
 

Рис. 1. Рахунки розрахунків з контрагентами. 

Дата: 23.05.2022 

Група: ТУ-1 

Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 67-68 

 

ТЕМА:  Облік розрахунків з контрагентами 

 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з порядком операцій придбання, продажу та відвантаження 

товарів і послуг 

 Вивчити порядок оформлення документів продажу та покупки 

 Розвити та удосконалити навички роботи з інструментами програми 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

 
Розрахунки з контрагентами передбачають розгляд операцій оплати придбання, продажів 

та відвантажень товарів і послуг у розрізі формувань авансів та заборгованостей як з оплати, так 

і відвантаження. 

Тому до переліку документів меню "Покупка" і "Продаж" включено документи, що 

використовуються для відображення розрахунків з контрагентами. Необхідно підкреслити, що 

документи оплат, продаж та купівель створюють інформаційний простір для подальшого аналізу 

та обробки розрахунків з покупцями та постачальниками як власне документами 

взаєморозрахунків, так і налагодженим механізмом конфігурації. 

Документи оплати закривають авансові відвантаження (проводять залік) та формують 

аванси за оплатою. Товарні документи, у свою чергу, закривають (проводять залік) аванси за 

оплатою товарів та формують аванси за відвантаження. Причому в бухгалтерському обліку 

поточне сальдо визначається в момент проведення документів. У податковому ж обліку 

проводиться аналіз операцій за кожним договором незалежно від рахунків бухгалтерії. 

Користувач може вести облік авансів як за всіма контрагентами і договорами, так і за 

окремими контрагентами і вибірково - за договорами з ними. У цьому випадку необхідно в усіх 

платіжних документах і документах відвантаження конкретного контрагента, а також у договорі 

з ним указувати рахунки розрахунків та авансів. Рахунки авансів мають бути однакові для 

документів оплати і відвантаження. 

Для організації автоматичного заповнення рахунків розрахунків і авансів у первинних 

документах можна заповнити регістр відомостей "Рахунки розрахунків з контрагентами" 

("Операції" ->"Регістри відомостей" Рахунки розрахунків з контрагентами") (Рис. 1)



 
Господарські операції - документообіг 

Визначення стану взаєморозрахунків - це констатація в обліку багатьох операцій. Так, 

надходження товарів від постачальника формує перед ним заборгованість організації. Оплата 

товару погашає цю заборгованість. Якщо оплата повна - розрахунки на такій операції 

завершуються, у разі часткової оплати заборгованість може перейти на наступні періоди, 

надходження товару може поновитися, розрахунки необхідно зробити наново тощо. 

У конфігурації в багатьох випадках усі зміни розрахунків простежуються автоматично. 

Розглянемо документальне оформлення операцій купівлі та продажу. 

Задача 1. Від постачальника отримано товар на суму 300 грн. (у тому числі ПДВ - 50 грн.). 

Після оприбуткування товарів було здійснено 100 % оплату за отриманий товар. У договорі з 

постачальником зазначено вид розрахунків "По договору в цілому". Використовуються рахунки 

авансів. 

Отже, перша подія - отримання товарів від постачальника. Цю операцію оформляємо 
документом "Надходження товарів і послуг" з видом операції "Покупка, комісія". 

Заповніть документ згідно зразка (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Надходження товарів і послуг. Товари. 



 

 

Рис. 3. Надходження товарів і послуг. Рахунки розрахунків. 

Після проведення документ формує проводки за бухгалтерським і податковим 
обліком (Рис. 4) 

 

 
 

На закладці "Рахунки розрахунків" задаються рахунки розрахунків із контрагентом, 

рахунки обліку розрахунків за авансами і тарою (Рис. 3)  



 

На підставі документа надходження можна ввести документ "Реєстрація вхідного 
податкового документа" (Рис. 5) 

 

Друга подія - оплата постачальнику за поставлений товар. Оформляємо цю операцію 

документом "Платіжне доручення вихідне" (Рис. 6) 

 

 
Рис. 5. Реєстрація вхідного податкового документа. 

 



 

 

 

 
Коригування боргу 

Документ "Коригування боргу" ("Операції"->"Документи") використовується для 
оформлення таких операцій 

 

"Проведення взаємозаліку" - залік зустрічних вимог, взаємне погашення дебіторської та 

кредиторської заборгованості одного або двох контрагентів; 

"Перенесення заборгованості"— призначено для погашення заборгованості за рахунок 

формування (збільшення) заборгованості за іншим договором (контрагентом, розрахунковим 

документом); 

"Зміна (формування) заборгованості" - призначена для довільної зміни стану 

взаєморозрахунків з контрагентами, що не можна відобразити іншими документами системи, 

наприклад розрахунки з використанням векселів тощо; 

"Списання безнадійної заборгованості" - у разі закінчення строку позовної давності 

можна зареєструвати списання безнадійного боргу; 

"Введення початків залишків" - коригування за допомогою початкових залишків. 

 

Домашнє завдання: 
1. Законспектувати матеріал уроку  

2. Підручник (варіанти підручників знаходяться в посиланнях біля конспектів 

уроків): 

1) Крисюк В.І. Бухгалтерський облік з використанням компютерних 

технологій: на прикладі програми « 1С Бухгалтерія 7,7 для України» 

- §2,7 

 
Рис. 7. Результат проведення документа "Платіжне доручення вихідне" 

 


