумковою сумою накладної з ПДВ). Зверніть увагу на те, що сума до 

закриття підзвіту не може перевищувати кінцевої суми дійсної накладної. Крім того, опція 

«Через подотчетное лицо» недоступна при валютному прибуткуванні, а також при 

обраному виді торгівлі «За наличные». 

На закладці «Дополнительные» вказується також стаття валових витрат і рахунок 

обліку взаєморозрахунків з постачальником. Для заповнення табличної частини документа 

залежно від значення реквізиту «Что приходуем» використовуються довідники 

«Инвестиции», «Бланки строгой отчетности», «Запасы», «Необоротные активы». 

У табличній частині «Приходной накладной» вказується: 

• найменування ТМЦ, що оприбутковується; 

• кількість об'єктів, що оприбутковується; 

• одиниця виміру; 

• коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру; 

• ціна в обраній валюті без ПДВ; 

• сума в обраній валюті без ПДВ; 

• сума в гривнях без ПДВ; 
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• сума податку з доданої вартості; 

• сума в гривнях із ПДВ. 

У випадку валютного оприбуткування ТМЦ у табличній частині з'являються графи 

«Пошлина», «Там.усл.», «Акциз», «Перев.вал.», «Перев.грн» (процес їхнього заповнення 

описаний нижче). 

При оформленні прибуткування ТМЦ, що вже надходили в організацію, можна 

скористатися кнопкою «Подбор», розташованою в нижній частині електронної форми 

документа. 

У випадку прибуткування ТМЦ, інших перерахованих об'єктів за іноземну валюту 

по вантажно-митній декларації, в електронній формі з'являється додаткова закладка «ГТД», 

у групі «Таможня» якої вказуються такі значення: 

• бухгалтерський рахунок обліку взаєморозрахунків з митницею; 

• організація-митниця з довідника «Контрагенты»; 

• документ-замовлення, тобто договір з митницею; 

• сума мита без ПДВ; 

• сума митних послуг без ПДВ; 

• сума акцизу без ПДВ. 

У групі реквізитів «Перевозка» можна вказати такі значення: 

• бухгалтерський рахунок взаєморозрахунків з організацією-пе- ревізником (за 

замовчуванням пропонується 37.7.2); 

• організацію-перевізника з довідника «Контрагенты»; 

• документ-підстава для взаєморозрахунків з організацією-перевізником; 

• курс валюти перевезення; 

• суму перевезення в обраній валюті.

Сума податку з доданої вартості, стягнута з додаткових витрат, при імпортуванні 

товарно-матеріальних цінностей буде автоматично розрахована і відобразиться в реквізиті 

«ПДВ на доп. затраты». 

Після заповнення всіх реквізитів «Приходную накладную» можна розд- рукувати, 

для чого варто натиснути кнопку «Печать». 

Для зберігання і проведення документа слугує кнопка «ОК». 

Надалі документ «Приходная накладная» буде введений на підставі «Счета 

входящего» з автоматичним заповненням основних реквізитів, включаючи табличну 

частину. 

Розглянемо документ «Приходная накладная», введений на підставі. Оскільки її 

ввели на підставі рахунка вхідного, то замовленням програма автоматично підставило цей 

рахунок. Один з реквізитів «Вид поставщиков» визначає бухгалтерський рахунок 

взаєморозрахунків, який надалі може бути змінений вручну. 

Важливим для прибуткової накладної є реквізит «Валюта». При виборі валюти, 

відмінної від гривні, з'являється додаткова закладка «ГТД», а в табличній частині 

додаються реквізити, характерні для імпортного прибуткування: мито, митні послуги, 

акциз, сума перевезення, валютна сума перевезення в гривні. 

У закладці «ГТД» з'являється діалогова форма введення інформації про рахунки і 

субконто митниці, перевізника, загальних сумах мита, митних послуг і акцизу, що 

користувач уводить на підставі записів у вантажно- митній декларації. Програма може 

автоматично пропорційно розподілити ці суми між рядками табличної частини документа, 

але залишається можливість ручного редагування рядків. 

У «Приходной накладной» також йде відстеження першої події і формування 

відповідних проводок у податковому обліку. При цьому існує можливість вказівки 

субконто валових витрат, на яке попадає сума прибуткової накладної. 

Отже, сформовані проводки по оприбуткуванню, ПДВ і відображенню валових 

доходів у податковому обліку. Зазначимо, що при проведенні прибуткової накладної 

автоматично формується і прибуткова партія для кожного товару, якщо не 



 

використовується середньозважений облік ТМЦ. У противному випадку суми і кількості з 

прибуткової накладної збільшують відповідні значення для «Партии по умолчанию». 

Записані або проведені «Приходные накладные» зберігаються в журналі документів 

«Приходные накладные». 

5.5. ЗАПИС КНИГИ ПРИДБАННЯ 

Для реєстрації первинних документів, що є підставами для внесення записів у книгу 

придбання, в типовій конфігурації передбачений документ «Запись книги приобретений». 

 

Кожен документ «Запись книги приобретений» відповідає одному рядку в книзі 

придбання. Заповнення діалогової форми документа варто почати з вибору виду 

порядкового номера первинного документа, що підтверджує факт придбання товарів 

(робіт, послуг). 

Далі вибором з довідника «Контрагенты» необхідно вказати ор- 

ганізацію-постачальника, що здійснив відвантаження продукції, замовлення, у рамках 

якого вона була зроблена, і ставку ПДВ по даному відвантаженню. Різні комбінації опцій 

«Операция по импорту», «С правом включения в налоговый кредит», «Товары относятся к 

валовым расходам или подлежат амортизации», «Для совершения облагаемых налогом 

операций» дають змогу охопити всю безліч можливих видів операцій, що знаходять 

висвітлення у відповідних графах друкованої форми книги обліку придбання і вибираються 

безпосередньо в реквізиті «Вид операции». 

У групі реквізитів «Проведение расчетов» указуються дата і форма оплати за 

придбані товари, необхідні для заповнення відповідних граф друкованої форми книги 

придбання. У випадку імпортування товарів (відзначений прапорець «Импорт») додатково 

до дати оплати варто вказати дату видачі податкового векселя, дату його погашення, 

зазначену на ньому, і дату його фактичного погашення. 

Загальна сума придбаних товарів з обліком і без обліку податку з додаткової 

вартості по реєстрованій операції повинна бути введена в групі реквізитів «Суммы».

Документ може бути введений на підставі документа «Приходная накладная», 

«Договор», «Счет входящий», при цьому специфікація документа буде автоматично 

заповнена відповідно до параметрів документа-підстави. 

Якщо первинним документом обрана податкова накладна і константа «Проводку по 

НДС делать по налоговой накладной» встановлена в значення «Так», то при проведенні 

документа буде сформована проводка по дебету рахунка 64.1.5 «Розрахунки по ПДВ» і 

кредиту рахунка 64.4.2 на суму податку з доданої вартості, що відбиває факт включення в 

податковий кредит суми податку з доданої вартості, сплаченої у зв'язку з придбанням 

товарів (робіт, послуг). 

Документ «Запись книги приобретений» при записі міститься в журналі «Книга 

приобретения». 
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5.6. ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 

Податкову накладну виписує співробітник, що відвантажує товари. Цей 

співробітник буде підставлятися за замовчуванням у реквізит «Отпустил» у видаткових 

накладних. Значення константи встановлюється вибором з довідника «Сотрудники». 

 

Документ «Налоговая накладная» призначений для реєстрації і формування 

друкованих форм податкових накладних, виписаних покупцям організації. 

Типова конфігурація дає змогу формувати як звичайні, так і підсумкові (зведені) 

податкові накладні. 

Підсумкові податкові накладні за місяць виписуються в тих випадках, коли 

постачання товарів покупцю носить безупинний чи ритмічний характер з обговореною в 

договорі періодичністю оплати поставленої продукції. Підсумкова накладна вводиться 

наприкінці місяця в режимі «Ввод на основании» або самого «Договора», для якого 

встановлена ознака формування підсумкових податкових накладних наприкінці місяця або 

на підставі будь-якого документа, введеного на його підставі. 

Виписка звичайних податкових накладних може виконуватися в типовій 

конфігурації як вручну, так і автоматично. 

Для реалізації автоматичного режиму формування податкових накладних константа 

«Автоматическое формирование налоговых накладных» повинна бути встановлена в 

значення «Так». Тоді при проведенні тих документів, що змінювали стан 

взаєморозрахунків з покупцем у рамках конкретного замовлення з виникненням при цьому 

податкових зобов'язань організації, буде сформована податкова накладна на суму «по 

першій події». Це може бути в таких випадках: 

• При зарахуванні засобів від покупця (замовника) на розрахунковий рахунок 

платника податків (нашої організації) чи при внесенні покупцем наявних засобів у касу 

організації за відвантажену продукцію. У цьому випадку документами, проведення яких 

може привести до автоматичного формування податкової накладної, можуть бути 

«Банковская выписка», «Приходный кассовый ордер». 

• При відвантаженні товарів (виконанні робіт, послуг) покупцю в тому 

випадку, якщо сума відвантаження перевищує суму попередньої оплати покупця або 

попередня оплата не мала місця. У такій ситуації формування «Налоговой накладной» 

відбудеться при проведенні документа «Расходная накладная» («Ликвидация необоротных 

активов»). 

При заповненні табличної частини «Налоговой накладной» як при її автоматичному 

формуванні, так і при «Вводе на основании» можуть використовуватися значення таких 

констант, як «Авансовый платеж» і «Частичная отгрузка». Це відбувається у випадках, 

коли визначити номенклатурний склад табличної частини важко: 

 



 

• якщо клієнт виконує передоплату за договором (тобто як документ- 

замовлення в «Банковской выписке» чи «Приходном ордере» обраний «Договор»). У цьому 

випадку таблична частина відповідної «Налоговой накладной» буде містити один рядок, 

графа «ТМЦ» якого буде заповнена значенням константи «Авансовый платеж», графа 

«Сумма +» — сумою платежу з ПДВ. Відповідно будуть розраховані значення інших граф 

(«Цена -», «Сумма -», «НДС» та ін.); 

• якщо контрагент робить передоплату по виписаному йому рахунку (тобто 

документом-замовленням є «Счет»), але сума фактичної передо

плати менше (чи більше) підсумкової суми по рахунку. У цьому випадку таблична 

частина буде заповнена цілком ідентично попередньому прикладу; 

• якщо контрагент виконує оплату за уже відвантажену йому продукцію 

(товари, послуги), але сума оплати перевищує суму відвантаження. У цьому випадку графа 

«ТМЦ» буде заповнена значенням константи «Авансовый платеж», а в графі «Сумма +» — 

сума «по першій події»; 

• якщо виконується відвантаження товарів, послуг клієнту за договором (тобто 

документом-замовленням в «Расходной накладной» чи в «Указание услуг» є документ 

«Договор»). У цьому випадку графа «ТМЦ» буде заповнена значенням константи 

«Частичная отгрузка», графа « Сумма + « — сумою фактичного відвантаження; 

• якщо сума фактичного відвантаження за замовленням більше передоплати по 

ньому. У цьому випадку графа «ТМЦ» буде заповнена значенням константи «Частичная 

отгрузка», графа «Сумма +» — сумою «по першій події»; 

• у всіх інших випадках специфікація табличної частини «Налоговой на-

кладной» буде заповнена з документа-замовлення того документа, проведення якого 

ініціювало її формування (на підставі якого вона була введена). 

Зазначимо, що проведення всіх тих документів, у реквізиті «Заказ» яким обраний 

документ «Договор», по якому передбачене формування підсумкових податкових за 

місяць, не викликає автоматичного формування податкових накладних. 

Автоматично сформовані «Налоговые накладные» варто провести. 

«Налоговая накладная» може бути також введена в режимі «Ввод на основании» 

таких документів: «Расходная накладная», «Банковская выписка», «Ликвидация 

необоротных активов» (з видом ліквідації «Реализация»), «Приходный ордер». При 

введенні на підставі табличної «Банковской выписки» документом буде запропоновано 

вибрати відповідний рядок з неї. 

Зазначимо, що в реквізиті «Заказ» перерахованих вище документів не може бути 

обраний договір з ознакою формування по ньому підсумкових податкових накладних за 

місяць. 

Розглянемо тепер специфікацію електронної форми документа і процес її 

заповнення, залежно від різних режимів його введення і формування. 

В одному документі «Налоговая накладная» можуть бути присутні тільки товари з 

однією ставкою ПДВ. Для вибору ставки заповнюється реквізит шапки «Ставка НДС». Він 

може мати значення «0%», «20%» і «Без НДС». Відповідно формується друкована форма 

документа. Зазначимо, що специфікація як автоматично сформованої «Налоговой 

накладной», так і введеної в режимі «Ввод на основании» буде заповнена за замовчуванням 

з документа-замовлення того документа, проведення якого ініціювало її формування (на 

підставі якого вона була введена). 

Крім того, якщо таблична частина документа-замовлення містить товари з різними 

ставками ПДВ, то при встановленому режимі автоматично- го формування буде 

сформовано кілька податкових накладних з різними ставками ПДВ, у режимі «Ввод на 

основании» буде запропоновано здійснити вибір тієї ставки ПДВ, по якій вона буде 

сформована. 

Якщо в документі-замовленні присутні товари, в яких вид товару — «Услуга» і в 

картці такого товару відзначено «Считать услугу транспортной затратой», то такі 
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товари потраплять у табличну частину «Налоговой накладной» (але не в друковану форму), 

а в друкованій формі суми по цих товарах потраплять у рядок «Товарно-транспортные 

затраты». 

Для заповнення табличної частини підсумкових податкових накладних можна 

скористатися кнопкою «Подбор», розташованою в нижній частині електронної форми 

документа. 

У реквізиті шапки документа закладки «Покупатель» вноситься така інформація: 

• найменування організації-покупця; 

• документ-замовлення того документа, на підставі якого вводиться (при 

проведенні якого формується) податкова накладна. 

Підкреслимо ще раз, що саме відповідно до цього документа заповнюється 

специфікація податкової накладної: 

• валюта обраного замовлення і курс цієї валюти стосовно гривні; 

• ставка ПДВ, може мати значення «0%», «20%» і «Без НДС». Відповідно 

формується друкована форма документа; 

• сума поворотної тари без ПДВ; 

• вид торгівлі. 

Реквізити «Условие продажи» і «Форма расчетов» відповідають реквізитам 

«Условие продажи» і «Форма проведенных расчетов» друкованої форми документа. На 

закладці «Первое событие» у реквізиті «Документ — Основание» відобразиться 

найменування того документа, на підставі якого була введена «Налоговая накладная» 

(проведення якого ініціювало її формування). Для підсумкових податкових накладних цей 

реквізит залишиться незаповненим. У групі реквізитів «Суммы первого события» повинен 

бути зазначений рахунок обліку взаєморозрахунків з покупцем. Після натискання кнопки 

«Рассчитать» у реквізиті «С НДС» відобразиться сума «по першій події» по тому 

документу, на підставі якого (при проведенні якого) була сформована дана «Налоговая 

накладная». Для підсумкових податкових накладних у даному реквізиті буде відображена 

підсумкова місячна сума «по першій події» у рамках конкретного договору. У полі «НДС» 

відобразиться відповідно сума податкового зобов'язання, що виникло в організації по 

документу, на підставі якого (при проведенні якого) була сформована «Налоговая 

накладная», для підсумкових податкових накладних — загальна сума податкового 

зобов'язання, що виникло в організації протягом місяця в рамках договору. 

При проведенні документ «Налоговая накладная» не формує бухгалтерських 

проводок, але для того, щоб вона була включена в книгу продажу, документ необхідно 

проводити.

  



 

ЧАСТИНА 6 

6.1. РАХУНОК-ФАКТУРА 

Документ «Счет-фактура» (інакше «Счет») призначений для оформлення 

попередніх домовленостей на продаж товарів (продукції) клієнтам. 

При дійсному продажі товару (продукції) по попередньо виписаному «Счету» 

варто виписувати документ «Расходная накладная» на підставі даного «Счета» (у режимі 

введення документа на підставі). Специфікація «Расходной накладной» у цьому випадку 

заповнюється автоматично. Якщо «Счет» був уведений на підставі документа «Договор», 

то в реквізиті «Заказ», «Расходная накладная» будуть також відображені реквізити цього 

договору. 

 

Документ «Рахунок-фактура» роздрукуємо за допомогою кнопки «Печать». 

 

При заповненні кожного рахунка необхідно вказати покупця з довідника 

«Контрагенты» валюту, в якій буде виписаний рахунок і курс цієї валюти. Після вибору 

покупця реквізит «Вид торговли» установиться в те значення, що зазначене за 

замовчуванням для даного клієнта в довіднику «Контрагенты». Разом з тим у кожному 

конкретному рахунку значення цього реквізиту можна змінити. 

Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі договорів і в довіднику 

«Контрагенты» для нього визначений договір за замовчуванням, то найменування і 

реквізити цього документа з'являться в полі «Заказ» електронної форми рахунка. Змінити 

значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший договір як документ-замовлення, 

можна за допомогою кнопки вибору. Крім того, скориставшись кнопкою, можна зробити 
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«Счет» першим документом у ланцюжку взаєморозрахунків із клієнтом, тобто 

документом-замовленням. У цьому випадку в полі «Заказ» буде відображатися рядок «Без 

заказа». 

Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі рахунків/накладних, то 

при виписці рахунка він автоматично стає докумен- том-замовленням. 

У реквізиті «Срок оплаты» пропонується ввести дату, по яку виписаний «Счет» 

буде вважатися дійсним. 

У табличній частині «Счета» вводяться такі дані: 

• найменування товару, що відпускається; 

• кількість одиниць товару, що відвантажується (продукції); 

• одиниця виміру; 

• коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру; 

• ціна товару в обраній валюті без ПДВ; 

• сума без ПДВ по рядку (без знижки);

• сума знижки; 

• суми по рядку без ПДВ і з ПДВ з урахуванням знижки; 

• сума податку з додаткової вартості. 

Зазначимо, що реквізити «Сумма б/с», «Скидка» з'являються в табличній частині 

документа тільки у випадку, якщо константа «Использовать скидку» встановлена в 

значення «Так» і відповідно підсумкові суми по рядку з ПДВ і без нього будуть розраховані 

з обліком чи без обліку знижки. За допомогою кнопки «Дать скидку» можна задати різні 

способи розрахунку знижок: одним відсотком чи сумою для кожного товару окремо (опції 

«Суммой по строке», «Процентом по строке» або після заповнення табличної частини 

документа можна визначити суму чи відсоток знижки для накладної в цілому (опції 

«Суммой по накладной», «Процентом по накладной»). 

Заповнення табличної частини документа можна робити декількома способами: 

звичайним порядковим введенням чи методом множинного підбора з довідника «ТМЦ». 

Для цього в діалоговій формі документа присутня кнопка «Подбор». 

6.2. БАНКІВСЬКА ВИПИСКА 

Для відображення операцій, пов'язаних з рухом коштів організації по 

розрахункових рахунках у гривнях і у валюті в конфігурації призначений документ 

«Банковская выписка». 

Слід зазначити, що типова конфігурація вимагає внесення окремих банківських 

виписок по розрахункових рахунках фірми. Реквізит «Расчетный счет» слугує для 

вказівки грошового рахунка з довідника «Счета нашей фирмы», рух по якому ми вносимо. 

Кожен рядок табличної частини відповідає одному платежу. Специфікацію 

табличної частини документа варто заповнити в такій послідовності: 

• встановити ознаку того, який платіж реєструється: вхідний («+» — прихід 

грошей на розрахунковий рахунок), чи вихідний («-» — витрата грошей); 

• визначити вид приходу (витрати грошей) шляхом вибору відповідного 

елемента з пропонованого списку в реквізиті «Вид прихода/расхода»; 

• визначити кореспондуючий з відповідним субрахунком рахунка 31 «Рахунки 

в банку в національній валюті» бухгалтерський рахунок; 

• вибором із пропонованого списку визначити вид ПДВ по даній операції; 

• вибрати об'єкт аналітичного обліку кореспондуючого рахунка; 



 

 

• у тих випадках, коли платежі належать до взаєморозрахунків з покупцями і 

постачальниками, вказати те замовлення покупця (постачальника), 

 

по якому надходять гроші. 

Роздрукуємо документ «Банковская выписка», натиснувши кнопку «Печать». 

Для зручного заповнення інформації про платежі, пов'язані із взаємо- розрахунками, 

можна використовувати кнопку «Подбор по заказам». При натисканні на дану кнопку 

відкривається спеціальний журнал «Отбор заказов по контрагенту», який надає деякі 

додаткові можливості. По-перше, для кожного замовлення відображається його поточне 

сальдо взаємороз- рахунків, що може бути виведене або безпосередньо в списку, або 

окремо в інформаційному рядку, залежно від обраного режиму в реквізиті «Способ 

отображения». По-друге, у цьому журналі можна виконати добір по кон-

кретному клієнту, тобто зробити так, щоб відображалися тільки його замовлення. 

Подвійне натискання на рядку з замовленням приведе до додавання у виписку нового 

рядка. 

• увести суму з ПДВ і ПДВ платежу, за замовчуванням пропонується 

підсумкова сума з ПДВ і підсумкова сума ПДВ документа-замовлення; 

• установити в реквізиті «Д/Р» ознаку приналежності операції, зазначеної в 

рядку до валових доходів («+») чи до валових витрат («-»). Якщо в цьому реквізиті вказати 

«О», то це буде означати, що операція не відноситься ні до валових доходів, ні до валових 

витрат; 

• вибрати об'єкт аналітичного обліку по валових доходах (валових витратах); 

• ввести яку-небудь пояснюючу інформацію до даної операції, що буде 

виведена як текстовий коментар у сформованих по поточному рядку проводках. 

Якщо реквізит «Отгр» установити в значення «Так» у реквізитах «Сумма Отгр.» і 

«НДС Отгр.», стають доступними для редагування суми і ПДВ попереднього 

відвантаження (прибуткування) по даному замовленню. Докладніше про це викладено в 

розділі «Визначення першої події». 

Частину інформації, що стосується наших платежів, можна внести в «Банковскую 

выписку» автоматично, використовуючи інформацію з виписаних платіжних доручень. Цій 
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меті слугує кнопка «Заполнить по платежкам». При цьому можна здійснити добір 

платіжних доручень, виписаних тією же датою, що і банківська виписка (опція «За дату 

документа»), або виписаних протягом довільного періоду (опція «Произвольный период»). 

Кнопка «?» слугує для розрахунку підсумкової суми приходу і витрати по виписці. 

Набір формованих документом проводок залежить від виду оформлюваних їм 

платежів і позиціювання його в ланцюжку взаєморозрахунків організації з покупцями 

(постачальниками). Крім того, якщо дійсною випискою оформляється зарахування засобів 

від покупця, при якому в організації виникає податкове зобов'язання, то при її проведенні 

буде сформований документ «Налоговая накладная» (за умови, що константа 

«Автоматическое создание налоговых накладных» встановлена в значення «Так»). 

6.3. ВИДАТКОВА НАКЛАДНА 

Банківська виписка показує, як відбувається в програмі відображення оплати і 

приходу грошей за відвантажені нам товари, зроблені послуги по виписаних 

рахунках-фактурах і видаткових накладних. 

 

Тому логічно буде розглянути документ, що відображав момент відвантаження 

ТМЦ і послуг. Таким документом у системі є «Расходная накладная». 

Документ «Расходная накладная» призначений для відображення в типовій 

конфігурації операцій, пов'язаних з відпусткою товарно-матеріальних цінностей, продукції 

з оптового складу, реалізації різних робіт, послуг. 

Введення нового документа здійснюється вибором пункту «Расходная накладная» 

меню «Документы» Головного меню програми. 

Заповнення електоронної форми документа варто почати з вибору покупця з 

довідника «Контрагентов». Якщо облік взаєморозрахунків з покупцем ведеться в розрізі 

договорів і відповідно в довіднику «Контрагенты» для нього визначений базовий договір 

закупівлі-продажу, то найменування цього документа відобразиться в поле «Заказ» 

електронної форми «Расходной накладной». За допомогою кнопки вибору можна змінити 

значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший документ-замовлення з журналу 

«Отбор заказов по контрагенту». Крім того, скориставшись кнопкою, можна зробити 

«Расходную накладную» першим документом у ланцюжку взаєморозрахунків із клієнтом, 

тобто документом-замовленням. У цьому випадку в полі «Заказ» буде відображатися рядок 

«Без заказа».

Якщо клієнту вже був виписаний «Счет», то «Расходную накладную», що відповідає 

відвантаженню по даному рахунку, потрібно виписувати тільки в режимі «Ввод на 

основании» по цьому рахунку, залежно від того, який документ був замовленням у такому 

ланцюжку — договір чи рахунок. Його найменування і реквізити будуть відображатися в 

полі «Заказ». Якщо «Расходная накладная» є першим документом у ланцюжку 

взаєморозра- хунків з контрагентом, у полі «Заказ» буде відображатися рядок «Без заказа». 

 



 

У реквізиті «Валюта» варто вказати валюту, в якій буде виписана накладна (за 

замовчуванням підставляється валюта документа-замовлення, якщо накладна була введена 

на його підставі), і курс цієї валюти. Реквізит «Вид торговли» установиться в те значення, 

що зазначене за замовчуванням для даного клієнта в довіднику «Контрагенты». При 

цьому, якщо обраний вид торгівлі «За наличные», то додатково в реквізиті «Касса» варто 

указати відповідний рахунок обліку наявних коштів організації. Зверніть увагу на те, що 

документ допускає продаж за валюту тільки на умовах передоплати. 

У полі «Место хранения» потрібно вибрати склад, з якого відвантажується 

продукція чи товари, з довідника «Места хранения». Зазначимо, що склад повинен мати 

вид «Оптовый». Для оформлення продажу з роздрібних складів (магазинів) у типовій 

конфігурації передбачений документ «Розничная накладная». 

У табличній частині «Расходной накладной» вказується: 

• найменування ТМЦ, що відпускаємо; 

• партія товару, що буде списана при проведенні накладної; 

• кількість одиниць товару, що відвантажується (продукції); 

• одиниця виміру; 

• коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру; 

• ціна товару в обраній валюті без ПДВ; 

• сума без ПДВ по рядку (без знижки); 

• сума знижки; 

• суми по рядку без ПДВ і з ПДВ з урахуванням знижки; 

• сума податку з доданої вартості. 

У графі «Остаток» відобразиться залишок товару на складі. Зазначимо, що 

реквізити «Сумма б/с», «Скидка» з'являються в табличній частині документа тільки тоді, 

коли константа «Использовать скидку» встановлена в значення «Так» і відповідно 

підсумкові суми по рядку з ПДВ і без нього будуть розраховані з обліком чи без обліку 

знижки. За допомогою кнопки «Дать скидку» можна задати різні способи розрахунку 

знижок: одним відсотком чи сумою для кожного товару окремо (опції «Суммой по строке», 

«Процентом по строке»), або після заповнення табличної частини документа можна 

визначити суму чи відсоток знижки для накладної в цілому (опції «Суммой по накладной», 

«Процентом по накладной»). 

При введенні на підставі «Расходной накладной»», «Налоговой накладной»» сума 

знижки буде підставлена у відповідну графу цього документа. 

Заповнення табличної частини документа можна робити декількома способами: 

звичайним порядковим чи введенням методом множинного підбора з довідника «ТМЦ». 

Для цього в діалоговій формі документа присутня кнопка «Подбор» (див. розділ «Форма 

ввода документа»). 

На закладці «Дополнительно» можна внести інформацію про доручення (реквізити 

в групі «Доверенность») і про співробітника, що відпустив товари (реквізит «Отпустил»). 

Нагадаємо, що співробітник, який звичайно відпускає товари (продукцію), може бути 

заданий у константі «БазОтпустил». 

У реквізитах «Субконто валових доходов», «Вид НДС», «Счет покупателя» 

вказується аналітичний облік для формування бухгалтерських проводок по рахунках 

валових доходів, ПДВ і рахунок обліку взаєморозрахунків із клієнтом-покупцем. 

Для редагування суми попередньої оплати слугує прапорець «Указать сумму 

предварительной оплаты вручную». 

За допомогою кнопки «Печать» можна вибрати варіант друкованої форми 

документа-видаткова накладна (опція «Расходная накладная») чи акт про виконані роботи 

(у разі реалізації послуг). 

Заповнену форму накладної необхідно зберегти і провести (кнопка «ОК»). 

При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки, склад 

яких залежить від типу номенклатури, виду торгівлі і по- зиціювання видаткової накладної 
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в ланцюжку взаєморозрахунків з контрагентом. Крім того, якщо при операції, 

оформлюваною даною накладною, в організації виникло податкове зобов'язання і 

константа «Автоматическое создание налоговых накладных» встановлена в значення 

«Так», то при її проведенні буде сформований документ «Налоговая накладная».



 

 

ЧАСТИНА 7 

7.1. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

У господарській діяльності організації особлива роль належить необоротним 

активам. Облік необоротних активів включає: 

• відображення надходження необоротних активів та їхнє зарахування на 

баланс організації; 

• нарахування амортизації; 

• модернізацію необоротних активів; 

• ліквідацію (реалізацію) необоротних активів. 

В «1С: Бухгалтерії 7.7 для України» реалізована схема роздільного ведення 

бухгалтерського і податкового обліку необоротних активів. Ведення обліку необоротних 

активів у програмі реалізовано з урахуванням Положення по бухгалтерському обліку 

«Основні засоби» ПСБО 7. Для відображення основних засобів у податковому обліку в 

системі використовуються спеціальні забалансові рахунки: ОЗ.1, ОЗ.2, ОЗ.З. Ці рахунки 

відповідають групам податкового обліку. Крім того, на рахунку ОЗ. 1 облік ведеться в 

розрізі кожного основного засобу і можна в будь-який момент часу одержати балансову 

вартість кожного основного засобу і групи. На рахунках ОЗ.2 і ОЗ.З ведеться облік по групі 

в цілому. 

Як говорилося вище, для збереження інформації про необоротні активи 

використовується однойменний довідник. Цей довідник доступний для перегляду чи 

редагування через меню «Справочники»: «Необоротные активы». Якщо відкрити 

будь-який цей елемент довідника чи додати новий, то для основного засобу потрібно 

установити вид необоротного активу «Основные средства», Якщо передбачається 

віднесення цього основного засобу до податкового обліку, то в закладці «Дополнительно» 

необхідно поставити помітку, що вказує на необхідність амортизації в податковому обліку 

і вказати відповідну групу податкового обліку (одну з 3-х пропонованих). 

Ми не будемо докладно зупинятися на всіх ділянках обліку, тому коротко 

зупинимось на основних документах з прибуткування, передачі в експлуатацію, 

модернізації і ліквідації основних засобів. 

Прихід основних засобів здійснюється за допомогою документа «Приходная 

накладная». У реквізиті «Что приходуем» встановлюється ознака «ОС, НМА, др.необор. 

активы». Прибуткова накладна формує проводки в дебет рахунка 15 «Капітальні 

інвестиції». 

Прийняття основних засобів до бухгалтерського і, при потребі, до податкового 

обліку фактично означає введення їх в експлуатацію й оформляється актом (накладної) 

приймання-передачі основних засобів. Для відображення в обліку цього факту 

господарської діяльності в «1С: Бухгалтерії 7.7 для України» призначений документ «Ввод 

в эксплуатацию». Він формує відповідні проводки по бухгалтерських і податкових 

рахунках, а також дає змогу сформувати друковану форму акта введення в експлуатацію 

основного засобу. 

У верхній частині вказуються номер (реквізит «Акт №») і дата (реквізит «от») акта 

приймання-передачі основних засобів. Крім того, в реквізиті «Место сохранения» 

вказується склад чи матеріально-відповідальна особа. 

Далі в табличній частині в рядку вказується аналітичний облік рахунку 15, що у 

проводках буде відображено по кредиту. Наступний реквізит «Основные средства» 

потрібно вибрати існуючий з довідника «Нематериальные активы» чи ввести новий 

об'єкт, що вводиться в експлуатацію. 

Після заповнення всіх реквізитів документа «Ввод в эксплуатацию ОС» варто 

роздрукувати акт за установленою формою, натиснувши кнопку «Печать». Для 

збереження документа без формування проводок варто натиснути кнопку «ОК» і 

відповісти «Ні» на запит «Провести документ». Це доцільно робити у випадку, якщо акт 
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ще не затверджений керівником і проводки по документу «Ввод в эксплуатацию» можна 

сформувати пізніше. Якщо в основного засобу стоїть ознака відображення в податковому 

обліку, то програма крім бухгалтерських проводок виконає і відповідні проводки по 

податковому обліку. 

У програмі передбачені так само документи по модернізації і ліквідації (реалізації) 

необоротних активів. 

Звіт про суми нарахованої амортизації можна подивитися в документі «Начисление 

износа», натиснувши кнопку «Печать». 

 

  



 

7.2. ДОВІДНИК «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідник «Необоротные активы» призначений для збереження списку об'єктів 

основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших 

необоротних активів і використовується як при редагуванні документів, так і для ведення 

аналітичного обліку на бухгалтерських рахунках 10, 11, 12, 13, 18, НА,03. 

Довідник має трирівневу структуру, що дає змогу поєднувати його елементи в 

довільні групи і підгрупи. 

У довіднику рекомендується створити групу об'єктів 03 й інших необоротних 

матеріальних активів, групу об'єктів нематеріальних активів і групу об'єктів інших активів. 

Кожен необоротний актив характеризується, насамперед, видом, що задається в 

реквізиті «Вид необор. актива», однозначно визначає рахунок і методологію обліку активу 

і може приймати такі значення: «Осн. средства», «Другие необоротные материальные 

активы», «Нематериальные активы», «Другие необоротные активы». 

Для кожного необоротного активу варто також ввести такі значення: повне 

найменування, первісну вартість, шифр, інвентарний номер, дату введення в експлуатацію 

(у типовій конфігурації значення цього реквізиту довідника може бути заповнене при 

проведенні документа «Ввод в эксплуатацию» одиницю виміру і рахунок обліку. Вище 

зазначено, що рахунок обліку автоматично заповниться після вибору виду необоротного 

активу. 

На відміну від довідника «ТМЦ», для елементів якого можна використовувати 

кілька одиниць виміру, для елементів даного довідника існує тільки одна одиниця виміру. 

Параметри нарахування зносу необоротних активів по бухгалтерському і 

податковому обліку задаються на закладці «Дополнительно» форми елемента довідника.  
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Для кожного об'єкта, за винятком об'єктів виду «Другие необоротные активы», 

повинен бути заданий метод нарахування зносу по бухгалтерському обліку. Типова 

конфігурація підтримує три методи нарахування зносу по необоротних активах: метод 

прямолінійного списання, метод суми одиниць і метод зменшення залишку. Для кожного 

методу існує визначений набір параметрів, які необхідно задати у відповідних реквізитах. 

Для визначення амортизованої вартості об'єкта повинна бути зазначена його 

ліквідаційна вартість (у реквізиті «Ликвидационная стоимость»). 

При прямолінійному і кумулятивному методах списання варто вказати термін 

корисного використання об'єкта (у місяцях). Ця ж величина повинна бути визначена для 

методів зменшення залишку і його прискореного зменшення. Річна норма амортизації для 

цих методів буде визначена при першому нарахуванні зносу по таких об'єктах і записана в 

реквізит «Годовая норма амортизации». При цьому дана величина недоступна для 

редагування. При обраному способі нарахування амортизації пропорційно обсягу 

продукції (робіт) передбачається заповнення двох реквізитів. У реквізиті «Расчетный 

объем производства» вказується загальний обсяг продукції (робіт), що може бути 

зроблений чи виконаний при використанні даного об'єкта основних засобів. 

Фактичний щомісячний обсяг зробленої продукції вказується в реквізиті «Объем 

производства текущего месяца». Цей періодичний реквізит варто заповнювати за кожен 

місяць окремо. На відміну від більшості періодичних реквізитів, нові значення яких 

«набирають сили», починаючи з дати їхньої зміни, у реквізиті «Объем производства 

текущего месяца» вказується значення, що «діяло» протягом минулого місяця. 

Якщо в реквізиті «Метод расчета износа» обране значення «Налоговый», то для 

даного об'єкта буде використовуватися один з методів нарахування амортизації, 

передбачених податковим законодавством. 

За допомогою опцій у групі «Налоговый учет» потрібно визначати групу, якій 

належить такий об'єкт основних засобів, що у свою чергу визначить спосіб нарахування 

його зносу. Усі необхідні параметри будуть обрані з визначеної групи «ОС, НМЛ» 

довідника «Налоги и отчисления». Зазначимо, що нарахування амортизації в цьому 

випадку варто починати в кварталі, наступному стосовно кварталу, в якому даний об'єкт 

був введений в експлуатацію. 

Для основних засобів, що належать відповідно до прийнятої класифікації, групі 

інших необоротних активів, амортизація може нараховуватися з використанням або 

прямолінійного або виробничого методу. 

Метод амортизації нематеріального активу вибирається, виходячи з умов 

одержання майбутніх економічних вигод. Якщо ж такі умови визначити важко, то 

амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу.

Амортизація малоцінних необоротних активів може нараховуватися в розмірі 50% 

вартості об'єкта, що амортизується, в момент його введення в експлуатацію, у розмірі 50% 

вартості, що залишилась — у місяці його списання з балансу (ліквідації), чи в розмірі 100% 

вартості об'єкта в момент його введення в експлуатацію. 

Рахунок і аналітичний облік витрат, на якому будуть віднесені суми нарахованого 

зносу по необоротному активі, повинні бути задані в реквізитах «Счет затрат» і «Вид 

затрат». 

Включена опція «Производственное» указує на необхідність нарахування зносу по 

матеріальному (чи нематеріальному) активі в податковому обліку, тобто на приналежність 

активу виробничим фондам підприємства. 

У групі реквізитів «Налоговый учет» для такого об'єкта повинна бути додатково 

визначена група основних фондів, якому він належить, з метою визначення відповідного 

субрахунку забалансового рахунка 03, на якому буде вестися облік балансової вартості 

цього об'єкта по податковому обліку. 



 

7.3. НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ 

Для відображення щомісячного нарахування амортизації по всіх матеріальних і 

нематеріальних активах у бухгалтерському обліку і щоквартального — у податковому 

обліку в типовій конфігурації передбачений документ «Начисление износа». 

 

Варіант виконання документа — нарахування амортизації по податковому чи по 

бухгалтерському обліку задається за допомогою вибору відповідної опції його діалоговій 

формі. 

Розглянемо особливості нарахування амортизації по бухгалтерському і податковому 

обліку. 

Нарахування амортизації по бухгалтерському обліку відбувається одночасно по всіх 

матеріальних і нематеріальних необоротних активах по методу, зазначеному для кожного 

об'єкта в реквізиті «Методрасчета износа» у довіднику «Необоротные активы». 

При обраному методі прямолінійного списання для розрахунку сум зносу 

використовуються такі параметри, як ліквідаційна вартість, тобто сума, яку підприємство 

очікує одержати за актив після завершення терміну його корисного використання, і власне 

очікуваний термін корисного використання активу. 

Якщо для об'єкта обраний метод зменшення залишку чи метод прискореного 

зменшення залишку, то для розрахунку сум амортизації використовується так звана 

щомісячна норма амортизації. 

При обраному методі «сума одиниць» для розрахунку суми зносу використовуються 

такі параметри, як ліквідаційна вартість об'єкта, розрахунковий обсяг виробництва, а також 

обсяг виробництва поточного місяця. 

Амортизація малоцінних необоротних активів може нараховуватися в розмірі 50% 

вартості об'єкта, що амортизується, в момент його введення в експлуатацію, у розмірі 50% 

вартості, що залишилась у місяці його списання з балансу (ліквідації), чи в розмірі 100% 

вартості об'єкта в момент його введення в експлуатацію. 

Нагадаємо, що всі параметри, необхідні для застосування того чи іншого методу 

нарахування зносу, повинні бути задані для кожного об'єкта у формі елемента довідника 

«Нематериальные активы». Там же повинен бути визначений рахунок і аналітичний облік 

витрат, на який буде віднесена сума нарахованого зносу в кореспонденції з відповідним 

субрахунком рахунка 13 «Знос необоротних активів». 

Нарахування амортизації в податковому обліку відбувається тільки по тих 

необоротних активах (матеріальних і нематеріальних), що належать виробничим фондам 

підприємства (у формі елемента довідника «Налоги и отчисления» для них включений 

прапорець «Производственное»). 

Нарахування зносу по таких матеріальних активах здійснюється шляхом 

застосування норм амортизації, визначених для кожної групи ОФ до балансової вартості 

групи. 

 



74 

 

Нагадаємо, що для кожного матеріального виробничого активу в групі «Налоговый 

учет» форми елемента довідника «Необоротные активы» повинна бути визначена група 

основних фондів, якій він належить.

Норми амортизації для різних груп основних фондів, знижуючий коефіцієнт 

визначаються з довідника «Налоги и отчисления». При цьому амортизація окремого 

об'єкта основних фондів групи 1, облік якої ведеться на забалансовому рахунку ОСІ, 

виконується до досягнення балансової вартості такого об'єкта ста неоподатковуваних 

податком мінімумів, а амортизація груп 2 і 3 — до досягнення балансовою вартістю групи 

нульового значення. 

Величина зносу нематеріальних активів по податковому обліку визначається по 

нормах, що розраховуються, виходячи з їхньої первісної вартості і терміну корисного 

використання активу, і нараховуються до повного погашення вартості цього об'єкта. 

Нагадаємо, що облік первісної вартості нематеріальних активів, що підлягають 

амортизації, ведеться в типовій конфігурації на забалансовому рахунку НА1. 

Квартальна сума амортизації по нематеріальних активах розраховується виходячи з 

її місячної норми, визначеної вищевикладеним шляхом. 

Суми нарахованої амортизації по необоротних матеріальних активах будуть відбиті 

по кредиту субрахунків ОЗ1, ОЗ2, ОЗЗ, по нематеріальних активах — по кредиту рахунка 

НА2. 

Зауваження. Оскільки кредитовий оборот перерахованих вище субрахунків вико-

ристовується при побудові, зокрема, регламентованого звіту «Декларация о прибыли», то 

по кредиту цих субрахунків не повинні відбиватися ніякі інші суми, крім як суми 

амортизаційних нарахувань. Тому списання балансової вартості ліквідованого 

виробничого матеріального активу у тих випадках, коли це необхідно, варто здійснювати 

методом «червоного сторно» по дебету відповідного рахунка обліку його балансової 

вартості. 

За допомогою кнопки «Провести» можна здійснити проведення документа, не 

закриваючи при цьому його діалогову форму. 

Після проведення документа стає доступною кнопка «Печать», що дає змогу 

одержати друковану форму відомості нарахування амортизації по бухгалтерському чи 

податковому обліку. 

7.4. ДОКУМЕНТ «ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ» 

Введення в експлуатацію необоротних активів  

Прийняття необоротних активів до бухгалтерського обліку означає введення їх в 

експлуатацію й оформляється в типовій конфігурації за допомогою документа «Ввод в 

эксплуатацию». 

 
 



 

Заповнення діалогової форми документа «Ввод в эксплуатацию» варто почати з 

вибору опції «Ввод в эксплуатацию необ. активов», виду необоротних активів у реквізиті 

«Вид необоротных активов» і того місця збереження (матеріально-відповідальної особи), 

за яким вони будуть враховуватись. 

У табличній частині документа вказується така інформація: 

• аналітичній облік рахунка капітальних інвестицій, по якому була врахована 

первісна вартість об'єкта, що вводиться в експлуатацію; 

• найменування об'єкта, переданого в експлуатацію, елемент довідника 

«Необоротные активы»; 

• кількість об'єктів, що вводяться в експлуатацію; 

• одиниця виміру; 

• ціна без ПДВ обраного активу; 

• підсумкова сума без ПДВ по рядку. 

Друковану форму акта введення в експлуатацію активів можна одержати за 

допомогою кнопки «Печать». 

Кнопка «ОК» служить для збереження і проведення документа.

При проведенні документа буде сформований необхідний набір проводок по 

прийняттю об'єктів на баланс організації, а також збільшенню балансової (первісної) 

вартості відповідних груп виробничих основних фондів (нематеріальних активів) по 

податковому обліку. 

Введення в експлуатацію МШП  

Для оформлення операцій передачі в експлуатацію придбаних МШП у типовій 

конфігурації передбачений документ «Ввод в эксплуатацию». 

У заголовочній частині електронної форми необхідно вибрати опцію «Ввод в 

эксплуатацию МБП» і вказати те місце збереження (матеріально- відповідальну особу), за 

яким вони будуть враховуватись. 

Увімкнувши прапорець «Указать счет затрат», можна вибрати бухгалтерський 

рахунок і статтю витрат, на яку буде списана облікова вартість МШП при проведенні 

документа. Якщо прапорець залишити не- увімкненим, то ці параметри будуть підставлені 

з відповідних реквізитів довідника «ТМЦ». 

3а допомогою кнопки «Печать» можна одержати друковану форму акта введення в 

експлуатацію МШП. 

Кнопка «ОК» служить для збереження і проведення документа.
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ЧАСТИНА 8  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

8.1. ЗАПУСК ПРОГРАМИ 

Програма 1С: Бухгалтерія 7.7 для України являє собою компоненту 

Бухгалтерський облік системи 1С:Підприємство і призначена для обліку, наявності і 

руху грошових засобів підприємства. 

Під час установки програми на робочому столі в меню кнопки Пуск — програми 

автоматично з'являється нове підменю 1С: Підприємство 7.7 — 1С: Підприємство, 

вибираємо меню, після чого з'являється вікно Запуск 1С: Підприємство. 

 

У цьому вікні в полі Інформаційні бази знаходиться список баз, доступних для 

роботи. Вибираємо базу Бухгалтерський облік для України, а внизу вікна вказаний шлях 

до директорії для вибраної інформаційної бази — С:\Рі^гаш Еііе8\1Су77\1Ьгт 2000/0к. 

Відкривається вікно Авторизація доступу, Користувач ,0К. 

 

Користувач-бухгалтер працює в режимі 1С:Підприємство і Конфігура- тор. Режим 

1С:Підприємство призначений безпосередньо для ведення бухгалтерського обліку. 

8.2. ПОЧАТОК РОБОТИ 

Програма системи 1С:Підприємство налагоджується на ведення бухгалтерського 

обліку конкретного підприємства з урахуванням його особливостей. Тому перед початком 

роботи необхідно: 

• здійснити налагодження програми; 

• ввести константи; 

• ввести ставки податків; 

• заповнити довідники Наші грошові рахунки і Валюти; 

 

 



 

• ознайомитися з організацією плану рахунків; 

• ввести початкові залишки. 

Після того, як вибрано Інформаційну базу і Користувача, відкривається вікно 

«Помічник заповнення констант». Цей помічник організовує початкове заповнення такої 

довідкової інформації, як основна фірма, основна валюта, рахунки, які використовуються 

по замовчуванню, основні рахунки податків та їхні ставки тощо. Крім того, будуть 

заповнені деякі початкові дані. 

Свої практичні заняття побудуємо таким чином, щоб найкраще проілюструвати всі 

можливості програми «1С:Бухгалтерія 7.7». Для цього

введемо назву підприємства «Лада», на якому буде здійснюватись облік за 

допомогою даної програми, а також її працівників. Користуючись кнопками цього вікна, 

введемо початкові дані ВАТ «Лада». 

 

Для введення працівників заповнимо довідник Працівники. В цьому довіднику 

створюємо групи: Адміністрація, Бухгалтерія, Відділ збуту, Виробництво. 

У групі Адміністрація введемо елементи: 

• Директор Бойко Василь Сергійович У групі 

Бухгалтерія: 
• головний бухгалтер Іванова Галина Іванівна; 

• касир Кармазина Валентина Сергіївна. У групі 

Відділ збуту: 
• продавець Матвієнко Ірина Петрівна. У групі 

Виробництво: 
• швачка Власова Ірина Анатоліївна; 

• швачка Разіна Валентина Петрівна. 

 

У відкритій папці Адміністрація натискуємо кнопку Нова стрічка, заповнюємо 

дані елемента групи Директор. Аналогічно заповнимо дані інших працівників відповідних 

груп. 
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Користуючись кнопкою Дальше, заповнимо всі необхідні реквізити підприємства 

«Лада». 

 

Реквізити організації в навчальному прикладі зумисне введені без дотримання 

регламентованої кількості знаків в кожному з кодів, щоб виключити можливість 

випадкового збігу даних по підприємству «Лада» та реально діючому підприємству.

8.3. ВВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗАЛИШКІВ 

Якщо підприємство нове і бухгалтерські операції не проводились, то можна відразу 

приступати до ведення обліку. В інших випадках потрібно ввести залишки на початок 

звітного періоду — року, кварталу, місяця. 

Використаємо ручний ввід проводок. 

Припустимо, що підприємство «Лада» мало залишки на 31.12.02 р. При переході з 

ручного ведення бухгалтерського обліку на використання «1С:Бухгалтерії» введемо 

залишки в програму на початок 2003 р. Залишки на початок року вводяться 31 грудня 

попереднього року, тобто 31 грудня 2002 р. 

Актив — дебетові залишки вводяться по дебету даного рахунка і кредиту рахунка 

00. 

Пасив — кредитові залишки вводяться по кредиту даного рахунка і дебету рахунка 

00. 

Виберемо Меню Операції — Журнал операцій. Відкрилось вікно Журналу 

операцій. 

 

 



 

У заголовку вікна виставлений інтервал видимості Журналу операцій. Натиснемо 

кнопку Інтервал і виставимо 4-й квартал 2002 р. При цьому можна користуватися 

календарем: кнопка рядом з датою. ОК. 

Інтервал видимості виставлений зверху у вікні Журналу операцій. 

Кнопка Нова стрічка, відкрилось вікно Операція нова. У цьому вікні є своя панель 

інструментів. 

В ньому вибираємо номер операції, Enter, вводимо дату 31.12.2002, Enter, зміст 

операції: сальдо, Enter, перший номер проводки, Enter, у колонці Дт вибираємо 301, 

Enter, у стрічці Субконто вводимо Каса гривня, Enter, в колонці Кт вибираємо рахунок 

00, Enter, в колонці Сума набираємо 100, Enter, набираємо зміст проводки : Сальдо 

рахунка 301, Enter. Перша проводка введена. 

Для введення наступної проводки натискуємо кнопку Нова стрічка. Введемо 

рахунок, не відкриваючи вікно Плану рахунків, 311, Enter, у стрічці Субконто Основний 

р/р, Enter, 00, Enter, Сума 1300, сальдо рахунка 311. 

 

У третій проводці по рахунку 104 в стрічці Субконто 1 створимо папку Склади, 

натиснувши кнопку Нова група. Відкриваємо папку Склади, кнопка Нова стрічка, 

вводимо Склад основний. У стрічці під вибраним складом (Субконто 2) вибираємо 

довідник Необоротні активи, створюємо папку Основні засоби, в ній Нова стрічка і 

відкривається вікно, яке заповнюємо: стрічці Найменування вводимо Принтер НР600, 

рахунок — 104, початкова вартість — 400, інвентарний номер, шифр, дата вводу в 

експлуатацію. ОК. Принтер занесено у вікно і в проводку. 

Третя проводка виділена, натискуємо кнопку Копіювати і в 4-й проводці 

заповнюємо Субконто 1 рахунка 104 Склад основний, Субконто 2 в групу Основні 

засоби вводимо Пентіум 90 аналогічно попередньому заповненню, ОК, Enter, 

комп'ютер занесений в 4-у проводку. 

У 5-й проводці вводимо Пасив, в Дт 00, а в Кт 631, в Субконто 1 створюємо папку 

Постачальники, відкриваємо її. Кнопка Нова стрічка, відкрилась форма, в якій 

необхідно вказати контрагента і його реквізити.
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Організація, Enter, Фолгат, Enter, вводимо реквізити постачальника, ОК. 

Фолгат занесений у вікно Контрагенти, Enter, і занесений в проводку, Enter, 

відкривається вікно Вибір документа, в якому необхідно вибрати документ Рахунок 

вхідний постачальника, ОК. Відкривається журнал Рахунки вхідні, кнопка Нова 

стрічка і відкрита форма документа Рахунок вхідний, який заповнюється на підставі 

рахунка постачальника або договору. 

При заповненні довідника Інвестиції створюємо папку Капітальні інвестиції, за 

допомогою кнопки Нова група, відкриваємо її. Кнопка Нова стрічка, відкрилось вікно, 

яке заповнюємо: Найменування — Celeron 533, Рахунок обліку — 152, Ціна без ПДВ — 

3000, ОК, його занесено в папку, Enter, і занесено в форму документа Рахунок вхідний, 

Enter, вводимо кількість 1, Enter, Суми заповнені, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

Документ Рахунок вхідний занесений у журнал, Enter, і занесений у проводку, 

Enter і вводимо суму 3600. 

Таким чином, введені залишки. ОК. У Журналі операцій з'явився запис. 

Якщо треба зробити поправку, подвійне натискання і відкрита форма заповнення 

операції. 

 

 



 

 

За допомогою калькулятора порахуємо суму проводок. Цю суму запишемо у вікно 

Сума, ОК. 
Залишки можна вводити в програму не тільки користуючись ручним вводом 

проводок в Журнал операцій, але й використовуючи документи із Меню Документи — 

Введення залишків: Залишки взаємозаліків, Залишки ТМЦ. 

 

 

8.4. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПІДСУМКИ 

 

Перед початком роботи слід сформувати бухгалтерські підсумки і перевірити, чи 

правильно введені початкові залишки . 

Для цього необхідно відкрити звіт Оборотно-сальдова відомість за період, який 

включає дату введення залишків. Для введення бухгалтерських підсумків необхідно 

виконати розрахунок. 

Меню Операції — Управління бухгалтерськими підсумками. У середній 

стрічці необхідно виставити квартал, за який потрібно одержати підсумки. Виставимо 4-й 

квартал 2002 р. 

У Меню Сервіс — Параметри-Бухгалтерські підсумки слід виставити інтервал, 

який входить в інтервал, виставлений в Меню Операції — Управління 

бухгалтерськими підсумками. В даному випадку поставимо точку Квартал і виставимо 

стрілочками 4-й квартал 2002 р., у верхній стрічці Вибраний період з 01.10.2002 по 

31.12.2002, кнопка Застосувати, ОК. Цей інтервал виставлений на стрічці стану у вікні 

програми. 

Тепер подивимось Оборотно-сальдову відомість. 

Меню Звіти — Оборотно-сальдова відомість, з'являється вікно, в якому слід 

вказати період, за який потрібна відомість, виставлений 4-й квартал 2002 р., ОК або 

Сформувати. Відкривається відомість. Якщо залишки введені правильно, дебетовий 

оборот рахунка 00 буде дорівнювати кредитовому обороту або сальдо на початок 

дорівнюватиме кредитовому обороту або сальдо на початок періоду і сальдо на кінець 

періоду буде дорівнювати нулю. 

 



8.5. РУЧНЕ ВВЕДЕННЯ ПРОВОДОК 

Вводити проводки в Журнал операцій можна в ручному режимі, за допомогою 

типової операції, а також за допомогою документів. 

Виконаємо наступні задачі за допомогою ручного введення проводок. 

Задача 1  

Підприємство «Лада» здійснює оплату по рахунку №250 від 23.01.2003 р., який 

поступив від фірми «Стірол» за доставку комп'ютерної програми 1С:Підприємство 

7.7 в кількості 1 за ціною 2880 грн., включаючи ПДВ. 

Найменування операції — Облік комп'ютерної програми і вводимо проводки 

ручним введенням в Журнал операцій. 

 

У Субконто ДТ відкривається вікно Контрагенти, в якому відкриваємо папку 

Постачальники. У цій папці натискуємо кнопку Нова стрічка, відкривається вікно, в 

якому вводимо організацію «Стірол» та її реквізити, ОК, Enter, відкривається вікно Вибір 

виду документа, в якому вибираємо документ Рахунок вхідний постачальника, ОК. 

Журнал Рахунки вхідні, в якому натискаємо кнопку Нова стрічка, відкрита форма 

документа, заповнюємо її. У стрічці ТМЦ відкривається вікно Інвестиції, створюємо 

папку Закупка НМА, ОК. Відкриваємо її, кнопка Нова стрічка і заповнюємо вікно: 

Найменування — 1С: Підприємство 7.7, Ціна без ПДВ 2400, вибираємо і дозаповнюємо 

документ. 
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У третій проводці в Субконто рахунка 154 відкривається вікно Інвестиції, 

відкриваємо папку Закупка НМА, вибираємо 1С:Підприємство 7.7, Enter і занесено в 

операцію. 

У п'ятій проводці в Субконто рахунка 127 відкривається довідник Місце 

зберігання, створюємо папку Офіс, відкриваємо її. Кнопка Нова стрічка, вибираємо 

МВО — матеріально-відповідальну особу, з довідника Працівники вибираємо Іванова — 

головний бухгалтер, в стрічці Найменування Іванова, ОК. Іванова занесено в папку, Офіс, 

Enter, занесено в журнал. В Субконто 2 відкривається довідник Необоротні активи, 

створюємо групу під назвою Нематеріальні активи, відкривши цю папку, натискаємо 

кнопку Нова стрічка і заповнюємо: найменування — 1С:Підприємство 7.7, рахунок 

обліку — 127, початкова вартість — 2400, інвентарний номер, шифр, дата введення в 

експлуатацію. 

Після цього вибираємо вкладку Додатково: Вид витрат—Адміністра-

тивні—Утримання загальногосподарських ОЗ, НМА та ін., заповнюємо далі, ОК. 

Запис 1С:Підприємство 7.7 занесено в папку Нематеріальні активи, Enter і занесено в 

операцію. 

У вікні Сума покажемо суму проводок. Операція №2 є в Журналі операцій. 

Подивимось проводки в Журналі проводок. Відкриємо Повний журнал, виділимо 

Операція, натискуємо кнопку Друк руху, відкривається Рух документа Операція № 2 і 

цей документ можна роздрукувати, натиснувши кнопку Друк в Головному меню.

8.5.1. Розв'язування задач за допомогою ручного введення 

проводок  

Задача 1  

Згідно з засновницькими документами статутний капітал ВАТ «Лада» ста-

новить 200000 грн. 

Частки учасників розподілені таким чином: 

Юридичні особи: 

Техно-Маркет ______________  50000 грн. 

Приват-Банк _______________ 70000 грн. 

Фізичні особи: 

Суворов Іван Федорович ______ 50000 грн. 

Зозуля Володимир Іванович ___ 30000 грн. 

Спочатку заповнимо реквізити засновників у довідники. 

У Меню Довідники—Контрагенти натискаємо кнопку Нова група, вводимо 

Засновники, ОК. Відкриваємо папку Засновники, в ній натискуємо кнопку Нова 
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стрічка, вводимо організацію Техно-Маркет та її реквізити, ОК. Техно-Маркет занесено у 

вікно Контрагенти. Таким же чином заносимо Приват-Банк. 

При занесенні контрагентів фізичних осіб, натиснувши кнопку Нова стрічка, 

необхідно вказати Приватна особа, а в наступній стрічці — прізвище. Таким чином 

засновники занесені в довідник. 

Відкриємо Журнал операцій, в якому натискуємо кнопку Нова стрічка і 

відкривається вікно Операція нова. 

Заповнюємо його, зміст операції — Облік статутного капіталу, ДТ-46, КТ-40, 

Субконто ДТ вибираємо з папки Засновники Техно-Маркет, а в Субконто КТ також 

Техно-Маркет, в колонці Сума вказуємо суму 50000. Проводка введена. 

Кнопка Копіювати і ця проводка скопійована, в Субконто ДТ натискаємо кнопку з 

трьома крапками і вибираємо Приват-Банк. Так само робимо і в Субконто КТ. Наступні 

проводки вводяться також за допомогою кнопки Копіювати. 

У вікні Сума вкажемо суму проводок 200000, ОК. Операція №3 є в Журналі 

операцій. Переглянемо проводки в Журналі проводок. 

 



 

 

 

Задача 2  

Від засновника юридичної особи Техно-Маркет як внесок у статутний 

капітал згідно з засновницьким договором поступив основний засіб автомобіль 

ЄРАЗ вартістю 30000 грн. 

Відкриємо Журнал операцій, кнопка Нова стрічка. Відкрито вікно Операція 

нова, у стрічці Зміст операції — Внесок в статутний капітал. ДТ 105, в Субконто ДТ 

в довіднику Місце зберігання створюємо нову групу. Для цього натискуємо кнопку 

Нова група і називаємо її Гараж. Відкриваємо папку Гараж, кнопка Нова стрічка, 

вибираємо МВО — матеріально-відповідальну особу, у стрічці МВО із довідника 

Працівники вибираємо Іванова, ОК, Іванова в довіднику Місце зберігання, Enter, 

занесено в операцію. 

У другій стрічці Субконто ДТ відкривається довідник Необоротні активи, в 

якому відкриваємо папку Основні засоби, кнопка Нова стрічка і заповнюємо форму. У 

стрічці Найменування — ЄРАЗ, Вид необоротного активу — Основні засоби, 

Рахунок обліку — 105, первісна вартість — 30000.

Вкладка Додатково: Рахунок витрат 831, Вид витрат — із папки Адміністра-

тивні — Зміст загальногосподарських ОЗ, Податковий облік — Група 2. ОК. 

ЄРАЗ занесено в довідник, Enter, і занесено в операцію. КТ 46, в Субконто КТ із 

довідника Контрагенти відкриваємо папку Засновники і вибираємо Техно-Маркет, 

Enter. У стрічці Сума-30000. ОК. Операція занесена в журнал. 

 

Задача 3 

Підприємство «Лада» купує обладнання з передоплатою у фірми «Омега» 

згідно з рахунком №500 від 10.01.2003 р.: 

комп'ютер Samsung за ціною 2400 без ПДВ, принтер HP 610 за ціною 450 без 

ПДВ. 

Відкриваємо Журнал операцій, кнопка Нова стрічка, відкривається вікно 

Операція нова. 

У Субконто ДТ відкривається вікно Контрагенти, відкриваємо папку 

Постачальники, кнопка Нова стрічка, вводимо організацію Омега і її реквізити, ОК, 

Enter, відкривається вікно Вибір виду документа, в якому вибираємо документ Рахунок 

вхідний постачальника, ОК. 
Відкритий журнал Рахунки вхідні, кнопка Нова стрічка, відкрита форма 

документа, заповнюємо її. 
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У стрічці ТМЦ відкривається довідник Інвестиції, відкриваємо папку Капітальні 

інвестиції, кнопка Нова стрічка і заповнюємо: найменування — Комп'ютер Samsung, 

рахунок обліку — 152, ціна без ПДВ — 2400, ОК. У другій стрічці цього рахунку 

аналогічно заповнюємо Принтер HP 610. Ставимо Кількість і документ Рахунок 

вхідний заповнений. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. Документ занесений у журнал Рахунків 

вхідних, Enter і занесений в операцію. 

КТ 311, а в субконто КТ вибираємо Основний розрахунковий рахунок, Enter, 

сума — 3420. 

Друга проводка ДТ 641 20% КТ 644 Лада 570. 

Після заповнення операції можна переглянути сформовані проводки. 

  

 

 



 

 

8.6. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

Програма пропонує широкий набір документів — близько 50. Частина документів 

призначена для введення, зберігання і друку первинних документів, інша частина 

документів виконує автоматичне формування проводок. Документи в програмі можна 

знайти в Меню Документи або в Меню Операції—Журнали документів або в Повному 

журналі, кнопка Нова стрічка і з'явиться список документів. Для введення даних в 

документ використовується форма введення документа. У ній є набір реквізитів: номер і 

дата, а також посилання на довідники, прапорці і кнопки. 

Перед початком роботи з документами повинен обов'язково бути виконаний 

розрахунок бухгалтерських підсумків. 

8.6.1. Банк і каса  

 

Задача 1 

На розрахунковий рахунок підприємства «Лада» засновниками-юридич- ними 

особами в якості внеску в статутний капітал перераховані суми: 

Техно-Маркет 30000 грн. 

Приват-Банк 20000 грн. 

Меню Журнали, Журнал Банк, відкривається вікно Журналу Банк, натискаємо 

кнопку Нова стрічка і вибираємо документ Банківська виписка, заповнимо форму. ОК.
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На запит про проведення відповідаємо Так. Документ занесений у журнал. Кнопка 

Печать руху і можна побачити проводки по цьому документу. 

 Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кіл. Сума 

Коментар 

 311 Основний р/р 46 Техно- Маркет  30000 

Внесок в стат. капітал 

 311 Основний р/р 46 Приват- Банк  20000 

Внесок в стат. капітал 

 

Задача 2 

Згідно з засновницьким договором кожний учасник повинен внести не менше 

50% своєї частки в статутному капіталі у вигляді грошового внеску в касу 

підприємства: 

Суворов І.Ф. 40000 Зозуля В.І.

 20000 

Меню Документи — Каса — Прибутковий касовий ордер і відкривається форма 

заповнення документа. Заповнюємо її, ОК.

 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Запис про документ є в Повному 

журналі, в журналі Каса, який можна відкрити із меню Журнали. Піктограма документа 

— блакитний листок, зверху якого видно прапорець. Прапорець означає, що документ має 

проводки. Перейдемо в Журнал проводок, документ сформував проводку: 

Дт 301 Кт 46 на суму 40000. 

Щоб продивитись документ, слід натиснути кнопку Перегляд, після чого 

відкривається форма в режимі перегляду, натискуємо кнопку Печать- Касовий ордер і 

документ видно. Для виконання задачі необхідно ввести ще один документ Прибутковий 

касовий ордер. У журналі Каса виділений Прибутковий касовий ордер, натискуємо 

кнопку Копіювати, у відкритій формі в стрічці Субконто по рахунку 46 виберемо із 

довідника Контрагенти—Засновники Зозуля, сума 20000. ОК. 

Відкриємо звіт Касова книга із Меню Звітність або натискуючи кнопку Касова 

книга в журналі Каса, ОК. Касову книгу можна роздрукувати, активна кнопка Друк. 

 



 

 

 

Задача 3  

Згідно з наказом №5 від 26.04.2001р. здано з каси на розрахунковий рахунок 

60000 грн. як внесок у статутний капітал. 

У журналі Каса натискуємо кнопку Нова стрічка і вибираємо Видатковий 

касовий ордер. Заповнюємо форму . 

 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

У журналі проводок документ сформував проводку ДТ 311, КТ 301 на суму 60000 

грн. 
Роздрукувати документ аналогічно попередньому.

Задача 4 

З розрахункового рахунка підприємства «Лада» по чеку №890 від 23.04.2001р. 

одержані грошові кошти на операційно-господарські потреби 1000 грн. 

Необхідно за фактом надходження грошових коштів скласти документ 

Прибутковий касовий ордер. Відкриваємо форму документа із Меню Документи — 

Каса і заповнюємо її. ОК. 
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На запит про проведення відповідаємо ТАК. Відкриваємо журнал Каса, за 

допомогою кнопки Перейти в журнал проводок подивимось проводку, яку сформував 

цей документ. 

Дт 301 Каса гривня Кт 311 Основний р/р 1000 

У журналі Каса введено 5 документів, які мають проводки. Проводки по документу 

можна зняти. Виділити документ в Повному журналі або в Журналі Каса і в Меню Дії 

вибрати команду Зробити документ непроведе- ним, підтвердити відміну проведення 

документа. Прапорець на значку документа зникне. Якщо треба знову провести документ, 

натискуємо кнопку Змінити, відкривається форма документа, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

P.S. Для отримання вищевказаної проводки є можливість використання банківської 

виписки. Не слід лише забувати, що користуватись на кожному окремому підприємстві 

можна лише одним із варіантів (щоб проводка не дублювалась).

 



 

 

8.7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ 

Для забезпечення повноцінного процесу постачання повинні бути оформленні такі 

документи: 

1. Договір. 

2. Рахунок вхідний. 

3. Платіжне доручення. 

4. Банківська виписка. 

5. Прибуткова накладна. 

6. Запис книги придбання. 

7. Повернення постачальнику (якщо в цьому є потреба). 8.7.1.  Облік 

основних засобів  

Задача 1 

Підприємство «Лада» здійснює плату за рахунком №30 від 21.02.03р., який 

поступив від АТ «ХТЗ» швейного обладнання за поставку швейних машин ВМ-50 в 

кількості 5 штук за ціною 960 грн., включаючи 20% ПДВ. 

На підставі рахунка постачальника необхідно оформити документ Рахунок 

вхідний. Відкриємо його із Меню Журнали, журнал Рахунки вхідні, кнопка Нова 

стрічка. Заповнюємо форму документа Рахунок вхідний. 

У стрічці Постачальники із довідника Контрагенти відкриваємо папку 

Постачальники, кнопка Нова стрічка і заповнюємо AT «ХТЗ» і його реквізити, ОК, 

Enter. У стрічці Номер рахунка постачальника ставимо 30. У стрічці ТМЦ 

відкривається довідник Інвестиції, відкриваємо папку Капітальні інвестиції, кнопка 

Нова стрічка, вводимо ВМ-50, рахунок обліку — 152, ціна без ПДВ — 800, ОК, Enter. 

ВМ-50 занесено в документ, Enter, кількістю 5, Enter. Сума і сума з ПДВ є. ОК. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. Документ Рахунок вхідний проводок не 

має. Побачити документ можемо в Повному журналі. 

На підставі документа Рахунок вхідний відкриємо форму документа Платіжне 

доручення. Виділений документ Рахунок вхідний по AT «ХТЗ», натискуємо кнопку 

Ввести на підставі і відкрита форма документа Платіжне доручення. У цій формі дані по 

контрагенту AT «ХТЗ» вже заповнені, вказаний номер рахунка вхідного, а також суми з 

ПДВ. Заповнимо форму Платіжного доручення до кінця. У стрічці Розрахунковий 

рахунок вкажемо Основний р/р, в стрічці Розрахунковий рахунок AT «ХТЗ» Основний 

р/р, в стрічці Зміст — за шв. маш. ВМ-50 згідно з рахунком №30 від 21.02.2003р., ОК, 

Enter. 
На запит про проведення відповідаємо НІ. Платіжне доручення проводок не має. 

Відкриваємо журнал Банк, платіжне доручення занесено. 

Введемо документ Банківська виписка, натиснувши в цьому журналі кнопку Нова 

стрічка, ОК. Заповнимо форму в цьому документі, ОК. 
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На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ занесений в журнал і 

сформував проводки. 

Дт Субконто Дт Кт Субконто Кт Кіл Сума 

Коментарі 

631 АТ "ХТЗ" 

Рах.вхідн.СВ00004 

311 Основний р/р  4800 

рух по р/р 

641 20% 644 АТ "ХТЗ" 

Рах.вхід.СВ00003

0 

 800 

рух по р/р 

  

 



 

 

Задача 2  

Від АТ «ХТЗ» швейного обладнання поступили швейні машини ВМ-50 кіл.5 

шт. в супроводі накладної №23, раніше по рахунку №30 від 21.02.2003р. була 

проведена оплата цієї поставки. 

Відкриємо журнал Рахунків вхідних. 

Виділимо документ по АТ «ХТЗ», натискуємо кнопку Ввести на підставі і 

вибираємо документ Прибуткова накладна, ОК.

 

Відкривається форма документа, вона майже заповнена даними із документа 

Рахунок вхідний. У стрічці Місце зберігання відкрили папку Склади і вибрали Склад 

основний, ОК. На запит про проведення відповідаємо ТАК. Сформований документ є в 

Повному журналі, Журналі операцій, а також журналі Прибуткові накладні, який можна 

відкрити із Меню Журнали. Документ сформував проводки. 

Дт Субконто 

Дт 

Кт Субконто Кт Кіл Сума 

Коментарі 

152 ВМ-50 631 АТ "ХТЗ" 

Рах.вхід.СВ000030 

 4000 

Оприбуткув. ОЗ 

644 АТ "ХТЗ" 

Рах.вхід. 

СВ000030 

631 АТ"ХТЗ" 

Рах.вхід.СВ000030 

 800 ПДВ 

(податков.кр) 

 

Виділений документ Прибуткова накладна по АТ «ХТЗ», натискуємо кнопку 

Ввести на підставі і вибираємо документ Запис в книгу придбання, ОК. Відкривається 

форма, вона заповнена даними, поставимо прапорець в стрічці Товари відносяться до 

валових витрат або підлягають амортизації, 

ОК. На запит про проведення відповідаємо ТАК. 
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Документ зареєстрований в Журналі Книга придбання, його можна відкрити із 

Меню Журнали. В журналі натискуємо кнопку Друк книги придбання, Сформувати і 

Книга обліку придбання відкрита, активна кнопка Друк в Головному меню. 

Оприбуткуємо швейну машину ВМ-50 у складі ОЗ, використовуючи документ 

Введення в експлуатацію із Меню Документи-Необоротні активи і МШП. 

Заповнюємо форму документа. У стрічці ТМЦ / Інвестиції відкривається довідник 

Інвестиції, відкриваємо папку Капітальні інвестиції, вибираємо ВМ-50. У стрічці 

Необоротний актив відкривається довідник Необоротні активи, відкриваємо папку 

Основні засоби, кнопка Нова стрічка і заповнюємо: найменування — ВМ-50, рахунок 

обліку — 104, первісна вартість — 800. Документ заповнений, ОК. На запит про 

проведення відповідаємо ТАК. 

Документ занесений в Журнали. У Журналі проводок він сформував проводки. 
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8.7.2. Облік ТМЦ  

Задача 1 

Підприємство «Лада» здійснює оплату за рахунком №50 від 25.02.2003р., який 

поступив від постачальника АТ «Енран» на поставку будматеріалів: 

Плита ДСП 1.2 на 1.2 шт. 150 ціна без ПДВ 20 грн; 

Брус осиковий куб. м 1.5 ціна без ПДВ 1000 грн; 

Шпон 1000 мм м 500 ціна без ПДВ 60 грн. 

Згідно з рахунком постачальника оформимо документ Рахунок вхідний 

постачальника, відкривши його із Меню Журнали, Рахунки вхідні. Заповнимо форму 

документа Рахунок вхідний. У стрічці ТМЦ відкривається довідник ТМЦ, створюємо 

групу Буд. матеріали, кнопка Нова стрічка, заповнюємо: найменування — Плита ДСП, 

ціна без ПДВ-20, ОК. Плита ДСП занесена в рахунок. Таким чином заповнюємо інші 

будівельні матеріали: брус осиковий і шпон. 

 

На запит про проведення відповідаємо НІ. Відкриємо Повний журнал, документ 

занесений в журнал. Виділимо його і натискуємо кнопку Ввести на підставі, із відкритого 

вікна вибираємо документ Платіжне доручення. 

 

Відкрита форма, вона частково заповнена на підставі документа Рахунок вхідний. 

Дозаповнимо її, ОК. 

 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

Відкриваємо журнал Банк. Документ Платіжне доручення АТ «Енран» є в 

журналі. Введемо документ Банківська виписка, натиснувши кнопку Нова стрічка, ОК. 

 

 



 

 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

Документ є в журналі Банк. Перейдемо в Журнал проводок. 

Документ сформував проводки. 

Задача 2 

Від постачальника АТ «Енран» поступили будівельні матеріали в супроводі 

накладної №123 від 27.02.03р. 

Плита ДСП 1.2 на 1.2 шт. 150 ціна без ПДВ 20 грн. 

Брус осиковий куб.м 1.5 ціна без ПДВ 1000 грн. 

Шпон м 500 ціна без ПДВ 60 грн. 

Раніше за рахунком №50 від 25.02.03р. була проведена оплата цієї поставки. 

Відкриємо журнал Рахунки вхідні. Виділимо рахунок вхідний АТ «Енран», 

натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо документ Прибуткова накладна, ОК. 

Відкрита форма Прибуткової накладної, дозаповнюємо її, ОК. 

 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ є в Повному журналі, 

відкриємо журнал Прибуткові накладні із Меню Журнали. Документ є і в цьому 

журналі, перейдемо в Журнал проводок. Документ Прибуткова накладна сформував 

проводки, які наведені нижче. 

У журналі Прибуткові накладні натискуємо кнопку Ввести на підставі і 
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вибираємо документ Запис в книгу придбання, відкривається форма, вона 

заповнена, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Відкриваємо із Меню 

Журнали-Книга придбання і натискуємо кнопку Друк книги придбання. Книга 

придбання відкрита і її можна роздрукувати. 

 

Задача 3 

Підприємство «Лада» здійснює плату за рахунком №200 від 03.03.03р., який 

поступив від заводу Точ-прилад на оплату такої продукції: 

Електродриль шт. 5 ціна без ПДВ 300. 

Комплект свердлів шт. 10 ціна без ПДВ 100. 

Введемо документ Рахунок вхідний постачальника із Меню Журнали, Рахунки 

вхідні. Заповнюємо Рахунок вхідний №СВ-00006 : Контрагент Точ- прилад, в довіднику 

ТМЦ створюємо папку МШП, кнопка Нова стрічка, заповнюємо форму. Найменування 

— Електродриль, у стрічці Вид вибираємо МШП, в стрічці Ціна покупки 300. Вкладка 

Додатково: у стрічці Вид витрат — Прямі виробничі — Прямі матеріальні, ОК. 

Аналогічно заповнюємо Комплект свердлів.

 

Документ заповнений. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. Відкриємо цей рахунок із Меню 

Повний журнал. Натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо документ Платіжне 

доручення, ОК. Форма документа майже заповнена, дозаповнюємо її, ОК. 

 

 



 

 

Цей документ знайдемо в журналі Банк, відкривши його із Меню Журнали. У 

цьому журналі введемо документ Банківська виписка, натиснувши кнопку Нова стрічка 

і вибравши його із відкритого вікна, ОК. Заповнюємо форму документа. На запит про 

проведення відповідаємо ТАК. Документ Банківська виписка сформував проводки. їх 

можна побачити в програмі, відкривши Журнал проводок або натиснувши кнопку Друк 

руху в журналі Банк. Таким чином, підприємство «Лада» виконало оплату постачальнику. 

 

8.7.3. Придбання МШП  

 

Задача 1  

Від заводу «Точ-прилад» надійшли таки інструменти: електродриль 5 шт. за 

ціною без ПДВ 300 грн. і комплект свердлів 10 шт. за ціною без ПДВ 100грн. в 

супроводі накладної №124 від 10.03.03р., раніше за рахунком №200 від 03.03.03р. була 

проведена оплата цієї поставки. 

Оформимо надходження МШП за допомогою документа Прибуткова накладна. У 

журналі Рахунки вхідні виділений рахунок по заводу «Точ-при- лад», натискуємо кнопку 

Ввести на підставі і вибираємо Прибуткова накладна, ОК . Форма відкрита, вона майже 

заповнена даними із документа Рахунок вхідний, дозаповнюємо його, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

 
На запит про проведення відповідаємо НІ. 
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Документ введений, його можна побачити в Повному журналі, в журналі 

Прибуткові накладні. Цей документ сформував проводки по надходженню МШП і вони 

представлені в Журналі проводок.

Передамо в експлуатацію 3 комплекти свердлів і 2 електродрилі. Відкриємо 

документ Введення в експлуатацію із Меню Документи-Необо- ротні активи і МШП. 

Заповнимо форму документа. У стрічці ТМЦ / Інвестиції відкривається довідник ТМЦ, 

вибираємо папку МШП, вибираємо Електродриль. У стрічці Партія відкривається 

довідник Партії, вибираємо документ ПН-000003(10.03.03), у стрічці Кількість ставимо 2. 

Аналогічно вводимо Комплект свердлів кількістю 3 шт. Документ заповнений. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ автоматично сформував 

проводки. 

8.8. ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ПІДЗВІТНОЮ ОСОБОЮ 

Задача 1 

Водій-експедитор транспортного відділу підприємства «Лада» Мельник у касі 

одержав суму в підзвіт готівкою 1000 грн. на придбання матеріалів: шовк підкладний 

100 м за ціною без ПДВ 5 грн.; нитки шовкові 200 котушок за ціною без ПДВ 1 грн.; 

ґудзики 50 шт. за ціною без ПДВ 1 грн. 

Оформимо документ Видатковий касовий ордер, відкривши його з Меню 

Документи-Каса. Заповнюємо форму: Вид операції — видача грошей під звіт; Каса 

 

 



 

 

гривня; рахунок 3721; Субконто — Мельник; Вид ПДВ — без ПДВ; Сума — 100 грн.; 

Витрата — 0; Субконто — не дохід і не витрата; Підстава — придбання матеріалів; 

Касир — Воронко. ОК. На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

Документ занесений і автоматично сформував проводку: Дт 3721, Кт 301. 

Мельник закупив матеріали і здав на склад. 

Оформимо документ Авансовий звіт, відкривши його із Меню Доку-

менти—Інше—Авансовий звіт. Заповнимо форму. 

 

При заповненні довідника ТМЦ відкриваємо папку Матеріали і в ній створюємо 

папку Тканини, кнопка Нова стрічка і заповнюємо форму. У стрічці Найменування 

набираємо Шовк підкладний, у стрічці Вид вибираємо Матеріал, у вікні Ціна покупки 

— 5, Одиниці виміру — м. Натискуємо вкладку Додатково і в стрічці Витрати 

вибираємо Прямі виробничі — Прямі матеріальні, ОК. 

Так само заносимо в довідник Нитки шовкові і ґудзики, створивши для них папку 

Фурнітура. 
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Заповнити форму документа Авансовий звіт, ОК. На запит про проведення 

відповідаємо ТАК. Документ сформував проводки аналогічно проводкам документа 

Прибуткова накладна. 
Документ Авансовий звіт є в журналі Авансові звіти. Натискуємо кнопку Ввести 

на підставі і вибираємо документ Запис в книгу придбання. Форма документа 

заповнена, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. У журналі Авансові звіти в стрічці 

Сума видно, що Мельник витратив на закупку матеріалів 900 грн.

Оформимо повернення грошей з-під звіту на суму 100 грн. документом 

Прибутковий касовий ордер. 

8.9. ВИРОБНИЦТВО 

Задача 1 

Підприємство «Лада» уклало Договір №1 від 25.03.03 на суму 1800 грн. з 

швейною фабрикою «Роксолана» на поставку тканини твід 100 м за ціною без ПДВ 15 

грн. для пошиття костюмів. 

Оформимо договір, відкривши його форму із Меню Документи-До- говір. 

 

Заповнюємо її : Контрагент — Швейна фабрика «Роксолана», Вид ПДВ — 20%, 

Валюта — гривня, Вид торгівлі — Передоплата, Вид валових доходів/витрат — не 

дохід і не витрата. За договором виписуються податкові накладні. ОК. На запит про 

 

 



 

ПРАКТИЧНЕ З А Н Я ТТЯ 10 

проведення відповідаємо НІ. Відкриємо журнал Договори із Меню Журнали. Документ є 

в журналі. 

Оформимо документ Рахунок вхідний постачальника, відкривши його за 

допомогою кнопки Ввести на підставі в журналі Договори.
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Форма відкрита, заповнюємо її : Контрагент — Швейна фабрика «Роксолана»», 

Валюта — гривня, що при оприбутковуємо — ТМЦ, Вид торгівлі — Передоплата, Вид 

ПДВ — 20%, номер рахунка постачальника — 9. 

У стрічці ТМЦ відкривається довідник ТМЦ, відкриваємо папку Матеріали, в ній 

вибираємо папку — Тканини, кнопка Нова стрічка і заповнюємо: найменування — Твід, 

ціна без ПДВ — 15, Вид витрат — Прямі виробничі — Прямі матеріальні. Документ 

дозаповнюємо. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

Відкриємо журнал Рахунки вхідні. Виділимо рахунок по Швейній фабриці 

«Роксолана» натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо Платіжне доручення. 

 

Дозаповнюємо його: Контрагент — Швейна фабрика «Роксолана», Розрахунковий 

рахунок — Основний р/р, рахунок 631, Заказ — рах. вхідн. СВ-000007 від 23.03.03 р., Сума 

— 1800, ПДВ — 300, Призначення платежу — За матеріали, Повністю — За матер. твід 

згідно з договором №1 від 23.03.03р., ОК. На запит про проведення відповідаємо НІ. 

Відкриємо журнал Банк. У журналі Банк є Платіжне доручення по Швейній 

фабриці «Роксолана». Натиснувши кнопку Нова стрічка, вибираємо документ 

Банківська виписка і заповнюємо його форму, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК.

 

Документ сформував проводки в Журналі проводок.  

  

 

 



 

 

Задача 2  

Від постачальників швейної фабрики «Роксолана» поступила тканина твід 

100 м за ціною без ПДВ 15 грн., раніше згідно з договором №1 від 25.03.03р. була 

проведена оплата цієї поставки. 

У журналі Рахунки вхідні натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо 

документ Прибуткова накладна. Дозаповнюємо її, ОК. На запит про проведення 

відповідаємо ТАК. 

У журналі Прибуткові накладні натискуємо кнопку Ввести на підставі і 

вибираємо документ Запис в книгу придбання. Форма заповнена, ОК. На 

запит про проведення відповідаємо ТАК. 

8.9.1. Нарахування зарплати  

Задача 3 

Із 100 м твіду, 100 м шовку підкладного було пошито 30 жіночих костюмів. Шили 

костюми: 

Власова I.A. — оклад 300, аванс 100, 19 робочих днів, 3 дні лікарняних, коефіцієнт 

0.8; 

Разіна В.П. — оклад 250, аванс 100, 22 робочих дня. 

Визначимо собівартість костюма. 

Нарахуємо зарплату Власовій I.A. і Разіній В.П. за допомогою документа 

Нарахування ЗП із Меню Документи — Зарплата. 
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У стрічці Працівник відкриється довідник Працівники, вибираємо папку 

Виробництво, вибираємо Власова I.A. відкривши вкладку Дані по з / п, заповнимо дані по 

зарплаті. Аналогічно виберемо Разіна В.П., виставимо оклад, Вид витрат — Прямі 

матеріальні затрати. 
Заповнивши її відомими даними, натискуємо кнопку Розрахувати і розрахунок 

виконаний. Вкладка Додатково: у стрічці Рахунок витрат по комунальному податку — 

84, а в стрічці Вид витрат — Прямі виробничі — оплата виробничому персоналу. ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ сформував проводки. 

 

8.9.2. Калькуляція  

Для розрахунку собівартості необхідно відкрити документ Калькуляція із Меню 

Документи — Виробництво. Відкрилась форма Попередня кальку 

ляція, заповнюємо її. 

Після заповнення форми ОК. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ автоматично сформував 

проводки. 

 

 



 

 

 

Документ Попередня калькуляція є в Повному журналі, в Журналі операцій і в 

Журналі Виробництво. В будь-якому журналі за допомогою кнопки Ввести на підставі 

відкриємо документ Кінцева калькуляція. Цей документ автоматично виконав 

розрахунок собівартості жіночих костюмів.

 

Визначимо відпускну ціну і виставимо в довіднику ТМЦ — Продукція — Костюм 

жіночий. У довіднику виділений костюм жіночий, натискуємо кнопку Змінити і 

виставляємо відпускну ціну без ПДВ 150 грн.
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8.10. РЕАЛІЗАЦІЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Задача 1  

Підприємство «Лада» уклало Договір №000002 від 09.04.03 р. з фірмою 

«Берегиня» на поставку продукції костюм жіночий кіл. 30 шт. за ціною без ПДВ 150 

грн. на суму 5400 грн. 

Для виконання даної операції необхідно заповнити такі документи: 

1. Договір. 

2. Рахунок-фактура. 

3. Банківська виписка. 

4. Видаткова накладна. 

5. Податкова накладна. 

Оформимо Договір із Меню Документи. Відкрита форма, заповнюємо її, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 

Договір є в Повному журналі, а також в журналі Договори. В одному з цих 

журналів натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо документ Рахунок-фактура. 

Заповнюємо форму документа, ОК.

 

Оформимо документ Банківська виписка і відкриємо його форму із Меню 

Документи. Заповнимо її. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 



 

 

 

Документ автоматично сформував проводки. 

На підставі документа Рахунок-фактура в журналі Рахунки-фактури або в 

Журналі договорів введемо документ Видаткова накладна. Дозаповнимо форму 

документа. 

 

 

 

 

 

Видаткова накладна сформувала проводки. 
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На підставі цього документа із Повного журналу або із журналу Видаткові 

накладні вводимо документ Податкова накладна. Натискуємо кнопку Ввести на 

підставі, відкривається форма, яка вже заповнена, ОК.

 

8.11. ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

Задача 2 

Підприємство «Лада» уклало договір №3 від 1.06.01 р. з фабрикою «Киянка» 

про придбання у неї товарів: 

юбка — 100 шт. за ціною без ПДВ 80 грн.; 

плаття — 100 шт. за ціною без ПДВ 120 грн. на суму 24000 грн. 

Оформимо надходження товару за допомогою таких документів: 

1. Договір. 

2. Платіжне доручення. 

3. Банківська виписка. 

4. Прибуткова накладна. 5.3апис в книгу придбання. 

Оформимо Договір, відкривши його форму із Меню Документи—Договір, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 
Документ занесений в Повний журнал. Його можна роздрукувати. 

 



 

 

Відкриємо цей документ в журналі Договори, кнопка Ввести на підставі і 

вибираємо Рахунок вхідний, який заповнюємо. На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 

У журналі Рахунки вхідні виділимо Рахунок вхідний по фабриці «Киянка», 

натискуємо кнопку Ввести на підставі і вибираємо Платіжне доручення. Дозаповнюємо 

його. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 

У журналі Банк є Платіжне доручення по фабриці «Киянка», за допомогою 

кнопки Нова стрічка вибираємо документ Банківська виписка, доза- повнюємо його. 

На запит про проведення відповідаємо ТАК. 

 

 
Кнопка Друк, відкривається друкована форма документа. 
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Інші документи заповнюємо через Рахунок-вхідний по фабриці «Киянка» в 

Повному журналі, натиснувши кнопку Ввести на підставі. 

При заповненні довідника ТМЦ — Товари — юбка в стрічці Ціна покупки 

занесемо 80 грн., для плаття — 120 грн. 

 

8.12. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ ПОКУПЦЯМ 

Задача 3  

Підприємство «Лада» уклало договір № 004 від 24.04.2003 р. з фірмою «Стиль 

Плюс» на поставку таких товарів: юбка — 50 шт. за ціною без ПДВ 120 грн.; плаття 

— 50 шт. за ціною без ПДВ 160 грн. на суму 16800 грн. 

Оформимо такі документи: 

1. Договір. 

2. Рахунок-фактура. 

3. Банківська виписка. 

4. Видаткова накладна. 

5. Податкова накладна. 

Оформимо Договір, відкривши його форму із Меню Документи — Договір, ОК. 

На запит про проведення відповідаємо НІ. 

 

 

 



 

 

Відкриємо цей документ в журналі Договори, кнопка Ввести на підставі і 

вибираємо Рахунок-фактура, який заповнюємо. На запит про проведення відповідаємо 

НІ.

 

 

 

Оформимо документ Банківська виписка і відкриємо його форму із Меню 

Документ. Заповнимо його.

 

 

За допомогою кнопки Друк відкривається друкована форма документа. 
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На запит про проведення відповідаємо ТАК. Документ автоматично сформував 

проводки. 

За допомогою кнопки Друк відкривається друкована форма документа. 

 

На підставі документа Рахунок-фактура в Повному журналі введемо документ 

Видаткова накладна. Дозаповнимо форму документа і проведемо його. 

 

 

 

 

 

Кнопка Друк, відкривається друкована форма документа. 

 



 

 

На підставі цього документа із Повного журналу або із журналу Видаткові 

накладні вводимо документ Податкова накладна. Натискуємо кнопку Ввести на 

підставі, відкривається форма, яка вже заповнена, ОК.

 

8.13. ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Задача 4  

Згідно з наказом №10 від 28.04.03 р. по підприємству «Лада» перемістити на 

склад магазину і реалізувати вроздріб такі товари: юбка — 50 шт. за ціною з ПДВ 

168 грн.; плаття — 50 шт. за ціною з ПДВ 216 грн. 

Переміщення товару оформимо за допомогою документа Переміщення із Меню 

Документи — Складські. Відкриємо форму і заповнимо її. 

 

У стрічці Куди відкриємо довідник Місце зберігання, створимо папку Магазин, 

відкриємо її, натискуємо кнопку Нова стрічка і в стрічці Склад оптовий вибираємо 

Магазин — Роздріб, у стрічці найменування набираємо склад магазина, ОК. У довідники 

ТМЦ—Товари— юбка заносимо роздрібну ціну 168 грн., а для плаття — 216 грн. У 

стрічці Партія вибираємо партію з кількістю 50. 

 
Документ занесений у Повний журнал, який можна роздрукувати. 
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Форма заповнена, ОК, документ проводимо. 

 

Оформимо документ Роздрібна накладна із Меню Документи—Роздріб. 

Заповнимо форму документа і проведемо його.

 



 

 

ЧАСТИНА 9 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12 

9.1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Для закриття рахунків витрат класу 8 відкриємо документ Фінансові результати із 

Меню Документи — інші. У стрічці Етап визначення фінансових результатів 

вибираємо Закриття елементів затрат (рахунків класу 8), ОК. Документ Фінансові 

результати є в Повному журналі. 

 

Введемо ще один такий документ, вибравши в стрічці Етап визначення 

фінансових результатів — Визначення фінансового результату, ОК. 

 

 

 

 
Документ сформував проводки. 
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9.2. ЗВІТИ 

9.2.1. Стандартні звіти  

Склад звітів та їх призначення визначено в конфігурації системи. Стандартні 

звіти розраховані на роботу з будь-яким планом рахунків і виводяться вони автоматично 

на підставі господарських операцій, після розрахунку бухгалтерських підсумків. У 

Меню Звіти можна знайти стандартні звіти. 

Під час виклику звіту на екран з'являється форма наладки параметрів звіту. У ній 

необхідно ввести значення параметрів, які визначають склад даних, що включаються в звіт. 

Після введення необхідних параметрів натиснути кнопку Сформувати або кнопку ОК. 

Сформований звіт виводиться на екран у вигляді табличного документа, активна кнопка 

Печать і звіт може бути роздрукованим. 

Стандартні звіти являють собою цілісну систему, яка дає змогу формувати одні 

звіти на підставі інших, деталізуючи дані звіти. При нижньому рівні деталізації 

виконується перехід до конкретної проводки операції. 

Оборотно-сальдова відомість наводиться у вигляді списку рахунків, для кожного 

рахунка субрахунку вказаний залишок на початок і кінець періоду, обороти по дебету і 

кредиту за встановлений період і залишок на кінець періоду. 

Зведені проводки — звіт, яки й містить обороти між рахунками. 

Шахматка — звіт, який містить табличне представлення оборотів між рахунками за 

вибраний період. 

Оборотно-сальдова відомість по рахунку — застосовується для рахунків, за 

якими ведеться аналітичний облік, а також для розбиття залишків і оборотів по конкретних 

об'єктах. 

Головна книга — для виводу оборотів і залишків рахунка за кожний місяць. 

Журнал ордер по субконто — звіт для перегляду руху по рахунку (початкове 

сальдо, обороти з іншими рахунками і кінцеве сальдо), деталізований по датах або 

проводках. 

 



 

 

 

Аналіз рахунка — містить обороти рахунка з іншими рахунками, а також сальдо на 

початок і на кінець періоду. 

Картка рахунка — вміщує всі проводки по даному рахунку по конкретних 

значеннях об'єктів аналітичного обліку. 

9.2.2. Спеціалізовані звіти  

До спеціалізованих звітів належать: Курси валют, Касова книга, Книга продаж, 

Книга придбання, Книга доходів і витрат. 

Касова книга формується на підставі документів Прибутковий касовий ордер, 

Видатковий касовий ордер, а також проводок, введених у журнали. 

 

Книга продаж формується на підставі виписаних і проведених документів 

Податкова накладна, Роздрібна накладна. Цей звіт можна відкрити із журналу Книга 

продаж, натиснувши кнопку Печать Книги продаж, а також із Меню Звіти. 

Книга придбання формується на підставі проведених документів Запис в Книгу 

придбання. 
Книга доходів і витрат використовується для юридичної особи, яка використовує 

спрощену систему оподаткування і формується на підставі проведених документів 

Видатковий ордер, Прибутковий ордер, Банківська виписка.

 

 



 

120 

 

9.2.3. Регламентовані звіти  

Це податкові і бухгалтерські звіти, які призначені для внутрішніх і зовнішніх 

користувачів, а також звіти, призначені для подання в різні фонди. Регламентовані звіти 

можна знайти в Меню Звіти. Відкриємо регламентовані звіти, яких близько тридцяти. У 

вікні Регламентовані звіти наданий список звітів. 

 

Для виводу потрібного звіту необхідно вибрати його в цьому списку, і натиснути 

кнопку Відкрити. Виберемо Баланс (стандарт №2), кнопка Відкрити і звіт на екрані. 

Справа виставляється період, III квартал 2003 р. Звіт формується автоматично на підставі 

господарських операцій, введених в журнали програми. Щоб побачити дані в звіті, 

натискуємо кнопку Заповнити. 

Переглянувши звіт, є можливість розрахункові показники відкоригува- ти вручну, а 

підсумкові показники будуть змінені автоматично. Друкувати звіт можна, активна кнопка 

Друк, або Меню Файл — Друк. Закриваючи звіт, дані збережемо, натиснувши кнопку 

Зберегти. 

 

Таким чином можна відкрити і роздрукувати будь-який звіт з вікна Регламентовані 

звіти. 

 

 



 

 

9.3. ОСНОВИ РОБОТИ В РЕЖИМІ «КОНФІГУРАТОР» 

Введення списку користувачів і пароля  

У системі 1С:Підприємство існує можливість створення списку користувачів, 

яким дозволена робота із системою. Цей список використовується для авторизації 

користувача при його вході в систему. 

Для кожного користувача може бути встановлений пароль на вхід у систему. 

Пароль використовується для підтвердження прав користувачів на роботу в системі 

1С:Підприємство. 
Введення списку користувачів здійснюється при запуску програми в режимі 

Конфігуратор. Для входу в цей режим у вікні Запуск 1С:Підприємства необхідно 

вибрати режим Конфігуратор, ім'я програми і натиснути на кнопку ОК. 

Список користувачів викликається з меню Адміністрування командою 

Користувачі.

 

Вікно Користувачі має 3 стовпчики. У колонці Ім'я виводиться список 

користувачів, що зареєстровані для роботи в системі 1С:Підприємство. Стовпчик Повне 

ім'я може містити розшифровку імені, виданого в першому стовпчику. У колонку Роль 

виводяться найменування набору прав, наданих цьому користувачу, і найменування 

інтерфейсу, що буде використовуватися при роботі цього користувача. 

Процес створення нового користувача  

Для створення в списку Користувачі нового користувача необхідно підвести 

курсор миші поле Ім'я вікна Користувачі, натиснути праву кнопку і вибрати команду 

Новий. При цьому в списку користувачів з'явитися новий рядок Новий 1 і вікно 

Властивості користувача. 
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У вікно Ім'я введіть реальне ім'я користувача. Наприклад, своє прізвище. Після 

присвоєння новому користувачу імені і завдання інших властивостей, для збереження 

зроблених змін необхідно натиснути кнопку ОК. 

Якщо відмовитися від збереження змін, натиснувши на кнопку Скасування, то 

новий користувач буде створений, але в нього буде збережено автоматично надане ім'я 

Новий 1. 

Встановлення пароля  

З метою запобігання входу користувачів у систему 1С:Підприємство під чужими 

іменами, кожному користувачу, якому дозволена робота із системою, може бути 

встановлений пароль на вхід. Як і ім'я користувача, пароль служить для підтвердження 

повноважень користувача на роботу в системі. 

 

Для встановлення пароля необхідно виділити в списку користувачів вікна 

Користувачі ім'я потрібного користувача, для якого ви хочете встановити пароль, 

натисніть праву кнопку миші, з'явиться меню Дії, виберіть команду Змінити пароль ... 

На екрані з'явиться невелике вікно Зміна пароля. В поле для введення даних 

необхідно ввести пароль користувача. Пароль являє собою символьний рядок, розміром 

не більш 10 символів, що може складатися з букв і цифр. 

При введенні даних пароль відображається зірочками, тому будьте уважними. 

Після введення пароля натисніть кнопку ОК. Для надійності програма запитає пароль ще 

раз. Повторіть пароль, для підтвердження натисніть кнопку ОК.

 

 

 



 

 

Збереження і відновлення даних  

Накопичені бухгалтерські дані в програмі можуть бути випадково ушкоджені в 

результаті впливу вірусу чи поломок устаткування. Щоб уникнути втрати важливих даних, 

програма 1С:Бухгалтерия 7.7 для України дозволяє створювати архівну копію бази даних, а 

у випадку ушкодження даних — відновлювати втрачену інформацію з архівної — копії. 

Збереження і відновлення даних можна здійснити в режимі Конфигуратор. Архівна 

копія може бути збережена на дискетах , в каталозі вінчестера, на CD. При архівуванні 

виконується стиск інформації у форматі ZIP. За замовчуванням програма створює архівну 

копію, що містить усі файли бази даних (DBF-файли). 

Збереження даних  

Збереження архівної копії виконується командою Зберегти дані в меню 

Адміністрування режиму Конфігуратор. 

 

Після редакції імені архівного файлу натисніть кнопку Зберегти. Програма почне 

процес архівації. По закінченні процесу архівації програма покаже вікно Збереження 

даних, у якому можна довідатися про обсяг архіву і кількість частин архіву. У нижньому 

вікні буде повідомлення Процедура збереження даних... 

Відновлення даних  

Якщо файли бази даних на вінчестері виявилися зіпсованими, то ви можете 

відновити їх з архівної копії. 

Для відновлення даних необхідно зайти в режим Конфігуратор програми у меню 

Адміністрування вибрати команду Відновити дані... 

 

У відповідь на вибір цієї команди програма покаже вікно Відновлення даних. 

У цьому вікні є поле Архіву і кнопка з трьома крапками. 
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Натисканням цієї кнопки, можна відкрити стандартний діалог Windows, що 

дозволяє вам вибрати шлях та ім'я архівного файлу. 

Після того як ім'я архівного файлу визначено, для запуску процесу відновлення 

варто натиснути кнопку Відновити. 

При відновленні бухгалтерської бази даних з архівної копії файлу, розташованої на 

вінчестері, програма розпочне розпакування даних і запис у зазначений каталог.

 


