
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

М. І. Коваль, М. М. Матюха

КоМп’ютернІ систеМи 
“1с:БухгалтерІя”

Навчальний посібник

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2010 



ББК	 65.052с.я73
	 К17

	 Рецензенти:	 В. В. Сопко,		д-р	екон.	наук,	проф.,	акад.	
  В. І. Пила,	 д-р	екон.	наук,	проф.

  

	 Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління   
 персоналом (протокол № 9 від 28.10.09)

 

	
	

	 Коваль,	М.	І.
К17	 	 Комп’ютерні	 системи	 “1С:Бухгалтерія”	:	 навч.	 посіб.	 /	

М.	І.	Коваль,	М.	М.	Матюха.	—	К.	 :	ДП	«Вид.	дім	«Персонал»,	
2010.	—	244	с.	:	іл.	—	Бібліогр.	:	c.	239–240.

	 	 ISBN	978-966-608-960-4
	 	 У	пропонованому	навчальному	посібнику	подано	практичні	основи	з	авто-

матизації	облікової	роботи	за	допомогою	програми	“1С:Бухгалтерія”,	зокрема	
роботи	 в	 режимі	 конфігуратора	 та	 в	 режимі	 користувача	 програми	 з	 автома-
тизації	обліку,	розкрито	процедури	складання	і	оформлення	первинних	доку-
ментів	при	автоматизованій	формі	обліку,	правила	ведення	автоматизованого	
аналітичного	і	синтетичного	обліку	на	підприємстві,	формування	звітності	під-
приємства.

	 	 Пропонований	посібник	базується	на	чинних	в	Україні	законодавчих	і	нор-
мативних	актах,	методичних	та	інструктивних	документах	з	питань	обліку.

	 	 Для	студентів	і	слухачів	системи	підготовки,	перепідготовки	та	підвищення	
кваліфікації	з	комп’ютерних	систем	“1С:Бухгалтерія”.	

ББК	65.052с.я73

	 ©	 М.	І.	Коваль,	М.	М.	Матюха,	2010
	 ©	 Міжрегіональна	Академія	управління		
966-608-000-0	 	 персоналом	(МАУП),	2010
ISBN	978-966-608-960-4	 ©	 ДП	«Видавничий	дім	«Персонал»,	2010



3

Вступ

Пропонований	 навчальний	 посібник	 ставить	 за	 мету	 допомогти	
оволодіти	практичними	навичками	роботи	з	автоматизації	облікової	
роботи	за	допомогою	програми	“1С:Бухгалтерія”,	яка	призначена	для	
вирішення	широкого	кола	завдань	з	автоматизації	обліку	підприємств	
різних	видів	діяльності.	Оволодіння	навичками	роботи	у	програмі	ба-
зується	на	прикладах,	які	зустрічаються	на	практиці.

Інформаційні	 технології	 бухгалтерського	обліку	 за	 останні	 роки	
розвиваються	 дедалі	швидшими	 темпами.	Нині	 практик-бухгалтер,	
працюючи	 на	 комп’ютері,	 не	 мислить	 без	 нього	 своєї	 професійної	
діяльності.	Використання	 інформаційних	систем	є	показником	“оз-
броєності”	управлінської	праці,	характеристикою	потенційних	мож-
ливостей	системи	управління	підприємством	(організацією)	загалом.	
З	розвитком	вітчизняної	економіки	значно	підвищилися	вимоги	до	
комп’ютерної	кваліфікації	користувачів.

Мета	дисципліни	—	сформувати	систему	теоретичних	і	практич-
них	знань	у	сфері	побудови	і	функціонування	інформаційних	систем	
і	комп’ютерних	технологій	та	можливостей	їх	використання	в	обліку,	
допомогти	набути	практичних	навичок,	які	дали	б	змогу	ефективно	
використовувати	 автоматизовані	 системи	 обробки	 економічної	 ін-
формації	в	різних	галузях	народного	господарства.

Основні	завдання	вивчення	дисципліни:
•	 ознайомитися	з	практичними	основами	автоматизації	обліку;
•	 навчитися	працювати	в	режимі	конфігуратора	та	в	режимі	ко-

ристувача	програми	з	автоматизації	обліку;
•	 засвоїти	процедури	складання	і	оформлення	первинних	доку-

ментів	при	автоматизованій	формі	обліку;
•	 оволодіти	навичками	ведення	автоматизованого	аналітичного	

і	синтетичного	обліку	на	підприємстві;
•	 навчитися	формувати	звітність	підприємства.
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Розділ 1 

ОсНОВИ РОБОтИ З пРОГРАМОЮ  
“1с:БухГАлтеРія”

1.1. Організаційні заходи перед початком роботи.
1.2. Створення робочої бази даних.
1.3. Основні терміни і поняття автоматизованої форми обліку  

при використанні програми “1С:Бухгалтерія”.

1.1.	 Організаційні	заходи	перед	початком	роботи

Програма	 “1С:Бухгалтерія”	 призначена	 для	 автоматизації	 всіх	
розділів	обліку,	підготовки	первинних	документів	і	звітності	і	може	
бути	використана	для	підприємств	будь-якого	типу.	Вона	складаєть-
ся	з	двох	частин	—	технологічної	платформи	(яка,	у	свою	чергу,	поді-
ляється	на	три	компоненти	—	бухгалтерський	облік,	оперативний	об-
лік	і	розрахунок)	і	прикладних	рішень.	Прикладні	рішення,	створені	
на	основі	компонент	технологічної	платформи,	називаються	конфігу-
раціями.	Власне,	конфігурація	—	це	те,	що	ви	бачите,	коли	працюєте	з	
програмою.	Саме	в	конфігурації	створено	документи,	звіти,	довідни-
ки,	з	якими	працюють.	

Для	однієї	й	тієї	самої	програми	можуть	бути	написані	різні	кон-
фігурації,	що	враховують	особливості	обліку	конкретної	галузі	і	на-
віть	конкретного	підприємства.	Для	написання	конфігурацій	програ-
ма	містить	засоби	конфігурування.	

Встановлення	програми	відбувається	в	два	етапи.	
1.	 Встановлюється	система	“1С:	Підприємство”	з	компонентою	

“Бухгалтерський	облік”.	Це	робиться	за	допомогою	програ-
ми	 встановлення	 Setup.exe.	 При	 цьому	 створюється	 нова	
програмна	 група	 в	 меню	 Пуск/Программы/1С:Предпри
ятие.	

2.	 Встановлюється	конфігурація.	У	комплект	поставки	обов’яз-
ково	входить	конфігурація	“Бухгалтерский	учет	для	Украи
ны”,	яка	є	типовою.	
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Конфігурації	на	основі	кількох	компонент	називаються	комплек-
сними.	Типова	конфігурація	“Бухгалтерский	учет	для	Украины”	ви-
користовує	одну	компоненту	—	“Бухгалтерский	учет”.	

•	 “1С:Бухгалтерія	7.7	для	України”	може	бути	запущена	(Пуск/
Программы/1С:Предприятие)	в	таких	режимах	роботи:	

•	 “1С:Предприятие”	 призначений	 для	 ведення	 бухгалтерського	
обліку.	Якщо	режим	спеціально	не	обумовлюється,	то	надалі	йдеться	
саме	про	цей	режим;

• “Конфигуратор”	призначений	для	редагування	структур	даних,	
зберігання,	 відновлення	 даних,	 формування	 списку	 користувачів,	
призначення	їм	прав;

• “Отладчик”	кінцевими	користувачами	не	використовується,	цей	
режим	призначений	для	налагодження	програмних	модулів;

• “Монитор”	призначений	для	перегляду	списку	користувачів	та	
історії	змін	інформаційної	бази.	Він	дає	змогу	побачити,	коли,	як	і	над	
якими	документами,	скільки	часу	працюють	бухгалтери,	а	також	кон-
тролювати	їхню	роботу.	Для	цього	треба	запустити	“1С:Підприємство”	
в	режимі	Монитор	 з	робочою	 інформаційною	базою	 і	вибрати	меню	
Монитор/Журнал	регистрации.	У	вікні	Фильтр	журнала	регистра
ции,	що	з’явилося,	слід	натиснути	кнопку	ОК.	Після	цього	в	журналі	
можна	побачити	всі	дії,	які	виконували	користувачі	останнім	часом.	

Перед	початком	створення	робочої	інформаційної	бази	розгляне-
мо	файлову	структуру	програми.	Аналогічно	до	інших	програм	сис-
теми	“1С:	Підприємство”,	“1С:Бухгалтерія	7.7	для	України”	зберігає	
і	накопичує	облікову	інформацію	в	окремому	каталозі	на	жорсткому	
диску.	Такий	каталог	називається	інформаційною	базою.	Під	час	ін-
сталяції	програма	створює	на	диску	два	каталоги	—	\1Cv77\1SBUKR 
і \1Cv77\1SBUKRD.	У	них	розміщуються	відповідно	робоча	(призна-
чена	для	ведення	обліку)	і	демонстраційна	(містить	демонстраційний	
приклад	ведення	обліку)	інформаційні	бази	(рис.	1).	

Рис. 1. Розміщення	каталогів	програми	“1С:Підприємство”
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Файли,	що	містяться	в	каталозі	інформаційної	бази,	можна	умов-
но	поділити	на	три	групи	(табл.	1):	

Таблиця 1
Тип	і	призначення	файлів	конфігурації	“1С:Підприємство”

Тип	файлів Скорочення	 Призначення	

Файли	конфігурації	
(метадані)

1cv7.md	і	1cv7.dd Задають	склад	і	структуру	даних

Файли	бази	даних *.dbf	і	*.cdx Накопичують	усю	інформацію,		
що	вводиться	користувачем

Службові	файли *.spl Містять	опис	чисельників,	валют,	
дат	потрібною	мовою

Система	 “1С:Підприємство”	 розглядає	 каталог	 інформаційної	
бази	як	єдине	ціле.	Оскільки	структура	бази	даних	жорстко	визна-
чається	 її	 конфігурацією,	 стороннє	втручання	 (видалення	або	 замі-
на	файлів)	неприпустиме.	Якщо	планується	вести	окремий	облік	за	
кількома	підприємствами,	то	треба	створити	додаткові	 інформацій-
ні	бази	—	по	одній	на	кожне	підприємство.	Найзручніше	це	робити,	
копіюючи	наявні	каталоги.	

Запустіть	Проводник,	 знайдіть	 каталог	 з	 інформаційною	 базою	
“1С:Підприємство”.	 Зробіть	 копію	 робочого	 каталогу	 робочої	 бази,	
перейменуйте	каталог.	Найзручніше,	щоб	назви	каталогів	відповіда-
ли	назвам	підприємств.	Дамо	папці	назву	умовного	підприємства	—	
“Добро”.	 Внаслідок	 цих	 дій	 ми	 отримали	 чисту	 інформаційну	 базу	
Добро,	розташовану	в	каталозі	\1Cv77\Добро.	

Для	того	щоб	“1С:Підприємство”	розпізнало	нову	 інформаційну	
базу,	її	треба	зареєструвати	у	вікні	Запуск	1С:Предприятия.	

Під	час	запуску	“1С:	Бухгалтерія”	пропонує	вибрати	режим	запус-
ку	та	інформаційну	базу	для	роботи.	У	вікні	міститься	список	зареєс-
трованих	баз	 (дві	 з	них	—	робоча	 і	 демонстраційна	—	реєструються	
під	час	інсталяції).	Список	використовуваних	баз	можна	редагувати.	
При	цьому	змінюється	тільки	список	у	вікні	Запуск,	а	не	каталоги.	
У	нижній	частині	вікна	зазначено	повний	шлях	до	вибраної	 інфор-
маційної	бази.	

Підключимо	до	програми	створену	нами	базу.	Для	цього	потрібно:	
•	 натиснути	кнопку	Добавить;	
•	 у	вікні	Регистрация	информационной	базы,	що	з’явилося,	на-

писати	назву	нової	інформаційної	бази	(“Добро”);	
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•	 зазначити	 її	 каталог	 (\1Cv77\	Добро),	 для	 цього	 можна	 ско-
ристатися	кнопкою	Обзор.	

Тепер	наша	інформаційна	база	з’явилася	у	вікні	запуску	“1С:Під-
приємства”.	

Конфігурація	“1С:Бухгалтерія	7.7	для	України”	передбачає	також	
можливість	 ведення	 обліку	 кількох	 підприємств	 в	 одній	 інформа-
ційній	базі.	Такий	варіант	обліку	вибирають	у	тому	разі,	якщо	гос-
подарська	структура	складається	з	кількох	юридичних	осіб,	що	ма-
ють	спільних	постачальників	і	покупців	і	схожий	вид	діяльності,	або	
всі	 підприємства	 належать	 одним	 і	 тим	 самим	юридичним	 особам.	
У	цьому	 випадку	можна	 отримувати	 інформацію	про	 рух	 активів	 і	
зобов’язань	як	щодо	конкретного	підприємства,	 так	 і	 спільну	щодо	
всіх	фірм.	Тепер	виділимо	у	списку	інформаційних	баз	рядок	“Добро”	
і	натиснемо	кнопку	ОК	(рис.	2).	

Рис. 2.	Вікно	запуску	програми

Під	час	запуску	“1С:	Підприємства”	може	надійти	повідомлення	
“Порядок	сортировки,	установленный	для	базы	данных,	отличает
ся	от	системного”,	і	запуск	буде	припинено.	У	такому	разі	потрібно	
привести	їх	у	відповідність:	або	встановити	регіональний	(українсь-
кий)	стандарт	для	системи,	або	змінити	кодову	сторінку	інформацій-
ної	бази.	

Щоб	встановити	регіональний	український	стандарт,	необхідно:	
•	 у	 меню	Пуск/Настройка/Панель	 управления/Язык	 и	 стан

дарты	вибрати	закладку	“Регион	и	язык”;
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•	 встановити	Украинский,	натиснути	кнопку	ОК	і	перезаванта-
жити	комп’ютер.	

Після	перезавантаження	діятиме	український	стандарт,	і	ви	може-
те	працювати	з	робочою	базою	(рис.	3).	

Рис. 3.	Встановлення	кодової	сторінки	в	режимі	конфігуратора

Якщо	потрібно	зберегти	російський	стандарт	(в	основному	це	сто-
сується	користувачів	мережних	версій),	то	слід:	

•	 запустити	інформаційну	базу	в	режимі	Конфигуратор;
•	 у	меню	Администрирование	вибрати	Кодовая	страница	ИБ;
•	 вибрати	кодову	сторінку	Русский,	белорусский,	болгарский	и	

сербский	языки,	натиснути	кнопку	ОК;	
•	 після	 цього	 закрити	Конфигуратор	 і	 запустити	 ІБ	 у	 режимі	

“1С:Підприємство”.	
Тепер	 “1С:Підприємство”	 запуститься	 успішно.	 Якщо	 для	 цієї	

конфігурації	було	заведено	список	користувачів,	ви	побачите	діалог	
авторизації,	в	якому	повинні	вибрати	своє	ім’я	і	ввести	пароль	(або	
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натиснути	кнопку	ОК,	якщо	пароль	не	встановлений).	Якщо	такого	
списку	немає,	то	вхід	у	програму	відбувається	відразу.	

Для	самостійного	освоєння	конфігурації	спеціально	створено	по-
мічник	—	Путеводитель	по	конфигурации	(рис.	4).	

Рис. 4. Вікно	“Путеводитель	по	конфигурации”	

Його	вікно	автоматично	відкривається	при	першому	запуску.	Це	
довідкова	система,	інформація	в	якій	структурована	за	ділянками	об-
ліку.	Ви	можете	ознайомитися:	

•	 з	основними	об’єктами	обліку	(розділ	Структура	конфигура
ции);	

•	 з	початком	ведення	обліку	(розділ	Начало	ведения	учета);	
•	 з	послідовністю	введення	інформації	в	інформаційну	базу;	
•	 зі	способами	аналізу	наявної	облікової	інформації.	
Вікно	Путеводитель	по	конфигурации	можна	відкрити	також	за	

допомогою	кнопки	 	 або	 командою	Путеводитель	 по	 конфигура
ции	меню	Помощь.	
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Путівник	дуже	зручний	тим,	що	дає	можливість	не	тільки	ознайо-
митися	з	потрібною	інформацією,	а	й	перейти	безпосередньо	до	ви-
конання	описаних	дій,	двічі	клацнувши	на	піктограмі,	розташованій	
у	лівому	верхньому	куті	кожного	розділу.	Точно	так	само	з	меню	По
мощь	можна	викликати	і	вікно	Совет	дня.	Якщо	ви	хочете	відмови-
тися	від	порад,	зніміть	прапорець	Показывать	при	запуске.	

Початкове	 настроювання	 програми	 слід	 зробити	 за	 допомогою	
системи	констант.	Константи	відповідають	за	узгодження	між	веден-
ням	обліку	в	програмі,	прийнятою	обліковою	політикою	підприємс-
тва,	діючими	ставками	оподаткування,	нормативними	показниками,	
застосовуваними	на	підприємстві.	Настроювання	програми	треба	по-
чинати	із	заповнення	констант.	У	програмах	системи	“1С:	Підприємс-
тво”	в	константах	зберігається	загальна	інформація	про	підприємство	
і	навколишнє	середовище,	яка	рідко	змінюється.	Подавши	певні	зна-
чення	констант,	можна	настроїти	програму	на	ту	чи	іншу	поведінку,	
тому	цей	етап	часто	називають	початковим	настроюванням	програми.	
Відкрити	список	констант	можна	через	меню	Операции/Константы.	
Якщо	 поставити	 курсор	 у	 рядок	 з	 константою	 і	 натиснути	 кнопку	
Справка,	то	отримаєте	її	опис.	

Для	кожної	константи	задають	три	параметри	—	код,	найменуван-
ня	(служить	коментарем	для	користувачів)	і	значення.	При	введенні	
значень	константи	ви	побачите	кнопку	вибору	зі	списку	—	це	може	
бути	або	перелік,	або	значення	довідника.	Наприклад,	значенням	ба-
гатьох	констант	відповідають	рядки	декларації	про	прибутки	з	довід-
ника	“Валовые	доходы/затраты”.	

За	впливом	значень	констант	на	дії,	що	виконуються	програмою,	
константи	можна	умовно	поділити	на	чотири	групи.	

Перша група	—	це	 константи,	 значення	яких	 впливають	на	фор-
мування	проведень.	Їх	небагато,	але	вони,	мабуть,	найважливіші.	Пе-
ремиканням	 значення	 константи	Использовать	 счета	 расходов	 ви	
можете	вибрати	метод	обліку	витрат,	і	всі	документи	програми	фор-
муватимуть	проведення,	використовуючи	або	не	використовуючи	8-й	
і	9-й	клас	рахунків	відповідно	до	П(С)БО	16	“Витрати”.	Розглянемо	
докладніше	окремі	константи.

Ввести	або	відредагувати	—	подвійне	клацання	лівою	клавішею	
миші	або	натисканням	клавіші	ENTER.	

Зберегти	 зміни	—	натиснути	 клавішу	ENTER	 або	 кнопку	Запи
сать.	
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Змінити	ширину	стовпця	—	натиснути	клавішу	миші	(вибрати)	і	
перемістити	в	потрібне	місце,	перетягуючи	праву	межу.	

Константа	Метод	партионного	учета	дає	змогу	вибрати	метод	спи-
сання	запасів	—	реалізувати	методи	FIFO	або	середньозваженої	собі-
вартості	відповідно	до	П(С)БО	9	“Запаси”.	Можна	вибрати	значення	
по	средневзвешенной	цене,	і	тоді	під	час	вибуття	запасу	автоматично	
визначатиметься	його	середньозважена	ціна,	або	по	партиям	—	тоді	
вестиметься	список	партій	з	датою	надходження	і	собівартістю	запа-
су.	При	вибутті	можна	реалізувати	метод	FIFO,	списуючи	відповідно	
останні	або	перші	партії	товарів.	Щоб	урахувати	це,	константа	Метод	
партионного	учета	є	періодичною.	Таку	її	властивість	можна	задати	
під	 час	 конфігурування.	Для	періодичних	констант	 у	 списку	 збері-
гається	не	тільки	її	останнє	значення,	а	й	історія	—	усі	значення,	що	
раніше	існували,	з	датами	їх	введення	(рис.	5).	

Рис. 5.	Дії	у	списку	констант

Константа	Проводку	по	НДС	делать	по	налоговой	накладной	ви-
користовується,	щоб	відносити	до	податкового	кредиту	тільки	суми	
ПДВ,	за	якими	отримано	податкові	накладні.	
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Константа	Проводки	 по	 кассе	 только	 кассовыми	 ордерами	 за-
бороняє	будь-яким	документам,	крім	касових	ордерів,	робити	прове-
дення	з	рахунком	“Каса”.	

Друга,	найчисленніша	група	констант	—	це	константи,	значеннями	
яких	за	замовчуванням	заповнюються	рядки	документів	або	значен-
ня	яких	використовуються	як	аналітика	в	проведеннях.	У	константі	
Единицы	измерения	підставлятимуться	“штуки”.	Якщо	ж	фірма	зай-
мається,	наприклад,	торгівлею	нафтопродуктами,	зручніше	змінити	
значення	цієї	константи	на	“л	(літри)”.	

Третя група констант	—	це	 константи-перемикачі.	Вони	можуть	
мати	значення	Да/Нет	або	0/1,	і	залежно	від	значення	виконуються	
або	не	виконуються	певні	дії.	Наприклад,	якщо	константа	Использо
вать	список	корректных	проводок	має	значення	Да,	то	при	виборі	ко-
респондуючого	рахунка	буде	запропоновано	вибір	рахунків	зі	списку	
коректних	проведень.	Можна	відключити	його	при	виборі	і	отримати	
повний	план	рахунків.	Якщо	значення	цієї	константи	Нет	—	завжди	
з’являтиметься	повний	план	рахунків.	

До четвертої групи належать	 службові	 константи.	 Вони	 визна-
чаються	 розробниками,	 і	 користувачі	 їх	 не	 редагують,	 за	 винятком	
однієї	—	Дата	 запрета	редактирования.	 Змінюючи	цю	дату,	можна	
заборонити	доступ	до	вже	відпрацьованих,	“закритих”	періодів.	

Робота	з	періодичними	константами	передбачає	такі	дії:	
1)	перегляд	і	редагування	історії	значень:	
 •	встановити	курсор	у	рядок	з	новою	константою;	
 •		натиснути	 на	 панелі	 інструментів	 вікна	 Список	 констант	

кнопку	История	або	натиснути	клавішу	F5,	або	в	меню	Дей
ствия	вибрати	команду	История	значения;	

2)	 зміна	дати	введення	або	значення	константи:	
 •	двічі	клацнути	на	змінному	параметрі;	
3)	введення	нового	значення:	
 •	команда	Новая	строка	або	клавіша	INS;	
4)	видалення	запису	з	історії:	
 •	команда	Удалить	або	клавіша	DEL.	
Якщо	з	 “1С:Бухгалтерією”	працюють	кілька	осіб	 і	для	них	ство-

рено	 список	 користувачів,	 наприклад,	 у	 мережному	 варіанті,	 може	
виявитися	зручним	настроїти	деякі	константи	окремо	для	кожного	з	
них.	

Через	 меню	Сервис/Индивидуальная	 настройка	 можна	 викли-
кати	 список	 констант	 (тільки	 ті	 константи,	 які	 можуть	 бути	 для	
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різних	користувачів	різними),	що	підставляються	програмою	за	за-
мовчуванням	 у	 новостворювані	 документи	 та	 елементи	 довідників.	
Наприклад,	працівнику,	який	оформляє	експортні	операції,	як	ПДВ	
за	замовчуванням	зручно	вибрати	значення	0	%	(експорт).	Якщо	не	
використати	цієї	настройки,	 буде	 використано	 загальні	 значення	 зі	
списку	констант.	

Змінювати	значення	констант	можна	безпосередньо	в	списку	кон-
стант,	однак	якщо	треба	змінити	значення	багатьох	(саме	на	початку	
обліку),	 зручно	 скористатися	 спеціальним	 помічником.	 “Помічник	
заповнення	 констант”	 доступний	 через	 меню	Помощь/Помощник	
заполнения	констант	(ще	одна	можливість	викликати	його	—	через	
Путеводитель	по	конфигурации	—	розглядалася	вище).	Він	дає	змо-
гу	послідовно	задати	значення	всіх	констант	зі	списку.	Користувачів	
більш	ранніх	версій	конфігурації	дивує,	що	у	списку	констант	у	явно-
му	вигляді	не	містяться	відомості	про	організацію.	Оскільки	тепер	в	
інформаційній	базі	може	бути	кілька	організацій,	ця	інформація	міс-
титься	в	довіднику	“Фирмы”	(рис.	6).	

Рис. 6.	Заповнення	реквізитів	фірми	перед	початком	роботи
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При	 роботі	 з	 програмою	 слід	 передбачити	 розрахунок	 бухгал-
терських	підсумків	для	складання	звітності.	До	моменту	складання	
звітності	підсумки	за	період,	в	якому	складаються	звіти,	вже	повинні	
бути	розраховані.	

У	процесі	роботи	програма	автоматично	підтримує	в	актуальному	
стані	підсумки	за	поточний	і	всі	попередні	квартали.	Після	закінчен-
ня	чергового	кварталу	потрібно	встановити	розрахунок	підсумків	так,	
щоб	він	включав	новий	квартал.	Це	робиться	за	допомогою	команди	
Управление	бухгалтерскими	итогами	меню	Операции.	

Потрібно	 встановити	 новий	 квартал	 (за	 замовчуванням	—	 на-
ступний	за	останнім	розрахованим)	і	натиснути	кнопку	Установить	
расчет.	Полный	перерасчет	итогов	доводиться	виконувати	досить	
рідко,	наприклад,	у	разі	збою	в	роботі	програми,	втрати	даних	або	в	
разі	змін	у	плані	рахунків.	Такий	перерахунок	може	зайняти	багато	
часу.	

На	 рис.	 7	 підсумки	 розраховано	 включно	по	 І	 квартал	 2005	 р.,	
і	 в	 цих	 межах	 можна	 вибирати	 період,	 за	 який	 формуватимуться		
звіти.	

Рис. 7. Вікно	керування	бухгалтерськими	проведеннями	

Види	звітів.	 “1С:Бухгалтерія	для	України”	розрізняє	стандартні,	
спеціалізовані	і	регламентовані	звіти	(табл.	2).	

Звітність	 до	 різних	 фондів,	 податкових	 і	 статистичних	 органів	
регламентується	законодавством	і	постійно	змінюється.	Група	регла-
ментованих	звітів	включається	до	поставки	програми,	але	є	не	части-	



15

Таблиця 2
Класифікація	звітів

Звіти Призначення	

Стандартні	 Входять	до	складу	типової	конфігурації.	Використовуються		
для	аналізу	підсумків	на	рівні	рахунків,	субрахунків,	об’єктів	
аналітики,	операцій

Спеціалізовані Створюються	для	отримання	специфічної	інформації	і/або	фор-
мування	особливої	друкарської	форми	і	зазвичай	застосовуються	
у	конкретних	розділах	обліку

Регламентовані	 Призначені	для	регулярної	підготовки	звітності	до	контролю-
ючих	органів

ною	конфігурації,	а	групою	зовнішніх	файлів.	Після	вибору	пункту	
Регламентированные	отчеты	в	меню	Отчеты	відкривається	вікно	зі	
списком	звітів.	Ці	форми	розробник	готує	щокварталу	 і	в	програмі	
групує	за	кварталами	(рис.	8).	

Натиснувши	кнопку	Помощь,	можна	прочитати	опис	до	звіту.	Та-
кою	 довідковою	 інформацією	 супроводжується	 кожний	 документ	 і	
звіт.	

Рис. 8. Структура	звітів	для	програми

Відповідні	зовнішні	файли	містяться	в	каталозі	ExtForms,	у	підка-
талозі,	 ім’я	якого	відповідає	періоду	звітності.	Rp05q1	містить	 звіт-
ність	 за	 ІІІ	 квартал.	 Відкривши	 провідник,	 можна	 подивитися,	 які	
групи	звітів	вже	є	у	файловій	системі	комп’ютера.	

Зареєстровані	користувачі	програми	можуть	отримати	нові	форми	
звітів	електронною	поштою	або	звернувшись	до	партнерів	фірми	1С.	
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За	адресою	release@1c.com.ua	можна	надіслати	запит	із	зазначенням	
реєстраційного	 номера	 програми	 і	 проханням	 вислати	 нові	 форми	
звітності	або	релізи	програм.	Лінії	консультації	фірми	1С,	перевірив-
ши	ваш	номер	у	своїй	базі,	у	відповідь	надішлють	потрібні	файли.	Ви	
також	можете	звернутися	за	оновленнями	до	вашого	постачальника	
програми	або	до	будь-якого	партнера	фірми	1С.	

Інформацію	про	останні	версії	конфігурації	і	форм	звітності,	а	та-
кож	список	партнерів	1С	можна	знайти	на	сайті	www.1c.com.ua.

Форми	звітності	за	новий	квартал	поставляються	у	вигляді	файлу,	
що	сам	розархівовується.	Отриманий	файл	Rp05q1.exe	треба	зберегти	
на	диску	(в	будь-якому	місці).	

Для	встановлення	нових	форм	звітності	потрібно:	
•	 відкрити	 меню	Отчеты,	 вибрати	 команду	Регламентирован

ные	отчеты;
•	 натиснути	 кнопку	Загрузить.	 У	 вікні,	 що	 з’явилося,	 вказати	

збережений	файл	з	новими	звітами;
•	 натиснути	кнопку	Открыть.	Відбудеться	завантаження	нових	

форм	звітності.	У	папці	ExtForms	 з’явиться	папка	Rp05q1,	що	
містить	набір	файлів	з	розширенням	*.ert (рис.	9);

•	 у	списку	звітів	з’явиться	нова	група	Отчетность	за	І	квартал	
2003	года.	

Рис. 9.	Склад	файлівзвітів

У	 новій	 папці	 серед	 файлів	 *.ert	 містяться	 два	 текстові	 файли.	
Rllist.txt	містить	перелік	звітів	та	 інформацію	про	те,	в	якому	файлі	
який	звіт	зберігається.	RpHist.txt	включає	 інформацію	для	користу-
вачів	про	останні	зміни	у	звітах.	Переглянути	цей	файл	можна,	від-
кривши	 у	 списку	 регламентованих	 звітів	 рядок	“Информация	 для	
пользователей”.	
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Усі	 звіти	можна	відкрити	через	меню	Файл,	вибравши	команду	
Открыть.	Щоб	почати	роботу	зі	звітом,	треба	виділити	його	у	списку	
і	натиснути	кнопку	Открыть.	

Регламентований	звіт	зазвичай	складається	з	двох	частин:	панелі	з	
кнопками	керування	і	вікна	з	таблицею,	що	є	зразком	типової	форми	
(рис.	10).	

Рис. 10. Панель	меню	для	формування	форм	регламентованої	звітності

Кнопки	в	діалоговій	частині	дають	змогу	виконати	такі	дії:	
•	 Закрыть	—	закрити	вікно;
•	 Сохранить	—	зберегти	введені	дані	на	диску.	Це	дає	можливість	

припинити	роботу	зі	звітом	без	втрати	введених	даних.	Якщо	
ви	 здійснюєте	 облік	 за	 кількома	 підприємствами	 в	 одній	 ін-
формаційній	базі,	дані	зберігаються	для	кожного	підприємства	
окремо;

•	 Восстановить	—	 заповнити	 комірки	 збереженими	 раніше	 да-
ними	цього	звіту	за	цей	квартал;

•	 Бланк	—	надрукувати	чистий	бланк	звіту,	який	заповнюється	
вручну;

•	 Заполнить	—	 автоматично	 заповнити	форму	 на	 основі	 даних	
інформаційної	бази	за	вибраний	звітний	період;

•	 Раскрыть	—	 подивитися,	 як	 розраховується	 поточна	 комірка	
звіту.	

Тут	 також	 можна	 зазначити	 підприємство,	 для	 якого	 готується	
звіт,	формат	виведення,	а	також	змінити	період,	за	який	виводиться	
інформація.	

Комірки	звіту,	в	яких	передбачено	виведення	числових	значень,	—	
кольорові.	 Жовті	 можна	 відредагувати	—	 потрібні	 цифри	 ввести	
вручну.	Натиснення	клавіші	ENTER	або	подвійне	клацання	кнопкою	
миші	дасть	змогу	увійти	і	змінити	їх	зміст.	Зелені	комірки	обчислю-
ються	за	вбудованим	алгоритмом.	При	відкритті	форми	звіту	число-
вих	даних	немає,	після	натиснення	кнопки	Заполнить	комірки	запов-
няться	автоматично	розрахованими	показниками.	
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Автоматично	розраховані	показники	можна	розшифрувати.	Вста-
новіть	курсор	у	потрібну	комірку	 і	натисніть	кнопку	Раскрыть	 або	
клавішу	F5.	

Встановіть	курсор	на	будь-яке	біле	поле	і	натисніть	Раскрыть.	Те-
пер	деталізуйте	будь-який	ненульовий	показник.	Ви	отримаєте	таб-
лицю,	аналогічну	наведеній	на	рис.	11.

Рис. 11.	Деталізація	показників	регламентованої	звітності

Кожен	показник	у	ній	можна	деталізувати	далі	(подвійним	кла-
цанням	клавішею	миші	ви	отримаєте	стандартний	звіт	на	вибір	або	
журнал	 проведень).	Деталізувати	 звіт	 можна	 до	 операції	 або	 про-
ведень	документа.	Якщо	виявлено	помилку,	можна	виправити	про-
ведення	 операції	 або	 реквізити	 документа,	 для	 цього	 попередньо	
відкривши	його.	Якщо	ви	змінили	реквізити	документа	або	прове-
дення	операції,	його	потрібно	провести	і	знову	сформувати	потріб-
ний	звіт.	

Якщо	курсор	перебуває	у	комірці,	для	якої	не	передбачено	індиві-
дуальної	деталізації	(будь-яке	біле	поле	і	деякі	з	кольорових	полів),	
буде	запропоновано	деталізувати	всі	показники	звіту.	

Деякі	 звіти,	наприклад	“Довідка	8ДР”	 і	 “Довідка	про	сумісників	
(Форма	№	2)”,	передбачають	редагування	сформованого	звіту.	При	
відкритті	 такого	 звіту	 з’явиться	 інструментальна	 панель	Редактор	
таблиц	(рис.	12).	

Рис. 12.	Меню	редагування	табличних	форм

Можна	натиснути	кнопку	перемикання	Просмотр/Редактирова
ние	 і	 відредагувати	потрібні	поля.	 Інші	 звіти	не	дають	 змоги	цього	
зробити.	Усі	поля	(крім	жовтих)	у	них	для	редагування	закриті.	Од-
нак	можна	зберегти	звіт	у	форматі	таблиці	*.mxl	і	змінити	його	пізні-
ше.	Для	цього	слід	виконати	такі	дії:	
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•	 відкрити	меню	Файл,	команда	Сохранить	как	(при	цьому	ваш	
звіт	повинен	бути	сформований);

•	 у	вікні	Сохранить	как	вибрати	формат	Таблицы	(*.mxl)	і	збе-
регти	звіт;

•	 у	меню	Файл	командою	Открыть	відкрийте	щойно	збережений	
файл.	З’явиться	панель	Редактор	таблиц,	тепер	можна	внести	
зміни.	Файл	у	форматі	*.mxl	доступний	для	редагування	і	може	
бути	збережений	у	форматі	Microsoft Excel.	

При	автоматичному	складанні	звітності	інформація,	що	містить-
ся	в	інформаційній	базі,	інтерпретується	вбудованими	алгоритмами.	
Правильність	інтерпретації	залежить	від	дотримання	користувачами	
певних	 правил	 провадження	 комп’ютерного	 обліку.	 Програма	 “1С:
Бухгалтерія	для	України”	дає	можливість	в	автоматичному	режимі	
перевірити	дотримання	цих	правил.	

У	списку	звітів	міститься	обробка	Технологический	анализ	бух
галтерского	 учета.	Цей	 звіт	 перевіряє	 дотримання	 технології	 облі-
ку	—	 стан	 залишків	 за	 рахунками,	 структуру	 аналітичного	 обліку,	
коректність	проведень.	

Виявлені	помилки	не	завжди	означають	отримання	некоректно-
го	балансу,	але	завжди	потребують	уваги.	 Інформація	у	цьому	звіті	
також	може	бути	деталізована.	Там,	де	курсор	набуває	форми	лупи,	
ви	можете	двічі	клацнути	клавішею	миші	і	потрапити	у	стандартний	
звіт,	який	уточнить	інформацію.	

1.2.	 Створення	робочої	бази	даних

Для	одночасного	ведення	бухгалтерського	обліку	на	кількох	під-
приємствах,	для	навчання	кількох	студентів	 за	одним	комп’ютером	
є	 можливість	 створювати	 кілька	 інформаційних	 баз	 програми		
“1С:Бухгалтерія”.	

Для	створення	робочої	бази	даних	під	певним	іменем,	на	основі	якої	
виконуватимуться	подальші	завдання,	треба	виконати	такі	дії:

•	 запустіть	програму	Пуск/1С:Предприятие	7.7.	У	вікні	запуску	
програм	1С:Предприятие	активуйте	інформаційну	базу	“Бух-
галтерский	учет	для	Украины”,	де	вказано	шлях	до	зберігання	
інформаційної	 бази:	С:/Program	 file/1SBUKR.	 У	 вікні	 “Ин-
формацинные	 базы”	 натисніть	 кнопку	 Добавить.	 На	 екрані	
з’явиться	діалог	Регистрация	Информационной	базы;
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•	 введіть	 у	 поле	 введення	Название	 ім’я	 нової	 інформаційної	
бази	(Прізвище	студента);

•	 натисніть	кнопку	Путь,	на	екрані	з’явиться	діалог	Выбор	 		
каталога;	

•	 знайдіть	папку	1SBUKR,	підведіть	 курсор	до	цієї	 папки,	 на-
тисніть	праву	клавішу	миші	 і	 в	 контекстному	меню	виберіть	
функцію	Копировать,	далі	на	білому	тлі	вікна	натисніть	пра-
ву	 клавішу	 миші	 і	 в	 контекстному	 меню	 виберіть	 функцію	
Вставить.	У	результаті	 таких	дій	має	 з’явитися	папка	Копия	
1SBUKR.	Далі	перейменуйте	створену	папку	Копия1SBUKR,	
наприклад,	на	Прізвище	студента;

•	 подвійним	клацанням	лівою	клавішею	миші	на	імені	папки	від-
крийте	її	і	натисніть	кнопку	Выбрать.	Діалог	Выбор	каталога	
буде	закритий,	а	в	комірці	введення	Путь	діалогу	Регистрация	
Информационной	базы	з’явиться	шлях	до	створеної	папки;

•	 відкрийте	створену	базу	в	режимі	Конфігуратора.	В	меню	про-
грами	 Конфигуратор	 необхідно	 вибрати	 Администрирова
ние/Пользователи.	За	допомогою	піктограми	“Создать	новый	
элемент”	 вікна	Пользователи	 (клавіша	 Insert)	 зареєструйте	
нового	 користувача.	Для	цього	 заповніть	 комірки	у	 вікні	 ко-
ристувача	 на	 закладці	 “Атрибуты”:	 вкажіть	 ім’я,	 повне	 ім’я	
користувача.	 В	 комірці	 “Рабочий	 каталог”	 створіть,	 а	 далі	
виберіть	нову	директорію	(папку),	в	якій	фіксуватимуться	дії	
користувача.	 На	 вкладці	 “Роль”	 виберіть	Права/Админист
ратор;	Интерфейс/Основной.	Далі	натисніть	кнопку	ОК	 і	на	
запит	про	збереження	дайте	відповідь	ДА;

•	 далі	 запустіть	 новостворену	 базу	 в	 режимі	 користувача		
(1С:Предприятие)	і	перевірте,	чи	всі	компоненти	встановлено.

Налагодження	 інтерфейсу	 програми	 “1С:Підприємство”	 здійс-
нюється	 через	 меню	 Сервис/Параметры.	 До	 настройок	 програми	
можна	віднести	інтервал	перегляду	документів,	який	встановлюється	
на	закладці	“Журнали”.
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1.3.	 Основні	терміни	і	поняття	автоматизованої	форми	
обліку	при	використанні	програми	“1С:Бухгалтерія”

План	счетов	запускається	через	меню	Операции/План	счетов.

План рахунків

Код Найменування В К З А
Субконто

1 2 3

00 Допоміжний	рахунок АП – – –

01 Орендовані		
необоротні		
активи

+ А Места	
хранения

Необо-
ротные	
активы

–

02 Активи	на	відпові-
дальному	зберіганні

+ А Места	
хранения

ТМЦ Партии

03 Контрактні	
зобов’язання

+ П Контр-
агент

– –

04 Непередбачені	акти-
ви	й	зобов’язання

+ АП Обяза-
тельства

– –

Пояснення. Присвоєні	значення	функцій	рахунків:
В	—	можливість	ведення	валютного	рахунка	—	+;
К	—	можливість	ведення	кількісного	обліку	—	+;
З	—	забалансовий	рахунок	—	+;
А	—активний	рахунок;	П	—	пасивний;	АП	—	активно-пасивний.
Субконто	—	 це	 елемент	 аналітичного	 обліку	 або	 власне	 аналі-

тичний	облік	в	автоматизованій	програмі.	У	програмі	допускається	
ведення	 трирівневого	 субконто.	 Кожне	 субконто	 пов’язане	 (визна-
чається)	із	довідником.

Перед	початком	роботи	з	програмою	необхідно	заповнити	довідни-
ки	і	встановити	відповідні	значення	констант.	Цей	етап	можна	прово-
дити	через	компонент	“Помощник	заполнения	констант	и	справоч
ников”.	Та	краще	настроювати	константи	і	заповнювати	довідники	на	
початковому	етапі	поетапно,	шляхом	введення	основних	реквізитів	
підприємства	(фірми).

Для	заповнення	довідників	використаємо	такі	вихідні	дані:

1.	Елемент	—	Основне	підприємство:
Повна	назва:			Виробничо-торговельне	підприємство	“ДНІПРО”
Юридична	адреса:		04037	Київ,	Корольова,	6
Поштова	адреса:			04037	Київ,	а/с	25
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2.1.	Юридичні	особи: 2.2.	Приватні	(фізичні)	особи
1.	НПО	“Поверхность” П	І	Б:	 Шевченко	Андрій		

Павлович	

Юридична	адреса:	
04047	Київ,	Прорізна,	5
Розрахунковий	рахунок		
24002300103	НБУ	м.	Києва,	
МФО	300001,	код	20055032	
Реєстраційний	рахунок:	
№	260055555
Свідоцтво	про	реєстрацію		
платника	ПДВ	№	36556701
Індивідуальний	податковий		
номер	2366342.	Тел.	262-262-2

Адреса:	02054	Київ,		
вул.	Слобідська,	2,	кв.	101
Телефон:	21-21
Паспортні	дані:	
ВК	№	06635,	виданий		
Київським	УМВС

2.	Комерційний	банк		
“Топ-инвест”.
Юридична	адреса:		
01047	Київ,	Кардаша,	5
Реєстраційний	рахунок:	
	№	1025555555/2
Свідоцтво	про	реєстрацію		
платника	ПДВ	№	36556701
Індивідуальний	податковий		
номер	0002366342	
Тел.	272-272-2

П	І	Б:	 Карташова	Юлія		
Геннадіївна
Адреса:		00154	Київ,		
вул.	Миронова,	2,	кв.	101
Телефон:		21-212
Паспортні	дані:	
ВК	№	06765,	виданий		
Київським	УМВС

П	І	Б:	 Коновалов	Віктор		
Петрович	
Адреса:		00152	Київ,		
вул.	Садова,	2,	кв.	5
Телефон:		321-212
Паспортні	дані:	
ВЗ	№	06775,	виданий		
Київським	УМВС

Розрахунковий	рахунок		26002300103	
НБУ	м.	Києва,	МФО	300001,	код	20055032	
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Реєстраційний	рахунок:		№	0102555/1
Свідоцтво	про	реєстрацію	платника	ПДВ	№	36456700
Тел.	252–252–252

2.	Довідник	“Контрагенты”
Необхідно	 ввести	 до	 довідника	 “Контрагенты”	 інформацію,	

використовуючи	багаторівневу	систему	груп	(папок):
1.	 Постачальники.
2.	 Покупці.
3.		Засновники:
	 3.1.	Юридичні	особи.
	 3.2.	Фізичні	особи.
У	 довідник	 “Сотрудники”	 необхідно	 ввести	 (створити)	 такі	

Группы (Папки):
•	 працівники	адміністрації;
•	 працівники	виробництва.

Приклад	вихідних	даних	щодо	заповнення	елементів	Сотруд
ники:

П	І	Б:	 Рубашов	Володимир	Петрович
Посада:	 директор,	працює	з	12.02.96
Оклад:	 	300/150	 грн.,	 витрати	 адміністративні	 	

рах.	92
Паспортні	дані:	 	ВМ	№	012365,	 виданий	 01.03.98	Печерським	

УМВС
Податкові	дані:	 	інд.	код	1234567890,	Печерська	ДПА,		

м.	Києва;
Адреса:	 	00054	Київ-54,	вул.	Щорса,	2,	кв.	101		

Тел.:	21-212



24

Розділ 2 

ОРГАНіЗАЦія РОБОтИ З пРОГРАМОЮ  
“1с:БухГАлтеРія” В РеЖИМі “ОпеРАЦИя”  

(РуЧНе ВВеДеННя пРОВеДеНЬ)

2.1. Введення залишків у програму за допомогою команди “Операция”.
2.2. Відображення в обліку операцій з формування  

статутного капіталу підприємства.

2.1.	 Введення	залишків	у	програму	за	допомогою		
команди	“Операция”

Введення	 залишків	 на	 рахунках	 бухгалтерського	 обліку.	 При	
переході	підприємства	з	паперової	на	автоматизовану	форму	обліку	
здійснюють	перенесення	залишків.	Залишки	до	програми	переносять	
шляхом	введення	проведень	у	ручному	режимі,	в	комплексній	конфі-
гурації	—	тільки	за	допомогою	електронних	документів.	При	цьому	
використовується	рахунок	00	—	“Допоміжний	рахунок”.

Для	 введення	 залишків	 у	 ручному	 режимі	 необхідно	 відкрити	
Журнал	операций	з	меню	Журналы	або	Операции	(табл.	3,	4).

Таблиця 3
Умовний	Баланс	“Дніпро”	на	30	вересня	200_	р.,	тис.	грн.

Актив Пасив

Стаття
На	початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

Стаття
На	початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

Основні	засоби	
та	нематеріальні	
активи:

25,2 Статутний	капітал 70,32

Знос (2,5)
Розрахунки	з	пос-
тачальниками

1,080

Виробничі	запаси	 10,5
Каса	 1,2
Поточний	рахунок 37,0

Баланс 71,4 Баланс	 71,4
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Таблиця 4
Залишки	на	аналітичних	рахунках	на	30	вересня	200_	р.		

для	відкриття	аналітичних	рахунків	(субконто)

Рахунок “Основні засоби та нематеріальні активи”

Призначення		
та	назва	об’єкта	
(інвентарний	

номер)

Залиш
кова	

(почат
кова)	
	вар
тість,		
грн.

Нарахована	
амортизація,	
ліквідаційна	
вартість,	грн.

Строк		
корисного		

використання

Дата		
введення		
в	експлуа

тацію

Метод		
нарахування	

зносу		
в	бухгал
терському	
обліку

Місце		
зберігання.		
Матеріально	
відповідальна	

особа

Будівля	цеху	
(1030002)

15000
2000
500

10	років
01.01.1986	

прямоліній-
ний

головбух	
Короленко	О.	С.

Принтер	НР1100	
(10400021)

3000
100
400

2	роки
01.10.2002

прямоліній-
ний

офіс		
підприємства

Комп’ютер	
Celeron	333	
(10400022)

6000
300
1000
2	роки

01.10.2002
прямоліній-

ний
офіс		

підприємства

Бухгалтерська	
програма		
“1С:Бухгалтерія”

1200
100
0

3	роки
01.10.2002

прямоліній-
ний

офіс		
підприємства

Разом 25200 х х х х

Рахунок “Виробничі запаси”

Назва	матеріалів
Одиниця	

вимірювання
Ціна,	грн. Кількість Сума,	грн.

Дошки куб.	м 150 30 4500

Плитка	 кв.	м 300 20 6000

Разом х х х 10500

Рахунок	“Статутний	капітал”:	Засновник	НПО	“Поверхность”	—	
70320	грн.	

Рахунок “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”

Рахунок
Підставадокумент	
для	розрахунків		
СВ00000001

Аналітичний		
рахунок

Оплата	за: Ціна,	грн.
Сума	з	ПДВ,	

грн.	

631
“Счет	входящий	

№	1”		
від	30.09.2002	р.

Фабрика		
“ДІА-вест”

Плитка	—	
3	кв.	м	

300 1080
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Заповнення	 залишків	 на	 рахунку	 631	 “Розрахунки	 з	 постачаль-
никами”	на	підставі	 вхідного	документа	№	СВ000001	 наведено	на	
рис.	13.

Счет	входящий	№	СВ000001 30.09.02

Контрагент ДІА-вест Валюта Гривня

Курс 1,00

Что	приходуем Запасы

Вид	торговли предоплата ПДВ 20 %

Номер	счета 9

№ ТМЦ
Кол-во Цена Сумма

ПДВ

Ед. к Сумма	+

1 Плитка
3 100 300

60

куб.	м 1 360

Всего 300
ПДВ	60
360

Рис. 13. Макет	“Счет	входящий”

Здійснення	господарської	операції	з	введення	залишків	до	програ-
ми	допускається	за	допомогою	елемента	Операция	(без	застосування	
електронних	документів).	Для	цього	в	меню	Операции	необхідно	від-
крити	Журнал	операций	 і	ввести	новий	елемент	Операция	(перша	
піктограма	або	клавіша	Insert).	

Введені	проведення	в	Журнал	операций	схематично	матимуть	та-
кий	вигляд,	як	наведено	у	табл.	5.

Таблиця 5

№ Дт Субконто	Дт Кт Субконто	Кт Кол.
Сумма

Комментарии №Ж

1 2 3 4 5 6 7 8

1 301 Каса	гривня 00
1200
сальдо	р.	301

СА

2 311
Гривневий	р/р	
основний

00
37000
сальдо	р.	311

СА

3 103
Короленко	О.	С.

00
15000
сальдо	р.	103

СА
Будівля	цеху

4 00 131 Будівля	цеху 2000 СА

5 ОС1 Будівля	цеху 15000 ПО
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Закінчення табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8

6 104
Офіс	підприєм-
ства 00

3000
сальдо	р.	104

СА
Принтер	НР	1100

7 00 131 Принтер	НР	1100 100 СА
8 ОС2 Принтер	НР	1100 1 3000 ПО

9 104

Офіс	підприєм-
ства

00
6000
сальдо	р.	104

СА
Комп’ютер		
Celeron	333

10 00 131
Комп’ютер	
Celeron	333

300 СА

11 ОС2
Комп’ютер		
Celeron	333

1 6000 ПО

127

Офіс	підприєм-
ства

00 1
1200
сальдо	р.	127

СА
Бухпрограма		
“1С:Бухгалтерія”

12 00 133
Бухпрограма		
“1С:Бухгалтерія”

100
СА

13 ОС3 “1С:	Бухгалтерія” 1 1200 ПО

14 205
Склад	основний
Дошки
Партія	30.09.02

00 30
4500
сальдо	р.	205

СА

15 205
Склад	основний
Плита	ДСП
Партія	30.09.02

00 20
6000
сальдо	р.	205

СА

16 00 40 НПО	“Поверхность”
70320
сальдо	р.	40

СП

17 00 631
ДІА-вест
Сч.	входящий		
СВ-00001

1080
сальдо	р.	631

СП

При	введенні	залишків	стежте	за	повним	заповненням	довідників	
і	констант.

Для	перевірки	введення	даних	сформуйте	Оборотно-сальдову	ві-
домість	(меню	Отчеты/Оборотносальдовая	ведомость);	Баланс	за	
ІІІ	квартал	200_	р.	(меню	Отчеты/Регламентированные	отчеты/Ба
ланс	(стандарт2)).	При	правильному	введенні	залишків	в	Оборотно-
сальдовій	відомості	за	рахунком	00	“Допоміжний	рахунок”	не	повин-
но	бути	залишків	ні	на	початок,	ні	на	кінець	періоду.	В	балансі	сума	
активу	повинна	збігатися	із	сумою	пасиву.	
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2.2.	 Відображення	в	обліку	операцій	з	формування		
статутного	капіталу	підприємства

Формування	 статутного	 капіталу	 відображається	 у	 програмі	 за	
допомогою	ручних	проведень.	Аналогічно,	як	введення	залишків,	не-
обхідно	відкрити	Журнал	операций	і	за	допомогою	команди	введен-
ня	нового	рядка	ввести	операцію	Нова.	

05.10...	 проведено	 перереєстрацію	 підприємства	 “ДНІПРО”	 від-
повідно	 до	 засновницьких	 документів.	 Засновницькими	 докумен-
тами	визначено,	що	статутний	капітал	поповниться	на	195	тис.	 грн	
(Оголошено	Статутний	капітал).

Частки	засновників	(учасників)	розподілено	в	такий	спосіб:
1.	Юридичні	особи:	
НВО	“Поверхность”	 	—	 50000	грн;
Комерційний	банк	“Топ-Инвест”	 	—	 70000	грн.
2.	Фізичні	особи:	
Шевченко	Андрій	Павлович	 	—	 25000	грн;
Карташова	Юлія	Геннадіївна		 –		 25000	грн;
Коновалов	Віктор	Петрович	 	—	 250000	грн.	
Використовуючи	Журнал	операций/Операция,	відобразимо	бух-

галтерські	проведення	(табл.	6).	

Таблиця 6

№ Дт Субконто	Дт Кт Субконто	Кт Кол.
Сумма

Комментарии №Ж

1 46 “Поверхность”	 40 “Поверхность”	 50000 УК

2 46 “Топ-Инвест” 40 “Топ-Инвест” 70000 УК

3 46
Шевченко	Андрій	
Павлович

40
Шевченко	Андрій	
Павлович

25000 УК

4 46
Карташова	Юлія	
Геннадіївна

40
Карташова	Юлія	
Геннадіївна

25000 УК

5 46
Коновалов	Віктор	
Петрович

40
Коновалов	Віктор	
Петрович

25000 УК

Для	перевірки	введеної	 операції	 необхідно	 сформувати	Оборот-
но-сальдову	відомість	(сальдо	на	кінець	періоду	має	бути	Дт	=	Кт)	і	
Баланс	(форма	2).
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питання для самоконтролю

1.	 Які	дані	містяться	в	 інформаційній	базі,	що	вибирається	при	
запуску	системи?	

2.	 Чи	 може	 на	 одному	 комп’ютері	 виконуватися	 програма	 “1С:	
Бухгалтерія”	одночасно	в	режимі	“Конфигуратор”	та	“1С:Під-
приємство”?	

3.	 Чи	можна	один	примірник	програми,	встановлений	на	одному	
комп’ютері,	 використати	 для	 ведення	 обліку	 на	 кількох	 під-
приємствах?	

4.	 Якщо	потрібно	запустити	програму	для	ведення	бухгалтерсько-
го	обліку,	який	режим	необхідно	вибрати	в	комірці	“В	режи
ме”	вікна	запуску	програми?	

5.	 Чи	можна	на	одному	комп’ютері	встановити	кілька	варіантів	
настроювання	програми	“1С:	Бухгалтерія”	(кілька	конфігура-
цій)?	

тестові завдання

1. Зазначте, до якого виду інформаційних систем належить 
програма “1С:Підприємство”:

а)	автоматизованих;	
б)	механізованих;
в)	автоматичних;
г)	напівмеханічних;
д)	напівавтоматизованих.

2. Зазначте, до якого виду інформаційних систем належить 
програма “1С:Підприємство”:

a)	організаційного;
б)	автоматизованого	проектування;
в)	управління	технологічними	процесами;
г)	комплексного	управління;
д)	оперативного	управління.

3. Зазначте, до якого виду інформаційних систем належить 
програма “1С:Підприємство”:

a)	документально-фактографічних;
б)	фактографічних;
в)	документальних;
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г)	бездокументальних;
д)	фокторингових.

4. Універсальність системи “1С:Підприємство” полягає:
a)	 в	усіх	перелічених	ознаках;	
б)	в	її	використанні	на	підприємствах	незалежно	від	форм	влас-

ності,	організаційно-правової	форми;
в)	 в	її	використанні	на	підприємствах	незалежно	від	виду	діяль-

ності;
г)	 в	її	використанні	на	підприємствах	незалежно	від	обсягів	діяль-

ності	та	кількості	працівників;
д)	у	поєднанні	всіх	функцій	обліку.

5. Інтегрована система “1С:Підприємство” — це:
a)	 засіб	повної	автоматизації	обліку	—	від	введення	первинного	

документа	до	формування	звітності;
б)	система,	яка	легко	інтегрується	з	іншими	фінансово-економіч-

ними	системами;
в)	 система,	яка	працює	на	платформі	різних	операційних	систем	і	

систем	керування	базами	даних;
г)	 засіб	автоматизації	матриць;
д)	засіб	автоматизації	управлінських	процесів.

6. Типова конфігурація системи “1С:Підприємство” — це:
a)	 конфігурація,	 яка	 задовольняє	 більшість	 користувачів	 і,	 від-

повідно,	не	потребує	від	них	перенастроювання;
б)	конфігурація,	яка	обов’язково	підлягає	адаптації	до	умов	кон-

кретного	підприємства;
в)	 конфігурація,	яка	замовляється	конкретним	підприємством	у	

розробника	системи;
г)	 конфігурація,	яка	є	складовою	інформаційної	системи;
д)	конфігурація,	яка	є	базою	для	документування.

7. Вид субконто — це:
a)	 сукупність	однотипних	об’єктів	аналітичного	обліку;
б)	сукупність	бухгалтерських	проведень	господарської	операції;
в)	найменування	підрядника	чи	субпідрядника;
г)	 окремий	рахунок;
e)	 рахунок	другого	рівня.

8. Особливістю документів у системі “1С: Підприємство” є:
a)	можливість	формувати	бухгалтерську	операцію;



31

б)	наявність	екранної	і	друкованої	форм;
в)	можливість	миттєвого	отримання	копії	будь-якого	документа;
г)	формування	регістрів;
д)	формування	журналу	обліку.

9. Ведення аналітичного обліку в системі “1С:Підприємство” 
на конкретному рахунку визначається:

a)	 прив’язкою	виду	субконто	до	рахунка	у	Плані	рахунків;
б)	планом	рахунків	бухгалтерського	обліку,	затвердженим	Мініс-

терством	фінансів	України;
в)	на	вимогу	керівника	підприємства;
г)	 планом	аудиту;
д)	планом	програми	автоматизації.

10. Ознака активності нового субрахунка, що вводиться у 
План рахунків системи “1С:Підприємство”, набуває автома
тичного значення активності рахунка вищого порядку:

a)	 активного;
б)	пасивного;
в)	 активно-пасивного;
г)	 контрактивного;
д)	контрпасивного.

11. Реєстрація господарських операцій у системі “1С:Підпри
ємство” здійснюється за допомогою:

a)	документа	та	режиму	“Типові	операції”;
б)	режиму	“Обробка	документів”;
в)	режиму	“Управління	бухгалтерськими	підсумками”;
г)	режиму	“Монитор”	;
д)	режиму	“Конфигуратор”.

12. Програма “1С:Бухгалтерія” призначена для:
a)	ведення	фінансового	обліку;
б)	ведення	оперативного	обліку;
в)	складання	первинних	документів;
г)	складання	звітності;
д)	всього	переліченого.

13. Технологічна платформа програми “1С:Бухгалтерія” скла
дається:

a)	 з	бухгалтерського	обліку,	оперативного	обліку	і	розрахунку;
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б)	з	оперативного	обліку,	розрахунку,	прикладних	рішень;
в)	з	бухгалтерського	обліку,	податкового	обліку;
г)	з	фінансової	звітності;
д)	з	усього	переліченого.

14. Конфігурація — це:
a)	програма,	що	враховує	особливості	обліку	на	підприємстві;
б)	програма	для	програмування;
в)	режим	настроювання	програми;
г)	режим	відстеження	змін,	внесених	у	програму;
д)	усі	відповіді	правильні.

15. Встановлення програми відбувається за такими етапа
ми:

a)	 встановлюється	 система	 “1С:Підприємство”,	 встановлюється	
конфігурація;

б)	встановлюється	 конфігурація,	 встановлюється	 система	 “1С:
Підприємство”;

в)	 встановлюється	конфігуратор,	встановлюється	робоча	база;
г)	 встановлюється	тільки	конфігурація;
д)	встановлюється	тільки	програма.

16. Програма “1С:Підприємство” може працювати в таких ре
жимах:

a)	“1С:Предприятие”,	 “Конфигуратор”,	 “Отладчик”,	 “Мони
тор”;

б)	тільки	“1С:	Предприятие”;
в)	тільки	“Конфигуратор”;
г)	тільки	“Отладчик”;
д)	тільки	“Монитор”.

17. Для констант задаються такі параметри:
a)	код,	найменування	і	значення;
б)	найменування,	значення;
в)	код,	значення;
г)	код;
д)	значення.

18. Перша умовна група констант призначена:
a)	для	регулювання	проведень;
б)	для	редагування	часу	проведень;
в)	для	регулювання	аналітики;
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г)	для	регулювання	синтетичних	рахунків;
д)	для	надання	значень.

19. Звіти в програмі поділяються на:
a)	стандартні,	спеціалізовані,	регламентовані;
б)	бухгалтерські,	податкові,	аналітичні;
в)	загальні,	комплексні;
г)	уніфіковані,	однотипні;
д)	функціональні,	галузеві.

20. Робоча база даних призначена для:
a)	одночасного	ведення	обліку	на	кількох	підприємствах;
б)	передачі	інформації	в	іншу	базу;
в)	архівації	даних;
г)	комплектації	програми;
д)	анулювання	даних.

21. Контрагенти — це:
a)	 особи,	 з	 якими	 підприємство	 здійснює	 господарські	 взаємо-

зв’язки;
б)	дебітори;
в)	 кредитори;
г)	 компонент	програми;
д)	архіватор.

22. Залишки на рахунках вводяться в програму за допомогою 
рахунка:

a)	00	“Допоміжний	рахунок”;
б)	10	“Основні	засоби”;
в)	30	“Каса”;
г)	40	“Статутний	капітал”;
д)	66	“Розрахунки	за	виплатами	працівникам”.

23. Бухгалтерські операції з формування статутного капіта
лу відображаються за допомогою:

a)	ручного	ведення	операцій;
б)	прибуткового	касового	ордера;
в)	видаткового	касового	ордера;
г)	банківської	виписки;
д)	прибуткової	накладної.

24. У каталозі 1SBUKR розміщується: 
a)	робоча	база	даних;



б)	демонстраційна	база	даних;
в)	скопійована	база;
г)	початкова	база	даних;
д)	зархівована	база	даних.

25. Роботу з програмою необхідно починати з такого:
a)	настроювання	констант;
б)	встановлення	дати;
в)	заповнення	журналів;
г)	настроювання	плану	рахунків;
д)	заповнення	документів.
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Розділ 3 

АВтОМАтИЗАЦія кАсОВИх ОпеРАЦій

3.1. Загальні відомості. 
3.2. Ведення історії курсу валют. 
3.3. Прибутковий касовий ордер. 
3.4. Видатковий касовий ордер.
3.5. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
3.6. Касова книга. 
3.7. Аналіз інформації.

3.1.	 Загальні	відомості

Чинними	нормативними	документами	передбачено	ведення	облі-
ку	готівкових	коштів	за	допомогою	комп’ютера.	Зокрема	касові	опе-
рації	 відображають	 відповідно	 до	Положення	 про	 ведення	 касових	
операцiй	у	нацiональнiй	валютi	в	Українi	(від	15.12.04	№	637).	Саме	
цим	Положенням	передбачено	ведення	касових	операцій	в	автомати-
зованій	формі.

У	 програмі	 “1С:	 Бухгалтерія	 для	України”	 для	 бухгалтерського	
обліку	готівкової	валюти	використовують	рахунки	301	“Каса	в	націо-
нальній	валюті”	і	302	“Каса	в	іноземній	валюті”.	

Аналітичний	 облік	 на	 цих	 рахунках	 організований	 з	 допомогою	
субконто	Наши	денежные	счета.	Це	дворівневий	довідник	(рис. 14),	
відкрити	який	можна	через	меню	Справочники/Счета	нашей	фир
мы.	Крім	основної	каси,	підприємство	може	мати	підрозділи,	які	здій-
снюють	 операції	 з	 готівкою	 з	 оформленням	прибутковими	 і	 видат-
ковими	касовими	ордерами,	розташовані	окремо	від	нього,	які	також	
зобов’язані	мати	свою	касу	і	вести	окрему	касову	книгу.	

З	огляду	на	це,	крім	елемента	“Основна	каса”,	слід	ввести	додатково	
стільки	кас,	скільки	є	таких	підрозділів.	Крім	того,	за	кожною	іноземною	
валютою	в	касі	підприємства	ведеться	окрема	касова	книга	й	аналітич-
ні	облікові	регістри.	Тому	слід	ввести	до	довідника	стільки	елементів,	
скільки	є	в	касі	підприємства	валют	(наприклад,	“Каса	(GBP)”,	“Каса	
(FFR)”).	Для	кожної	каси	в	довіднику	зазначається	рахунок	обліку	і	



36

Рис. 14. Формування	аналітичного	рахунка		
для	синтетичного	обліку	коштів

валюта	 з	 довідника	“Валюты”.	 Значення	 останніх	номерів	 касових	
документів	програма	заноситиме	до	довідника	самостійно.	

У	 програмі	 для	 оформлення	 надходження	 і	 видачі	 готівкових	
коштів,	у	тому	числі	валютних,	використовуються	документи	“При
ходный	кассовый	ордер”	 і	“Расходный	кассовый	ордер”	(нумера-
ція	ордерів	ведеться	за	кожною	касою	незалежно).	Для	формування	
касової	 книги	 використовується	 звіт	 “Касова	 книга”	 (може	 бути	
сформована	за	кожною	касою	окремо	і	за	всіма	касами	підприємства	в	
національній	валюті).	Для	побудови	Журналу-ордера	№	1	і	відповід-
ної	відомості	використовується	стандартний	звіт	“Журналордер	по	
субконто”.	

Щоб	автоматично	сформувати	касову	книгу,	у	типовій	конфігура-
ції	константа	Проводки	по	кассе	только	кассовыми	ордерами	повин-
на	мати	значення	Да.	За	замовчуванням	завжди	використовувалося	
значення	Нет	і	дозволялося	створювати	проведення	за	касою	іншими	
документами.	У	цьому	випадку	звіт	формується,	але	не	передбачено	
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автоматичного	 визначення	 номерів	 видаткових	 ордерів	 для	 прове-
день,	 створених	 іншими	 документами.	 Тому	 значення	 константи	 з	
навчальною	метою	було	змінено,	однак	слід	нагадати,	що	його	треба	
вибрати	тільки	один	раз	на	початку	обліку.	

Розглянемо	ведення	обліку	касових	операцій	на	прикладі.	

Приклад.	30.01.20…	р.	з	основного	розрахункового	рахунка	в	касу	
підприємства	надійшло	394,94	грн	для	виплати	заробітної	плати	і	250	
USD	для	видачі	під	звіт	працівникові,	що	відряджається	за	кордон.	

Цього	ж	дня	заробітна	плата	була	виплачена	і	валюта	видана	під	
звіт.	

Курс	 USD	 у	 цей	 період	 становив	 на	 дату	 останньої	 операції:	
22.01	—	5,3262	грн,	30.01	—	5,3222	грн	(наведено	умовний	курс	долара	
США).	Залишок	на	розрахунковому	рахунку	—	3680	USD,	у	касі	—	20	
USD.

Розв’язання	прикладу	розглянемо	за	пунктами	нижче.

3.2.	 Ведення	історії	курсу	валют

При	обліку	готівкової	валюти	в	касі	слід	відобразити	в	обліку	різ-
ниці,	що	виникають	за	рахунок	коливання	курсу.	У	програмі	передба-
чено	автоматичний	розрахунок	курсових	різниць	у	бухгалтерському	
обліку	та	облік	прибутків	(збитків)	від	зміни	курсу	іноземної	валюти	
відносно	курсу	гривні.	Інформація	про	історію	зміни	курсу	за	дата-
ми	зберігається	в	періодичних	реквізитах	Курс	НБУ	 і	Кратность	у	
довіднику	“Валюты”.	Розглянемо,	як	підготувати	цей	довідник.	

Щоб	 внести	 курс	 валюти	USD	 за	 потрібні	 дати,	 треба	 відкрити	
довідник	“Валюты”	(меню	Справочники/Валюты)	і	вибрати	в	спис-
ку	валюту	“Доллар	США”.	Натиснення	кнопки	История	у	вікні	спис-
ку	(рис.	15)	викличе	історію	курсу	валюти.	Кнопки	Добавить,	Изме
нить,	Удалить,	Удалить	на	дату	використовуються	для	додання	або	
виправлення	записів.	Потрібно	звернути	увагу	на	те,	що	для	долара	
США	встановлюється	курс	за	100	одиниць,	це	зазначено	в	реквізиті	
Кратность.	Таке	подання	зроблено	для	підвищення	точності	розра-
хунків.	

Програма	 дає	 змогу	 завантажити	 курси	 валют	 через	 Інтернет	 із	
сайта	finance.com.ua. Для	цього	призначена	обробка	Загрузка	курсов	
валют,	доступна	в	меню	Сервис	(рис.	16).	Викликати	її	можна	натис-
канням	кнопки	Загрузить	у	формі	довідника	“Валюты”.	
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Рис. 15.	Приклад	роботи	з	довідником	“Валюты”

Рис.16.	Вікно	завантаження	курсів	валют	з	мережі	Інтернет
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У	діалоговій	формі	треба	позначити	валюти,	для	яких	завантажу-
ватимуться	курси,	і	зазначити	потрібний	період.	Перед	завантаженням	
треба	перевірити,	чи	має	комп’ютер	встановлений	доступ	до	Інтернету.	

Історія	курсу	долара	завантажується	із	сервера	finance.com.ua.	Після	
підготовки	довідника	можна	розпочинати	ведення	касових	операцій.	

3.3.	 Прибутковий	касовий	ордер	

Вилучені	з	розрахункового	рахунка	кошти	надходять	до	каси	під-
приємства.	Усі	надходження	готівки	до	каси	оформляються	прибут-
ковим	касовим	ордером	(ПКО)	типової	форми	КО-1.	

У	програмі	оприбуткування	готівкових	коштів	у	касу	виконуєть-
ся	 документом	“Приходный	 кассовый	 ордер”	 (меню	Документы/
Касса).	Готівкові	кошти	до	каси	надходять	з	різних	джерел.	Під	час	
заповнення	документа	джерело	надходження	коштів	вибирається	в	
полі	Вид	операции	(рис. 17).	Залежно	від	значення	в	полі	Вид	опера
ции	буде	вибрано	рахунок,	що	кореспондує	з	касою,	і	його	аналітика.	
Оскільки	в	розглянутому	прикладі	гроші	надходять	з	розрахункового	
рахунка	підприємства,	потрібно	зазначити	в	цьому	полі	Поступление	
денег	из	банка.	

Рис. 17.	Формування	електронної	та	друкованої	форми	прибуткового	
касового	ордера



40

При	цьому	у	групі	Аналитика	буде	вибрано	кореспондуючий	ра-
хунок	311	 і	 “Основний”	розрахунковий	рахунок.	У	групі	реквізитів	
Касса,	 сумма	 вибирається	 “Основная	 касса”	 підприємства,	 куди	
надходять	готівкові	кошти,	і	зазначається	сума,	що	оприбутковується.	
Валютою	прибуткового	ордера	вважатиметься	валюта,	зазначена	для	
вибраної	каси	в	довіднику	“Счета	нашей	фирмы”.	У	реквізит	Номер	
ПКО	потрапляє	черговий	номер	для	друкованої	форми	прибуткового	
ордера,	при	цьому	його	можна	змінити	вручну.	Програма	веде	автома-
тичну	нумерацію	ордерів	для	кожної	каси	(касової	книги),	збільшую-
чи	відповідний	реквізит	у	довіднику	“Счета	нашей	фирмы”.	У	групі	
Реквизиты	ордера	є	текстові	поля,	які	будуть	перенесені	до	друкова-
ної	форми	ордера.	

На	закладці	“Дополнительно”	містяться	реквізити,	які	показу-
ють,	операція	належить	до	валових	доходів	чи	до	валових	витрат,	
а	також	інформація	для	відображення	першої	події	(якщо	її	треба	
визначити	вручну).	Якщо	такої	потреби	немає,	перша	подія	буде	
визначена	для	замовлення,	вибраного	в	полі	Заказ	на	основній	за-
кладці.	Ці	поля	заповнюються	тоді,	 коли	джерелом	надходження	
коштів	є	виручка.	

Якщо	 проведення	 за	 касою	 можуть	 формувати	 інші	 документи	
конфігурації	 (у	 розглянутому	 прикладі	 для	 операції	 надходження	
грошей	з	розрахункового	рахунка	до	каси	це	був	би	документ	“Бан
ковская	выписка”),	слід	позначити	прапорець	Только	зарегистриро
вать,	інакше	проведення	буде	сформовано	двічі.	

Кнопка	Печать	дає	можливість	надрукувати	типову	форму	КО-1	
прибуткового	касового	ордера	або	вдрукувати	дані	у	бланк	суворої	
звітності.	 Перед	 друком	 слід	 перевірити	 форму	 документа	 на	 від-
повідність	 стандартній	 формі.	 Зокрема,	 в	 графі	 “Прийнято	 від...”	
має	 бути	 зазначено	ПІБ	 особи,	що	 здає	 гроші	 до	 каси.	 За	 потреби	
друковану	форму	документа	можна	відредагувати.	Для	цього	треба	
вимкнути	кнопку	 	(Только	просмотр)	на	панелі	інструментів	“Ре
дактор	таблиц”	внизу	робочої	ділянки	програми.	Подвійне	клацання	
клавішею	мишки	в	потрібному	полі	викличе	режим	редагування	цьо-
го	поля.	Закінчивши	введення,	натискають	клавішу	ENTER,	щоб	за-
крити	редагування.	Виправлену	форму	можна	надрукувати	(клавіші	
CTRL+P	або	кнопка	 	на	панелі	інструментів),	а	за	потреби	—	збе-
регти	у	файлі	(меню	Файл/Сохранить	або	клавіші	CTRL+S).	

Заповнені	документи	“Приходный	кассовый	ордер”	зберігають-
ся	в	журналі	документів	“Касса”.	
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Для	оформлення	надходження	в	касу	валютних	коштів	користу-
ються	тим	самим	документом,	який	заповнюють	аналогічно.	

Можна	ввести	ще	один	документ	для	відображення	надходження	
готівкових	коштів	з	валютного	рахунка	(250	USD).	У	реквізитах	Кас
са	и	Счет	вибирають,	 відповідно,	 валютну	 касу	 (USD)	 і	 валютний	
рахунок	 (USD),	 інші	 реквізити	 заповнюють	 аналогічно.	На	 рис. 18	
показано	проведення,	сформовані	цим	касовим	ордером.	У	зв’язку	зі	
змінами	курсу	валюти	в	період,	що	розглядається,	валютний	касовий	
ордер	виконує	переоцінку	валюти	на	валютному	рахунку	і	в	касі.	У	
цьому	прикладі	курс	знизився,	різниця	від’ємна.	За	розрахунковим	
рахунком	 вона	 дорівнює	 14,72	 =	 3680	 ⋅	 (5,3222	–	 5,3262);	 за	 касою	
(USD)	–	0,08	=	20	⋅	(5,3222	–	5,3262).	Курсові	різниці,	що	виникають	
в	операційній	діяльності,	обліковуються	окремо	від	неопераційних.	

Рис. 18.	Відображення	господарських	операцій,		
що	сформовані	документом	“Приходный	кассовый	ордер”

Для	 зарахування	 курсової	 різниці	 до	 операційної	 в	 документі	 на	
закладці	“Дополнительно”	має	бути	позначений	прапорець	Возника
ющая	курсовая	разница	будет	считаться	операционной.	Під	час	про-
ведення	документа	також	сформовано	проведення	за	позабалансовим	
рахунком	ВЛ	для	податкового	обліку	(ВЛ	—	позначення	позабалансо-
вого	рахунка	“Балансова	вартість	валюти”	в	плані	рахунків	програми	
“1С:Бухгалтерія”).	 Визначення	 курсових	 різниць	 і	 віднесення	 їх	 до	
складу	валових	доходів	або	витрат	у	податковому	обліку	буде	зроблено	
документом	“Переоценка	валюты”	за	рахунком	ВЛ	наприкінці	квар-
талу	за	офіційним	курсом	НБУ	на	останній	робочий	день.	
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3.4.	 Видатковий	касовий	ордер

Для	 оформлення	 видачі	 коштів	 з	 каси	 підприємства	 вводяться	
документи	“Расходный	кассовый	ордер”	(меню	Документы/Касса,	
рис.	19).	

Рис. 19.	Формування	електронної	та	друкованої	форми		
видаткового	касового	ордера

Зовнішній	вигляд	екранної	форми	документа	і	процес	його	запов-
нення	аналогічні	документу	“Приходный	кассовый	ордер”.	Для	роз-
глянутого	прикладу	слід	 створити	три	видаткові	ордери:	два	—	для	
видачі	зарплати	працівникам	(створюються	індивідуальні	видаткові	
касові	ордери	для	кожного)	і	один	—	для	оформлення	видачі	валют-
них	коштів	під	звіт.	Нумерація	ордерів	ведеться	за	кожною	касою	ок-
ремо.	При	натисканні	кнопки	Печать	формується	друкована	форма	
видаткового	касового	ордера	КО-2.	
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3.5.	 Журнал	реєстрації	прибуткових	і	видаткових		
касових	документів

Належним	 чином	 оформлені	 касові	 ордери	 повинні	 реєструва-
тися	 в	журналі	 реєстрації	 прибуткових	 і	 видаткових	касових	доку-
ментів	типової	форми	КО-3	(окремо	прибуткові	 і	окремо	видаткові	
документи).	У	журналі	зазначається	дата,	номер,	призначення	коштів	
і	сума	прибуткового	касового	ордера.	У	п.	3.11	Положення	№	72	спе-
ціально	зазначено,	що	реєстрацію	можна	здійснити	за	допомогою	тех-
нічних	засобів.	На	момент	підготовки	матеріалів	програма	не	містить	
форми	журналу	КО-3	реєстрації	касових	документів.	Тому	вести	його	
треба	вручну	або	з	використанням	інших	засобів.	Дещо	допомогти	в	
цьому	може	звіт	“Реєстр	документів”,	що	формується	після	натискан-
ня	кнопки	Реестр	у	журналі	документів.	

Після	реєстрації	в	журналі	прибуткові	 і	видаткові	касові	ордери	
передаються	касирові	для	приймання	або	видачі	готівкових	коштів.	

3.6.	 Касова	книга

Усі	надходження	і	видача	готівки	у	національній	валюті	облікову-
ються	в	Касовій	книзі	(типова	форма	КО-4).	Записи	в	Касовій	книзі	
мають	бути	зроблені	на	підставі	касових	документів	до	початку	на-
ступного	 робочого	 дня,	 а	 також	 містити	 всі	 реквізити,	 передбачені	
формою	Касової	книги.	Крім	автоматичної	нумерації,	потрібно	перед-
бачити	друкування	загальної	кількості	аркушів	на	останньому	аркуші	
Касової	книги	за	місяць	і	загальної	кількості	за	рік	—	на	останньому	
аркуші	в	році.	

Під	 час	 формування	 звіту	 потрібно	 задати	 період,	 за	 який	 має	
бути	створено	звіт	(якщо	задати	довільний	період,	звіт	формується	за	
кожний	касовий	день	цього	періоду	окремим	аркушем	Касової	книги,	
рис. 20).	

Якщо	під	час	формування	звіту	не	вибрати	каси,	звіт	буде	сфор-
мовано	за	всіма	касами	підприємства	в	національній	валюті.	Касир	
після	здійснення	необхідних	дій	з	приймання	грошей	до	каси	знахо-
дить	у	журналі	“Касса”	 потрібний	прибутковий	ордер	 і	проводить	
його	(ця	дія	відповідає	запису	до	касової	книги,	яку	касир	повинен	
зробити	в	разі	неавтоматизованого	обліку,	тобто	вручну).	

Ті	прибуткові	ордери,	за	якими	не	було	прийнято	готівку	до	кінця	
робочого	дня,	 так	 і	 залишаться	непроведеними.	Вони	будуть	відоб-
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Рис. 20.	Електронний	елемент	для	формування	аркушів	Касової	книги

ражені	в	журналі	реєстрації	прибуткових	і	видаткових	касових	доку-
ментів,	але	до	звіту	“Касова	книга”	потраплять	тільки	проведені	доку-
менти	(рис. 21).	Прибуткові	касові	документи,	за	якими	не	здійснено	
операцій,	 перекреслюються,	 погашаються	 написом	 “Анульовано”,	
передаються	до	бухгалтерії	 з	 іншими	документами,	підшиваються	 і	
зберігаються	протягом	36	місяців	 у	журналі	 анульованих	 докумен-
тів.	

Після	завершення	всіх	операцій	за	день	касир	друкує	форму	“Лист	
кассовой	 книги”	 у	 двох	 примірниках,	 перший	 з	 яких	 буде	 власне	
вкладним	 аркушем	 Касової	 книги	 (відповідає	 невідривній	 частині	
книги	при	ручному	обліку),	другий	—	“Звітом	касира”.	Правильність	
складання	звіту	зручно	перевіряти,	поки	друкована	форма	ще	перебу-
ває	в	електронному	вигляді.	Для	цього	у	звіті	передбачено	деталіза-
цію.	У	тому	місці,	де	покажчик	набуває	форми	“лупи”,	при	натисканні	
кнопки	ENTER	ви	побачите	операцію,	якій	вона	відповідає,	і	можете	
переглянути	і	відредагувати	операцію.	
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Рис. 21.	Друкований	фрагмент	аркуша	Касової	книги

Після	перевірки	правильності	складання	і	друку	цих	документів	
касир	 здає	 “Звіт	 касира”	 разом	 із	 прибутковими	 і	 видатковими	до-
кументами	до	бухгалтерії	 під	підпис	у	 вкладному	 аркуші,	 який	по-
вертається	касирові.	Згідно	з	положенням	№	72	необхідно	підшивати	
вкладні	аркуші	касової	книги	окремо	за	кожний	місяць	і	зшивати	їх	
за	рік	(або	за	потреби).	Також	потрібно	протягом	36	місяців	зберіга-
ти	Касову	книгу	в	архіві	підприємства	на	електронних	носіях.	Най-
імовірніше,	 зберігати	 треба	 не	 електронні	 копії	 самих	 друкованих	
форм,	а	базу	даних.	У	цьому	разі	доведеться	зберігати	всю	базу	даних	
(в	 “1С:Бухгалтерії”	 вона	 неподільна	 і	 не	можна	 виокремити	 тільки	
касову	книгу).	

3.7.	 Аналіз	інформації

При	роботі	з	програмою	рідко	формують	регістри,	що	відповіда-
ють	журналам-ордерам	і	відомостям,	але	оскільки	в	ст.	5	Положення	
№	72,	 присвяченій	 перевірці	 порядку	 ведення	 операцій	 з	 готівкою,	
згадується	 журнал-ордер	 №	1	 і	 відомість	 №	1,	 їх,	 очевидно,	 треба	
мати.	В	“1С:Бухгалтерії”	є	стандартний	звіт	“Журналордер	по	суб
конто”	 (меню	 Отчеты/Журналордер	 по	 субконто),	 який	 можна	
сформувати	за	субконто	Наши	денежные	счета,	вибравши	потрібну	



касу.	 Він	 дає	 змогу	формувати	 як	журнал-ордер	 (дебетові	 обороти	
рахунків	за	кредитом	субконто),	так	 і	відомість	(кредитові	обороти	
рахунків	за	дебетом	субконто),	і	сумістити	ці	звіти.	Візуально	зруч-
ніше,	 коли	вони	надруковані	 окремо.	Формувати	 такий	 звіт	можна	
за	місяць.	Якщо	вибрати	деталізацію	за	датами,	ви	отримаєте	форму	
самого	журналу	№	1	і	відомості	№	1,	а	в	разі	деталізації	за	операція-
ми	—	форму	з	деталізацією	за	кожним	документом	(із	 зазначенням	
змісту	операції).	Таким	чином,	ви	матимете	документи,	необхідні	для	
перевірки.	

Для	роботи	зручніше	користуватися	стандартним	звітом	“Аналіз	
рахунка	по	датах”.	Якщо	задано	довільний	період,	звіт	буде	сформо-
ваний	 за	 кожний	 касовий	 день.	Необхідні	 цифри	 деталізуються	 до	
операції.	Досить	 зручні	 також	 звіти	 “Аналіз	 рахунка	 за	 субконто”	 і	
“Оборотно-сальдова	відомість	за	рахунком”.	
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Розділ 4 

ОБлік ОпеРАЦій З іНОЗеМНОЮ ВАлЮтОЮ

4.1. Оцінка іноземної валюти у бухгалтерському обліку. 
4.2. Облік купівлі валюти. 
4.3. Відображення в обліку операцій при перерахуванні  

валюти постачальникові-нерезидентові. 
4.4.  Відображення в обліку сплати митних платежів. 

4.1.	 Оцінка	іноземної	валюти	у	бухгалтерському	обліку

Під	час	відображення	господарських	операцій	у	бухгалтерському	і	
податковому	обліку	оцінка	іноземної	валюти	здійснюється	за	різними	
правилами.	У	першому	випадку	ці	правила	визначаються	П(С)БО	21,	
у	другому	—	Законом	України	“Про	оподаткування	прибутку	підпри-
ємств”	(далі	—	Закон	“Про	прибуток”).	Щоб	урахувати	різні	вимоги	
цих	 нормативних	 актів,	 у	 програмі	 ведуться	 два	 паралельні	 обліки	
операцій	з	іноземною	валютою.	

Податковий	облік	балансової	вартості	валюти	ведеться	програмою	
на	 позабалансовому	 рахунку	ВЛ	 “Балансова	 вартість	 валюти”.	Для	
бухгалтерського	обліку	використовуються	рахунки	302	“Каса	в	іно-
земній	валюті”,	312	“Поточні	рахунки	в	іноземній	валюті”,	314	“Інші	
рахунки	в	іноземній	валюті”.	Аналітичний	облік	на	всіх	цих	рахунках	
в	обох	обліках	ведеться	в	розрізі	субконто	“Наши	денежные	счета”.	

Для	 відображення	 курсових	 різниць	 у	 бухгалтерському	 облі-
ку,	 відповідно	 до	 Інструкції	 №	291,	 використовуються	 рахунки	
714	“Дохід	від	операційної	курсової	різниці”,	744	“Дохід	від	неопе-
раційної	курсової	різниці”.	Відображення	у	бухгалтерському	обліку	
витрат,	пов’язаних	зі	зміною	вартості	валюти,	залежить	від	вибра-
ного	методу	обліку	витрат.	Якщо	використовуються	рахунки	тільки	
класу	9,	то	це	будуть	рахунки	945	“Втрати	від	операційної	курсової	
різниці”,	 974	“Втрати	 від	 неопераційних	 курсових	 різниць”.	 Якщо	
використовуються	рахунки	класу	8	(або	8	і	9),	курсові	різниці	треба	
відображати	на	рахунках	84	“Інші	операційні	витрати”	та	85	“Інші	
витрати”.	
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У	податковому	обліку	валові	доходи	від	перерахунку	балансової	
вартості	валюти	і	балансової	вартості	заборгованості	відображаються	
в	додатку	“Б”	до	декларації	(в	рядках	2.04	і	2.05),	валові	витрати	—	в	
додатку	“З”	(рядки	29.09	і	29.10).	Відповідні	значення	присвоєно	од-
нойменним	константам	(меню	Операции/Константы).	

Весь	процес	обліку	операцій	з	іноземною	валютою	у	програмі	ав-
томатизовано.	Ведення	обліку	розглянемо	на	прикладі	комплексної	
задачі	імпорту	матеріалів.	

Приклад.	ТзОВ	“Добро”	уклало	договір	на	придбання	тканин	для	
літньої	колекції.	Для	цього	09.03.20…	р.	було	куплено	600	USD	за	кур-
сом	5,35	грн/USD.

10.03.200_	р.	постачальнику	—	фірмі	“Linea Tessile”	було	перерахо-
вано	аванс	300	USD.	

20.03.20…	р.	здійснено	митне	оформлення	вантажу,	що	надійшов.	
Розіб’ємо	операцію	імпортування	товару	на	кілька	етапів:	
1.	 Купівля	валюти.	
2.	 Перерахування	авансу	у	валюті	нерезидентові,	сплата	митних	

платежів.	
Розглянемо	кожний	етап	детально,	зупиняючись	на	тому,	які	опе-

рації	відбуваються	в	податковому	та	в	бухгалтерському	обліку.	Ос-
кільки	курсові	різниці	у	програмі	розраховуються	автоматично,	перш	
ніж	 розпочати	 відображення	 операцій,	 треба	 пересвідчитися,	 що	 у	
програму	 введено	 курси	 валют	 за	 потрібні	 дати.	 Якщо	 пропущено	
один	або	кілька	днів,	документи	використовуватимуть	курс	на	попе-
редній	день	(рис.	22).	

Рис. 22.	Формування	історії	курсів	валют
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Крім	того,	у	програмі	має	бути	встановлено	режим	автоматичного	
виділення	 авансів:	 константа	 Выделять	 авансы	 (Операции/Конс
танты)	повинна	мати	значення	Да.	

4.2.	 Облік	купівлі	валюти

Під	час	купівлі	валюти	на	міжбанківському	валютному	ринку	слід	
відобразити	її	надходження	на	валютний	рахунок	підприємства	і	виз-
начити	її	вартість	окремо	в	бухгалтерському	і	окремо	в	податковому	
обліку.	

Бухгалтерський	облік	 Податковий	облік	

Рахунок	312	 Рахунок	ВЛ	

Оприбутковується	за	курсом	НБУ		
на	дату	зарахування	валюти	
(п.	5	П(С)БО	21)	

Оприбутковується	за	балансовою	вартіс-
тю,	визначеною	відповідно	до	п.	7.3		ст.	7	
Закону	“Про	прибуток”	

Нагадаємо:	у	податковому	обліку	балансовою	вартістю	купленої	
валюти	є	 сума	 гривень,	 сплачена	 (за	комерційним	курсом)	платни-
ком	податків	у	зв’язку	з	купівлею	валюти.	Крім	того,	треба	відобрази-
ти	суму	збору	до	Пенсійного	фонду	(1	%)	і	плату	за	послуги	банку.	У	
податковому	обліку	ці	суми	не	входять	до	балансової	вартості	валю-
ти,	але	включаються	до	валових	витрат.	

Етап 1.	09.03.2002	р.	на	МВРУ	було	куплено	600	USD	за	курсом	
5,35	грн/USD.	Для	цього	07.03.2002	р.	ТзОВ	“Добро”	перераховує	з	
основного	 розрахункового	 рахунка	 3300	 грн	 для	 купівлі	 600	USD.	
09.03.2002	р.	 куплена	 валюта	 зараховується	 на	 валютний	 рахунок	
підприємства.	При	цьому	витрачено:	

•	 3210	грн	—	на	придбання	600	USD	за	курсом	МВРУ	5,35	грн/	
USD;	

•	 32,10	грн	—	збір	до	ПФ	у	розмірі	1	%;	
•	 послуги	банку	—	20	грн;	
•	 комісійний	збір	МВРУ	—	19,90	грн;	
•	 залишок	коштів	—	18	грн.	
Перерахування	 коштів	 на	 купівлю	 валюти	 оформлюється	

07.03.20...	р.	 у	 звичайному	 порядку	 документом	 “Банковская	 вы
писка”	 за	основним	(гривневим)	рахунком	підприємства.	При	цьо-
му	дебетується	рахунок	333	“Грошові	кошти	в	дорозі	в	національній	
валюті”.	
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Куплена	валюта	оприбутковується	документом	“Покупка	валю
ты”	(Документы/Валютные	операции/Покупка	валюты).	На	рис.	23	
наведено	форму	документа.	Реквізити	на	закладці	“Основные”	міс-
тять	інформацію	про	розрахункові	рахунки,	суму	купленої	валюти,	її	
курс	і	суму	комісійної	винагороди	банку.	На	закладці	“Дополнитель
но”	зібрано	рахунки	витрат	і	види	витрат,	на	які	відносяться	витрати	
і	доходи,	що	виникають	під	час	операції.	

Рис. 23.	Формування	електронного	документа	при	купівлі	валюти

Сформовані	 документом	проведення	наведено	на	 рис.	 24.	Пер-
шим	проведенням	зараховано	валюту	за	курсом	НБУ	на	день	прид-
бання,	другим	—	відображено	вартість	валюти	в	податковому	обліку	
за	комерційним	курсом	(3210,00	=	5,35	⋅	600	USD).	Ця	сума	є	балан-
совою	вартістю	купленої	 валюти.	Кошти,	що	 залишилися	невико-
ристаними	під	час	купівлі	валюти,	зараховуються	назад	на	рахунок	
підприємства	і	будуть	враховані	під	час	отримання	виписки	з	цього	
рахунка.	
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Рис. 24. Сформовані	бухгалтерські	проведення	при	купівлі	валюти

4.3.	 Відображення	в	обліку	операцій	при	перерахуванні	
валюти	постачальниковінерезидентові	

Для	перерахування	валюти	постачальникові-нерезидентові	вико-
ристовується	документ	“Банковская	выписка”.	При	цьому	в	обліку	
операції	відображаються	відповідно	до	вимог,	наведених	у	таблиці.

Бухгалтерський	облік	 Податковий	облік	

1.	Кошти	списуються	з	валютного		
рахунка	за	курсом	НБУ	на	день	операції	
(п.	5	П(С)БО	21).	

2.	Здійснюється	переоцінка	валюти		
на	дату	операції	(п.	8	П(С)БО	21)		
на	цьому	рахунку	і	визначення	курсової	
різниці	

1.	Балансова	вартість	валюти	включається	
до	валових	витрат	(п.	7.3.2	ст.	7	Закону	
“Про	прибуток”).	

2.	Заборгованість	відображається	в	подат-
ковому	обліку	за	курсом	НБУ,	що	діяв	на	
дату	її	виникнення	(п.	7.3.3	ст.	7	Закону	
“Про	прибуток”)	

Етап 2.	Перерахування	 авансу	 у	 валюті	 нерезидентові,	 сплата	
митних	платежів.

10.03.20…	р.	постачальникові	—	фірмі	“Linea Tessile”	було	перера-
ховано	аванс	300	USD.	
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Під	час	ввезення	товарів	датою	отримання	права	на	податковий	
кредит	(підпункт	7.5.2	Закону	“Про	податок	на	додану	вартість”)	є	дата	
сплати	податку	на	додану	вартість	за	податковими	зобов’язаннями,	а	
не	“перша”	подія.	

Тому	 в	 документі-замовленні,	 за	 яким	 перераховуються	 кошти,	
слід	 зазначити	Вид	НДС	—	Без	 НДС.	 Податкові	 зобов’язання	 під	
час	ввезення	товару	виникають	на	дату	оформлення	ввізної	митної	
декларації	(пп.	7.3.6	Закону	“Про	прибуток”).	При	цьому	до	валових	
витрат	сума	авансу	постачальникові	відноситься	за	“першою”	подією	
(пп.	 11.2.1	 Закону	 “Про	 прибуток”).	 У	 полі	Д/Р	 треба	 встановити	
статтю	Ж-05	Придбання	товарів.	Чи	є	курсова	різниця,	що	виникає,	
операційною,	зазначається	в	табличній	частині	документа	в	полі	Опе
рационная/неоперационная	курсовая	разница.	

Проведення	сформованого	документа	показано	на	рис.	25.	Програ-
ма	автоматично	аналізує	поточні	підсумки	за	вибраним	контрагентом	
і	замовленням	та	визначає,	що	це	аванс,	тому	в	першому	проведен-
ні	на	суму	авансу	дебетується	рахунок	3771.	Сума	авансу	в	гривнях	
розраховується	 за	 поточним	 курсом,	 зазначеним	 у	 довіднику	 “Ва
люты”.	Другим	проведенням	балансова	вартість	валюти,	що	вибула,	
включається	до	валових	витрат.	Закон	 “Про	прибуток”	не	передба-
чає	конкретної	методики	визначення	балансової	вартості	при	вико-
ристанні	валюти.	У	програмі	балансова	вартість	валюти,	що	вибуває,	
розраховується	за	середнім	курсом.	

Рис. 25.	Формування	документа	“Банковская	выписка”
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Для	розрахунку	середнього	курсу	валюти	на	момент	проведення	
документа	скористаємося	стандартним	звітом	“Карточка	счета”	 за	
рахунком	ВЛ	 з	 відбором	 субконто	“Основной	USD”.	Сальдо	 у	 ва-
люті	і	гривнях	на	рахунку	утворилося	внаслідок	таких	операцій:	

2480 250 600
13483 02 1359 18 3210 0

2830− +
− +

=
, , ,

( )USD
15333,84	(								)

.

У	формулі	 виділена	 частина	 відображає	 надходження	 з	 каси	 на	
валютний	рахунок	і	видачу	валюти	в	касу.	Середній	курс	валюти	на	
рахунку	ВЛ	становить	15333,84	:	2830	=	5,4183.	Сума	валових	витрат	
становила	300	USD	⋅	5,4183	=	1625,50	грн.	

Третім	проведенням	валюта,	що	вибула,	списується	з	позабалан-
сового	 рахунка	 ВЛ;	 четвертим	—	 робиться	 автоматична	 переоцінка	
валютних	коштів	на	поточному	валютному	рахунку	на	дату	здійснен-
ня	операції	(оскільки,	згідно	з	п.	8	П(С)БО	21,	це	потрібно	робити	під	
час	кожної	операції,	що	стосується	монетарних	статей).	

Рахунки,	на	які	буде	віднесено	курсову	різницю,	залежать	від	зна-
чення	 константи	Использовать	 счета	 расходов.	 Якщо	 використо-
вується	8-й	або	8-й	і	9-й	класи	рахунків,	як	у	розглянутих	прикладах,	
операційна	курсова	різниця	відображається	на	рахунку	84	“Інші	опе-
раційні	витрати”.	У	разі	використання	тільки	9-го	класу	буде	вико-
ристано	рахунок	945	“Втрати	від	операційної	курсової	різниці”.	

4.4.	 Відображення	в	обліку	сплати	митних	платежів

Під	час	митного	оформлення	вантажу	слід	сплатити	ввізний	мит-
ний	 збір,	 митний	 збір	 і	 ПДВ.	Порядок	 і	 терміни	 сплати	ПДВ	 (без	
використання	вексельної	форми),	ввізного	митного	збору	та	митних	
зборів	аналогічні.	Ці	платежі	мають	бути	перераховані	на	депозитний	
рахунок	митного	органу	на	момент	митного	оформлення.	

18.03.20…	р.	ТзОВ	“Добро”	в	рахунок	сплати	митного	збору,	ввіз-
ного	митного	збору	(5	%)	і	ПДВ	перераховує	800	грн	на	депозитний	
рахунок	митного	органу.	

Оформляється	цей	платіж	документом	“Платежное	поручение”	
і	відображається	в	обліку	документом	“Банковская	выписка”.	При	
цьому	дебетується	рахунок	3771	“Розрахунки	з	іншими	дебіторами”.	

Аналітичний	облік	на	цьому	рахунку	ведеться	за	контрагентами,	
але	без	урахування	замовлень.	Оскільки	це	оплата	податків	і	зборів,	
у	полі	Вид	НДС	вибирають	значення	Без	НДС.	У	полі	Д/Р	 зазна-

грн
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чається	0.	Суми	митних	платежів	будуть	віднесені	до	валових	витрат	
документом	“Приходная	накладная”	в	режимі	импорт,	тобто	під	час	
оформлення	вантажномитної	декларації	(ВМД).	Тоді	ж	буде	відоб-
ражений	і	податковий	кредит	з	ПДВ.	

тестові завдання

1. Зазначте, чи можна в довідник валют як одну з валют 
включати гривню: 

а)	 можна,	якщо	гривня	не	є	базовою	валютою	обліку;
б)	не	можна	за	жодних	умов;
в)	можна	без	будь-яких	обмежень;
г)	 можна	лише	за	умови,	що	гривня	є	базовою	валютою	обліку.	

2. Факт наявності у проведенні значень найменування валю
ти, курсу валюти і суми валюти свідчить про таке: 

а)	 принаймні	один	з	кореспондуючих	рахунків	проведення	є	ва-
лютним;

б)	обидва	кореспондуючі	рахунки	проведення	є	валютними;
в)	план	рахунків,	що	використовується,	є	валютним;
г)	 у	роздільному	обліку	зазначено	ознаку	ведення	валютного	об-

ліку.	

3. Зазначте, переоцінку яких рахунків допускається викону
вати за допомогою документа типової конфігурації “Переоценка 
валюты”: 

а)	 тільки	валютних	рахунків,	без	субрахунків	і	без	субконто;
б)	тільки	валютних	рахунків	і	субрахунків	без	субконто;	
г)	 тільки	 валютних	 рахунків	 і	 субрахунків,	 на	 яких	 ведеться	

аналітичний	облік	у	розрізі	принаймні	одного	виду	субконто;
д)	будь-яких	валютних	рахунків;
е)	 будь-яких	рахунків.	
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Розділ 5

АВтОМАтИЗАЦія ОБліку ОсНОВНИх ЗАсОБіВ

5.1. Загальні положення обліку основних засобів. 
5.2. Облік надходження основних засобів.
5.3. Облік введення в експлуатацію основних засобів.
5.4. Амортизація необоротних активів та відображення  

її результатів в обліку.
5.5. Облік вибуття основних засобів.

5.1.	 Загальні	положення	обліку	основних	засобів	

Проблема	 автоматизації	 облікової	 роботи	 на	 підприємстві	 тісно	
пов’язана	 з	 формуванням	 інформації	 для	 визначення	 глобальних	 і	
локальних	напрямів	 діяльності	 підприємства,	 розробки	пропозицій	
щодо	встановлення	відхилень	і	коригування	роботи,	прогнозування	
вибраної	політики	підприємства.

Методичні	 принципи	формування	 в	 бухгалтерському	 обліку	 ін-
формації	 про	 основні	 засоби	 визначено	Положенням	 (стандартом)	
бухгалтерського	обліку	7	“Основні	засоби”	(наказ	Мінфіну	України	
від	27.04.2000	№	92).	Правила	ведення	податкового	обліку	основних	
фондів	регламентуються	Законом	України	“Про	оподаткування	при-
бутку	підприємств”	від	22.05.97	№	283/97	ВР	зі	змінами	і	доповнен-
нями.

До	 складу	 необоротних	 активів	 (НА)	 належать	 основні	 засоби	
(ОЗ),	інші	необоротні	матеріальні	активи	(ІНМА),	нематеріальні	ак-
тиви,	довгострокові	фінансові	 інвестиції,	капітальні	 інвестиції,	дов-
гострокова	дебіторська	заборгованість,	відстрочені	податкові	активи,	
негативний	гудвіл.

В	умовах	функціонування	автоматизованої	інформаційної	систе-
ми	обліку	на	автоматизованому	робочому	місці	бухгалтера	(АРМБ)	з	
обліку	НА	вирішуються	такі	завдання:

•	 облік	наявності	та	руху	ОЗ,	НМА	на	місцях	зберігання	або	ек-
сплуатації;
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•	 облік	надлишків	і	нестач	ОЗ	та	НМА;
•	 облік	амортизаційних	відрахувань;
•	 облік	переоцінки	ОЗ;
•	 облік	НМА;
•	 облік	капітальних	інвестицій;
•	 	облік	ІНМА.
Автоматизоване	вирішення	завдань	з	обліку	необоротних	активів	

на	АРМБ	базується	на	 створенні	 і	 веденні	 інформаційної	 бази	про	
наявність	 основних	 засобів,	 яка	 сформована	 на	 основі	 інвентарної	
картотеки.

Призначення	АРМБ	з	обліку	необоротних	активів	полягає	у	вико-
нанні	таких	системних	обліково-контрольних	операцій:

•	 автоматизація	документування	первинної	інформації;	
•	 оперативне	управління,	контроль	за	наявністю	і	рухом	основ-

них	 засобів,	 нематеріальних	 активів,	 інших	 необоротних	 ма-
теріальних	активів	та	інших	необоротних	активів;

•	 нарахування	 амортизації	 та	 виведення	необхідної	 інформації	
на	принтер	або	екран	дисплея	на	запит	користувача.

Для	 обробки	 інформації	 з	 обліку	 необоротних	 активів	 доцільно	
створювати	дво-	або	трирівневу	систему	АРМБ.

Технологічний	 процес	 обробки	 інформації	 складається	 з	 таких	
етапів:

•	 створення	нормативно-довідкової	інформації	на	момент	впро-
вадження;

•	 підготовка	первинної	інформації;
•	 створення	інвентарної	картотеки	на	момент	впровадження;
•	 розрахунок	амортизації;
•	 виконання	розрахунків	на	АРМБ	і	введення	 інформації	в	 ін-

формаційну	базу;
•	 формування	 інформації	для	подальшого	використання	та	пе-

резапис	її	в	суміжні	АРМБ;
•	 здійснення	контролю	й	аналізу	результатної	інформації;
•	 прийняття	управлінських	рішень	за	наявною	інформацією.
Управління	роботою	АРМБ	з	обліку	необоротних	активів	і	вибір	

функції	здійснюються	автономно	в	діалоговому	режимі	через	голов-
ний	модуль	з	використанням	трьох	рівнів	управління	системою.

Інформаційний	взаємозв’язок	АРМ	бухгалтера	 залежить	від	 ор-
ганізації	 обліку	 основних	 засобів,	 територіального	 розташування	
АРМБ,	потужності	технічних	засобів	та	інформаційних	потоків.
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Початком	роботи	є	формування,	коригування	нормативно-довід-
кової	інформації,	яка	складається	з	таких	елементів:

•	 довідник	фірм;
•	 довідник	“Підрозділи”;
•	 довідник	 “Працівники”	 з	 визначенням	 матеріально	 відпові-

дальних	осіб	(МВО);
•	 довідник	господарських	операцій;
•	 довідник	“Проведення	господарських	операцій”;
•	 довідник	“План	рахунків	бухгалтерського	обліку”;
•	 довідник	“Майно”	(ОЗ,	НМА,	МШП	(необоротні	активи));
•	 довідник	“Напрямки	діяльності”.
Після	формування	нормативно-довідкової	інформації	формуєть-

ся	інвентарна	картотека	основних	засобів,	нематеріальних	активів	та	
інших	необоротних	активів	шляхом	введення	початкових	 залишків	
за	 допомогою	 документів	 “Акт	 приймання-передачі/дооцінки	 ОЗ,	
НМА,	ІНМА”	та	“Акт	введення	в	експлуатацію	ОЗ,	НМА,	ІНМА”	або	
документа	“Акт	введення	залишків	майна”.

Програмне	 забезпечення	 ведення	 та	 обробки	первинного	 обліку	
містить	набір	формалізованих	процедур,	що	забезпечують:

•	 введення	даних	згідно	зі	структурою	первинного	документа;
•	 контроль	 реквізитів,	 що	 вводяться,	 на	 основі	 прийнятих	 ме-

тодів;
•	 контроль	машинного	документа;
•	 коригування	даних	первинного	обліку;
•	 алгоритмічну	обробку	показників	первинного	обліку;
•	 організацію	хронологічної	бази	даних;
•	 виведення	на	екран,	роздрук	даних	первинного	обліку,	введе-

них	в	обробку.
На	АРМБ	з	обліку	необоротних	активів	інформаційне	забезпечен-

ня	створюється	у	вигляді	локальної	бази.
Після	 введення	 нормативно-довідкової,	 первинної	 інформації	

розраховується	і	відображається	вихідна	інформація.
Для	 аналітичного	 обліку	 необоротних	 активів	 автоматизованим	

шляхом	ведеться	 інвентарна	картка.	Для	ведення	 інвентарної	карт-
ки	використовується	довідник	“Майно”	(або	“ОЗ,	НМА,	ІНМА”),	в	
якому	відображаються	всі	необхідні	дані	для	управління	та	обліку	да-
них.	Бухгалтер	на	основі	картки	має	можливість	проаналізувати	стан	
основних	засобів,	термін	служби,	суми	нарахованого	зносу,	терміни	і	
суми	переоцінки	основних	засобів,	правильність	застосування	відсо-



58

тків	амортизаційних	відрахувань	і	методів	нарахування	амортизації,	
а	також	правильність	нарахування	і	віднесення	на	рахунки	виробни-
чої	діяльності	амортизаційних	відрахувань.

Для	переоцінки,	тобто	зміни	балансової	вартості	або	накопичено-
го	зносу	основних	засобів	і	нематеріальних	активів,	використовуєть-
ся	документ	 “Індексація”	 з	журналу	документів	 “Майно”	 (або	 “ОЗ,	
НМА,	 ІНМА”).	 Для	 здійснення	 переоцінки	 вводяться	 коефіцієнти	
переоцінки	за	кожним	інвентарним	номером,	після	чого	здійснюєть-
ся	розрахунок,	але	потрібно	мати	на	увазі,	що	за	необхідності	зміни	
залишкової	вартості	потрібно	змінювати	або	балансову	вартість,	або	
знос.	У	результаті	використання	цього	документа	здійснюється	пере-
оцінка	балансової	вартості	ОЗ,	НМА	і	їх	зносу.	Документ	має	дві	дру-
ковані	форми:	“Індексація	балансової	вартості”	та	“Індексація	зносу”.	
Дані	про	переоцінку	формуються	в	інвентарній	картці.	Важливе	зна-
чення	має	перевірка	правильності	і	повноти	здійсненої	переоцінки	ос-
новних	засобів.	З	цією	метою	бухгалтер	переглядає	картку	і	перевіряє	
правильність	застосування	встановлених	коефіцієнтів	переоцінки,	а	
також	формування	 нової	 вартості	 основних	 засобів	 і	 нарахованого	
зносу.	Водночас	він	дістає	можливість	одержати	необхідні	дані	за	та-
кими	параметрами:	за	датою	введення	основних	засобів,	інвентарним	
номером,	інвентарною	карткою,	видом	основних	засобів,	групою	ос-
новних	засобів,	датою	переоцінки,	вартістю	основних	засобів,	балан-
совим	рахунком,	сумою	зносу	основних	засобів.

На	основі	первинних	даних	 і	нормативно-довідкової	 інформації,	
введених	 в	 інформаційну	 систему,	 відображається	 інформація	 про	
наявність	 і	 рух	 НА	 за	 підрозділами,	 матеріально	 відповідальними	
особами,	 напрямами,	 видами	 діяльності	 і	 на	 підприємстві	 загалом.	
З	цією	метою	формується	“Оборотна	відомість	по	рахунках	ОЗ,	НМА,	
ІНМА”,	“Оборотна	відомість	руху	ОЗ,	НМА,	ІНМА”,	“Залишки	ОЗ,	
НМА,	ІНМА”,	“Відомість	амортизаційних	нарахувань”,	“Картка	ОЗ,	
НМА,	ІНМА”,	“Обчислення	амортизаційних	нарахувань”,	“Вибуття	
ОЗ,	НМА,	 ІНМА”,	 “Інвентаризаційна	 відомість	ОЗ,	НМА,	 ІНМА”.	
Для	проведення	аудиту	ці	відомості	можна	одержати	в	режимі	запиту	
за	зазначеними	вище	групами.

Для	нарахування	 і	розподілу	амортизаційних	відрахувань	за	ра-
хунками	бухгалтерського	обліку	формують	“Відомість	амортизацій-
них	 нарахувань”	 та	 “Обчислення	 амортизаційних	 нарахувань”.	 На	
основі	“Відомості	амортизаційних	нарахувань”	бухгалтер	здійснює	за	
необхідний	період	 аналіз	 і	 контроль	правильності	формування	 сум	
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нарахованої	амортизації.	За	допомогою	відомості	“Обчислення	амор-
тизаційних	нарахувань”	бухгалтер	здійснює	контроль	за	сумами	на-
рахованого	зносу	та	перерахуванням	податку	до	бюджету.

“Оборотна	відомість	за	рахунками	ОЗ,	НМА,	ІНМА”	призначена	
для	відображення	кількісного	та	вартісного	вираження	руху,	тобто	за-
лишків	на	початок	та	кінець	звітного	періоду,	а	також	оприбуткуван-
ня	та	вибуття	інвентарних	об’єктів	за	одним	із	рахунків	НА	—	“Капі-
тальні	інвестиції”,	“Знос	НА”	та	“ОЗ”,	“НМА”,	“ІНМА”.	За	допомогою	
цієї	 відомості	 бухгалтер	 перевіряє	 правильність	 ведення	 кількісно-
го	 аналітичного	 та	 бухгалтерського	 синтетичного	 обліку.	 Знайдені	
розбіжності	в	результатах	цієї	відомості	та	бухгалтерської	відомості	
“Оборотно-сальдова	 відомість	 за	 рахунком”	 свідчать	 про	 існування	
помилок	у	документальному	оформленні	господарських	операцій.

“Оборотна	відомість	руху	ОЗ,	НМА,	ІНМА”	призначена	для	відоб-
раження	кількісного	руху	інвентарних	об’єктів,	але	не	за	рахунком,	а	
саме	за	інвентарними	об’єктами	в	їх	балансовій,	або	залишковій,	вар-
тості.

“Інвентаризаційна	 відомість	 ОЗ,	 НМА,	 ІНМА”	 призначена	 для	
здійснення	інвентаризації	об’єктів	на	підприємстві.

Для	контролю	за	правильністю	і	повнотою	нарахування	податку	
на	додану	вартість	на	придбані	і	реалізовані	основні	засоби	на	запит	
бухгалтера	формується	 довідкова	 інформація	 про	 суми	 податку	 на	
додану	вартість	у	розрізі	інвентарних	об’єктів.

Відомість	“Картка	ОЗ,	НМА,	ІНМА”	призначена	для	відображен-
ня	повної	інформації	про	кількісний	і	сумарний	рух	за	вибраним	ін-
вентарним	об’єктом	за	певний	період	у	балансовій	і	залишковій	вар-
тості	за	рахунком	“Капітальні	інвестиції”	та	рахунками	“ОЗ”,	“НМА”,	
“ІНМА”	в	експлуатації.

На	 основі	 цих	 відомостей	 бухгалтер	 аналізує	 і	 виявляє	 непра-
вильно	 введені	 дані,	 а	 також	 несвоєчасність	 відображення	 записів	
у	 бухгалтерському	 обліку.	З	 використанням	довідника	 допустимої	
кореспонденції	 рахунків	 здійснюється	 контроль	 за	 правильністю	
відображення	в	бухгалтерському	обліку	проведених	господарських	
операцій.	У	разі	виявлення	неправильно	проведених	господарських	
операцій	формується	довідкова	інформація	за	проведеними	бухгал-
терськими	записами	з	відображенням	правильного	бухгалтерського	
проведення.

Комплексний	підхід	до	обліку,	контролю,	аналізу,	аудиту	та	управ-
ління	 основними	 засобами	 дає	можливість	 оперативно	 одержувати	
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всі	необхідні	дані	за	визначений	період	і	значно	підвищує	рівень	уп-
равління	фінансово-господарською	діяльністю	підприємства.

Бухгалтерський	облік	операцій	з	основними	засобами	здійснюєть-
ся	за	окремими	об’єктами	із	застосуванням	типових	форм	первинного	
обліку,	затверджених	наказом	Міністерства	статистики	України	від	
29.12.95,	 а	 також	 спеціальних	 розрахунків	 бухгалтерії	 (розрахунок	
нарахування	амортизації).	В	системі	“1С:Бухгалтерія”	кожен	етап	об-
ліку	основних	засобів	 супроводжується	створенням	окремого	елек-
тронного	 документа,	 який	 є	 засобом	 внесення	 первинної	 облікової	
інформації	у	програму	і	автоматичного	формування	бухгалтерського	
проведення	 відповідної	 господарської	 операції.	 Кожен	 з	 електрон-
них	 документів	 обліку	 операцій	 з	 основними	 засобами	 у	 програмі	
відповідає	певній	типовій	формі	первинного	бухгалтерського	обліку	
(табл.	7).

Отже,	 заповнення	 одного	 з	 перелічених	 у	 табл.	 7	 електронних	
документів	програми	“1С:Бухгалтерія”	дає	можливість	здійснювати	
роздільне	 ведення	 бухгалтерського	 і	 податкового	 обліку	 основних	
засобів.	Однак	потрібно	пам’ятати,	що	досягнення	такого	результату	
неможливе	без	правильного	і	повного	заповнення	довідника	програ-
ми	“Необоротні	активи”,	в	якому	доцільно	організувати	багаторівне-
вий,	аналітичний	облік,	що	дасть	змогу	ефективніше	використовува-
ти	можливості	програми.	На	першому	рівні	довідника	пропонується	
створити	дві	групи:

•	 основні	засоби;
•	 нематеріальні	активи.
На	другому	рівні	окремі	групи	доцільно	створити	відповідно	до	

класифікації	 основних	 засобів	 і	 нематеріальних	 активів	 у	 бухгал-
терському	 обліку	 (стандарт	 7,	 п.	 5.1,	 5.2).	 Тільки	 в	 ці	 групи	мож-
на	 вносити	 аналітичні	 дані	 за	 об’єктами	 основних	 засобів	 і	 нема-
теріальних	 активів.	 Якщо	 на	 підприємстві	 експлуатується	 велика	
кількість	об’єктів	основних	засобів	різних	видів	 і	призначення,	 то	
можливе	створення	наступних	рівнів	довідника	залежно	від	потреб	
споживача.

Внесення	аналітичної	інформації	в	довідник	здійснюється	за	до-
помогою	 спеціального	 електронного	 документа	 “Основні	 засоби.”	
Документ	містить	дві	закладки:

•	 основні;
•	 додаткові.
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Таблиця 7 
Відповідність	електронних	документів	обліку	операцій		

з	основними	засобами	програми	“	1С:Бухгалтерія”	типовим	формам		
первинного	бухгалтерського	обліку

Типова	форма	первинного		
бухгалтерського	обліку

Електронний	документ	системи		
“1С:Бухгалтерія”

Назва		
документа

Призначення	 Назва		
документа

Призначення	

1 2 3 4

ОЗ-1	“Акт		
приймання-	
передачі	основ-
них	засобів”

Оформлення	
операції	введен-
ня	в	експлуа-
тацію	окремих	
об’єктів,	пере-
дача	об’єкта	за	
плату,	без	плати	
і	за	договором	
оренди

“Введення	в	
експлуатацію”

Введення	в	експлуатацію		
окремих	об’єктів	у	результаті	
придбання	за	плату,	внесків		
до	статутного	фонду,	отриманих	
безплатно.
Відображення	здійсненої	опера-
ції	в	бухгалтерському	і	податко-
вому	обліку.
Накопичення	інформації	для	
аналізу	і	формування	бухгал-
терської	і	податкової	звітності

ОЗ-2	“Акт		
прийман-
ня-здавання	
відремонтова-
них,	реконст-
руйованих	і	
модернізова-
них	об’єктів”

Оформлення		
витрат,	пов’яза-
них	з	поліпшен-
ням	об’єкта,		
що	веде	до	збіль-
шення	майбут-
ніх	економічних
вигод

“Модернізація	
необоротних	
активів”

Оформлення	витрат,	пов’язаних	
з	поліпшенням	об’єкта,	що	веде	
до	збільшення	майбутніх	еконо-
мічних	вигод.
Відображення	зазнаних	витрат	у	
бухгалтерському	і	податковому	
обліку.
Накопичення	інформації	для	
аналізу	і	формування	бухгал-
терської	і	податкової	звітності

ОЗ-3	“Акт	на	
списання		
основних		
засобів”

Оформлення	
ліквідації		
об’єкта	(крім	
автотранспорту)	
внаслідок	пов-
ного	їх	зносу,	
ветхості,	аварій-
ного	стану		
тощо

“Ліквідація	
необоротних	
активів”

Оформлення	операцій	з	вибуття	
основних	засобів	у	зв’язку		
з	моральним	і	фізичним	зносом,		
а	також	при	їх	реалізації.
Відображення	здійсненої		
операції	в	бухгалтерському		
і	податкового	обліку.
Накопичення	інформації	для	
аналізу	і	формування	бухгал-
терської	і	податкової	звітності

ОЗ-6	“Інвен-
тарна	картка	
обліку	основ-
них	засобів”

Аналітичний	
облік	об’єктів		
основних	засобів

Електронний		
документ	“Ос-
новні	засоби”	
довідника	“Не-
оборотні	активи”

Збереження	аналітичної		
інформації	про	об’єкт		
для	потреб	бухгалтерського		
та	податкового	обліку
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Закінчення табл. 7

1 2 3 4

Розрахунок	
бухгалтерії	
“Нарахування	
амортизації	в	
бухгалтерсько-
му	обліку”;
Розрахунок	
бухгалтерії	
“Нарахування	
амортизації	в	
податковому	
обліку”

Нарахування	
амортизації	ос-
новних	засобів	
методами,	що	
передбачені	в		
п.	26	П(С)БО	7		
і	в	наказі	про	
облікову	політи-
ку	підприємства,	
нарахування	
амортизації	
основних	фон-
дів	відповідно	
до	ст.	8	Закону	
України	“Про	
оподаткування	
прибутку	під-
приємств”

“Нарахування	
зносу”

Нарахування	амортизації		
основних	засобів	методами,	що	
передбачені	в	п.	26	П(С)БО	7		
і	в	наказі	про	облікову		
політику	підприємства.	
Нарахування	амортизації	основ-
них	фондів	відповідно	до	ст.	8	
Закону	України	“Про	оподатку-
вання	прибутку	підприємств”.
Відображення	здійсненої	опера-
ції	в	бухгалтерському	і	податко-
вого	обліку.
Накопичення	інформації	для	
аналізу	і	формування	бухгал-
терської	та	податкової	звітності

У	діалогове	вікно	закладки	“основні”	вносяться	основні	реквізити	
об’єкта,	які	використовуватимуться	для	його	ідентифікації	та	веден-
ня	первинного	бухгалтерського	обліку	(повна	назва	об’єкта,	його	ін-
вентарний	номер,	код,	первісна	вартість	тощо).

Діалогове	 вікно	 закладки	 “додаткові”	містить	 опцію	 “Виробничі	
(підлягає	амортизації	в	податковому	обліку)”,	включення	якої	перед-
бачає,	що	вартість	об’єкта	буде	віднесено	на	збільшення	балансової	
вартості	 відповідної	 групи	 основних	фондів	 у	 податковому	 обліку,	
яка	вибирається	на	закладці	“Податковий	облік”.

Крім	того,	у	вікні	закладки	“Додаткові”	передбачається	заповнення	
необхідних	даних	для	ведення	бухгалтерського	обліку.	Тут	вноситься	
інформація	про	рахунок	витрат,	у	дебет	якого	буде	відноситися	сума	
нарахованого	 зносу;	 вид	 затрат	—	для	 віднесення	 суми	нарахованої	
амортизації	на	відповідну	статтю	калькуляції	собівартості	продукції;	
метод	 нарахування	 зносу,	 ліквідаційна	 вартість	 об’єкта	 і	 строк	 ко-
рисного	використання,	які	 використовуватимуться	у	процесі	 здійс-
нення	розрахунку	амортизації.

Введення	в	експлуатацію	об’єктів	виконується	в	програмі	за	до-
помогою	документа	“Введення	в	експлуатацію”,	куди	вносяться	дані	
про	 місце	 експлуатації	 об’єкта,	 матеріально	 відповідальну	 особу	
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тощо.	На	основі	такого	документа	можна	створити	типовий	документ		
ОЗ-1	“Акт	приймання-передачі	основних	засобів”.

Для	відображення	в	обліку	операцій	з	ремонту	і	модернізації	ос-
новних	засобів	у	програмі	створюється	документ	“Модернізація	не-
оборотних	 активів”.	 Якщо	 в	 довіднику	 в	 параметрах	 відповідного	
аналітичного	 об’єкта	 включено	 опцію	 “Виробничі”,	 то	 в	 документі	
відкривається	 група	 реквізитів	 “Зміна	 балансової	 вартості”,	 куди	
вносяться	(або	редагуються)	дані	про	суму	витрат	на	модернізацію	
об’єкта,	яку	буде	віднесено	на	валові	витрати	звітного	періоду	в	по-
датковому	обліку	(в	межах	5	%	сукупної	авансової	вартості	відповід-
ної	групи	основних	фондів),	і	суму	таких	витрат,	яку	буде	віднесено	
на	збільшення	балансової	вартості	відповідної	групи	в	податковому	
обліку.	Створений	документ	дає	змогу	оформити	на	паперовому	носії	
типовий	документ	ОЗ-2	“Акт	приймання-здавання	відремонтованих,	
реконструйованих	і	модернізованих	об’єктів”.

Інформація	про	списання	і	реалізацію	основних	засобів	вносить-
ся	 в	 програму	 за	 допомогою	 документа	 “Ліквідація	 необоротних	
активів”.	 При	 створенні	 документа	 потрібно	 насамперед	 зазначити	
причину	 вибуття	 об’єкта:	 списання	 чи	 реалізація.	 Якщо	 включено	
режим	“Списання”,	то	в	табличній	частині	документа	для	потреб	ві-
дображення	даних	у	бухгалтерському	обліку	будуть	внесені	суми	по-
чаткової	вартості	нарахованого	зносу.	В	податковому	обліку	операція	
списання	відображатиметься	за	першою	групою	у	відповідній	сумі,	а	
за	другою	і	третьою	групами	—	тільки	за	кількістю,	згідно	з	вимогами	
чинного	 законодавства.	При	 включенні	 режиму	 “Реалізація”	 в	 таб-
личній	частині	документа	відкриваються	для	 заповнення	додаткові	
графи:

•	 “Ціна	без	ПДВ”;
•	 “Сума	без	ПДВ”;
•	 “Сума	з	ПДВ”.
На	 основі	 введених	 у	 графі	 даних	програма	після	проведення	

документа	 сформує	 відповідні	 проведення	 за	 рахунками	 бухгал-
терського	 обліку	 і	 відобразить	 здійснену	 операцію	 відповідними	
сумами	в	складі	валових	доходів	або	валових	витрат	у	податково-
му	обліку.	Крім	того,	створений	документ	дає	можливість	оформи-
ти	 і	вивести	на	паперовий	носій	типовий	документ	ОЗ-3	“Акт	на	
списання	 основних	 засобів”,	 накладну	 на	 реалізацію	 і	 податкову	
накладну.
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Нарахування	амортизації	у	програмі	здійснюється	за	допомогою	
електронного	документа	“Нарахування	зносу”,	який	має	два	варіанти	
заповнення:

•	 “Розрахувати	амортизацію	в	податковому	обліку”;
•	 “Розрахувати	амортизацію	в	бухгалтерському	обліку”.	
При	нарахуванні	амортизації	використовуються	реквізити	елект-

ронного	документа	“Основні	засоби”	довідника	“Необоротні	активи”.	
Вибравши	перший	варіант,	необхідно	ввести	в	діалогове	вікно	доку-
мента	розмір	понижувального	коефіцієнта	і	період	(квартал),	за	який	
нараховується	амортизація.	Для	нарахування	амортизації	 в	бухгал-
терському	обліку	необхідно	проконтролювати	правильність	відобра-
ження	в	документі	відповідного	періоду	(звітний	місяць).	Проведен-
ня	виконаних	розрахунків	за	рахунками	бухгалтерського	обліку	або	
у	відповідні	регістри	податкового	обліку	здійснюється	натисканням	
кнопки	Провести.	 В	 роздрукованому	 варіанті	 створені	 документи	
можна	отримати	як	 “Відомість	нарахування	 амортизації”	—	бухгал-
терський	або	податковий	облік	відповідно.	

Введена	у	програму	інформація	про	рух	основних	засобів	і	зміну	їх	
вартості	відображатиметься	на	відповідних	рахунках	(субрахунках)	
бухгалтерського	 обліку	 основного	 плану	 рахунків.	 Для	 потреб	 по-
даткового	обліку	в	основному	плані	рахунків	передбачено	спеціальні	
позабалансові	рахунки	відповідно	до	класифікації	основних	фондів	у	
податковому	обліку:

•	 ОЗ-1	—	Основні	засоби,	група	1	(податковий	облік);
•	 ОЗ-2	—	Основні	засоби,	група	2	(податковий	облік);
•	 ОЗ-3	—	Основні	засоби,	група	3	(податковий	облік);	
•	 ОЗ-4	—	Основні	засоби,	група	4	(податковий	облік).
Для	отримання	аналітичних	і	підсумкових	даних,	а	також	форму-

вання	фінансової	і	податкової	звітності	на	основі	введеної	інформації	
використовують	стандартні	і	регламентовані	звіти,	які	можна	сфор-
мувати,	звернувшись	до	головного	меню	“Звіти”.

5.2.	 Облік	надходження	основних	засобів	

Відповідно	до	Інструкції	№	291	у	конфігурації	витрати	підприємс-
тва	на	придбання	або	створення	необоротних	активів	враховуються	
за	дебетом	рахунка	15	“Капітальні	інвестиції”.	Аналітичний	облік	на	
цьому	рахунку	ведеться	в	розрізі	інвестицій.	Рахунки,	що	використо-
вуються	при	обліку	необоротних	активів,	наведено	у	фрагменті	плану	
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рахунків	на	рис.	26.	При	передачі	необоротних	активів	в	експлуата-
цію	 витрати	 списуються	 з	 кредиту	 рахунка	 15	 у	 дебет	 відповідних	
субрахунків	рахунків	10,	11,	12,	аналітичний	облік	на	яких	ведеться	
в	розрізі	субконто	“Необоротні	активи”	і	“Місця	зберігання”.	У	кон-
фігурації	 порядок	 обліку	 необоротних	 активів	 регламентований	
П(С)БО	7	“Основні	засоби”	і	П(С)БО	8	“Нематеріальні	активи”.	

Рис. 26. Рахунки	бухгалтерського	обліку	для	накопичення	інформації		
про	необоротні	активи

Податковий	облік	основних	фондів	і	нематеріальних	активів	у	ти-
повій	конфігурації	“1С:Бухгалтерія	для	України”	ведеться	відповідно	
до	вимог	Закону	України	“Про	оподаткування	прибутку	підприємств”	
(за	правилами,	визначеними	у	ст.	8).	Облік	у	програмі	організовано	
на	позабалансових	рахунках,	наведених	на	рис.	27.	Для	нематеріаль-
них	активів	та	основних	фондів	першої	групи	облік	ведеться	в	розрізі	
субконто	“Нематеріальні	активи”.	

Рис. 27. Рахунки,	передбачені	для	відображення	інформації		
про	необоротні	активи	в	податковому	обліку

Таким	чином,	у	програмі	ведуться	два	незалежні	обліки	одних	 і	
тих	самих	об’єктів	—	на	різних	рахунках	і	за	різними	правилами.	

Облік	необоротних	активів	ведеться	за	кожним	інвентарним	об’єк-
том.	Для	організації	аналітичного	обліку	необоротних	активів	вико-
ристовується	субконто	виду	“Необоротні	активи”,	якому	відповідає	
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однойменний	довідник.	Його	можна	викликати	з	меню	Справочни
ки/Необоротные	активы	головного	меню	програми.	Цей	довідник	—	
трирівневий:	на	першому	рівні	нематеріальні	активи	поділяються	за	
видами,	на	другому	—	основні	засоби	і	нематеріальні	активи	поділя-
ються	на	виробничі	і	невиробничі.	Щоб	внести	новий	елемент	довід-
ника,	треба	розкрити	потрібну	групу	 і	натиснути	клавішу	INSERT,	
з’явиться	картка	елемента.	На	рис.	28	наведено	обидві	закладки,	за-
повнені	для	швейної	машини	“PFAFF	сточувальна”.	

Рис. 28. Елемент	довідника	“Необоротные	активы”

104
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Розглянемо	заповнення	деяких	полів.	Виберемо	значення	в	полі	
Вид	необорот.	актива	(рис.	28,	закладка	“Основные”).	Залежно	від	
нього	в	полі	Счет	учета	 з’явиться	значення	субрахунка	(відповідно	
рахунків	10,	11,	12,	18).	У	межах	рахунка	його	можна	поміняти	(за	за-
мовчуванням	вибирається	“найпопулярніший”	для	основних	засобів	
субрахунок	104	 “Машини	та	 обладнання”).	На	 закладці	“Дополни
тельно”	в	полі	Метод	расчета	износа	стануть	доступними	ті	методи	
розрахунку	зносу	в	бухгалтерському	обліку,	які	передбачені	П(С)БО	
7	і	8	для	такого	виду	необоротних	активів,	і	стануть	видимими	пара-
метри,	необхідні	для	автоматичного	розрахунку	норми	зносу	(напри-
клад,	Ликвидационная	стоимость	 і	Срок	полезного	использования	
для	прямолінійного	методу).	На	цій	самій	закладці	для	виробничих	
основних	засобів	треба	позначити	прапорець	Начислять	износ	в	на
логовом	учете	і	вибрати	групу,	до	якої	належить	такий	об’єкт	у	подат-
ковому	обліку.	

Для	амортизації	в	бухгалтерському	обліку	малоцінних	необорот-
них	 матеріальних	 активів	 (МНМА),	 що	 обліковуються	 на	 рахун-
ку	112,	стануть	доступними	методи	амортизації	і	50	%–50	%,	і	100	%.	
У	податковому	обліку	для	амортизації	таких	МНМА	застосовується	
амортизація	у	складі	відповідної	групи	в	загальному	порядку.	Автори	
конфігурації	вважають,	що	на	сьогодні	єдиною	законною	підставою	
для	амортизації	таких	об’єктів	у	податковому	обліку	є	норми	Закону	
“Про	прибуток”.	

У	 довіднику	 також	 слід	 зазначити	 початкову	 вартість	 і	 дату	 вве-
дення	 в	 експлуатацію	 за	 актом	 (накладною)	 приймання-передачі	 не-	
оборотних	активів,	а	також	вид	діяльності,	для	якої	призначено	об’єкт.	
Автоматично	в	межах	усього	довідника	нематеріальних	активів	кож-
ному	об’єкту	присвоюється	Код.	Якщо	застосовується	інша	система	
нумерації	і	шифрування,	можна	заповнити	поля	Инвентарный	номер	
і	Шифр.	

Розглянемо	операції,	що	виникають	у	зв’язку	з	надходженням	не-
оборотних	активів.	На	рис.	29	зображено	всі	операції,	що	відображають	
надходження	і	зарахування	на	баланс	необоротних	активів	(тут	не	роз-
глядаються	операції	оренди),	і	документи	конфігурації,	які	застосову-
ються	в	таких	випадках.	Купівля	або	будівництво	об’єктів	необоротних	
активів,	а	також	надходження	від	засновників	відображає	процес	капі-
таловкладень.	Такі	витрати	відносять	у	дебет	рахунка	15	“Капітальні	
інвестиції”	з	допомогою	документа	“Приходная	накладная”.	
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Рис. 29.	Схема	організації	обліку	необоротних	активів		
залежно	від	джерела	надходження	об’єкта	на	підприємство

Додаткові	 витрати,	 які	 згідно	 з	 П(С)БО	 7	 входять	 у	 початкову	
вартість	 об’єктів,	 за	 допомогою	 документа	 “Расходы	 на	 приобре
тение”	 відображають	 за	 дебетом	 рахунка	 15.	Вартість	 прийнятих	 в	
експлуатацію	 необоротних	 активів	 списують	 документом	 “Ввод	 в	
эксплуатацию”	за	дебетом	рахунків	10,	11,	12	і	кредитом	рахунка	15.	
Одночасно	 з	цим	балансова	вартість	 груп	 збільшується	на	 вартість	
фондів,	що	підлягають	амортизації	в	податковому	обліку.	Для	кожно-
го	випадку	розглянемо	особливості	застосування	набору	універсаль-
них	документів.	

Нині	у	конфігурації	неможливо	обійтися	тільки	штатними	засо-
бами	при	оформленні	безоплатного	отримання	необоротних	активів	
(це	питання	розглянуто	в	наступних	розділах).	Що	стосується	само-
стійного	виготовлення	основних	засобів,	то	в	конфігурації	немає	до-
кументів,	які	дають	змогу	відобразити	процес	 їх	виготовлення.	Але	
будь-яку	 операцію	 можна	 ввести	 у	 вигляді	 сукупності	 проведень,	
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використовуючи	 ручне	 введення	 операції	 (меню	Документы/Опе
рация	головного	меню	програми).	Після	того	як	витрати	зібрано	на	
рахунку	15	“Капітальні	інвестиції”	і	в	податковому	обліку	відкориго-
вано	валові	витрати,	можна	скористатися	документом	“Ввод	в	экс
плуатацию”.	

Придбання НМА за кошти.	Найчастіше	необоротні	активи	купу-
ють.	Надходження	необоротних	активів,	придбаних	за	кошти,	оформ-
ляється	в	такому	самому	порядку,	як	і	запасів.	

Приклад.	04.12.20…	р.	від	ТзОВ	“Дельта”	на	підприємство	“Добро”	
в	супроводі	товаротранспортної	накладної	надійшла	машина	сточу-
вальна	PFAFF	на	суму	18000	грн	плюс	ПДВ	20	%	—	3600	грн.	Витрати	
на	доставку	підприємством	“Транспортник”	становили	240	грн,	вклю-
чаючи	ПДВ.	

04.12.20…	р.	машину	PFAFF	 за	актом	приймання-передачі	основ-
них	засобів	№	2	передано	в	експлуатацію	у	швейний	цех.	

На	рис.	30	наведено	заповнений	договір	(замовлення)	ДГ-0000011,	
введену	на	його	підставі	прибуткову	накладну	ПН-0000013	та	ство-
рені	документом	проведення.	Новий	договір	вводять	через	меню	До
кументы/Договор.	

При	заповненні	договору	особливу	увагу	слід	звернути	на	такі	поля:	
•	 Вид	валовых	доходов/расходов	(значення	Не	доход	и	не	за

трата),	тобто	витрати,	що	підлягають	амортизації;	
•	 Вид	торговли	—	значення	Предоплата;	
•	 Вид	НДС	—	20	%.	
Щоб	ввести	прибуткову	накладну	на	підставі	цього	договору,	тре-

ба	 знайти	 ДГ-000011	 у	 журналі	 “Договоры”	 і	 натиснути	ALT+F9.	
При	 заповненні	 прибуткової	 накладної	 слід	 звернути	 увагу	 на	 такі	
моменти.	 По-перше,	 в	 полі	 Что	 приходуем	 вибирається	 значення	
ОС,	НМА,	др.	необоротные	активы.	

По-друге,	в	полі	Место	хранения	потрібно	вибрати	склад,	на	якому	
зберігатиметься	об’єкт,	у	полі	Вид	поставщика	—	Отечественный	пос
тавщик.	При	цьому	на	закладці	“Дополнительные”	можна	побачити	
рахунок	631.	Оскільки	придбання	необоротних	 активів	належить	 до	
інвестиційної	діяльності	підприємства,	це	 значення	слід	 замінити	на	
значення	6852.	Справді,	якщо	залишити	рахунок	631,	то	заборгованість	
у	балансі	буде	відображена	в	рядку	530	“Кредиторська	заборгованість	
за	товари,	роботи,	послуги”,	тобто	як	заборгованість	за	поточною	опе-
раційною	діяльністю.	Заборгованість	за	рахунком	6852	буде	правильно	
відображена	в	рядку	610	“Інші	поточні	зобов’язання”.	
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Рис. 30. Документи	та	сформовані	бухгалтерські	проведення		
при	надходженні	необоротних	активів	на	підприємство

При	 заповненні	 табличної	 частини	 документа	 слід	 ввести	 нову	
інвестицію.	Найчастіше	 інвестицію	 називають	 за	 іменем	 основного	
засобу,	що	придбавається,	—	“PFAFF	сточувальна”.	При	натисканні	
кнопки	ОК	буде	сформоване	проведення,	яке	наведено	на	рис.	30.	

Додаткові	 витрати	 на	 придбання	 треба	 врахувати	 в	 документі	
“Расходы	на	приобретение”	(рис.	31).	У	нього	є	своє	замовлення	
(ДГ-0000022),	яке	тут	не	наводиться.	Документ	“Расходы	на	приоб
ретение”	вводиться	на	підставі	прибуткової	накладної	ПН-000013.	
Вибирають	Счет	—	6852	і	Субконто	валовых	расходов	—	Не	доход	
и	 не	 затрата.	 Тепер	 усі	 необхідні	 витрати	 зібрано	 на	 рахунку	 152	
“Придбання	основних	засобів”.	Можна	вводити	об’єкт	в	експлуата-
цію.	
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Рис. 31.	Формування	документа	при	введенні	об’єкта	необоротних	активів		
в	експлуатацію

5.3.	 Облік	введення	в	експлуатацію	основних	засобів

Новий	документ	“Ввод	в	эксплуатацию”	можна	ввести	через	меню	
Документы/Необоротные	 активы	 и	 МБП/Ввод	 в	 эксплуатацию.	
Введені	в	програму	документи	зберігаються	в	журналі	“Необоротные	
активы	и	МБП”	(меню	Журналы/Прочие).	Спочатку	слід	вибрати	ре-
жим	роботи	документа	—	Ввод	в	эксплуатацию	необоротных	активов,	
потім	—	Место	хранения	не	введених	в	експлуатацію	активів,	після	цьо-
го	заповнити	поле	Вид	необоротных	активов.	У	табличній	частині	слід	
вибрати	інвестицію,	яка	є	джерелом	надходження	необоротного	активу,	
і	необоротний	актив,	вартість	якого	формується.	На	цьому	етапі	можна	
заповнити	картку	елемента	довідника	“Необоротные	активы”.	

При	оприбуткуванні	необоротних	активів	у	полі	Количество	може	
стояти	тільки	значення	1,000.	Якщо	одна	інвестиція	використана	для	
придбання	 кількох	 об’єктів,	 таблична	 частина	 має	 містити	 кілька	
рядків.	

У	полі	Цена	міститься	початкова	вартість	активу.	При	проведенні	
документа	формуються	проведення	(рис.	32).	Зверніть	увагу,	що	збіль-
шено	 балансову	 вартість	 3-ї	 групи	 основних	 фондів	 у	 податковому		
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обліку.	Після	проведення	стає	доступною	кнопка	Печать	і	можна	отри-
мати	стандартну	форму	акта	введення	в	експлуатацію	основних	засобів.	

Рис. 32.	Формування	документа	“Ввод	в	эксплуатацию”

Найзручнішим	 стандартним	 звітом	 для	 аналізу	 інформації	 про	
надходження	необоротних	активів	є	оборотно-сальдова	відомість	за	
рахунком	(меню	Отчеты/Стандартные,	пункт	Оборотносальдовая	
ведомость	по	счету).	Ви	побачите	всі	інвестиції	за	поточний	період.	
На	рис.	33	видно,	що	за	грудень	надійшли	(за	дебетом	рахунка)	три	
основні	 засоби,	 два	 з	 них	 введено	 в	 експлуатацію.	 За	 бажання	 звіт	
можна	деталізувати,	наприклад,	дізнатися,	з	яких	сум	і	якими	доку-
ментами	сформовано	дебетові	обороти,	тобто	дізнатися,	яким	чином	
сформовано	початкову	вартість	необоротного	активу.	

Рис. 33. Оборотносальдова	відомість	за	рахунком	“Капітальні	інвестиції”	
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5.4.	 Амортизація	необоротних	активів		
та	відображення	її	результатів	в	обліку

У	процесі	експлуатації	вартість	необоротних	активів	змінюється	
за	рахунок	різних	процесів.	

Під	амортизацією	у	бухгалтерському	обліку	розуміють	система-
тичний	розподіл	вартості	необоротних	активів,	що	амортизується,	
протягом	терміну	їх	корисного	використання.	Амортизація	нарахо-
вується	на	кожен	конкретний	об’єкт	необоротних	активів	(крім	зем-
лі).	 Нарахована	 амортизація	 необоротних	 активів	 відображається	
за	кредитом	регулюючого	рахунка	13	“Знос	необоротних	активів”,	
на	 якому	 виділено	 субрахунки	 відповідно	 до	 видів	 необоротних	
активів.	Для	 ведення	 аналітичного	 обліку	 зносу	 на	 рахунку	 13	 та	
його	 субрахунках	 застосовується	 субконто	 “Необоротні	 активи”	
(рис.	34).	Порядок	нарахування	амортизації	регламентовано	пунк-
тами	22–30	П(С)БО	7	“Основні	засоби”.	Сума	амортизації	відобра-
жається	збільшенням	суми	витрат	підприємства	та	зносу	необорот-
них	активів.	

Рис. 34.	Вибір	рахунка	для	віднесення	витрат	з	амортизації

Рахунок	 витрат,	 у	 кореспонденції	 з	 яким	 відображається	 амор-
тизація	для	кожного	об’єкта	необоротних	активів,	показано	у	формі	
елемента	довідника	на	 закладці	“Дополнительные”	(див.	фрагмент	
на	рис.	35).	Амортизацію	(знос)	необоротних	активів	нараховують	та	
обліковують	щомісяця	до	повного	погашення	їх	вартості	(за	вираху-
ванням	ліквідаційної	вартості).	За	новоприйнятими	на	облік	основ-
ними	засобами	зносу	нараховується	починаючи	з	1-го	числа	місяця,	
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наступного	за	місяцем	надходження.	За	об’єктами,	що	вибули,	нара-
хування	амортизації	припиняють	починаючи	з	1-го	числа	місяця,	на-
ступного	за	місяцем	вибуття.	

У	конфігурації	“1С:Бухгалтерія	для	України”	нарахування	амор-
тизації	можна	поділити	на	три	етапи:	заповнення	довідників	(вико-
нується	один	раз	—	до	першого	нарахування	амортизації),	нарахуван-
ня	амортизації	у	бухгалтерському	обліку	(щомісяця)	та	нарахування	
амортизації	в	податковому	обліку	(щокварталу).	

Етап 1.	 Заповнення	 довідника	 “Необоротные	 активы”.	 Відо-
мості	про	амортизацію	кожного	об’єкта	згруповані	на	закладці	“До
полнительные”	 довідника	 “Необоротные	 активы”.	 Ці	 реквізити	
слід	заповнити	для	кожного	об’єкта	необоротних	активів	до	першо-
го	нарахування	амортизації.	У	бухгалтерському	обліку	амортизують	
виробничі	та	невиробничі	необоротні	активи.	Дата	початку	аморти-
зації	у	програмі	визначається	полем	Дата	ввода	в	эксплуатацию	на	
закладці	“Основные”	цього	довідника.	

У	програмі	використовуються	всі	передбачені	стандартами	мето-
ди	амортизації:	прямолінійний	(1),	 зменшення	залишкової	вартості	
(2),	 прискореного	 зменшення	 залишкової	 вартості	 (3),	 кумулятив-
ний	(4),	виробничий	(5),	податковий	метод	(6),	а	також	два	додаткові	
методи	для	МНМА:	списання	50	%	вартості	(7)	та	100	%	вартості	(8)	
при	введенні	в	експлуатацію.	Причому	залежно	від	значення,	вибра-
ного	в	полі	Вид	необоротного	актива,	стають	доступними:	

•	 для	 основних	 засобів,	 нематеріальних	 активів,	 інших	 необо-
ротних	активів	—	методи	1–6;	

•	 для	інших	необоротних	активів	—	методи	1	і	5;	
•	 для	інших	необоротних	активів,	що	обліковуються	на	рахунку	

112,	—	методи	1,	5,	7	і	8.	
Автоматичний	розрахунок	амортизації	допоможе	приділити	біль-

ше	уваги	амортизаційній	політиці,	вибору	методів	амортизації,	оцінці	
ліквідаційної	вартості	й	терміну	корисного	використання	об’єктів.	

У	табл.	8	наведено	інформацію,	необхідну	для	розрахунку	аморти-
зації	об’єктів	основних	засобів.	

Фрагменти	діалогової	форми	введення	даних	у	довідник	“Необо
ротные	активы”	(закладка	“Дополнительные”)	показано	на	рис.	35.	

При	 виборі	 значення	 в	 полі	Метод	 расчета	 износа	 стають	 до-
ступними	параметри,	необхідні	для	подальшого	розрахунку.	Для	тих	
основних	засобів,	термін	служби	яких	обмежується	в	основному	фі-
зичним	 зносом	 (у	нашому	 випадку	—	швейний	цех,	 складське	при-
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Таблиця 8 
Інформація	для	розрахунку	амортизації

Найменування	
Початкова	
вартість,	

грн.	

Термін		
корисного	

використання,	
міс.	

Ліквідаційна	
вартість,	грн.	

Метод	нараху
вання	

Швейний	цех	 72000	 240 1800 Прямолінійний	

Складське	приміщення	 18000	 180 – Прямолінійний	

АРМ	конструктора	 18000	 48 1900 Зменшення		
залишкової		
вартості	

PFAFF	сточувальна	 18200	 100 500	 Виробничий	

Рис. 35.	Вибір	методу	нарахування	зносу	при	заповненні	елемента		
довідника	“Необоротные	активы”

міщення),	застосовують	прямолінійний	метод.	У	цьому	разі	потрібні	
дані	про	термін	експлуатації	та	ліквідаційну	вартість	об’єкта	(рис.	35).	
Для	 “АРМ	 конструктора”	 вибрано	 метод	 зменшення	 залишкової	
вартості.	З	прискорених	методів	він	дає	найвищий	темп	амортизації	
на	початковому	етапі.	При	цьому	з’являється	реквізит	Годовая	нор
ма	 амортизации,	 який	 недоступний	 для	 редагування	 й	 автоматично		
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заповнюється	при	першому	розрахунку	зносу.	При	виборі	виробничо-
го	методу	(“PFAFF	сточувальна”)	слід	звернути	увагу	на	те,	що	рекві-
зит	Объем	производства	текущего	месяца	є	періодичним.	Його	зна-
чення	фіксується	на	робочу	дату.	Реквізит	треба	заповнювати	за	кожен	
місяць	окремо.	У	полі	Расчетный	объем	производства	 зазначається	
загальний	обсяг	продукції	(робіт),	який	може	бути	вироблений	або	ви-
конаний	при	використанні	цього	об’єкта	основних	засобів.	

Етап 2.	Нарахування	амортизації	в	бухгалтерському	обліку.	Для	
нарахування	 амортизації	 у	 бухгалтерському	 та	 податковому	 обліку	
використовують	 документ	“Начисление	 износа”	 (доступний	 через	
меню	 Документы/Необор.	 активы	 и	 МБП/Начисление	 износа).	
Діалогову	форму	документа	наведено	на	рис.	36.	

Документ	є	регламентним,	тому	його	слід	вводити	щомісяця,	ба-
жано	останнім	днем	місяця	з	позначкою	Рассчитать	амортизацию	в	
бухгалтерском	учете.	

Приклад.	Треба	розрахувати	і	відобразити	у	бухгалтерському	та	
податковому	обліку	за	перший	квартал	2004	р.	амортизаційні	відра-
хування	необоротних	активів,	що	перебувають	на	балансі	підприєм-
ства	“Добро”.	

Введемо	новий	документ	“Начисление	износа”,	встановимо	дату	
31.01.02.	Значення	інших	реквізитів	(за	замовчуванням)	нас	цілком	
влаштовують.	Натисканням	 кнопки	ОК	 проведемо	 документ	 і	 збе-
режемо	його.	Проведення	з	нарахування	амортизації	для	зазначених	
вище	основних	засобів	також	наведено	на	рис.	36.	

Сума	амортизації	розраховується	так:	
•	 “PFAFF	сточувальна”	(виробничий	метод):	50	⋅	(18200	—	500)	:		

:	10000	=	88,50;	
•	 “АРМ	конструктора”	(метод	зменшення	залишкової	вартості):	

0,43764	⋅	19000	:	12	=	692,93;	
•	 “Швейний	цех”	(прямолінійне	списання):	(72000	—	1800)	:	240	=	

= 292,50.	
Аналогічно	введемо	документ	у	лютому	 і	березні.	Якщо	в	довід-

нику	зазначено	не	всі	реквізити,	необхідні	для	розрахунків,	документ	
залишиться	 непроведеним,	 оскільки	 програма	 не	 зможе	 правильно	
сформувати	 проведення.	 У	 цьому	 разі	 треба	 буде	 ввести	 необхідні	
реквізити	в	довідник	“заднім	числом”	і	наново	виконати	проведення	
документа.	

Етап 3.	Нарахування	амортизації	в	податковому	обліку.	Почнемо	
зі	змін,	внесених	в	облік	податкової	амортизації	наказом	ДПАУ	від	
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13.02.02	№	68.	Згідно	зі	ст.	3	цього	роз’яснення,	“...при	придбанні	(ви-
готовленні)	основних	фондів,	які	підпадають	під	визначення	груп	2	
і	3,	і	введенні	їх	в	експлуатацію	починаючи	з	2002	року	податковий	
облік	балансової	вартості	таких	основних	фондів	ведеться	за	прави-
лами,	 встановленими	 для	 об’єктів,	що	 входять	 до	 складу	 основних	
фондів	групи	1	(крім	застосування	норми	амортизації,	встановленої	
для	групи	1)”.	Оскільки	думки	про	це	роз’яснення	в	основному	нега-
тивні,	зазначимо	низку	його	позитивних	моментів.	

По-перше,	 уніфіковано	 правила	 обліку	 балансової	 вартості	 всіх	
груп	основних	фондів	 (можливо,	це	 специфічна	перевага	для	 авто-
рів	 конфігурації),	 що	 дає	 змогу	 спростити	 алгоритми	 розрахунку.	
По-друге,	 тільки	 здається,	 що	 нововведення	 додасть	 бухгалтерам	
зайвої	роботи.	Подумайте,	скільки	об’єктів	цих	груп	при	розрахунку	
пооб’єктної	 вартості	 досягнуть	порога	1700	 грн?	Сума,	мізерна	для	
будівель	і	споруд	(очевидно,	тому	про	неї	забули	в	роз’ясненні),	виг-
лядає	цілком	пристойною	для	інших	основних	фондів.	Гадаю,	багато	
хто	не	ризикнув	би	встановити	таку	високу	вартісну	межу	для	ІНМА.	
А	в	програмі	“1С:Бухгалтерія	для	України”	ІНМА	(усі	вони	належать	
до	груп	2	і	3)	не	відрізняють	від	інших	основних	фондів	і	в	податко-
вому	обліку	амортизують	за	загальними	правилами,	оскільки	іншого	
законного	способу	не	було.	Тепер	такий	спосіб	є	—	залишкова	вар-
тість	включається	до	складу	валових	витрат	за	правилами,	встановле-
ними	для	групи	1	(після	досягнення	балансової	вартості	об’єкта	100	
неоподатковуваних	мінімумів	доходів	громадян).	

Для	відображення	амортизації	в	податковому	обліку	в	програму	
треба	внести	документ	“Начисление	износа”	в	останній	день	кварта-
лу	зі	встановленим	прапорцем	Рассчитать	амортизацию	в	налоговом	
учете.	Введемо	такий	документ	з	датою	31.03_	.	У	податковому	облі-
ку	документ	виконує	розрахунок	сум	амортизаційних	відрахувань	 і	
формування	проведень	у	кредит	рахунка	ОЗ	“Основні	засоби	(подат-
ковий	облік)”	за	кожним	об’єктом	основних	фондів	(рис.	37)	групи	1	і	
кожним	нематеріальним	активом.	Через	зазначену	вище	причину	тут	
не	наводяться	проведення	податкового	обліку	для	основних	фондів	
2-ї	та	3-ї	груп.	

Настроювання	 алгоритму	документа	 забезпечує	контроль	 залиш-
кової	вартості	за	кожним	об’єктом	ОЗ.	При	досягненні	вартості	об’єкта	
100	неоподатковуваних	мінімумів	його	залишкова	вартість	включаєть-
ся	до	валових	витрат	відповідного	періоду.	Також	автоматично	контро-
люється	момент	постановки	необоротних	активів	на	облік.
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Рис. 37. Формування	проведень	при	обліку	амортизації		
в	податковому	обліку	

Після	 проведення	 документа	 стає	 доступною	 кнопка	 Печать	 у	
його	діалоговій	формі.	При	цьому	залежно	від	перемикача	Рассчи
тать	амортизацию	в...	формуються	відповідно	відомості	нарахуван-
ня	амортизації	для	бухгалтерського	та	податкового	обліку	(рис.	38).	

Рис. 38. Відомість	нарахування	амортизації

Для	 аналізу	 результатів	 роботи	 скористаємося	 стандартним	 зві-
том	 “Аналіз	 субконто”	 (меню	Отчеты/Анализ	 субконто).	 У	 діало-
говій	формі	звіту	зазначимо:	Вид	субконто1	—	Необоротные	активы,	
Субконто1	—	група	Основные	средства/Производственные.	

У	графі	“Сальдо	на	початок	періоду	(дебет)”	можна	побачити,	які	
необоротні	активи	перебували	на	балансовому	обліку	підприємства	
на	початок	періоду.	У	нашому	випадку	—	це	ОЗ,	що	розглядаються,	за	
якими	програма	зробила	амортизаційні	відрахування	(рис.	39).	

Загалом	 на	 момент	 складання	 відомості	 на	 балансі	 у	 групі	Ос
новные	средства/Производственные	перебувало	чотири	необоротні	
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Рис. 39. Аналіз	субконто	з	обліку	необоротних	активів

активи.	Дебетовий	оборот	порожній,	оскільки	надходжень	ОЗ	у	цьо-
му	періоді	не	було.	

У	 рядку	 “Разом	 розгорнуте”	 сальдо	 на	 кінець	 періоду	 має	 таке	
значення:	у	дебеті	—	початкова	вартість	необоротного	активу,	у	кре-
диті	—	сумарне	зношення,	нараховане	на	кінець	періоду,	встановле-
ного	при	формуванні	відомості.	

У	 графі	 “Обороти	 за	 період”	 (кредит)	 показано	 суму	 зношення,	
нарахованого	за	період	(січень).	Відповідно	графа	“Сальдо	на	кінець	
періоду”	(дебет)	покаже	залишкову	вартість	ОЗ	на	кінець	періоду.	За-
гальний	підсумок	за	відомістю	показує	ту	саму	інформацію	загалом	
(у	 нашому	 випадку	—	 за	 групою	 Основные	 средства/Производс
твенные).	

Для	 аналізу	 амортизації	 в	 податковому	 обліку	 використовуємо	
звіт	“Аналіз	рахунка	по	субконто”	(рис.	40).	Рядок	“Поч.	сальдо”	по-
казує	балансову	вартість	об’єкта	на	початок	періоду,	рядок	“Оборо-
ти”	—	податкову	амортизацію.	Кінцеве	сальдо	відображає	балансову	
вартість	об’єкта	на	кінець	періоду.	

Амортизація	безоплатно	одержаних	основних	фондів.	Нагадає-
мо,	що	у	бухгалтерському	обліку	при	отриманні	необоротних	активів
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Рис. 40.	Аналіз	рахунка	за	субконто	ОС1

справедлива	вартість	об’єкта	відображається	за	дебетом	рахунків	10,	
11,	12	і	кредитом	рахунка	424	“Безоплатно	одержані	необоротні	акти-
ви”.	При	експлуатації	об’єкта	одночасно	з	нарахуванням	амортизації	
Дт	23,	83,	91,	92,	93,	94,	97	—	Кт	13	визнається	дохід	Дт	424	Кт	745	
у	сумі	нарахованої	амортизації.	Однак	до	початкової	вартості	таких	
об’єктів	включаються	інші	витрати	згідно	зі	ст.	8	П(С)БО	7	і	ст.	11	
П(С)БО	8.	Таким	чином,	якщо	початкова	вартість	відрізняється	від	
справедливої	на	суму	інших	витрат,	то	сума	нарахованої	амортизації	
перевищуватиме	суму	доходу,	який	слід	визнати.	На	практиці	дохід	
визнають	 виходячи	 з	 відкоригованої	 суми	 амортизації.	 Розглянемо	
приклад	 відображення	 амортизації	 безоплатно	 одержаного	 активу.	

Приклад.	Підприємство	ТзОВ	“Добро”	від	підприємства	“Івент”	
12.12.20…	р.	безоплатно	одержало	основний	засіб	“АРМ	конструкто-
ра”.	Справедливу	вартість	на	момент	передачі	основного	засобу	було	
оцінено	в	18000	грн,	витрати	на	налагодження	становили	1000	грн,	
амортизація	нараховується	методом	зменшення	залишку,	термін	ко-
рисної	експлуатації	—	4	роки.	

Сума	щомісячної	амортизації	в	перший	рік	експлуатації	станови-
тиме:	

•	 з	початкової	вартості	—	692,93	грн	(0,43764	⋅	19000	:	12);	
•	 зі	справедливої	вартості	—	644,94	грн	(0,42996	⋅	18000	:	12).	
Річні	 норми	 амортизації	 розраховано	 згідно	 з	 абзацом	 2	 п.	 26	

П(С)БО	7.	
Типовим	 документом	“Начисление	 износа”,	 розглянутим	 вище	

(див.	рис.	36),	здійснено	нарахування	амортизації	у	бухгалтерському	
обліку	 виходячи	 з	 початкової	 вартості.	 Для	щомісячного	 визнання	
доходу,	що	нараховується	зі	справедливої	вартості,	створимо	типову	
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операцію	(для	прямолінійного	методу	амортизації,	який	найчастіше	
використовується	на	 практиці,	 ці	 суми	 однакові	 і	 розраховувати	 їх	
простіше).	

Для	створення	нової	типової	операції	відкриємо	їх	список	(меню	
Операции/Типовые	операции).	Натискаючи	клавішу	INS,	відкриє-
мо	форму	 редагування	 нової	 типової	 операції.	Операція	 міститиме	
одне	проведення.	У	табличній	частині	шаблону	операції	додамо	один	
рядок	і	зазначимо	у	графі	Дт	рахунок	424,	Кт	—	745,	Сумма	провод
ки	—	644,94.	У	графі	Содержание	операции	зазначимо	—	“Списання	
доходу	за	безоплатно	одержаними	НА”	і	збережемо	готовий	шаблон.	

Тепер	залишилося	протягом	року	після	щомісячного	нарахування	
амортизації	 вводити	цю	операцію.	Для	методу	 зменшення	залишку	
щомісячна	 сума	 амортизації	 різниться	 для	 кожного	 року	 експлуа-
тації,	 тому	через	рік	цифру	644,94	у	 графі	Сумма	 треба	буде	 знову	
розрахувати	і	замінити	новою	сумою.	

Модернізація	необоротних	активів.	На	практиці	основні	засоби	
поліпшують	підрядним,	господарським	(власними	силами)	або	змі-
шаним	(закуповують	матеріали	і	запрошують	підрядника	вести	робо-
ти)	способом.	Ми	розглянемо	останній	випадок.	

Приклад.	 28.03.20_	р.	ТзОВ	“Добро”	від	ПП	“Гуренко”	прийня-
то	 акт	 виконаних	робіт	 з	 ремонту	швейного	цеху	на	 суму	3600	 грн	
(з	ПДВ).	Крім	того,	для	виконання	ремонту	відпущено	власних	ма-
теріалів	на	суму	3362,03	грн.	

Введемо	новий	документ	“Модернизация	необоротного	актива”	
(Документы/Необоротные	 активы	 и	МБП/Модернизация	 необо
ротного	актива).	Для	наведеного	прикладу	треба	оформити	два	доку-
менти:	окремо	на	матеріальні	витрати	й	окремо	на	роботи	підрядника.	
Почнемо	заповнювати	документ	МНА-000001	(рис.	41)	з	вибору	не-
оборотного	активу.	Для	списання	матеріалів	у	полі	Работы	осущест
влены	слід	встановити	значення	Собственными	силами.	

Оскільки	швейний	цех	підлягає	амортизації	в	податковому	обліку	
(у	його	формі	елемента	довідника	позначено	аналогічний	прапорець),	
стають	доступними	реквізити	групи	Изменение	балансовой	стоимос
ти.	Виберемо	реквізит	Указать	сумму	на	затраты	вручную.	За	замов-
чуванням	там	встановлюється	5	%	сукупної	вартості	основних	фондів	
(ОФ)	на	початок	року	—	це	5460	грн	(109200	×	5	%)),	але	не	більше	
за	суму	документа	(рис.	41).	Значення	є	доступним	для	редагування,	
можна	встановити	потрібну	суму	(в	межах	обмежень),	а	витрати,	що	
перевищують	її,	будуть	включені	до	балансової	вартості	об’єкта.	
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Рис. 41. Документ	“Модернизация	необоротного	актива”		
і	сформовані	бухгалтерські	проведення

Для	 заповнення	 табличної	 частини	 треба	 визначити,	 чи	 будуть	
збільшені	економічні	вигоди	і	з	яких	витрат	складаються	витрати	на	
ремонт	 (тобто	визначити	рахунки	для	бухгалтерського	обліку).	За-
планований	ремонт	приведе	до	збільшення	вигод,	тому	капіталізуємо	
витрати	на	рахунку	151	“Капітальне	будівництво”.	Нову	інвестицію,	
наприклад	“Ремонт	швейного	цеху”,	можна	ввести	в	довідник	“Ин
вестиции”	при	заповненні	табличної	частини	документа.	Проведен-
ня,	сформовані	документом,	показано	на	рис.	41.	

Витрати	на	використані	під	час	ремонту	основного	засобу	матеріа-
ли	вже	потрапили	до	валових	витрат	при	їх	придбанні.	Вартість	ма-
теріалів	при	здійсненні	перерахунку	за	правилами	п.	5.9	слід	вручну	
відняти	від	суми,	відображеної	у	графі	“Остаток	на	начало	периода”	
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відомості	“Сведения	о	балансовой	стоимости	материальных	ресур
сов	и	малоценных	предметов”.	

Тепер	 заповнимо	 документ	МНА-000002	 на	 роботи	 підрядника	
(рис.	42).	Якщо	в	полі	Работы	осуществлены	вибрано	значення	Че
рез	подрядчика,	в	документі	з’явиться	закладка	“Дополнительные”.	
При	 підрядних	 роботах	 до	 витрат	 відносяться	 суми,	 сплачені	 під-
ряднику,	тобто	зачіпаються	рахунки	розрахунків	(зверніть	увагу,	що	
операція	не	належить	до	операційної	діяльності,	тому	вибираємо	від-
повідні	рахунки	685	або	377).	Для	коректного	обліку	ПДВ	не	забудьте	
заздалегідь	ввести	документ-замовлення.	Іноді	ПДВ	може	включати-
ся	у	вартість	робіт	(якщо	підрядник	—	неплатник	ПДВ,	а	також	якщо	
такі	об’єкти	використовуються	для	операцій,	що	не	є	об’єктом	опо-
даткування	або	звільнені	від	сплати	ПДВ).	Відображається	це	в	групі	
реквізитів	НДС	на	закладці	“Дополнительные”.	

Рис. 42.	Документ	“Модернизация	необоротного	актива”		
і	сформовані	проведення
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Тепер	зверніть	увагу	на	те,	як	визначено	суму	валових	витрат	і	
суму	збільшення	балансової	вартості	об’єкта	в	податковому	обліку.	
Від	 5	%	 сукупної	 балансової	 вартості	 груп	 на	 початок	 року	 зали-
шилася	невикористаною	сума	2097,97	грн	(5460	–	3362,03).	Її	тре-
ба	ввести	у	відповідне	поле.	Витрати,	що	перевищують	цю	суму,	—	
902,03	грн	 (3000	–	2097,97)	—	 віднесено	 на	 збільшення	 балансової	
вартості	швейного	цеху.	На	рис.	42	показано	проведення,	сформо-
вані	документом.	Документ	має	друковану	форму	—	типову	форму	
акта	 приймання-передачі	 відремонтованих	 необоротних	 активів	
ОС2.	Введені	документи	зберігаються	в	журналі	“Необоротные	ак
тивы	и	МБП”.	

Рис. 43. Фрагмент	оборотносальдової	відомості	за	рахунками	ОС1	та	103

Для	 аналізу	 інформації	 про	модернізацію	 зручно	користуватися	
звітом	“Оборотно-сальдова	відомість	за	рахунком”.	На	рис.	43	пока-
зано	відомість	за	рахунком	ОС1	(податковий	облік).	У	ній	містить-
ся	балансова	вартість	об’єктів	на	початок	і	кінець	періоду	(дебетове	
сальдо),	суми	амортизації	об’єктів	(кредитовий	оборот)	та	сума	збіль-
шення	балансової	вартості	групи	(дебетовий	оборот).	Це	зручна	наго-
да	побачити	розбіжність	бухгалтерського	і	податкового	обліку.	Якщо	
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сформувати	 аналогічний	 звіт	 за	 рахунком	 103	 (що	 містить	 ті	 самі	
основні	засоби),	стане	видно,	що	вартість	об’єкта	у	бухгалтерському	
обліку	збільшена	на	6362,03	грн	(дебетовий	оборот	за	рахунком	103),	
а	 балансова	 вартість	 у	 податковому	 обліку	—	 на	 902,03	 грн.	 Таким	
чином,	 навіть	 якщо	 застосовувати	 однакові	 правила	 амортизації,	
об’єднати	ці	обліки	не	вдасться.	

Зазвичай	до	витрат	на	ремонт	власними	силами	входить	заробітна	
плата	з	нарахуваннями.	На	жаль,	на	сьогодні	програма	“1С:Бухгал-
терія	для	України”	не	дає	можливості	зручним	способом	відобразити	
капіталізацію	цих	витрат	у	 зв’язку	з	особливостями	розрахунку	за-
рплати.	У	програмах	“1С:Зарплата	 і	Кадри	для	України”	та	 “Комп-
лексна	конфігурація	для	України”	реалізовано	потужніший	механізм	
розрахунку	зарплати	та	її	розподілу.	

5.5.	 Облік	вибуття	основних	засобів

Відповідно	до	П(С)БО	7,	НМА	списуються	з	балансу	у	разі	їх	вибуття	
внаслідок	продажу,	безоплатної	передачі	або	неможливості	отримувати	
надалі	економічні	вигоди	від	їх	використання.	Незалежно	від	причини	
порядок	відображення	вибуття	активів	в	обліку	практично	однаковий.	
Відображається	вибуття	проведеннями,	наведеними	в	табл.	9.	

Таблиця 9
Кореспонденція	рахунків	при	формуванні	документа		

з	ліквідації	необоротних	активів

№	
пор.	

Дебет	 Кредит	 Сума	 Зміст	операції	
Документ		

конфігурації	

1	 13 10,	11,	12
Накопичене	
зношення	

Списання	зношення	

“Ликвидация	
необоротных	
активов”	

2	
972,	976,		

99	
10,	11,	12	

Залишкова		
вартість	

Списання	залишкової		
вартості	об’єкта	

3	 377	 742	
Продажна		
вартість	

Відображення	доходу,	
отриманого	у	зв’язку	з	ре-
алізацією,	якщо	очікується	
компенсація	вартості	НМА	4 742	 641	(644)	 Сума	ПДВ	

Рахунок	 972	 “Собівартість	 реалізованих	 необоротних	 активів”	
використовується	 у	 разі	 продажу	 активу.	 У	 разі	 ліквідації	 і	 невід-
повідності	критеріям	визнання	активом	застосовується	рахунок	976	
“Списання	 необоротних	 активів”.	У	 разі	 надзвичайних	 подій	 вико-
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ристовується	рахунок	99	 “Надзвичайні	 витрати”.	Операції	 з	 прода-
жу	НМА	до	операційної	діяльності	не	належать,	тому	для	їх	обліку	
використовують	рахунки	класу	9.	Підприємства,	що	використовують	
тільки	8-й	клас	рахунків,	при	списанні	залишкової	вартості	викорис-
товують	рахунок	85	“Інші	витрати”.	

У	податковому	обліку	при	продажу	об’єкта	ОФ	продажна	вартість	
активу	порівнюється	з	його	балансовою	вартістю.	Сума	перевищення	
продажної	вартості	над	балансовою	включається	до	валового	доходу,	
сума	перевищення	балансової	вартості	над	продажною	—	до	валових	
витрат	(п.	8.4.3	ст.	8	Закону	“Про	прибуток”).	У	програмі	для	відобра-
ження	будь-якого	вибуття	використовується	документ	“Ликвидация	
необоротных	 активов”	 (автори	 конфігурації	 застосовують	 широке	
тлумачення	ліквідації	—	як	вибуття	з	балансу).	

Приклад.	У	зв’язку	зі	зміною	кон’юнктури	підприємство	ТзОВ	“Доб-
ро”	приймає	рішення	продати	сточувальну	машину	PFAFF	за	залиш-
ковою	вартістю	(без	ПДВ)	18023	грн	фірмі	“Дельта”,	щоб	згодом	при-
дбати	інше	обладнання.	

Використовуємо	документ	“Ликвидация	необоротных	активов”	
(меню	Документы/Необор.	активы	и	МБП/Ликвидация	необорот
ных	 активов)	 для	 оформлення	 продажу	 об’єкта.	 Документ	 можна	
ввести	у	 звичайний	спосіб,	послідовно	 заповнивши	його	реквізити,	
або	скористатися	спеціальним	помічником	“Ликвидация	необорот
ных	активов”,	який	можна	викликати	з	меню	Сервис	або	натискан-
ням	кнопки	 	на	панелі	інструментів.	

Заповнений	документ	наведено	на	рис.	44.	У	полі	Вид	ликвида
ции	 зазначимо	 Реализация	 (можливе	 також	 значення	 Списание).	
Заповнимо	поле	Вид	НДС	(операції	з	продажу	НМА	обкладаються	
ПДВ	у	загальному	порядку).	Оскільки	при	списанні/реалізації	НМА	
можуть	виникнути	як	валові	доходи,	так	і	витрати,	треба	заповнити	
відповідні	реквізити	на	закладці	“Основные”.	

У	табличній	частині	вибираємо	з	відповідного	довідника	необо-
ротний	 актив	 (“PFAFF	 сточувальна”),	 що	 ліквідується.	 При	 цьому	
документ	автоматично	визначає	початкову	вартість,	зношення,	кіль-
кісний	залишок.

Оскільки	НМА	вибуває	у	зв’язку	з	його	реалізацією,	на	закладці	
“Дополнительно”	з’являються	реквізити,	аналогічні	документу	“Рас
ходная	накладная”,	де	зазначаються	дані	про	покупця,	вибирається	
замовлення	(документ	“Ликвидация...”	сам	по	собі	також	може	бути		
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Рис. 44.	Електронна	форма	документа		
“Ликвидация	необоротных	активов”	

замовленням).	Як	рахунок	покупця	встановлено	рахунок	3772	“Роз-
рахунки	з	іншими	дебіторами”,	який	за	потреби	можна	змінити.	

Розглянемо	результати	операції	в	податковому	обліку.	Залишкова	
вартість	машини	PFAFF	на	початок	кварталу	становить	9393,55	грн.	
Слід	розрізняти	балансову	вартість	об’єкта	на	початок	періоду	 і	на	
момент	продажу.	Балансова	вартість	об’єкта	на	момент	продажу	виз-
начається	як	балансова	вартість	на	початок	кварталу	за	вирахуван-
ням	 амортизаційних	 відрахувань	цього	 кварталу.	Тому	 до	моменту	
продажу	треба	нарахувати	амортизацію	в	податковому	обліку.	Один	
із	 способів	 зробити	 це	—	 ввести	 документ	“Начисление	 износа”	 зі	
встановленим	прапорцем	Рассчитать	амортизацию	в	налоговом	уче
те	першим	днем	поточного	кварталу.	

До	моменту	 продажу	 з	 урахуванням	 амортизації	 балансова	 вар-
тість	становить	9041,29	грн	(9393,55	–	352,26).	Різниця	між	продаж-
ною	вартістю	і	балансовою	—	8981,71	(18023	–	9041,29)	—	віднесена	
до	ВД.	Таким	чином,	продаючи	машину	“PFAFF	сточувальна”	за	за-
лишковою	вартістю	в	бухгалтерському	обліку,	ТзОВ	“Добро”	отрима-
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ло	чималий	прибуток	у	податковому	обліку	за	рахунок	перерахунку	
індивідуальних	вартостей	об’єктів	3-ї	групи.	

Натискання	 кнопки	 Печать	 у	 розглянутому	 прикладі	 дасть	
змогу	сформувати	стандартну	форму	видаткової	накладної.	У	разі	
списання	об’єкта	так	само	формується	“Акт	списання	основних	за-
собів”.	

У	разі	виведення	з	експлуатації	об’єктів	ОЗ	внаслідок	їх	ліквідації	
(встановлено	значення	Списание	в	реквізиті	Вид	ликвидации)	на	за-
кладці	“Дополнительно”	слід	вибрати	тип	списання	для	формування	
певного	набору	проведень	з	податкового	обліку	(для	виробничих	ак-
тивів)	відповідно	до	чинного	законодавства.	Можливі	такі	варіанти	
списання:	

•	 ліквідація	за	рішенням	платника	податків	або	КМУ;	
•	 ліквідація	внаслідок	дії	обставин	непереборної	сили;	
•	 ліквідація	у	зв’язку	з	вимушеною	заміною,	якщо	винну	особу	

встановлено;	
•	 списання	з	іншої	причини.
У	 реквізиті	Вид	 затрат	 зазначається	 стаття	 витрат	 рахунка	 976	

“Списання	 необоротних	 активів”,	 куди	 списується	 їхня	 залишкова	
вартість.	

При	проведенні	документ	формує	потрібний	набір	бухгалтерських	
проведень,	при	цьому	списання	балансової	вартості	виробничого	ма-
теріального	активу,	що	ліквідується,	у	тих	випадках,	коли	це	необхід-
но,	здійснюється	“червоним	сторно”	за	відповідним	рахунком	обліку	
його	балансової	вартості.	

Результати	введення	документів	можна	побачити	у	стандартному	
звіті	“Оборотно-сальдова	відомість	за	рахунком	ОС3”	(дані	податко-
вого	обліку).	Це	один	з	найзручніших	для	наших	цілей	документів.	
На	 рис.	 45	 наведено	 друковану	 форму	 документа.	 Зверніть	 увагу:	
списання	 активу	 зроблено	 “червоним	 сторно”	 за	 дебетом.	 У	 цьому	
разі	це	робиться	для	того,	щоб	кредитовий	оборот	завжди	відповідав	
сумі	амортизації.	Ще	раз	нагадаємо,	що	подвійним	клацанням	миші	
в	полі,	яке	нас	цікавить,	можна	деталізувати	інформацію	щодо	конк-
ретного	документа,	яким	її	було	введено.	

Отримання	НМА	як	внеску	до	статутного	капіталу. Необоротні	
активи	можуть	бути	отримані	 як	 внесок	 засновників	 до	 статутного	
капіталу.	Підставою	для	такої	операції	є	засновницький	договір.	Опе-
рації,	що	виникають	в	обліку,	показано	в	табл.	10.	
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Рис. 45.	Оборотносальдова	відомість	за	рахунком	ОС3

Таблиця 10
Кореспонденція	рахунків	при	внесенні	необоротних	активів		

до	статутного	капіталу

№	
пор.	

Де
бет	

Кре	
дит	

Сума	 Зміст	операції	
Документ		

конфігурації	

1	 15 46 Узгоджена		
з	засновниками	
справедлива		
вартість	

Погашення	заборгованості	
засновника	НМА	

“Приходная		
накладная”		
(договір)	

2	 15		
641	

631	
631	

Контрактна		
вартість	робіт	

Враховано	витрати	на	достав-
ку,	монтаж	тощо,	що	входять	
до	початкової	вартості,	і	відоб-
ражено	податковий	кредит	

“Расходы		
на	приобретение”	
(договір,	вхідний	
рахунок)	

3	 10		
ОЗ	

15 Початкова		
вартість	

Основний	засіб	введено		
в	експлуатацію	

“Ввод	в	эксплуа-
тацию”	

У	податковому	обліку	початкова	вартість	внесених	до	статутного	
капіталу	основних	фондів	і	нематеріальних	активів	(за	умови	їх	ви-
робничого	 використання)	 збільшує	 балансову	 вартість	 відповідних	
груп	і	амортизується	в	загальному	порядку.	Для	формування	почат-
кової	балансової	вартості	застосовується	П(С)БО	7,	на	підставі	якого	
така	 вартість	 складається	 з	 узгодженої	 засновниками	 справедливої	
вартості	та	витрат,	пов’язаних	з	доведенням	засобів	до	стану,	в	якому	
вони	придатні	для	використання	із	запланованою	метою.	

Для	ілюстрації	цієї	операції	розглянемо	приклад.	

Приклад.	 15.06.20…	 р.	 засновник	 “Добро+”	 передає	 підприємс-
тву	“Добро”	як	внесок	до	статутного	фонду	будівлю	цеху.	Згідно	 із	
засновницьким	договором,	справедлива	вартість	будівлі	—	90000	грн.	
15.06.20…	р.	за	актом	приймання-передачі	основних	засобів	введено	в	
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експлуатацію	приміщення	цеху	і	складське	приміщення,	що	входять	
до	складу	будівлі.	

У	журналі	“Договора”	(меню	Журналы/Договора)	натисканням	
клавіші	 INS	 введемо	новий	 договір	ДГ-000005	 (рис.	 46)	 і	 заповни-
мо	його.	Слід	звернути	увагу	на	значення	виділених	на	рис.	45	полів	
Вид	НДС	та	Вид	валовых	доходов/расходов.	Це	операція	передачі	
корпоративних	прав	емітента	в	обмін	на	майно,	тому	не	виникає	ні	
прибутку,	ні	об’єкта	обкладення	ПДВ.	Проведемо	документ.	Тепер	у	
журналі	“Договора”	знайдемо	договір	ДГ-000005	і	введемо	на	його	
підставі	документ	“Приходная	накладная”	 (через	меню	Действия/
Ввести	на	основании	 або	натисканням	клавіш	ALT+F9).	Більшість	
полів	заголовної	частини	в	ньому	заповнені.	Необхідно	поміняти	зна-
чення	поля	Вид	поставщика	на	Прочие,	значення	поля	Что	приходу
ем	—	ОС,	НМА	и	другие	необоротные	активы	і	вибрати	рахунок	46	
на	закладці	“Дополнительные”.	Безпосередньо	при	заповненні	таб-
личної	 частини	 потрібно	 внести	 нову	 інвестицію	 “Будівля	 цеху”	 в	
довідник	“Инвестиции”,	що	відкрився.	Проведення,	сформовані	до-
кументом,	наведено	на	рис.	46.	

Коли	немає	додаткових	витрат	на	доставку,	монтаж	тощо,	вико-
ристати	введення	в	режимі	Операция	(як	зазвичай	і	радять)	швидше	
й	ефективніше.	У	загальному	випадку	можуть	виникнути	витрати	на	
доставку,	монтаж	 і	налагоджування.	 Їх	краще	оформляти	докумен-
том	 “Расходы	 на	 приобретение”.	 Такий	 документ	 (РНП-000022)	
було	сформовано,	коли	розглядалося	надходження	НМА	за	кошти.	
Особливостей	 для	НМА,	що	 вносяться	 до	 статутного	фонду,	 доку-
мент	не	має,	тому	знову	він	не	розглядатиметься.	Але	для	введення	
такого	 документа	 обов’язковий	 документ	“Приходная	 накладная”.	
Якщо	оформити	надходження	основного	засобу	ручною	операцією,	
також	доведеться	оформляти	і	додаткові	витрати,	а	для	цього	бухгал-
терові	доведеться	вручну	контролювати	виникнення	 “першої	події”	
за	ПДВ.	

Далі	підприємство	прийняло	рішення	оприбуткувати	окремо	при-
міщення	цеху	 і	 складське	приміщення,	 з	 яких	 складається	будівля,	
що	передається	в	 експлуатацію.	Згідно	 з	п.	 9	П(С)БО	7,	початкова	
вартість	об’єктів,	зобов’язання	за	якими	визначено	загальною	сумою,	
визначається	розподілом	цієї	суми	пропорційно	до	справедливої	вар-
тості	об’єктів.	Оскільки	сума	справедливих	вартостей	об’єктів	дорів-
нює	загальній	вартості	НМА,	що	передається,	то	в	цьому	разі	не	по-
трібно	виконувати	такий	розподіл.	



92

Рис. 46. Формування	електронного	обігу	документів		
при	внесенні	необоротних	активів	до	статутного	капіталу

Справедлива	 вартість	 у	 наведеному	 прикладі	 визначається	 екс-
пертним	шляхом	(72000	грн	коштує	приміщення	цеху,	18000	грн	—	
складське	приміщення).	На	рис.	47	наведено	документ	“Ввод	в	экс
плуатацию”	і	сформовані	ним	проведення.	У	ньому	за	рахунок	однієї	
інвестиції	 (будівля	цеху)	 вводяться	 в	 експлуатацію	два	 об’єкти	 ос-
новних	 засобів.	 Під	 час	 заповнення	 табличної	 частини	 документа	
обидва	ці	об’єкти	можна	ввести	в	довідник	“Необоротные	активы”.	
У	 довіднику	 для	 кожного	 з	 них	 потрібно	 обов’язково	 встановити	
прапорець	Начислять	амортизацию	в	налоговом	учете	(на	закладці	
“Дополнительные”)	і	вибрати	групу,	до	якої	належить	об’єкт.	
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Рис. 47. Електронний	документ	із	введення	об’єкта	в	експлуатацію		
та	сформовані	ним	проведення

Балансову	вартість	груп	буде	збільшено	тільки	для	таких	об’єктів.	
До	заповнення	полів	довідника,	що	стосуються	бухгалтерської	амор-
тизації,	можна	буде	повернутися	пізніше.	Документ	“Ввод	в	эксплу
атацию”	має	друковану	форму	—	акт	введення	в	експлуатацію	основ-
них	засобів,	яку	можна	одержати	натисканням	кнопки	Печать.	

Безоплатне	 надходження	 необоротних	 активів.	 Надходження	
необоротних	активів	не	завжди	пов’язане	з	витратами,	іноді	їх	можна	
отримати	 і	 без	 оплати.	Відображення	 в	 обліку	 такого	надходження	
показано	в	табл.	11.	

Оскільки	 в	 податковому	 обліку	 амортизації	 підлягають	 саме	
витрати,	а	платник	податків	їх	не	зазнав,	то	балансова	вартість	груп	
не	збільшується	і	вартість	отриманих	основних	фондів	не	аморти-
зуватиметься.	 Водночас	 витрати,	 пов’язані	 з	 доставкою,	 встанов-
ленням	тощо	отримуваних	фондів,	збільшують	балансову	вартість	
груп	 і	 амортизуються	 в	 загальному	 порядку.	 Вартість	 безоплатно	
отриманих	товарів	включається	до	валового	доходу	періоду	згідно	з	
п.	4.1.6	ст.	4	Закону	“Про	прибуток”	(виняток	встановлено	абзацом	
другим	п.	4.1.6	для	безоплатної	передачі	для	деяких	неприбуткових	
організацій	та	для	філій	платника	податків	 і	п.	4.2.15	для	передачі	
за	рішенням	виконавчої	влади	мереж	та	об’єктів	соціальної	інфра-
структури).	
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Таблиця 11
Кореспонденція	рахунків	при	безоплатному	надходженні		

необоротних	засобів

№	
пор.	

Дебет	
Кре
дит	

Сума	 Зміст	операції	
Документ		

конфігурації	

1	 10,	
11,12		
ВД	

424
ВД	

Справедли-
ва	вартість	
об’єкта	

Безоплатно	надійшли	НМА	 Введення		
в	режимі		
ручної		
операції	

2	 15 631 Контрактна	
вартість	робіт	
без	ПДВ	

Враховано	витрати	на	доставку,	
монтаж	тощо,	які	входять		
до	початкової	вартості	НМА

Введення		
в	режимі		
ручної		
операції	641	 631	 Сума	ПДВ Відображено	податковий	кредит

ОЗ1,		
ОЗ2,	
ОЗ3	

Контрактна	
вартість	робіт	
без	ПДВ	

Збільшено	балансову	вартість	груп	
у	податковому	обліку	

3	 10 15 Контрактна	
вартість	робіт	
без	ПДВ	

Додаткові	витрати	введення	вклю-
чаються	до	початкової		вартості	
об’єкта	

Введення		
в	експлуата-
цію	

У	 бухгалтерському	 обліку	 при	 отриманні	 необоротних	 активів	
справедлива	вартість	об’єкта	відображається	за	дебетом	рахунків	10,	
11,	12	і	кредитом	рахунка	424	“Безоплатно	одержані	необоротні	акти-
ви”.	До	початкової	вартості	таких	об’єктів	включаються	інші	витрати	
згідно	зі	ст.	8	П(С)БО	7	і	ст.	11	П(С)БО	8.	Вона	пов’язана	з	аморти-
зацією	таких	об’єктів.	Причому	оскільки	підприємства	не	так	часто	
отримують	подарунки,	штатних	засобів	для	відображення	безоплат-
ного	надходження	 і	автоматичного	щомісячного	нарахування	зносу	
за	такими	засобами	у	програмі	немає.	

Приклад.	 12.12.20…	 р.	 ТзОВ	 “Добро”	 безоплатно	 отримує	 від	
підприємства	“Івент”	основний	засіб	 “Автоматизоване	робоче	місце	
конструктора”.	Справедливу	вартість	на	момент	передачі	основного	
засобу	оцінено	у	18000	грн.	Витрати	на	його	налагодження	становили	
1000	грн	+	200	грн	ПДВ.	

Потрібно	 зареєструвати	 об’єкт,	 що	 надійшов,	 у	 довіднику	 “Не
оборотные	активы”.	При	цьому	слід	контролювати	заповнення	полів	
Первонач.	стоимость	(закладки	“Основные”	довідника	“Необорот
ные	активы”,	рис.	48):	у	момент	надходження	відома	тільки	справед-
лива	вартість	об’єкта.	
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Рис. 48. Заповнення	окремих	полів	в	електронній	картці		
необоротного	активу

Після	того	як	 стануть	остаточно	відомі	витрати	на	монтаж,	 тре-
ба	повернутися	до	довідника	і	змінити	це	значення	(воно	буде	вико-
ристане	під	 час	розрахунку	 амортизації	 в	 бухгалтерському	обліку).	
Поле	Дата	ввода	в	эксплуатацию	відповідає	даті	“введення	в	експлу-
атацію”	додаткових	витрат	(використовується	для	визначення	почат-
ку	 амортизації	 у	 бухгалтерському	 обліку).	 Потрібно	 переконатися,	
що	в	 закладці	“Дополнительные”	 прапорець	Начислять	амортиза
цию	в	налоговом	учете	вимкнено.	

Введемо	 ручну	 операцію	 (меню	Документы/Операция),	 що	 ві-
дображає	 безоплатне	 надходження	 основного	 засобу	 і	 витрати	 на	
його	монтаж.	

Суми	ПДВ	потрібно	визначити.	Щоб	це	зробити,	треба	перевіри-
ти,	які	операції	за	договором	ДГ-000008	(тобто	з	монтажу)	були	ви-
конані.	Для	цього	потрібно	звернутися	до	стандартного	звіту	“Аналіз	
субконто”	(меню	Отчеты/Анализ	субконто).	Як	бачимо,	до	введення	
операції	за	договором	була	оплата	420	грн	(з	них	70	грн	—	ПДВ),	тоб-
то	“перша	подія”	була	(рис.	49).	

Тепер	можливі	три	варіанти	—	договірна	ціна	послуг	(база	обкла-
дення	ПДВ)	може:	

•	 дорівнювати	перерахованій	сумі;	
•	 бути	меншою	від	цієї	суми;	
•	 бути	більшою	від	цієї	суми.	
У	 першому	 і	 другому	 варіантах	 надходження	 послуг	 є	 “другою	

подією”,	у	третьому	—	частково	“другою”,	частково	“першою”.	Схему	
проведень	для	випадку,	коли	першою	подією	була	оплата,	показано	в	
табл.	12.	

Для	розрахунку	бази	обкладення	ПДВ	слід	визначити	суму	опе-
рації,	що	 є	 “першою	подією”.	Для	цього	порівнюють	 вартість	нала-
годження	АРМК	без	ПДВ	(з	документів	постачальника	—	1000	грн)	і
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Рис. 49.	Аналіз	субконто	за	рахунками	необоротних	активів

Таблиця 12
Відображення	на	рахунках	бухгалтерського	обліку	сум	ПДВ

№	
пор.

Сума	 Дебет	 Кредит	

1	 Сума	ПДВ,	що	стосується	першої	події	 6415 631

2	 Сума	ПДВ,	що	стосується	другої	події	 6441 631

3	 Контрактна	вартість	послуг	без	ПДВ	 15	 631	

фактично	сплачену	суму	без	ПДВ	(420	–	70	=	350	грн).	Різниця	між	
цими	величинами	є	базовою	величиною	для	розрахунку	ПДВ	за	“пер-
шою	подією”.	

Для	введення	в	експлуатацію	можна	використати	стандартний	до-
кумент	“Ввод	в	эксплуатацию”	або	скористатися	ручною	операцією.	
Тепер	треба	повернутися	до	полів	довідника	“Необоротные	активы”	
(рис.	48)	і	заповнити	поле	Дата	ввода	в	экспл.	Уточнена	початкова	
вартість	об’єкта	ОЗ	становить	19000	грн.	

Щоб	перевірити	результат	роботи,	можна	скористатися	стандар-
тним	звітом	“Аналіз	рахунка	за	субконто”	(Отчеты/Анализ	счета	по	
субконто)	(рис.	50).	На	рахунку	104	є	два	основні	засоби:	“PFAFF	сто-
чувальна”	 і	АРМК.	Обидва	вони	перебувають	на	основному	складі.	
Після	 введення	 в	 експлуатацію	ці	НМА	 залишаються	 там,	 де	 вони	
зберігалися	до	введення.	

Переміщення	необоротних	активів.	У	процесі	експлуатації	об’єкти	
можуть	переміщуватися	між	підрозділами	підприємства.	Для	реєст-
рації	цього	процесу	в	конфігурації	застосовується	документ	“Переме
щение”.	Він	міститься	в	групі	Документы/Складские.	Переміщення	
НМА	 здійснюється	 за	 обліковою	 ціною	 проведеннями	 в	 кореспон-
денції	 з	 рахунком	 00.	 Якщо	 на	 рахунку	 ведеться	 кількісний	 облік,	
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Рис. 50. Аналіз	рахунка	за	субконто

треба	 зазначити	 кількість	 об’єктів.	 Внаслідок	 переміщення	 для	
об’єкта	 змінюється	 тільки	 значення	 субконто	 “Места	 хранения”.	
У	документа	“Перемещение”	є	особливості	щодо	НМА	—	вважаєть-
ся,	що	НМА	переміщуються	тільки	між	матеріально	відповідальни-
ми	особами.	У	тому	разі,	якщо	вони	оприбутковані	на	склад,	потрібно	
скористатися	ручною	операцією	(рис.	51).	

Рис. 51. Порядок	переміщення	основних	засобів	у	ручному	режимі

Тепер	якщо	знадобиться	переміщувати	цей	об’єкт	між	матеріально	
відповідальними	особами	підрозділів,	можна	скористатися	докумен-
том	“Перемещение”,	електронну	форму	якого	наведено	на	рис.	52.	
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Рис. 52. Формування	електронної	форми	документа		
з	переміщення	об’єкта

У	“шапці”	документа	зазначається	маршрут	переміщення	об’єкта	
(поля	Откуда	і	Куда),	який	зазначається	в	табличній	частині.	Прове-
дення	документа	аналогічні	тим,	які	були	сформовані	ручною	опера-
цією.	Документ	має	друковану	форму	“Накладна	на	внутрішнє	пере-
міщення”,	яку	можна	надрукувати	після	його	проведення.	

Облік	 поліпшення	 НМА	 в	 процесі	 експлуатації.	 Облік	 вибут
тя	НМА.	 Розглянемо	 останні	 документи	 конфігурації	щодо	 обліку	
НМА:	“Модернизация	 необоротного	 актива”	 та	“Ликвидация	 не
оборотных	активов”.	Можливо,	вони	мають	не	найбільш	вдалі	назви:	
перший	призначено	для	відображення	будь-яких	поліпшень	НМА	в	
процесі	експлуатації,	другий	—	для	відображення	будь-якого	вибуття	
НМА	з	балансу.	

У	 процесі	 експлуатації	 НМА	 виникають	 витрати,	 пов’язані	 з	 їх	
поліпшенням	—	підтриманням	у	поточному	стані,	модернізацією,	мо-
дифікацією,	ремонтом.	Якщо	поліпшення	об’єкта	приводить	до	збіль-
шення	майбутньої	економічної	вигоди	(п.	14	П(С)БО	7),	такі	витрати	
в	бухгалтерському	обліку	включаються	до	складу	капітальних	витрат	
і	накопичуються	на	субрахунках	рахунка	15	“Капітальні	інвестиції”	і	
потім	збільшують	вартість	об’єкта	НМА.	Якщо	такого	збільшення	не	
відбувається	і	витрати	здійснено	для	підтримання	об’єкта	в	робочому	
стані,	то	вони	включаються	до	витрат	періоду	(п.	15	П(С)БО	7)	і	ві-
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дображаються	за	дебетом	рахунків	23,	91,	92,	93	відразу	або	збирають-
ся	на	рахунку	23	і	списуються	після	завершення	ремонту.	

У	податковому	обліку,	згідно	з	п.	8.7.1	ст.	8	Закону	“Про	прибу-
ток”,	витрати	в	розмірі	5	%	сукупної	балансової	вартості	груп	основ-
них	фондів	на	рік	включаються	до	валових	витрат.	Витрати,	що	пере-
вищують	цю	суму,	включаються	до	вартості	окремих	об’єктів	(після	
виходу	роз’яснення	ДПАУ	від	13.02.02	№	68	—	для	всіх	груп)	основ-
них	фондів.	Для	відображення	поліпшень	НМА	в	конфігурації	пере-
дбачено	документ	“Модернизация	необоротного	актива”.	

На	рис.	53	показано	результати	обробки	для	основних	фондів.	На-
гадаємо,	що	балансова	вартість	групи	—	19200	грн.	Вона	складається	з	
18200	грн	(вартість	машини	PFAFF)	і	1000	грн	—	витрати	на	налагод-
ження	АРМ	конструктора,	отриманого	безоплатно.	Зверніть	увагу,	як	
змінилася	вартість	цих	засобів	внаслідок	пропорційного	перерахунку.	
Наведений	приклад	ілюструє,	що	запропоновані	роз’ясненням	№	68	
правила	перерахунку	допускають	ситуацію,	коли	до	вартості	об’єктів	
входять	витрати,	з	ними	не	пов’язані.	Програма	приведена	у	відповід-
ність	до	нових	правил	обліку	НМА.

Рис. 53. Обробка	даних	за	основними	фондами	для	податкового	обліку

питання для самоконтролю

1.	 Чи	можна	заповнити	поле	довідника	шляхом	вибору	значення	
з	іншого	довідника?	

2.	 Яку	дію	повинен	виконати	користувач,	якщо	при	зверненні	до	
довідника	в	заголовку	вікна	довідника	видається	повідомлен-
ня	Не	задан	элементвладелец?	



3.	 Які	 дії	 слід	 виконати	 для	 організації	 аналітичного	 обліку	 на	
певному	рахунку?	

4.	 Призначення	файлу	RpList.txt,	що	міститься	в	каталозі	(папці)	
із	зовнішніми	звітами.	

5.	 Чи	можна	сформувати	друковану	форму	стандартного	звіту	і	
зберегти	у	вигляді	файлу	на	диску?	

6.	 Зазначте	стандартний	звіт	типової	конфігурації,	в	якому	мож-
на	отримати	інформацію	про	залишкову	вартість	одного	виб-
раного	основного	засобу:	

	 а)	картка	рахунка,	на	якому	ведеться	облік	основних	засобів;	
	 б)	аналіз	рахунка,	на	якому	ведеться	облік	ОЗ;	
	 в)	аналіз	рахунка,	на	якому	ведеться	облік	зношення	ОЗ;	
	 г)	картка	рахунка,	на	якому	ведеться	облік	зношення	ОЗ;	
	 д)	аналіз	субконто	“Нематеріальні	активи”.	
7.	 Чи	можна	змінити	порядок	проходження	складних	проведень	

у	шаблоні	типової	операції?	
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Розділ 6 

АВТОМАТИЗАЦІЯ  ОБЛІКУ  ЗАПАСІВ

6.1.	 Загальні	положення	обліку.
6.2.	 Облік	надходження	запасів.
6.3.	 Облік	малоцінних	і	швидкозношуваних	предметів.
6.4.	 Облік	повернення	запасу.	
6.5.	 Облік	переміщення.	
6.6.	 Облік	ПДВ	за	матеріалами,	що	надійшли.
6.7.	 Переоцінка.	Облік	транспортно-заготівельних	витрат.
6.8.	 Реалізація	запасів.

6.1.	 Загальні	положення	обліку

Для обліку запасів у типовій конфігурації, відповідно до Інструкції 
№ 291, призначений 2-й клас рахунків (рис. 54), який містить рахун-
ки для відображення оборотних матеріальних активів підприємства, 
що перебувають на різних стадіях операційного циклу. Усі рахунки 
є активними. За дебетом цих рахунків відображається надходження 
запасів, за кредитом — їх вибуття. 

Рис.	54.	Фрагмент	плану	рахунків	з	обліку	запасів

Аналітичний облік запасів у конфігурації ведеться в розрізі місць 
зберігання, ТМЦ і партій (крім рахунка 23 “Виробництво”). Місцем 
зберігання можуть бути як склади, так і матеріально відповідальні 
особи — працівники підприємства. Для зберігання відомостей про 
ТМЦ використовується трирівневий довідник “Номенклатура”. 
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Третє субконто — “Партии” — використовується для організації об-
ліку вибуття запасів. 

Поняття	замовлення.	Облік придбання запасів тісно пов’язаний з 
обліком ПДВ. У зв’язку з операціями з придбання товарів, робіт, пос-
луг у платників ПДВ виникає право на податковий кредит. При ць-
ому датою виникнення права на податковий кредит є перша з подій, 
визначених п. 7.5 ст. 7 Закону про ПДВ. Для коректного обліку подат-
кового кредиту необхідно точно визначати дату виникнення першої 
події для кожної операції придбання, яка в загальному випадку може 
містити часткові оплати і (або) надходження. Прийнятий у конфігу-
рації механізм обліку розрахунків з контрагентами в розрізі окремих 
операцій дає змогу робити це автоматично. 

У конфігурації замовленням зазвичай є перший документ у лан-
цюжку документів, що відображає операцію придбання або продажу. 
У наведених нижче прикладах ланцюжків документів, що супровод-
жують операції придбання, перший документ є замовленням, на яке 
мають посилатися інші (рис. 55). 

У цьому разі програма автоматично відстежуватиме першу подію 
при обліку ПДВ. 

Рис.	55.	Послідовність	документів	при	обліку	запасів

6.2.	 Облік	надходження	запасів

Надходження запасів у конфігурації оформляється так: 
• якщо є договір з постачальником, він реєструється в конфігу-

рації документом “Договор”, який надалі виступатиме замов-
ленням;

• рахунок постачальника або його видаткова накладна реєстру-
ється документами “Счет	входящий” або “Приходная	наклад-

Договір Вхідний рахунок Прибуткова накладна Виписка банку

Договір Прибуткова накладна Виписка банку

Вхідний рахунок Виписка банку Прибуткова накладна

Прибуткова накладна Виписка банку
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ная”. Якщо в полі Заказ такого документа нічого не зазначати, 
він вважається першим в операції і сам стає замовленням;

• якщо на момент надходження запасів у супроводі видаткових 
документів постачальника або документів про надання послуг, 
вартість яких включається в початкову вартість запасів, у кон-
фігурації вже є зареєстроване замовлення за цією операцією, 
документ, що відображає надходження запасів (робіт, послуг), 
вводять на підставі документа-замовлення;

• при проведенні документів, що відображають надходження за-
пасів (робіт, послуг, які включаються в собівартість запасів), 
формуються відповідні проведення. 

Документи, якими в конфігурації може відображатися надход-
ження запасів і формування їх початкової вартості, — це “Приход-
ная	 накладная”, “Расходы	на	 приобретение”, “Авансовый	отчет” 
(рис. 56). 

Рис.	56.	Рух	документів	при	обліку	запасів	у	програмі

Оформлення	відносин	з	постачальниками	

Приклад 1. ТзОВ “Добро” приймає рішення пошити невелику 
партію трикотажних джемперів. Для цього укладає договір на пос-
тавку тканин з ВАТ “Тканини”, яке виписує рахунок на 100 м білого 
трикотажу і 10 м хутряного трикотажу “Леопард”. 

Відносини з постачальниками оформляють двома способами — 
оплачують виставлені постачальником рахунки (вважається, що до-
говір укладено в усній формі) або укладають договір купівлі-продажу 
(найчастіше з постійними постачальниками, при цьому за догово-

Договор Счет входящий Приходная накладная

Счет входящий

Приходная накладная Расходы на приобретение Авансовый отчет

Проведення за дебетом  рахунка обліку ПДВ 6415,644

Проведення за дебетом  рахунків обліку запасів 20–28
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ром можуть виписуватися рахунки). Для реєстрації цього в типовій 
конфігурації призначені документи “Договор” і “Счет	входящий”. 
Вибір варіанта реєстрації відносин з постачальником (за рахунками/
накладними або за договорами) визначається в полі Вид	взаиморас-
четов довідника “Контрагенты”. Якщо вибрати за договорами, то 
залишається можливість вести облік із цим контрагентом також у 
розрізі рахунків (при цьому треба пам’ятати, що для всіх документів 
“Счет	входящий”, зареєстрованих для однієї операції придбання, за-
мовленням має бути договір). 

На рис. 57 показано договір з ВАТ “Тканини”. Новий договір вво-
диться через меню Документы/Договор або з журналу “Договора”, 
де вони зберігаються. Слід звернути увагу на поле Вид	 торговли. 
Конфігурація має три види торгівлі: 

•	 за	наличные, який передбачає одномоментний розрахунок че-
рез касу; 

•	 бартер, який вибирають для договорів міни; 
•	 предоплата, що використовується в усіх інших випадках. 

Рис.	57.	Схема	формування	документа	“Счет	входящий”		
на	основі	документа	“Договор”
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Інші поля відповідають своїм іменам і не викликають труднощів 
при заповненні. Якщо сума і дата закінчення договору відомі, треба 
їх зазначити. Увімкнена опція по	договору	выписываются	итоговые	
налоговые дає змогу виписати наприкінці місяця підсумкову подат-
кову накладну за всіма придбаннями за місяць у рамках цього замов-
лення з урахуванням першої події. 

Тепер на підставі цього договору вводимо “Счет	 входящий”. 
Вибравши в меню Журналы/Договора договір ДГ-000002, введемо 
команду меню Действия/Ввести	 на	 основании (або ALT+F9). На 
рис. 57 показано “Счет	 входящий”, введений на підставі договору. 
У ньому як замовлення буде зазначено перший документ в операції 
придбання. Основні реквізити “шапки” будуть заповнені значення-
ми, зазначеними в договорі. Залишиться тільки заповнити поля Что	
приходуем і Номер	счета	поставщика. У полі Что	приходуем вибе-
ремо Запасы. Тоді в табличній частині значення вибиратимуться з 
довідника “Номенклатура”. 

У табличну частину введемо відомості про кожний матеріал. За-
паси, які вносяться в табличну частину, можуть обліковуватися на 
різних рахунках обліку запасів. Рахунок обліку зазначено для кожно-
го елемента довідника у відповідному полі (закладка “Дополнитель-
ные” у формі редагування елемента довідника “Номенклатура”). 
Якщо такі матеріали надходять уперше, то інформацію про них мож-
на безпосередньо внести до довідника.

Надходження	запасів,	придбаних	за	кошти 
Приклад. 5 грудня 200_ р. на склад ТзОВ “Добро” від постачаль-

ника ВАТ “Тканини” надійшли тканини в супроводі накладної і ра-
хунка № 85. На загальному складі складено прибутковий ордер № 2. 
Оскільки договір, за яким надходять тканини, і вхідний рахунок уже 
зареєстровані в конфігурації, введемо документ “Приходная	наклад-
ная” на підставі “Счета	входящего” СВ-000001. Значення відповід-
них полів, у тому числі табличної частини, будуть скопійовані з ра-
хунка. 

У полі Место	хранения зазначають склад, куди надходять запаси; 
у розглянутому прикладі — Основной	склад. У полі Вид	поставщи-
ка зазначимо Отечественный	 поставщик (таким чином вибираємо 
рахунок розрахунків з постачальником). На закладці “Дополнитель-
ные”	будуть скопійовані реквізити Статья	валовых	расходов і Вид	
НДС. Якщо підприємство не має права на податковий кредит за 
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цією поставкою, наприклад витрати не відносяться до валових, треба 
ввімкнути опцію НДС	на	себестоимость. 

Після проведення документа будуть сформовані проведення 
(рис. 58): 

• за позабалансовим рахунком обліку валових витрат з ураху-
ванням першої події; 

• нараховано суму податкового кредиту з ПДВ у дебет рахунка 
6415 з урахуванням першої події. У конфігурації передбачено й 
“обережніший” варіант обліку податкового кредиту. Якщо при 
заповненні констант була позначена константа Учет	налогово-
го	кредита	только	по	полученной	налоговой	накладной, сума 
податкового кредиту враховується за дебетом рахунка 644. При 
отриманні податкової накладної і проведенні її в конфігурації 
проведенням у дебет рахунка 6415 з кредиту рахунка 644 ПДВ 
враховується в розрахунках;

• оприбутковано отримані запаси — за дебетом рахунків обліку 
запасів і кредитом рахунків розрахунків з постачальниками. 

Рис.	58.	Сформована	“Приходная	накладная”		
та	сформовані	нею	проведення
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Облік	додаткових	витрат	на	придбання 
При придбанні запасів підприємство може зазнати і додаткових 

витрат. Витрати, які відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” включаються 
в первісну вартість запасів, придбаних за плату, подано в табл. 13. Та-
ким чином формується реальна вартість запасів як частини оборот-
них активів підприємства. 

Таблиця	13	
Витрати	на	придбання	запасів

У	бухгалтерському	обліку У	податковому	обліку

Включаються в первісну вартість запасів 
(П(С)БО 9):
•  суми, що сплачуються згідно з договором 

постачальнику (продавцю) за вирахуван-
ням непрямих податкiв; 

•  суми ввiзного мита; суми непрямих по-
даткiв у зв’язку з придбанням запасiв,  
якi не вiдшкодовуються пiдприємству;

•  транспортно-заготiвельнi витрати 
•  iншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi  

з придбанням запасiв i доведенням їх  
до стану, в якому вони придатнi для  
використання із запланованою метою

Відносяться на разові витрати на основі 
Закону України “Про оподаткування 
прибутку підприємств”

Оскільки додаткові витрати на придбання, що припадають на не 
використані в податковому періоді запаси, будуть виключені з вало-
вих витрат внаслідок перерахунку за п. 5.9, важливо віднести всі не-
обхідні витрати до собівартості придбаних запасів. “1С: Бухгалтерія 
для України” передбачає метод безпосереднього включення додатко-
вих витрат на придбання до собівартості запасів, що придбаваються. 
Для цього передбачено документ “Дополнительные	расходы	на	при-
обретение”, який дає змогу врахувати додаткові витрати в собівар-
тості, за потреби розподіливши їх пропорційно до вартості придбаних 
запасів. 

Приклад. За перевезення отриманих за прибутковою накладною 
ПН-0000002 тканин виставлено рахунок від АТП 14220 (Транспортник). 
Сума рахунка — 120 грн. Витрати враховано в собівартості запасів. 

Введемо вхідний рахунок СВ-0000009, як уже розглядалося. Для 
операції з перевезення він буде замовленням. 

Введемо на основі рахунка прибуткову накладну ПН-0000002. 
При цьому “шапка” документа заповниться автоматично (рис. 59). 
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Рис.	59.	Порядок	розподілу	витрат,	пов’язаних	з	придбанням	запасів

Вводити новий документ можна також через меню Документы/
Приход, пункт Расходы	на	приобретение. Тоді в полі Приходная	на-
кладная треба вибрати накладну, до якої будуть віднесені додаткові 
витрати. 

Заповнення табличної частини показано на рис. 59. Реквізити Вид	
НДС і субконто валових витрат зазначені в документі-замовленні на 
перевезення, яким у нашому випадку є “Сч.	вход.	СВ-000009”. 

Рис.	60.	Сформовані	документом	“Распределение	затрат”	проведення

При проведенні документа автоматично формуються проведення  
за дебетом вибраних у документі рахунків обліку запасів, зазначених 
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у полі Приходная	накладная, і кредитом рахунка, вибраного в полі 
Счет табличної частини документа (рис. 60): 

• сума за перевезення (без ПДВ) відноситься до валових вит-
рат; 

• враховується податковий кредит з ПДВ (перша подія);
• проведення збільшують первісну вартість придбаних запасів 

на суму транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) (розподіле-
них пропорційно вартості).

Розрахунок наведено в табл. 14. Введена операція буде відображе-
на в журналі “Приходные	накладные”. 

Таблиця	14
Вихідні	дані	для	розрахунку	вартості	запасів

Найменування	товару	 Вартість	запасів	 Розрахунок	вартості	

Трикотаж білий 86,96 100 : (3600 + 540) ⋅ 3600

Трикотаж хутр. “Леопард” 13,04 100 : (3600 + 540) ⋅ 540

Аналіз	операції	придбання 
Тепер розглянемо, які документи стосуються операції, замовлен-

ням якої є договір ДГ-000002. Для цього в меню Сервис виберемо 
пункт Дерево	подчиненности	документов. 

На рис. 61 показано всі сформовані нами документи. Дерево мож-
на деталізувати: подвійним натисканням у полі Журн. буде розкрито 
журнал із зазначеним документом. 

Рис.	61.	Приклад	сформованого	дерева	підпорядкованості	документів

Розглянемо, як сформовано первісну вартість цих запасів. Для 
цього зручно використати стандартний звіт “Анализ	счета	по	суб-
конто”. Побудуємо його за грудень 200_ р. Встановимо для субконто 
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“ТМЦ” режим Отбирать і значення “Трикотаж білий”. Дебетове саль-
до покаже собівартість запасів цього виду. 

Звіт, наведений на рис. 62, покаже, що після введення документа 
“Дополнительные	расходы	на	приобретение”	собівартість наявних 
100 м трикотажу білого становитиме 3686,96 грн (3600 + 86,96). 

Рис.	62.	Сформований	звіт	“Анализ	счета	по	субконто:201”

6.3.	 Облік	малоцінних	і	швидкозношуваних	предметів	

Розглянемо надходження малоцінних і швидкозношуваних пред-
метів (МШП) на підприємство через підзвітних осіб, повернення 
отриманих запасів постачальникам і переміщення запасів на підпри-
ємстві.

Надходження	 МШП	 через	 підзвітну	 особу	 і	 передача	 його	 в	
експлуатацію. Оформлення запасів, що надходять на підприємство 
через підзвітних осіб, має свої особливості. Коли підзвітна особа ку-
пує матеріальні цінності за рахунок підзвітних сум, то оформляється 
прибутковий ордер на матеріали, що надійшли на склад, та авансо-
вий звіт працівника про витрачання сум, за рахунок яких вони були 
придбані. Проведення ж за рахунками матеріальних цінностей мають 
бути сформовані один раз: або прибутковою накладною, або авансо-
вим звітом. Треба вибрати один зі способів і послідовно його дотри-
муватися. 
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Оскільки до собівартості запасів іноді доведеться включати додат-
кові витрати (наприклад, оплату відрядження — повністю або в час-
тині придбання таких запасів), проведення краще формувати прибут-
ковою накладною. 

Серед запасів через підзвітних осіб найчастіше надходять МШП. 
Їх первісна вартість формується за дебетом рахунка 22, за кредитом 
цього рахунка відображається вибуття МШП в експлуатацію за об-
ліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку витрат, а також 
списання недостач і втрат від псування таких цінностей, повністю 
аналогічно до інших запасів. Але при введенні їх в експлуатацію п. 23 
П(С)БО 9 передбачено вести облік МШП в оперативному порядку. 

Приклад. Технолога А. В. Бабич відряджено для придбання в 
ПП “Пуговка” ножиць Ascolite вартістю 530 грн (у тому числі ПДВ 
88,33 грн). 13.12.20… р. ножиці надійшли на склад. Авансовий звіт про 
витрачені суми складено 15.12.20… р. і передано до бухгалтерії. 

Заповнену прибуткову накладну ПН-000010 для наведеного при-
кладу показано на рис. 63. При оприбуткуванні матеріальних цін-
ностей від підзвітної особи на закладці Дополнительные треба вста-
новити прапорець Закрыть	 подотчет	 на	 сумму. За замовчуванням 
сума дорівнює підсумковій сумі за прибутковою накладною, але поле 
може бути відредаговане. Підзвітну особу вибирають із довідника 
“Сотрудники”. Найчастіше така накладна сама є замовленням. При 
заповненні табличної частини у довідник “Номенклатура” треба 
внести відомості про МШП, що оприбутковуються. У довіднику за-
значається рахунок витрат і вид діяльності, на які буде списана облі-
кова вартість МШП при введенні їх в експлуатацію. При натисканні 
кнопки ОК будуть сформовані проведення (див. рис. 63). 

Тепер розглянемо авансовий звіт працівника, який можна сфор-
мувати через меню Документы/Прочие, пункт Авансовый	отчет. На 
рис. 64 показано заповнену форму документа. Оскільки відряджен-
ня було цільовим, суми добових включаються до первісної вартості 
МШП. 

Зверніть увагу: у полі Проводить? вибрано значення Нет, щоб при 
проведенні документа не формувалися проведення за цими рядками, 
оскільки: 

• підзвітну суму, за яку придбано ножиці, вже закрито прибутко-
вою накладною ПН-000010; 

• суму додаткових витрат на придбання (у цьому разі — добових) 
оформимо документом “Расходы	на	приобретение” (рис. 65). 
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Рис.	63.	Оформлення	прибуткової	накладної	при	придбанні	запасів		
через	підзвітну	особу

Рис.	64.	Формування	електронного	документа	“Авансовый	отчет”
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Рис.	65.	Формування	документа	з	розподілу	витрат	при	придбанні	запасів	
через	підзвітну	особу

У прикладі не треба розподіляти витрати між кількома запасами, 
тому можна було б провести цю витрату безпосередньо авансовим 
звітом, але бажано дотримуватися єдиного підходу, тобто: 

• ТМЦ оформляти прибутковою накладною; 
• витрати, що входять до собівартості, — документом “Расходы	

на	приобретение”; 
• інші витрати — документом “Авансовый	отчет”. 
Такий підхід може видатися складним, але він дає змогу автома-

тично контролювати першу подію при обліку ПДВ й автоматизувати 
розподіл додаткових витрат. Його краще застосовувати, якщо скла-
дом і розрахунками з підзвітними особами займаються різні праців-
ники бухгалтерії. Документом “Авансовый	отчет” формують тільки 
проведення за витратами, які є витратами періоду. У прикладі таких 
витрат немає. 

При натисканні кнопки Печать отримаємо друковану форму аван-
сового звіту (типову форму № 807). 

Другим варіантом обліку надходження ТМЦ через підзвітних осіб є 
оформлення тільки авансового звіту. Прибуткову накладну при цьому 
проводити не треба. Однак у разі виникнення додаткових витрат, що 
включаються до собівартості запасів, їх доведеться розподілити вручну. 
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У табл. 15 показано, які значення повинні мати поля документів 
“Приходная	 накладная” і “Авансовый	 отчет”, щоб проведення за 
рахунками матеріальних цінностей були сформовані тільки один раз. 
Зверніть увагу: документом “Авансовый	отчет” списуються суми з 
підзвітної суми працівника, а документом “Приходная	накладная” 
оформляється закриття розрахунків з постачальниками за рахунок 
підзвітних сум. 

Таблиця	15
Кореспонденція	рахунків	для	різних	варіантів	формування		

авансового	звіту

Поле Закрыть	подотчет		
на	сумму документа  

“Приходная	накладная”

Поле Проводить?  
документа  

“Авансовый	отчет”

Проведення за рахунками  
матеріальних цінностей

Дебет Кредит Сума

Прапорець встановлено Нет

Проводяться  
прибутковою накладною

631 3721 530,00

6415 631 88,33

22 631 441,67

Документ не заповнюється Да

Проводяться авансовим звітом

6415 3721 88,33

22 3721 441,67

При передачі МШП в експлуатацію вони списуються з балансу, а 
їх подальший облік ведеться відповідними особами за місцями екс-
плуатації в оперативному порядку. У конфігурації для цього передба-
чено позабалансовий рахунок МЦ “МБП	в	эксплуатации”, на якому 
передбачено кількісний облік. Аналітичний облік ведеться в розрізі 
“Мест	хранения”, “ТМЦ” і “Партий”. Передача МШП в експлуата-
цію проводиться за допомогою документа “Ввод	в	эксплуатацию”. 

Приклад. 14.12.20… р. ножиці Ascolite передано в експлуатацію у 
швейний цех. 

Новий документ вводиться через меню Документы/Необорот-
ные	активы	и	МБП, пункт Ввод	в	эксплуатацию. Заповнену форму 
документа показано на рис. 66. 

Якщо рахунок і вид витрат, на які буде списано вартість МШП 
при введенні в експлуатацію, відрізняються від зазначених для нього 
в довіднику “Номенклатура”, треба ввімкнути прапорець Указать	
счет	и	вид	затрат і вибрати ці рахунки. У табличній частині вибирають 
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Рис.	66. Формування	документа	з	введення	об’єкта	в	експлуатацію

МШП, партію, кількість одиниць і коефіцієнт перерахунку (якщо 
одиниця вимірювання відрізняється від базової). Після проведення 
документа в табличній частині з’являться відомості про облікову ціну 
і вартість МШП і будуть сформовані проведення за дебетом рахун-
ків обліку витрат і дебетом позабалансового рахунка МЦ, на якому 
МШП обліковуватимуться протягом терміну експлуатації. 

Списання МШП з позабалансового рахунка проводиться доку-
ментом “Списание	 МБП” (Документы/Необоротные	 активы	 и	
МБП, пункт Списание	МБП). Цим документом формується “Акт	на	
списание	МБП”. 

6.4.	 Облік	повернення	запасу	

На практиці можливі ситуації, коли отримані запаси з певної при-
чини доводиться повертати. У типовій конфігурації для оформлення 
повернення отриманих запасів постачальнику передбачено спеціаль-
ний документ “Возврат	поставщику”. Новий документ вводять че-
рез меню Журналы/Возвраты, пункт Возврат	поставщику. Введені 
документи зберігаються в журналі “Возвраты”. 
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Новий документ зручно вводити на підставі накладної, якою був 
оприбуткований товар, що повертається. У цьому разі більшість полів 
документа заповнюються автоматично. 

Приклад. Частина отриманого трикотажу виявилася невідповід-
ної якості, і ТзОВ “Добро” приймає рішення повернути отримані 60 м 
трикотажу білого постачальникові — ВАТ “Тканини”. Тканину було 
оприбутковано накладною № ПН-000002. 

На підставі прибуткової накладної ПН-000002 введемо документ 
“Возврат	поставщику”. Усі поля шапки і табличної частини заклад-
ки “Основные” будуть заповнені як відповідні поля прибуткової на-
кладної. У табличній частині слід видалити зайві рядки і виправити 
кількість (повертаємо тільки 60 м зі 100). Заповнений документ по-
казано на рис. 67. 

Рис.	67.	Формування	документа	при	поверненні	запасів	постачальнику
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Документ “Возврат	 поставщику” завжди вважається докумен-
том-замовленням (тобто першим документом) і першою подією 
для податкового обліку. Однак іноді трапляється, що до моменту 
повернення ТМЦ постачальник уже повернув заплачені йому за ці 
ТМЦ гроші. Для правильного формування проведень у цьому разі 
на закладці “Дополнительные” вмикають прапорець Указать	сумму	
предварительной	оплаты	вручную і в полях Сумма та НДС зазнача-
ють суму повернених коштів і ПДВ. 

У складі собівартості тканини “Трикотаж білий”, що повертається, 
враховано додаткові витрати (ТЗВ), яких зазнано при закупівлі. Пос-
тачальникові повертають тканину за контрактною вартістю. Суми 
ТЗВ, які припадають на товар, що повертається, відносяться на раху-
нок 84 (з подальшим списанням на рахунок 949, якщо облік ведеться 
із застосуванням рахунків 8-го і 9-го класів). Щоб відобразити це у 
формі документа, на закладці “Дополнительные”	треба встановити 
рахунок і вид витрат. 

При натисканні на кнопку ОК документом будуть сформовані 
проведення (рис. 67): 

• яке виключає контрактну ціну товарів з валових витрат; 
• яке сторнує ПДВ за поверненими товарами (якщо встановити 

константі Проводку	по	НДС	делать	по	налоговой	накладной 
значення Да, ПДВ буде враховано за дебетом рахунка 6442 
“Неотримані податкові накладні”. При отриманні від поста-
чальника додатка 2 до податкової накладної і реєстрації його 
в конфігурації буде виконано проведення за дебетом рахунка 
6415 і кредитом рахунка 6442 на суму коригування); 

• яке списує повернені товари з рахунка обліку матеріальних 
цінностей; 

• яке відносить ТЗВ за поверненими товарами до інших витрат 
операційної діяльності. 

6.5.	 Облік	переміщення	

У типовій конфігурації вважається, що запаси від постачальни-
ків надходять тільки на оптові склади підприємства (тобто тільки на 
склади, де облік ведеться в купівельних цінах), і вже звідти — на роз-
дрібні склади (магазини). Для відображення таких переміщень, а та-
кож переміщення між місцями зберігання й оформлення пересорту-
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вання запасів у конфігурації передбачено документ “Перемещение” 
(меню Документы/Складские). 

Розглянемо приклад передачі товару зі складу до магазину. 

Приклад. До головного магазину з основного складу передано 
10 метрів трикотажу хутряного “Леопард”. Облікова ціна трикота-
жу — 54 грн, роздрібна, з урахуванням ПДВ, — 72 грн. 

На рис. 68 показано заповнений документ. У заголовній частині 
зазначаємо, звідки і куди переміщується товар. Ці значення вибира-
ються у довіднику “Места	хранения”. 

Рис.	68.	Формування	документа	при	передачі	запасів		
з	оптового	складу	до	магазину

Щоб повернути постачальникові товар, який є в магазині, його 
слід перемістити на оптовий склад. Виконайте таку операцію і звер-
ніть увагу на торгову націнку. У цьому довіднику для роздрібних 
магазинів може бути встановлена позначка тільки сумового обліку 
(рис. 69). 
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Рис.	69.	Порядок	формування	довідника	за	місцями	зберігання		
при	роздрібній	реалізації	товарів

У табличній частині документа слід вибрати: 
• переміщувані ТМЦ; 
• рахунок обліку переміщуваного об’єкта; 
• партію, до якої належить об’єкт ТМЦ. Для роздрібного мага-

зину з лише сумовим обліком автоматично використовується 
Партия	по	умолчанию; 

• назву ТМЦ після переміщення. Якщо не було пересортування, 
це буде той самий ТМЦ. Якщо товар передається до магази-
ну із сумовим обліком, автоматично буде зазначено той ТМЦ, 
який вибрано в константі Товары	в	ассортименте; 

• партію обліку ТМЦ після переміщення, зазвичай це та сама 
партія, що й до переміщення. Якщо товар передається до роз-
дрібного магазину із сумовим обліком, тут автоматично зазна-
чається Партия	по	умолчанию, а якщо навпаки — з цього мага-
зину на склад, то партію доведеться вибрати вручну або ввести 
цей документ на підставі того документа, яким було оформле-
но перше “Перемещение”; 

• кількість переміщуваних об’єктів. 
Отже, доводиться заповнювати досить багато реквізитів. Якщо то-

вари були оприбутковані однією накладною й одразу переміщаються 
до роздрібного магазину, найкраще використати введення документа 
“Перемещение” на підставі цієї прибуткової накладної. В інших ви-
падках для уникнення помилок використовують підбір за залишками 
ТМЦ або за партіями (кнопка Подбор у формі документа). 

Розглянемо режим Подбор. Цей інструмент заповнення табличної 
частини використовується в багатьох документах, що працюють з ак-
тивами. На рис. 70 наведено екранну форму Подбор	номенклатуры. 
Список матеріалів може містити реквізити ТМЦ, а також поля за-
лишків, що обчислюються як за рахунком обліку товару (визначеного 
в реквізиті ТМЦ Учет), так і за заданим рахунком (наприклад, 281). 
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Кількісні залишки для зазначеного ТМЦ у вибраному місці зберігання 
можуть бути розраховані на кінець місяця або на поточний момент. 

Рис.	70.	Підбір	номенклатури	при	заповненні	електронних	документів		
при	обліку	запасів

У режимі підбору подвійним клацанням клавішею миші можна по-
слідовно зазначати потрібні товари і вони будуть внесені в табличну 
частину накладної. 

Сформований документ “Перемещение” (див. рис. 68) відобра-
жатиме передачу товару в роздрібну торгівлю і формування торгової 
націнки. Торгова націнка на товар визначається як різниця між об-
ліковою і роздрібною ціною. Ці значення зберігаються в довіднику 
“Номенклатура” (рис. 71). 

Рис.	71.	Порядок	заповнення	довідника	запасів
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У тому разі, якщо оформлюється передача з одного оптового скла-
ду на інший (від однієї МВО до іншої), документ формує лише про-
ведення за обліковою вартістю (змінюється тільки субконто). 

6.6.	 Облік	ПДВ	за	матеріалами,	що	надійшли

При здійсненні операцій з придбання товарів, робіт, послуг у плат-
ників ПДВ виникає право на податковий кредит. Для бухгалтерсько-
го обліку податкового кредиту в конфігурації використовуються 
субрахунки. Аналітичний облік на рахунку 6415 розрахунків з ПДВ 
ведеться в розрізі субконто “Податки і відрахування”, на субрахун-
ку “Неотримані податкові накладні” рахунка 644 “Податковий кре-
дит” — у розрізі контрагентів і замовлень (рис. 72). 

Рис.	72.	Рахунки,	призначені	для	обліку	ПДВ

Порядок формування сум податкового кредиту визначено п. 7.4.1 
і 7.4.3 ст. 7 Закону про ПДВ. Дата виникнення права на податковий 
кредит визначається відповідно до п. 7.5 ст. 7 цього закону. Облік 
податкового кредиту ведеться на основі відомостей, зафіксованих у 
податкових накладних і додатках до них, інших документів, на під-
ставі яких складається книга придбання. Інформація Книги придбан-
ня узагальнюється і формуються показники розділу II “Податковий 
кредит” Декларації з ПДВ. Операції з придбання відображаються в 
декларації за той період, до якого належить виникнення права на по-
датковий кредит. 

Документообіг 
Схема обігу документів з обліку податкового кредиту з ПДВ у конфі-

гурації показана на рис. 73. Податкові накладні (інші документи податко-
вого обліку — чеки, ВМД), що надходять на підприємство, реєструються 
в конфігурації за допомогою документа “Запись	книги	приобретения”. 
Якщо в конфігурації вже введено документи, що відображають надход-
ження активів (“Приходная	накладная”, “Дополнительные	расходы	
на	приобретение”), документ “Запись	книги	приобретения” рекомен-
дується вводити на їх підставі. Крім них, документом-підставою можуть 
бути відповідні “Договор” і “Счет	входящий”. 
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Рис.	73.	Рух	документів	з	обліку	податкового	кредиту	з	ПДВ		
при	придбанні	запасів

Якщо константа Налоговый	кредит	только	по	налоговой	наклад-
ной має значення Да, цей документ формує проведення за дебетом 
рахунка розрахунків з ПДВ і кредитом рахунка “Неотримані подат-
кові накладні”. 

Побудова Книги придбання і Декларації з ПДВ відбувається шля-
хом групування даних з документів “Запись	книги	приобретения”. 

Документ	“Запись	книги	приобретения” 
Розглянемо приклад реєстрації у програмі податкових накладних. 
Приклад. 05.12.20… р. у бухгалтерію ТзОВ “Добро” надійшли по-

даткові накладні на запаси, оприбутковані ПН-000002 від 05.12.20… р., 
транспортні витрати РНП-000002 від 05.12.20… р. і 17.12.20… р. від 
постачальника надійшов розрахунок коригування (форма 2) за по-
верненими тканинами (ВП-000001 від 14.12.20… р.). 

Для реєстрації податкових накладних призначено документ “За-
пись	книги	приобретения” (меню Документы/Налоговый	учет, пункт 
Запись	 книги	 приобретения). Зручно використати режим “Ввод	 на	
основании”, оскільки це економить час і зменшує можливість поми-
лок введення. Усі перелічені вище документи вже були заповнені в 

Документ  
надходження

Проведення за дебетом 
рахунків обліку ПДВ 

(6415, 644)

Податкова накладна  
постачальника

Запис книги  
придбання

Проведення 
Дт 6415
Кт 6442

Алгоритм  
групування даних

Звіт
 “Книга придбання”

Звіт  
“Декларація з ПДВ”
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попередніх темах, тому документи “Запись	книги	приобретения” вво-
дитимемо на їх підставі. Відкриємо журнал “Приходные	накладные” 
і виберемо ПН-000002. Для “Ввода	на	основании” можна натиснути 
клавіші ALT+F9 або натисканням правої кнопки миші на документі 
викликати контекстне меню і вибрати в ньому відповідний пункт. Зі 
списку (що з’явився) документів, доступних для “Ввода	на	основа-
нии”, виберемо “Запись	книги	приобретения”. 

На рис. 74 наведено заповнену електронну форму документа. Усі 
реквізити, крім виділених, скопійовано з відповідних реквізитів до-
кумента-підстави. Номер і дата присвоюються автоматично. 

Рис.	74.	Формування	записів	при	надходженні	податкової	накладної		
на	підприємство

У полі Номер	 документа поставимо номер податкової наклад-
ної постачальника. Якщо оплату було зроблено, її дата зазначається 
в полі Дата	оплаты. У разі операції з імпорту (ввімкнено прапорець 
Операция	по	импорту) у відповідних полях слід зазначати дату ви-
дачі податкового векселя, дату оплати, зазначену на векселі, та дату 
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його фактичної оплати. Нагадаємо, що документ “Запись	книги	при-
обретения” формує проведення за дебетом рахунка 6415 і кредитом 
рахунка 6442 “Неотримані податкові накладні” тільки в тому разі, 
якщо в полі Вид	документа вибрано Налоговая	накладная і для кон-
станти Налоговый	кредит только	по	налоговой	накладной встанов-
лено значення Да. 

У роботі реального підприємства при введенні документа часом 
важко сказати, чи було здійснено оплату за договором. Про це мож-
на дізнатися, сформувавши стандартний звіт “Анализ	 субконто”. 
Для першого субконто встановимо такі параметри: Вид	субконто1 — 
“Контрагенты”, режим Отбирать, Субконто1 — “Ткани	ОАО”. Для 
другого субконто — відповідно “Заказы”, Отбирать, “Договор” і за-
значимо конкретний договір — ДГ-0000002. Зазначати третє субкон-
то у цьому випадку не треба. 

На рис. 75 наведено друковану форму документа. Кредитовий 
оборот рахунка 63 свідчить про те, що матеріал був оприбуткований, 
а відсутність дебетового обороту — що оплати ще не було. За потреби 
можна деталізувати цифру, яка нас цікавить, двічі клацнувши на ній 
мишею. При цьому відкриється звіт “Карточка	счета”, який містить 
усі операції за цим рахунком за поточний період. 

Рис.	75. Аналіз	рахунка	при	розрахунках	з	постачальниками

Аналогічно зареєструємо податкову накладну на доставку тканин 
(на підставі документа РНП-000002) і розрахунок коригування (на 
підставі документа ВП-000001, який зберігається в журналі “Воз-
враты”). Кожний документ при записі формує один запис у журналі. 
Після введення цих документів у журналі “Книга	 приобретения” 
(рис. 76) маємо три записи — дві податкові накладні і розрахунок ко-
ригування. 
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Рис.	76.	Фрагмент	реєстру	податкових	накладних,	що	надійшли

Звіт	“Книга	приобретения”	
Для формування Книги придбання треба вибрати відповідний 

пункт у меню Отчеты або кнопку Печать	книги	приобретения в жур-
налі “Книга	приобретения”. У запиті, що з’явився, слід зазначити пе-
ріод, за який формуватиметься звіт (за замовчуванням цей період — 
день робочої дати). Якщо книга ведеться за допомогою комп’ютера, 
можна надрукувати “Лист	книги	приобретения”, який нумерується 
і підписується відповідальною особою. Дані з “Листа...” заносяться 
до Книги придбання загальним підсумком за день. Фрагмент аркуша 
книги для розглянутого прикладу показано на рис. 77. 

Рис.	77.	Друкована	форма	Книги	придбання		
(реєстру	отриманих	накладних)

Дані документів “Запись	книги	приобретения” групуються у гра-
фах Книги придбання залежно від особливостей виду ПДВ (операцій 
з ПДВ). 

Для кожного запису враховують: 
• де придбавалися товари, роботи, послуги (на митній території 

України чи за її межами); 
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• чи включаються до валових витрат (або підлягають амортиза-
ції) витрати, пов’язані з їх придбанням; 

• для здійснення яких операцій (оподатковуваних чи тих, що не 
обкладаються ПДВ) використовуватимуться ці товари, робо-
ти, послуги; 

• чи входить ПДВ у ціну товарів, робіт, послуг. 
Зверніть увагу: перші три пункти вибираються в електронній формі 

документа “Запись	книги	приобретения” (група реквізитів Вид	опе-
рации, див. рис. 74), четвертий — реквізит Вид	НДС. При цьому врахо-
вується вид операції. В електронній формі його вибирають зі списку. 

Звіт	“Декларация	по	НДС”	
У групу регламентованих звітів входять повна і скорочена фор-

ми декларації з ПДВ. Розділ II “Податковий кредит” в обох формах 
однаковий. Щоб скласти декларацію, у списку Регламентированные	
отчеты (меню Отчеты) слід вибрати потрібний варіант. Форма звіту 
містить панель з кнопками керування і табличну частину — вигляд  
бланка декларації. Жовті комірки у формі бланка доступні для реда-
гування, зелені є підсумковими і не можуть бути змінені. Для деяких 
комірок передбачено деталізацію показників. 

На рис. 78 показано фрагмент декларації з розшифруванням рядка 
10. Текст розшифрування показує, як групуються показники: в рядок 
10.1 увійшов обсяг придбання на території України товарів (робіт, 
послуг), що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, вартість яких вхо-
дить до валових витрат і які використовуються для операцій, що об-
кладаються ПДВ (у книзі продажу відповідає значенню стовпця 13). 

Зверніть увагу на те, що у звітному періоді показники коригува-
лися. Рядок 16 розділу заповнюється тільки для тих коригувань, які 
стосуються попередніх розрахункових періодів. Якщо коригування 
стосується податкового кредиту поточного періоду, воно окремо не 
виділяється, а враховується при розрахунку показника одного з ос-
новних рядків. Відомості про обсяг операцій, щодо яких зроблено ко-
ригування, відображаються у стовпці 16 Книги придбання, відповідні 
суми ПДВ — у графі 17 (рис. 77). 

Відомості про коригування поточного періоду можна вибрати з 
Книги придбання і скоригувати показники (суми 4240 у колонці А і 
848 у колонці Б, див. рис. 78). 

Друкована форма документа відповідає затвердженій наказом 
Державної податкової адміністрації України “Про затвердження 
форми податкової декларації та порядку її заповнення і подання” зі
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Рис.	78.	Фрагмент	податкової	декларації	з	ПДВ

змінами від 30.05.97 № 166. Можна надрукувати як заповнену декла-
рацію, так і її бланк. 

Отже, “1С:Бухгалтерія для України” дає можливість реалізувати 
облік податкових накладних постачальників (та інших документів по-
даткового обліку), групувати записи у Книгу придбання (з її автома-
тичним веденням за встановленою формою) і формувати декларацію 
з ПДВ у повній і скороченій формах. Звіти “Книга	приобретения” і 
“Декларация	по	НДС” автоматично заповнюються на підставі вве-
дених документів “Запись	книги	приобретения”, тому коректність їх 
заповнення має велике значення. 

6.7.	 Переоцінка.	Облік	транспортно-заготівельних	витрат

У конфігурації “1С:Бухгалтерия для Украины” передбачено тільки 
один метод обліку транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) — пряме 
включення до собівартості. Конфігурація “1С:Производство+Услуги
++Бухгалтерия для Украины” (ПУБ) дає змогу використовувати й 
інший метод — облік на окремому субрахунку. У цьому разі собівар-
тість товарів зазначається на двох рахунках — у частині цін (без ПДВ) 
постачальника (Дт 281 окремо за кожним товаром) і в частині ТЗВ —  
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Дт 289 рахунка (для всіх товарів одразу). При проведенні переоцінки 
це варто враховувати. 

Ціна товару повинна бути такою, за якою товар можна продати. 
Тому іноді товари необхідно уцінювати. Відповідно до п. 5.9 Закону 
про прибуток і Положення № 124 про порядок ведення обліку при-
росту (убутку) балансової вартості, у разі переоцінки товарних за-
пасів сума дооцінки додається, а сума уцінки віднімається від суми, 
зазначеної у графі “Залишок на початок періоду” відповідної відо-
мості. Однак, згідно з п. 2.4 цього положення, приріст (убуток) товар-
них запасів ведеться за вартістю їх купівлі без урахування товарних 
надбавок (Дт 282 — Кт 285). Таким чином, доки сума уцінки не пе-
ревищує суму нарахованої торгової націнки, вона не відображається 
в податковому обліку. А от уцінка собівартості зменшуватиме валові 
витрати підприємства (віднімається від суми балансової вартості то-
варів на початок звітного періоду). 

У конфігурації є кілька зручних способів групової зміни цін. Ціни 
можна змінювати для товарних груп з певним відсотком, наприклад, 
для стимулювання попиту. Розглянемо уцінку відповідно до Положен-
ня № 120/190 про порядок уцінки продукції, що залежалася, тобто про 
уцінку, яку ДПАУ вимагає зробити перед продажем за ціною, нижчою 
за ціну придбання. При цьому нові ціни цих товарів можуть виявити-
ся нижчими за собівартість, потребувати коригування валових витрат 
і податкового кредиту. Розглянемо, як це робиться в конфігурації при 
обліку товарів у цінах продажу й обліку ТЗВ на окремому субрахунку. 

Формування	торгової	націнки	
Перш ніж уцінити товари в програмі, розглянемо, як формуються 

їх продажні ціни. Товари в конфігурації завжди надходять на склад з 
позначкою “Оптовый” (облік ведеться за цінами придбання). Оформ-
ляють надходження документом “Приходная	накладная”. У такий 
спосіб формується собівартість. На цьому етапі підприємство може 
вибрати метод прямого включення ТЗВ до собівартості і виконати 
його за допомогою документа “Дополнительные	расходы	на	приоб-
ретение”. Окремий облік ТЗВ застосовують тоді, коли номенклатура 
велика (близько тисячі товарних позицій). Але, скажімо, підприєм-
ство прийняло рішення враховувати ТЗВ на окремому рахунку 289. 
Для цього в довідник “Номенклатура” вводять елемент, наприклад, 
“Доставка	товара” з позначкою “Послуга” і рахунком обліку 289. На 
рис. 79 наведено фрагмент табличної частини документа, що оформ-
ляє надходження товарів і ТЗВ. 
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Собівартість

Ціна постачальника без ПДВ 
Дт 281

ТЗВ
Дт 289

Ціна постачальника без ПДВ 
Дт 2821

Торгова націнка
Кт 2851

Ціна

Прибуткова накладна

№ ТМЦ Кількість Ціна Ціна + Сума – ПДВ

Од. К.    Сума +

1 А товар 250.000 20 24 5000 1000

шт. 1.000 6000

1 Б товар 35.000 50 60 1750 350

шт. 1.000 2100

1 Доставка 
товару

1.000 2000 2400 2000 400

шт. 1.000 2400

Рис.	79. Таблична	частина	прибуткової	накладної		
при	оприбуткуванні	товарів

Далі за допомогою документа “Перемещение” товари списують-
ся на роздрібний склад (магазин). На рис. 68 товари переміщуються в 
магазин з кількісно-сумовим обліком. 

Переоцінка в магазині із сумовим обліком заборонена, товари в 
цьому разі переміщують назад, відтворюючи їх назви, партії, ціни, і 
переоцінюють індивідуально. При цьому формується торгова націн-
ка. Нагадаємо, що націнка повинна компенсувати ТЗВ і містити в 
собі ПДВ. Наприкінці місяця буде зроблено розрахунок реалізова-
ної торгової націнки і, крім того, собівартість проданих товарів буде 
збільшена за рахунок списання реалізованих ТЗВ. (Для розподілу 
ТЗВ наприкінці місяця з урахуванням напрямків вибуття в конфігу-
рації використовується документ “Распределение	ТЗР”.)

Уцінка	товарів	
Для здійснення уцінки товарів застосовується документ “Пере-

оценка ТМЦ”. Документ має два режими роботи — зміна торгової на-
цінки (доступний тоді, коли товар перебуває на роздрібному складі) і 
зміна облікової ціни (коли товар перебуває на гуртовому складі). 

Оскільки товари уцінюються відповідно до вимог Положення № 120, 
спочатку потрібно передбачити ряд заходів: здійснення інвентаризації, 
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складання відомості товарів із зазначенням назви, роздрібної ціни і 
сум уцінки. За такою відомістю заповнюється документ “Переоцен-
ка	ТМЦ” для зміни торгової націнки (можна скористатися кнопкою 
“Подбор”). У кожного товару є список партій, у ньому видно ціну то-
вару, на яку була нарахована торгова націнка. Якщо уцінка її не пере-
вищує, то товари уціняють в цьому режимі (при цьому потрібно враху-
вати, що в націнку входить ПДВ). Товар А після уцінки буде проданий 
за собівартістю (рис. 80). Якщо уцінка перевищує торгову націнку, то-
вари переміщуються на гуртовий склад (при цьому вся торгова націнка 
сторнується), після чого застосовується той самий документ у режимі 
“Изменение	 учетной	 цены”. Фрагмент екранної форми документа, 
яким переоцінено товар Б, наведено на рис. 81. 

Рис.	80.	Фрагмент	документа	переоцінки	товарів

Рис.	81.	Проведення,	сформовані	документом	переоцінки	товарів



131

Таким чином, уцінено тільки частину вартості купівлі. Іншу час-
тину собівартості становлять ТЗВ, які відносяться до товару, що уці-
нюється. Визначимо середній відсоток ТЗВ на одиницю ціни купівлі 
всіх товарів на початок дня (рис. 82) Дт 289 : 

Дт 281 + (Дт 2821 – Кт 2851) + Дт 289 = 2000 : (6750 + 2000) =  
= 0,2286. 

Перемещение

№ ТМЦ Стало Кол-во Цена+

Предпочтение партий Счет Счет

1 А товар А товар 250 36

281 2821

2 Б товар Б товар 35 125

281 2821

Рис.	82.	Кореспонденція	рахунків	при	переміщенні	товарів	

У режимі ручних операцій (Документы/Прочие/Операция) 
Дт 946 Кт 289 спишемо 40 грн (175 ⋅ 0,2286) — суму ТЗВ, що припа-
дають на товар Б, який уцінюється. Крім того, на суму уцінки 215 грн 
(175 + 40) потрібно зменшити балансову вартість товарних запасів 
на початок періоду в додатку 2 до декларації про прибуток. Після 
зменшення суми валових витрат і врахування вимог листа ДПАУ 
№ 1656/17/16-1217 від 30.01.02 потрібно ще сторнувати пропорцій-
ну частину податкового кредиту: 215 ⋅ 20 % = 43 грн. 

6.8.	Реалізація	запасів

6.8.1. Обмін неподібними запасами

Оскільки операція обміну подібними запасами трапляється надто 
рідко, для її оформлення можна використати режим ручних опера-
цій. Обмін же неподібними запасами — доволі часте явище, тому далі 
обмін означатиме тільки обмін неподібними запасами. Як і будь-яку 
операцію, пов’язану з урахуванням “першої події”, її бажано оформ-
ляти за допомогою документів. Це дасть згодом можливість їх пере-
проводити й автоматично відновлювати порядок документів. 

Нагадаємо: при обміні неподібними запасами у бухгалтерсько-
му обліку слід враховувати формування доходу від такої операції 
(П(С)БО 15) та формування первісної вартості активів, придбаних 
внаслідок обміну (П(С)БО 9). Отримані внаслідок обміну запаси  
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зараховуються на баланс за їх справедливою вартістю. Сума доходу 
при обміні дорівнює справедливій вартості отриманих активів, робіт, 
послуг, яка зменшена (збільшена) на суму переданих (отриманих) 
коштів або їх еквівалентів. 

Залежно від того, що є предметом продажу, доходи і витрати ві-
дображаються на рахунках 901, 902, 903 і 701, 702, 703. Для обліку 
розрахунків за бартерними операціями, згідно з Інструкцією № 291, 
використовується субрахунок 361 рахунка 36 “Розрахунки з покуп-
цями і замовниками”. 

У податковому обліку податкові зобов’язання з ПДВ і валовий 
дохід виникають під час першої операції, а податковий кредит (якщо 
на нього є право) і валові витрати відображаються під час балансую-
чої. Крім того, при бартерному обміні база оподаткування визначаєть-
ся з урахуванням “звичайної ціни” (п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДВ). 

Якщо відображення операцій в обліку не викликає сумнівів, то 
ціну, яка в програмі “1С:Бухгалтерія для України” прийнята для бух-
галтерського та податкового обліку, потрібно враховувати. В обліку 
справедлива і звичайна ціна — різні поняття, до того ж і та й інша мо-
жуть відрізнятися від контрактної. Однак у програмі як для бухгал-
терського, так і для податкового обліку використовується лише одна 
ціна — контрактна. 

Доволі поширеною є ситуація, коли контрактну ціну можна вва-
жати справедливою, і до того ж ця ціна виявиться не нижчою від зви-
чайної. У випадках, коли контрактні ціни є нижчими від звичайних, 
слід донарахувати валові доходи і податкові зобов’язання в режимі 
ручних операцій. Усі подібні операції обов’язково контролюють вруч-
ну перед складанням звітності. Розглянемо приклад оформлення 
бартерної операції. 

Приклад. 10.02.20… р. ТзОВ “Добро” за бартерним договором з ПП 
“Пуговка” реалізовує 32 упаковки стрічки швейної білої завширшки 
1 см (в упаковці 200 м стрічки за ціною 0,60 грн (0,50 грн + 0,10 грн 
ПДВ) за 1 метр). 12.02.20… р. за цим договором ТзОВ “Добро” отри-
мує від ПП “Пуговка” 80 м трикотажу хутряного “Зебра” по 48 грн 
(40 грн +8 грн ПДВ) за 1 метр. 

Щоб коректно відобразити в “1С:Бухгалтерії для України” бартер-
ну операцію, слід ввести єдиний документ-замовлення (таким доку-
ментом може бути тільки “Договор”), оформити документи “При-
ходная	 накладная”, “Расходная	 накладная” і зарахувати взаємну 
заборгованість документом “Перезачет-бартер”. 
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Введемо для ПП “Пуговка” новий договір (меню Документы/До-
говор). У реквізиті Вид	торговли обов’язково потрібно вибрати Бар-
тер (рис. 83), а в реквізиті Вид	валовых	доходов/расходов — (Ж	01) 
Приобретение	материалов. Сума бартерного договору з ПДВ стано-
витиме 3840 грн, що зазначено у відповідній графі. Введений доку-
мент буде замовленням для обох операцій бартерного договору. 

Рис.	83.	Формування	полів	документа	при	здійсненні		
бартерних	операцій

Використовуючи режим “Ввод	 на	 основании” для введеного 
договору, введемо документ “Расходная	накладная” з відпуску ма-
теріалів. При цьому програма заповнить реквізити “шапки” докумен-
та інформацією, заданою в документі “Договор”, зокрема Вид	тор-
говли також набуде значення Бартер. 

На закладці “Дополнительно” в реквізиті Субконто	 валовых	
доходов треба зазначити (А	1.2) Осуществление	 товарообменных	
(бартерных	операций) і ввести в табличну частину рядок з матеріа-
лом, що відпускається. Готовий документ і сформовані ним прове-
дення показано на рис. 84. Згідно з Інструкцією № 291, розрахунки 
з покупцем обліковуються на рахунку 361, що відображено в прове-
деннях. 

Балансуюча операція — оприбуткування матеріалів, що надійш-
ли, — буде введена в програму документом “Приходная	накладная”. 
Згідно з Інструкцією № 291, цей документ пропонує використати ра-
хунок 631 для обліку розрахунків з постачальниками. Деякі користу-
вачі програми змінюють його на рахунок 361 (поле Счет	поставщика 
на закладці “Дополнительно”). Таким чином, заборгованості опиня-
ються на одному рахунку і немає потреби їх взаємно зараховувати. З 
погляду підсумків і проведень жодної помилки не буде, але Інструк-
ція № 291 при цьому порушується. 
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Рис.	84.	Формування	документа	при	реалізації	матеріалів		
та	сформовані	бухгалтерські	проведення

Щоб не порушувати інструкцію, для закриття обох зустрічних 
поставок треба скористатися документом “Перезачет-бартер” 
(меню Документы/Прочие/Перезачет-бартер). Зверніть увагу: щоб 
балансуюча операція коректно визначила суму попереднього відван-
таження за бартерним договором, документ “Перезачет-бартер” має 
бути введений до цієї операції. 

Якщо балансуюча операція вже введена, документ “Перезачет-
бартер” треба ввести стосовно неї “заднім числом” і перепровести цю 
операцію. При цьому для обох зустрічних документів поставки треба 
встановити один і той самий документ-замовлення, а для реквізиту 
Вид	торговли вибрати значення Бартер, після чого перепровести до-
кументи для формування коректних проведень. 

При введенні документа “Перезачет-бартер” для наведеного 
прикладу встановимо дату — 11.02… і виберемо контрагента — ПП 
“Пуговка” (рис. 85). У табличній частині послідовно виберемо вве-
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дений раніше бартерний договір у полях С	заказа і На	заказ. З цією 
метою зручно використати кнопку Подбор	по	заказам у нижній час-
тині документа. У реквізитах Со	сч... і На	сч... зазначимо відповідно 
рахунки 361 і 631 та суму з ПДВ, що перезараховується (в цьому при-
кладі — 3840 грн). 

Під час проведення документ сформує проведення. Для аналізу 
інформації про заборгованість, що виникає за різними замовлення-
ми одного контрагента, зручно використати стандартний звіт “Аналіз 
субконто” (меню Отчеты/Анализ	субконто). На рис. 85 показано цей 
звіт, сформований щодо контрагента “Пуговка ЧП” і договору “ДГ-
000006”. 

Рис.	85.	Формування	документа	при	бартерних	операціях		
та	сформовані	проведення

Для формування слід зазначити в діалозі звіту: Вид	Субконто1 — 
“Контрагенты”, режим Отбирать, Субконто1 — “Пуговка	 ЧП”, 
Вид	Субконто2 — “Заказы”, режим Отбирать, Субконто2 — “ДГ-
000006”. Звіт показує, що заборгованість за операцією перенесено на 
розрахунки з постачальниками (рахунок 631). Тепер можна вводити 
наступний документ — прибуткову накладну. 

Документ “Перезачет-бартер”, крім наведеного прикладу, можна 
використати для перезарахування коштів між різними замовленнями з 
контрагентом. Для введення документа можна також скористатися по-
мічником “Перезачет-бартер”, який міститься в меню Сервис. 
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Введемо на підставі “Договору ДГ-000006” балансуючу опера-
цію — документ “Приходная	 накладная”, яким відобразимо над-
ходження хутряного трикотажу “Зебра”. Зауважимо лише, що в полі 
Статья	валовых	расходов слід зазначити потрібну статтю (у цьому 
випадку — (Ж	05)	Приобретение	товаров). Документ і його прове-
дення, які завершують бартерну операцію, наведено на рис. 86. 

Рис.	86.	Формування	прибуткової	накладної	при	бартерних	операціях

6.8.2. Повернення товару від покупця

Продані товари можуть бути повернені покупцями. Найчастіше 
причиною цього є їх неналежна якість. У податковому обліку при 
реалізації вартість товару була включена до валових доходів (ВД), 
а сума ПДВ — до податкових зобов’язань. Коли покупець повертає 
товар, ВД мають бути зменшені на вартість повернених товарів. По-
даткові зобов’язання з ПДВ також можуть бути зменшені. Пункт 4.5 
ст. 4 Закону України № 168/97-ВР “Про податок на додану вартість” 
передбачає перерахунок податкового зобов’язання з ПДВ при повер-
ненні товару, однак для цього обидві сторони повинні бути платни-
ками ПДВ. 

У бухгалтерському обліку при реалізації було визнано дохід і спи-
сано собівартість реалізованих товарів. При поверненні треба змен-
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шити дохід (на вартість товару з ПДВ) і відновити собівартість то-
вару в обліку. Для зменшення доходу використовується рахунок 704 
“Вирахування з доходу”. Операція відновлення собівартості і змен-
шення податкових зобов’язань з ПДВ проводиться методом сторно. 

Приклад. 11.02.20… р. магазин “Салон” повертає 10 джемперів 
“Акварель” ТзОВ “Добро”. Товар був реалізований видатковою на-
кладною РН-0000002. 

Повернення товарів від покупця на оптовий склад підприємства 
оформлюється в програмі за допомогою документа “Возвратная	на-
кладная”. Новий документ вводять через меню Документы/Возвра-
ты/Возвратная	накладная. Введені документи зберігаються в жур-
налі “Возвраты”. 

Сформований документ показано на рис. 87. При його заповненні 
слід мати на увазі, що як валюта може бути вибрана тільки Гривня. 
Місцем зберігання може бути тільки оптовий склад підприємства. 
Поле Вид	 торговли за замовчуванням заповниться значенням, яке 
присвоєно вибраному покупцеві в довіднику “Контрагенты”. Зна-
чення в цьому полі можна змінити. 

Якщо при цьому вибрати значення За	 наличные, з’явиться ще 
одне поле — Касса. У ньому треба зазначити касу підприємства, з якої 
повертають гроші покупцеві. Вид валових доходів і ПДВ зазначають 
на закладці “Дополнительно”. Якщо покупець не є платником ПДВ, 
потрібно вибрати значення Без	НДС, тоді проведення зі зменшення 
податкових зобов’язань не будуть сформовані. 

Документ “Возвратная	накладная” завжди є документом-замов-
ленням, тобто першим документом операції повернення. Однак іноді 
буває так, що до моменту повернення ТМЦ гроші за них уже повер-
нені покупцеві. Для правильного формування проведень у цьому разі 
на закладці “Дополнительно” треба увімкнути прапорець Указать	
суммы	предварительной	оплаты	вручную і ввести сплачену суму і 
ПДВ. Товарно-матеріальні цінності, реалізовані за кількома видатко-
вими накладними, можна оприбуткувати одним документом повер-
нення. При цьому видаткові накладні для кожного елемента вибира-
ють у табличній частині в полі Расх.	накл. 

Якщо документ вибрано, то собівартість запасів, що повертаються 
(в полі Цена-), буде відновлена за операцією продажу. Якщо не виб-
рати документа, собівартість буде відновлена за партією, зазначеною 
в полі Партия. Таким чином, якщо облік ведеться методом середньо-
зваженої собівартості, обов’язково треба вибрати витратну накладну, 
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бо необхідно відновити саме ту собівартість, за якою були списані 
продані запаси. 

Для заповнення табличної частини документа можна скористати-
ся методом множинного підбору (кнопка Подбор). Введемо документ 
“Возвратная	накладная” на підставі документа “Расходная	наклад-
ная	РН-0000002”, при цьому всі поля будуть заповнені, треба лише 
видалити зайві рядки, виправити кількості та перевірити реквізити з 
урахуванням викладених вище особливостей. Проведення, сформо-
вані документом, показано на рис. 87. 

Рис.	87.	Формування	документа	при	поверненні		
товарно-матеріальних	цінностей	

Тепер сформуємо “Оборотно-сальдову	 відомість” за рахунком 
361, відбираючи підсумки за контрагентом “Салон,	магазин” і роз-
гортаючи за замовленнями. Звіт на рис. 88 показує, що на замовлен-
ня СФ-0000001 було відвантажено (дебетовий оборот) товару на 
3426 грн, сплачено (кредитовий оборот) 1686 грн. 
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Рис.	88.	Сформована	оборотно-сальдова	відомість		
за	рахунком	розрахунків	з	покупцями

На замовлення ВН-0000001 повернено товару на 1740 грн. Тепер 
заборгованість, що виникла, треба зарахувати за допомогою докумен-
та “Перезачет-бартер”. Фрагмент табличної частини цього докумен-
та показано на рис. 89. 

Рис.	89.	Таблична	частина	документа	“Перезачет-бартер”

6.8.3. Розрахунок коригування

Підприємство-продавець при поверненні покупцем товарів повин-
но зробити до раніше виписаної податкової накладної “Розрахунок 
коригування кількісних та вартісних показників” за формою, затвер-
дженою наказом ДПАУ від 30.05.97 № 165. У програмі відповідний 
документ “Приложение	 2	 к	 налоговой	 накладной” вводиться на 
підставі відповідного документа “Налоговая	 накладная”. Нагадає-
мо, що для цього в журналі “Книга	продаж” треба вибрати документ 
(№ 0000001) і натиснути клавіші ALT+F9 (введення на підставі). 
Із запропонованого списку треба вибрати Приложение	2. 

Усі реквізити в новому документі будуть заповнені за податко-
вою накладною. Нагадаємо, що коригування робиться або за кіль-
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кісними, або за вартісними показниками. Треба видалити зайві ряд-
ки в табличній частині і внести необхідні виправлення в кількісні 
показники. 

6.8.4. Формування звіту “Книга продаж”

Для того щоб сформувати звіт “Книга	продаж”, треба провести всі 
документи “Налоговая	накладная,	Приложение1	и	Приложение2” і 
“Розничные	накладные” за період, що нас цікавить. Звіт може бути 
сформовано з меню Отчеты/Книга	 продаж або з журналу “Книга	
продаж” за допомогою кнопки Печать	книги	продаж. 

Якщо облік продажу товарів ведеться за допомогою комп’ютера, 
п. 5 Порядку ведення книги продажу товарів (затвердженого нака-
зом ДПАУ від 30.05.97 № 165) передбачає щоденний облік операцій у 
формі журналу, що повторює книгу продажу. Аркуші журналу прону-
меровуються, підписуються відповідальною особою і дані заносяться 
в книгу загальним підсумком за день. 

Період, за який треба сформувати книгу, зазначають у діалоговій 
формі звіту “Книга	 продаж”. За замовчуванням вибирається один 
день поточної дати, але можна встановити довільний період. Підпри-
ємства, які ведуть книгу продажу вручну, зазвичай формують книгу 
за потрібний період як довідкову інформацію. На рис. 90 наведено 
фрагмент книги продажу. 

Рис.	90.	Фрагмент	книги	продажу

У реєстр потрапляють п’ять документів, які вже розглянуто: три 
документи з журналу “Налоговые	накладные” (рис. 91) і дві роздріб-
ні накладні. Кожний рядок книги відповідає своєму документу. Роз-
дрібний продаж занесено у книгу зведеними сумами по “Розничным	
накладным”, у графі 4 позначено “кінцеве споживання”, заповнено 
графи 18 і 19, що відповідають продажу товарів неплатникам ПДВ 
за ставкою 20 %. Два продажі здійснено платникам ПДВ за ставкою 
20 % (заповнено графи 16 і 17). Здійсненому розрахунку коригуван-
ня під час повернення товару відповідає рядок із заповненими графа-
ми 20 і 21. 



141

Рис.	91.	Фрагмент	Реєстру	виданих	податкових	накладних

На основі тих самих підсумків можна сформувати “Декларацию	
по	НДС” (Отчеты/Регламентированные) — повну або скорочену 
форму. Зауважимо, що при заповненні рядків 1–4 декларації перед-
бачена автоматична вибірка бартерних операцій. А при заповненні 
рядка 8 (що має містити тільки коригування за попередні періо-
ди) вибірку таких операцій доведеться зробити вручну за даними 
граф 20 і 21 книги продажу. Коригування за поточний період ма-
ють бути враховані при формуванні показників рядків 1–4 (у при-
кладі — рядка 1). 

Питання для самоконтролю 

1. Чи можна сформувати звіт “Анализ	 счета	 по	 субконто” в 
розрізі одного виду субконто — “Партия”, якщо цьому суб-
конто відповідає довідник “Партии”, який є підпорядкованим 
довіднику “ТМЦ”? 

2. Що таке “підпорядкований довідник”? 
3. При введенні у довідник нового елемента програма видає пові-

домлення “Код	не	уникальный”. Про що це свідчить? 
4. Які дії слід виконати, щоб субрахунки, введені на одному з ра-

хунків, перепідпорядкувати іншому рахунку? 

Тестові завдання 

1. Субконто — це: 
a) ознака аналітичного рахунка;
б) загальний документ;
в) елемент документа;
г) регістр документа;
д) найменування регістру.
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2. Для ведення аналітичного обліку в програмі призначено 
довідник:

a) “Счета нашей фирмы”;
б) “Номенклатура”;
в) “Фирмы”;
г) “Журналы”;
д) “Документы”.

3. Введення аналітики у програмі для рахунка “Каса” зале-
жить:

a) від кількості облікованих валют на підприємстві;
б) від необхідності програмного забезпечення;
в) від галузевої належності програми;
г) від кількості коштів на рахунку;
д) від кількості облікованих ордерів.

4. Для оформлення видачі готівки з каси у програмі передбаче-
но документ:

a) видатковий касовий ордер;
б) прибутковий касовий ордер;
в) видаткова накладна;
г) внутрішня накладна;
д) переміщення.

5. Курси валют у програмі фіксуються в довіднику:
a) “Валюты”;
б) “Счета нашей фирмы”;
в) “Номенклатура”;
г) “Необоротные активы”;
д) “Кассы”. 

6. Кнопка Печать в електронній формі касових ордерів при-
значена для:

a) перегляду друкованої форми документа;
б) коригування бухгалтерських проведень;
в) перегляду журналу “Касса”;
г) перегляду суми;
д) перегляду реквізитів фірми.

7. Касова книга в програмі формується через: 
a) журнал “Касса”;
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б) журнал “Банк”;
в) журнал “Счета входящие”;
г) “Журнал операций”;
д) “Полный журнал”.

8. Аналіз сальдо і оборотів за рахунком “Каса” можна вико-
нати:

a) сформувавши “Оборотно-сальдову відомість за рахунком”;
б) переглянувши зведені проведення;
в) роздрукувавши книгу відомостей;
г) при завершенні роботи з програмою;
д) при завершенні формування документа.

9. Зазначте дії, які можна виконати над групами документів і 
бухгалтерських операцій: 

a) увімкнути (вимкнути) проведення;
б) позначити на видалення (зняти позначку на видалення);
в) провести (зробити непроведеним);
г) перенести в заданий журнал документів;
д) усі перелічені дії, крім відповіді г). 

10. Сформовану друковану форму стандартного звіту збере-
гти у вигляді файлу на диску:

a) не можна за жодних обставин;
б) можна в будь-якому разі;
в) можна тільки в тому разі, якщо показники звіту були відреда-

говані;
г)  можна тільки в тому разі, якщо показники звіту не були відре-

даговані;
д) можна за необхідності завжди.

11. Зазначте, чи може користувач зберігати шаблони типо-
вих операцій у зовнішньому файлі:

a) такої можливості у програмі немає;
б) може тільки для подальшого відновлення на тому ж робочому 

місці;
в) може для подальшого відновлення на будь-якому робочому 

місці;
г) може тільки в режимі конфігурування;
д) у будь-якому випадку.
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12. Зазначте, чи можна змінити час введеної раніше опера-
ції:

a) не можна за жодних обставин;
б) можна, якщо під час введення операції час було встановлено 

автоматично;
в) можна, якщо новий час не змінить колишнього порядку про-

ходження операцій;
г) можна без явних обмежень;
д) тільки після видалення документа.

13. Для побудови журналу-ордера № 1 і відповідної відомості 
використовується:

a) стандартний звіт “Журнал-ордер по субконто”;
б) регламентований звіт “Баланс”;
в) оборотно-сальдова відомість;
г) оборотно-сальдова відомість за рахунком;
д) діаграма.

14. Податковий облік балансової вартості валюти ведеться 
програмою на:

a) позабалансовому рахунку;
б) рахунку 30 “Каса”;
в) рахунку 31 “Рахунки в банку”;
г) активному рахунку;
д) пасивному рахунку.

15. Зазначте, чи можна в довідник валют як одну з валют 
включати гривню:

a) можна, якщо гривня не є базовою валютою обліку;
б) не можна за жодних умов;
в) можна без будь-яких обмежень;
г) можна лише за умови, що гривня є базовою валютою обліку;
д) можна в разі зміни інших валют.

16. Факт наявності у проведенні значень найменування валю-
ти, курсу валюти і суми валюти свідчить про таке:

a) принаймні один з кореспондуючих рахунків проведення є ва-
лютним;

б) обидва кореспондуючі рахунки проведення є валютними;
в) план рахунків, що використовується, є валютним;
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г) у константах зазначено ознаку ведення валютного обліку;
д) усе перелічене.

17. За допомогою документа типової конфігурації “Переоцен-
ка валюты” допускається виконувати переоцінку:

a) тільки валютних рахунків без субрахунків і без субконто;
б) тільки валютних рахунків і субрахунків без субконто;
в) тільки валютних рахунків і субрахунків, на яких ведеться 

аналітичний облік у розрізі принаймні одного виду субконто;
г) будь-яких валютних рахунків;
д) будь-яких рахунків. 

18. Первинному документу ОЗ-1 “Акт приймання-передачі ос-
новних засобів” у програмі відповідає документ:

a) “Ввод в эксплуатацию”;
б) “Начисление амортизации”;
в) “Модернизация необоротных активов”;
г) “Ликвидация необоротных активов”;
д) “Начисление износа”.

19. Документ “Ввод в эксплуатацию” можна ввести через 
меню:

a) Документы/Необоротные активы и МБП;
б) Журналы/Касса;
в) Журналы-Банк;
г) Журналы-Счета;
д) Журнал операций.

20. Переміщення НМА здійснюється на підставі довідника:
a) “Места хранения”;
б) “Касса”;
в) “Сотрудники”;
г) “Фирмы”;
д) “Банки”.

21. Аналітичний облік запасів у конфігурації ведеться: 
a) за трьома рівнями;
б) двома рівнями;
в) одним рівнем;
г) без використання аналітики;
д) без використання субконто.
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22. Оприбуткування запасів у програмі оформлюють за допо-
могою:

a) документа “Приходая накладная”;
б) журналу операцій;
в) податкової накладної;
г) довідника “Номенклатура”;
д) не відображається.

23. Облік МШП здійснюється на підставі довідників:
a)	 “Места хранения”, “ТМЦ” і “Партии”;
б) ”Места хранения”, “ТМЦ”;
в) “ТМЦ” і “Партии”;
г) ”Места хранения”;
д) тільки “ТМЦ”.

24. Документ “Перемещение” призначено для нарахування:
a) націнки;
б) уцінки;
в) надбавки;
г) дорахування;
д) додаткового капіталу.

25. Програма дає можливість використовувати метод спи-
сання запасів:

a) за ідентифікованою собівартістю;
б) за середньозваженою собівартістю;
в) за методом ФІФО;
г) за ціною реалізації;
д) за всім переліченим.
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Розділ 7 

ОБЛІК  ВИТРАТ  НА  ВИРОБНИЦТВО  
ГОТОВОЇ  ПРОДУКЦІЇ

7.1.	 Загальні	положення	та	структура	АРМБ.
7.2.	 Обробка	розподілу	витрат.
7.3.	 Схеми	 визначення	 виробничої	 собівартості	 продукції	 у	 програмі		

“1С:Бухгалтерія	для	України”.
7.4.	 Відображення	послуг	сторонніх	організацій.
7.5.	 Розподіл	загальновиробничих	витрат.

7.1.	 Загальні	положення	та	структура	АРМБ

Завдання обліку витрат на виробництво інформаційно пов’язані із 
суміжними ділянками обліку і підсистемами інформаційної системи 
підприємства. Лише незначна за обсягом вихідна інформація фор-
мується на основі первинних документів.

Умовою функціонування автоматизованого робочого місця бух-
галтера (АРМБ) з обліку витрат на виробництво є формування на 
машинних носіях необхідної вихідної інформації, що виникає при 
вирішенні завдань з обліку необоротних активів, виробничих запасів, 
заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової 
продукції та її реалізації. Вся ця інформація має бути подана у виг-
ляді єдиної бази даних бухгалтерських записів відповідно до вимог 
АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво.

Процес обліку витрат на виробництво організовується у вигляді 
певної схеми робочих місць, яка відображає взаємодію різних праців-
ників при реалізації облікових функцій. У цю схему повинні входити 
робочі місця всіх працівників, функціональні обов’язки яких певною 
мірою пов’язані з веденням бухгалтерського обліку. До них належать 
не тільки особи, що здійснюють документування, систематизацію та 
узагальнення інформації, не тільки особи, що використовують цю ін-
формацію при виконанні функцій бухгалтерського обліку і керуван-
ня, а й технічний персонал, який забезпечує оформлення документів, 
їх архівування, відображення тощо.
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На робочих місцях бухгалтерських працівників увесь комплекс 
робіт пов’язаний з вирішенням завдань бухгалтерського обліку, тоді 
як для іншого персоналу функції, пов’язані з бухгалтерським облі-
ком, не є основними і займають лише частину робочого часу. Тому ор-
ганізація АРМ для таких категорій персоналу доцільна лише за умов 
виконання на АРМ їхніх основних функцій.

Найбільш раціональним є розподіл АРМБ з обліку витрат на ви-
робництво на три категорії.

АРМБ з обліку витрат на виробництво І	категорії призначене для 
формування і підготовки первинної інформації безпосередньо на міс-
цях її виникнення. АРМБ вирішує завдання обліку витрат на вироб-
ництво, яке стосується окремих підрозділів і дає змогу організувати 
систематичне і своєчасне виявлення відхилень від нормальних умов, 
здійснювати оперативний облік і внутрішній аудит.

На АРМБ з обліку витрат на виробництво II	 категорії контро-
люється інформація, одержувана з АРМБ І категорії, вирішуються 
регламентовані завдання і завдання на запит з обліку витрат на ви-
робництво в цілому по підприємству.

АРМБ з обліку витрат на виробництво III	 категорії призначене 
для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в ціло-
му, узагальнення зведених даних витрат на виробництво, здійснення 
оперативного контролю за використанням трудових, матеріальних 
ресурсів і коштів, організації внутрішнього аудиту. 

На АРМБ з обліку витрат на виробництво І категорії здійснюють-
ся такі роботи:

• формування нормативно-довідкової інформації;
• введення та контроль первинних даних;
• розрахунок нормативної собівартості готової продукції (видів 

послуг, товарів), нормативної собівартості бракованої продук-
ції;

• формування даних, отриманих з інших АРМБ і від інформа-
ційної системи, про фактичну витрату виробничих запасів та 
за іншими прямими витратами;

• групування витрат за статтями;
• розподіл витрат за об’єктами обліку;
• визначення витрат за місцями виникнення витрат.
На АРМБ І категорії формується і відображається така вихідна 

інформація:
• відомість відхилень від норм фактичних витрат на виробництво;
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• відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат;
• модель аналізу загальновиробничих витрат.
На АРМБ з обліку витрат на виробництво II категорії виконують-

ся такі роботи:
• розподіл витрат за об’єктами обліку загалом по підприємству;
• закриття рахунків;
• формування регістрів аналітичного обліку за рахунками;
• калькулювання собівартості продукції;
• розрахунок фактичної собівартості готової продукції, робіт і 

послуг;
• аудит витрат на виробництво в цілому по підприємству.
На АРМБ з обліку витрат на виробництво III категорії вирішу-

ються такі завдання:
• аналіз відхилень фактичних витрат від поточних норм, пра-

вильність віднесення витрат на відповідні вироби, замовлення, 
види послуг тощо, виявлення причин і винуватців відхилень;

• складання звітності на рівні підприємства;
• моделювання витрат на виробництво;
•  аудит господарської діяльності підприємства;
• вироблення і прийняття управлінських рішень з мобілізації 

внутрішніх резервів.
В інформаційній системі автоматизація обліку побудована так. У 

системі реалізовано два основні способи списання прямих витрат на 
виробництво (матеріалів, комплектуючих тощо):

• списання за нормами;
• списання без норм.
Для списання без норм використовують документи “Акт спи-

сання” та “Акт виконаних робіт”. При цьому контрагентом виступає 
спеціальний елемент довідника “Контрагенты” — виробництво, в 
картці якого рахунки відображають рахунок витрат на виробництво. 
Проведення в документі списання має списувати ТМЦ з кредиту ра-
хунка ТМЦ (рахунок з карток ТМЦ) у дебет рахунка “Виробництво” 
(константа “Основне виробництво” або рахунок з картки контрагента 
“Виробництво”).

Готова продукція оприбутковується за допомогою документа 
“Прибуткова накладна” з використанням того самого контрагента 
“Виробництво”. Проведення в документі оприбуткування має вико-
нувати оприбуткування готової продукції (рахунок ТМЦ у картках 
номенклатури готової продукції) з кредиту рахунка “Виробництво”.
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Для правильного подальшого формування документів з реаліза-
ції готової продукції в картках ТМЦ готової продукції слід вказувати 
значення ПДВ як “Основна ставка ПДВ”. При формуванні прибут-
кових документів обчислюватиметься сума ПДВ за рядками. Але в 
господарській операції документа не повинно бути присутнім прове-
дення з ПДВ. У такому разі ПДВ не використовуватиметься і матиме 
інформативний зміст.

Документ “Акт	выполненных	работ” (меню Журналы	докумен-
тов/Акты	выполненных	работ/Ввод	нового) використовується при 
реалізації послуг іншим організаціям або населенню та при списанні 
оборотних активів, необхідних для надання послуг (списання прямих 
витрат на виробництво).

При введенні нового документа система автоматично заповнює 
деякі реквізити (номер документа; дату; фірму, яка надає послуги; 
підрозділи; контрагента; операцію документа; валюту документа; ви-
користовувані плани рахунків; суму валових доходів; суму та ПДВ 
сплати; закупівельну вартість ТМЦ). Користувач вибирає МВО 
(меню Справочники/Структура/Фирмы/Подразделения).

Документ “Акт	списания” (меню Журналы	документов/Склад-
ские/Ввод	нового/Акт	списания) дає змогу списати оборотні активи 
підприємства (товари, матеріали тощо) з вибракування та списання 
на виробництво. Для списання на різні рахунки слід заводити різних 
контрагентів. У контрагентів списання рахунки у картці контрагента 
повинні бути настроєні відповідно до господарської операції доку-
мента. Також у проведеннях документа можна використовувати ра-
хунок витрат підрозділу або константи.

Для списання оборотних активів на виробництво за нормами ви-
користовуються спеціальні довідники та документи “Комплектация” 
і “Наряд	на	разборку”, які враховують норми прямих витрат на ви-
робництво одиниці готової продукції, а також спеціальні довідники 
для опису складу товару (виробу готової продукції) та документи, які 
використовують такий опис, — “Состав	комплекта”.

Ознакою того, що товар або готовий виріб складається з комплек-
туючих, є поле Вид	ТМЦ у картці ТМЦ, в якому потрібно вибрати 
значення Комплект. У такого ТМЦ є підпорядкований довідник “Ва-
рианты	 комплектации”, для роботи з яким слід натиснути кнопку 
Состав	комплекта.

Після цього у довіднику “Варианты	 комплектации” для цього 
комплекту необхідно внести варіанти, згідно з якими має відбуватися 
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комплектація або виготовлення готової продукції. Інформативною є 
назва способу комплектації. Код несе допоміжний зміст.

Для введення комплектуючих, що входять до складу комплек-
ту, необхідно натиснути кнопку Комплектующие та занести самі 
комплектуючі — їхній перелік, кількість, питому вартість (відсо-
ток у вартості одиниці товару або готового виробу), тобто ввести 
інформацію, згідно з якою відбуватиметься списання матеріалів на 
виробництво одиниці готової продукції або комплектація. У разі 
вибору статті витрат без зазначення матеріалу (комплектуючого) 
сума цієї статті буде віднесена на собівартість готової продукції 
(комплекту).

Кожна комплектуюча частина (матеріал, запчастина, інший ви-
ріб) заноситься окремим рядком. Комплектуючі, як і самі комплекти, 
є елементами довідника “Товары,	материалы”. Для зручності про-
понується заводити окремі папки-групи для комплектів і для їхніх 
складових. Після заповнення довідників комплектації можна почи-
нати працювати з відповідними документами.

Облік при складанні виробів з комплектуючих. Для оприбутку-
вання готової продукції з одночасним списанням матеріалів та інших 
витрат на її виготовлення призначений документ “Комплектация” 
(меню Журналы/Складские/Ввод	 нового/Комплектация). При 
проведенні документа комплектуючі списуються зі складу, а скла-
дений комплект (товар або готова продукція) оприбутковується на 
склад.

При введенні нового документа система автоматично заповнює 
деякі реквізити (номер документа, дату, фірму, підрозділ-відправник, 
підрозділ-отримувач, операцію документа, використовувані плани 
рахунків, суму за документом). 

Розбирання виробів на комплектуючі. Зворотною операцією до 
документа “Комплектация” є списання існуючих комплектів та оп-
рибуткування їх складових. Для цього використовується документ 
“Разборка	комплекта”, який формується згідно з варіантом комп-
лектації, кількістю комплектів. При формуванні рядків документа 
система обов’язково контролює залишок комплектів на підрозділі-
відправнику та МВО. За правилами заповнення та використання до-
кумент “Разборка	комплекта”	аналогічний документу “Комплекта-
ция”. 
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7.2.	 Обробка	розподілу	витрат

Для розподілу непрямих витрат на виробництво (нарахованої 
зарплати, амортизаційних відрахувань тощо) наприкінці звітного 
періоду використовується спеціальна обробка — Розподіл витрат 
(меню Операции/Обработка/Распределение	 затрат). Обробка дає 
змогу автоматично сформувати проведення бухгалтерського обліку 
в дебет вибраного рахунка з кредиту вибраного рахунка пропорційно 
також вибраному рахунку. Під час формування бухгалтерської опера-
ції система видає повідомлення про перебіг її виконання. При форму-
ванні операції субконто рахунків враховується окремо. Результатом 
виконання є документ “Операция”.

Для розрахунку і формування витрат, що списуються на собівар-
тість продукції за статтями витрат, а також для визначення незаверше-
ного виробництва формується оборотна відомість. При формуванні 
цієї відомості бухгалтер може вибрати групування отримання інфор-
мації в таких розрізах: за об’єктом обліку (замовленням, виробом 
тощо), за статтею витрат, структурним підрозділом, по підприємству, 
за рахунком, субрахунком, кодом аналітичного обліку. Бухгалтер та-
кож зазначає період, за який необхідно отримати інформацію, і номер 
рахунка. На основі цієї відомості аналізується наявність незаверше-
ного виробництва і динаміка за необхідний період. Також аналізу-
ються відхилення витрат від нормативних і формуються пропозиції 
з удосконалення витрат на виробництво за статтями і напрямами, що 
впливає на кінцеві фінансові результати. Загалом по підприємству 
бухгалтер здійснює контроль за статтями витрат з виявленням при-
чин відхилень і чинників, що впливають на їх виникнення.

Для контролю за правильністю і повнотою розподілу загальнови-
робничих і адміністративних витрат на АРМБ II категорії формуєть-
ся “Відомість загальновиробничих і адміністративних витрат” (якщо 
така відомість існує в інформаційній системі). Бухгалтер аналізує і 
контролює витрати коштів, здійснює порівняння з плановими показ-
никами як у кількісному, так і у вартісному вираженні. Аналізуючи 
собівартість, бухгалтер виявляє відхилення, пропонує конкретні за-
ходи щодо раціонального використання матеріальних, трудових ре-
сурсів і коштів. Зазначена відомість відображає не тільки кінцеві ре-
зультати, а й проміжні дані.

Керівники підприємства, маючи таку інформацію, оперативно здій-
снюють необхідні корективи виробничої діяльності з метою отриман-
ня найбільшого ефекту шляхом зниження витрат на виробництво.
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Основний прибуток виробничі підприємства отримують від ре-
алізації виробленої продукції. Тому визначення собівартості продук-
ції має велике значення для керування витратами, для встановлення 
нижніх меж цін на кожному підприємстві. 

Згідно з п. 6 П(С)БО 9 “Запаси”, готова продукція з метою бухгал-
терського обліку включається до запасів. Одиницею бухгалтерського 
обліку готової продукції є її найменування або однорідна група (вид). 
Собівартість виробництва готової продукції визначається на основі 
П(С)БО 16 “Витрати”, в п. 11 якого дано визначення двох понять 
собівартості готової продукції: собівартості реалізованої продукції та 
виробничої собівартості продукції. Перелік і склад статей калькулю-
вання виробничої собівартості продукції встановлює підприємство. 
У виробничу собівартість продукції входять: 

• прямі матеріальні витрати; 
• прямі витрати на оплату праці; 
• інші прямі витрати; 
• загальновиробничі витрати. 
У собівартість реалізованої продукції, крім виробничої собівар-

тості, включаються нерозподілені постійні загальновиробничі витра-
ти та наднормативні виробничі витрати. 

7.3.	 Схеми	визначення	виробничої	собівартості		
продукції	у	конфігурації		
“1С:Бухгалтерія	для	України”

Схеми визначення виробничої собівартості продукції показано на 
рис. 92 (а, б, в). Відображати витрати підприємства на виробництво 
продукції можна трьома способами — з допомогою рахунків класів 8 
і 9 (рис. 92а), тільки 8 (рис. 92б) або тільки 9 (рис. 92в). Спосіб об-
ліку витрат визначається константою Использовать	счета	расходов 
(меню Операции/Константы). 

У варіанті а протягом звітного періоду (місяця) витрати на ви-
робництво відносяться в дебет рахунків класу 8 з кредиту рахунків 
матеріальних, трудових і грошових ресурсів. Витрати, накопичені 
протягом місяця на цих рахунках, закриваються документом “Фи-
нансовые	результаты” в режимі Закрытие	элементов	затрат	(счета	
класса	8). При цьому прямі виробничі витрати відносяться в дебет 
рахунка 23 “Виробництво”. Загальновиробничі витрати відносяться 
в дебет рахунка 91.
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У варіанті б протягом звітного періоду витрати на виробництво 
відносяться в дебет рахунків класу 8 з кредиту рахунків матеріаль-
них, трудових і грошових ресурсів. При цьому використовуються ті 
самі документи конфігурації (табл. 16). 

Таблиця	16
Відповідність	документів	системи	видам	витрат

Документ	конфігурації	 Вид	витрат	

“Калькуляция” Прямі матеріальні витрати 

“Начисление зарплаты” Прямі витрати на оплату праці 

“Начисление износа” Амортизація 

“Услуги сторонних организаций” Інші прямі витрати 

Накопичені витрати на рахунках класу 8 закриваються докумен-
том “Финансовые	результаты” в режимі Закрытие	элементов	затрат	
(счета	класса	8) на рахунок 23 “Виробництво”. При цьому окремо 
накопичення загальновиробничих витрат у програмі не передбачено. 
Оскільки П(С)БО 16 передбачає такий розподіл, його можна органі-
зувати вручну, виділивши для цього спеціальний субрахунок, напри-
клад, 841 “Загальновиробничі витрати”. 

У варіанті в витрати виробництва протягом звітного періо-
ду відносяться в дебет рахунка 23 “Виробництво” безпосередньо з 
кредиту рахунків матеріальних, трудових і грошових ресурсів. За-
гальновиробничі витрати відносяться в дебет рахунка 91 також без-
посередньо з кредиту рахунків матеріальних, трудових і грошових 
ресурсів. Для цього використовуються ті самі документи конфігу-
рації (див. табл. 16). 

Далі ці три схеми аналогічні: 
1. Після закінчення періоду загальновиробничі витрати розподі-

ляються між рахунками виробництва і собівартості готової продукції 
(за субконто Виды	затрат) згідно з П(С)БО 16. Розподілені витрати 
відображаються за дебетом рахунка 23 (відповідний вид діяльності) 
і за кредитом рахунка 91. Нерозподілені витрати відображаються за 
дебетом рахунка 901 “Собівартість реалізованої продукції”. Для цього 
в програмі використовується документ “Финансовые	результаты” в 
режимі Закрытие	общепроизводственных	затрат (счет 91). 

2. Здійснюється оцінка незавершеного виробництва. Інформація 
про це вводиться у програму документом “Незавершенное	 произ-
водство”. 
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3. Протягом звітного періоду випуск готової продукції відобра-
жається за обліковими цінами. Така можливість передбачається Інс-
трукцією № 291, наприклад, за плановою виробничою собівартістю 
на рахунку 26 “Готова продукція”, на якому аналітичний облік ведеть-
ся в розрізі видів продукції. Використовується документ “Калькуля-
ция” в режимі Предварительная. Для оцінки вартості матеріальних 
запасів, використаних для виробництва готової продукції, застосо-
вується один із методів оцінки вибуття запасів, передбачених п. 16 
П(С)БО 9. У програмі метод визначається константою Метод	пар-
тионного	учета. 

4. Наприкінці звітного періоду, коли визначено фактичну собівар-
тість готової продукції, розраховується відхилення фактичної собі-
вартості продукції від її вартості за обліковими цінами (нормативною 
або плановою собівартістю) і списується в дебет рахунка 26 за видами 
продукції пропорційно вартості за обліковими цінами. Таким чином, 
за рахунком 26 готова продукція оцінюється за фактичною виробни-
чою собівартістю. У програмі це робить документ “Калькуляция” в 
режимі Окончательная. 

Рахунки	 і	 довідники,	що	 використовуються	 для	 обліку	 витрат	
на	виробництво	готової	продукції.	Згідно з п. 6 П(С)БО 9 “Запаси”, 
готова продукція з метою бухгалтерського обліку включається до за-
пасів. Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено застосо-
вувати рахунок 23 “Виробництво” для відображення інформації про 
витрати на виготовлення продукції; рахунок 26 “Готова продукція” — 
для відображення руху готової продукції; рахунок 25 “Напівфабрика-
ти” — для відображення руху напівфабрикатів власного виробництва 
(рис. 93). 

Рис.	93.	Взаємозв’язок	субконто	з	видами	витрат	по	підприємству	

Аналітичний облік на рахунку 23 “Виробництво” повинен да-
вати змогу вирішувати два завдання — можливість калькулювати 
собівартість окремого виду продукції (для цього використовується 
субконто Виды	деятельности) і визначати структуру собівартості за 
економічними елементами, як вимагає п. 21 П(С)БО 16 (це дає змо-
гу зробити субконто Виды	затрат). Слід звернути увагу на те, що в 
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програмі передбачено документи для методу нормативної калькуля-
ції. Якщо говорити спрощено, усі прямі, змінні загальногосподарські 
та розподілені постійні загальногосподарські витрати збираються на 
рахунку 23 на один вид діяльності “Виробництво” і звідти списують-
ся на конкретну номенклатуру продукції за нормами, зазначеними в 
калькуляції. Наприкінці місяця з урахуванням незавершеного вироб-
ництва собівартість продукції доводиться до фактичної. Такий метод 
зазвичай використовується в масовому виробництві, тобто там, де є 
сенс складати нормативні або планові калькуляції. 

Якщо підприємство займається випуском одиничної або унікаль-
ної продукції, як альтернативу під видом діяльності можна розуміти 
і конкретне замовлення, і конкретну одиницю продукції. Усі прямі 
витрати збираються на цей вид діяльності, між такими видами діяль-
ності розподіляються загальновиробничі витрати, і таким чином здій-
снюється калькулювання. При цьому слід враховувати можливість 
визначення прямих витрат (матеріалів, заробітної плати) на кожен 
вид продукції. 

Для обліку витрат за елементами застосовують субконто “Види 
витрат” (рис. 94). Це дворівневий довідник. На першому рівні витра-
ти згруповані за видами відповідно до П(С)БО 16. На другому рівні 
витрати групуються за економічними елементами (на рис. 94 відкри-
то групу Прямые	 производственные	 затраты). Кожному елементу 
відповідає рахунок, на який будуть списані витрати (у цьому випад-
ку — рахунок 23 “Виробництво”). 

Рис.	94.	Довідник	видів	витрат
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Для формування собівартості продукції можна використати всі 
методи реєстрації інформації — операції, введені вручну, типові опе-
рації і документи “1С:Бухгалтерії”. Так, документ “Калькуляция” од-
ночасно використовується як для списання матеріальних цінностей у 
виробництво, так і для оприбуткування готової продукції. 

7.4.	 Відображення	послуг	сторонніх	організацій

За допомогою документа “Услуги	сторонних	организаций” мож-
на розподілити витрати за різними видами витрат. Розглянемо це на 
прикладі. 

Приклад. 20.01.20… р. ТзОВ “Добро” отримало рахунок за послу-
ги зв’язку від ВАТ “Укртелеком” на суму 36 грн, у т. ч. ПДВ — 6 грн. 
Згідно з розрахунком розподілу послуг зв’язку, 10 грн мають бути від-
несені до загальновиробничих витрат, а 20 — до адміністративних. 

Введемо “Укртелеком” у довідник “Контрагенты” (меню Спра-
вочники/Контрагенты). Не зупиняючись на інших реквізитах пос-
тачальника, зазначимо, що взаєморозрахунки з ним вестимуться в 
розрізі договорів. Основний договір, який виступатиме замовленням 
для подальших документів, можна створити безпосередньо у фор-
мі редагування реквізитів постачальника, натиснувши кнопку .  
У реквізиті Вид	 валовых	 расходов	 и	 доходов договору необхідно 
вибрати Ж	09.	Предоставление	услуг,	выполнение	работ. Збереже-
мо і проведемо документ “Договор”. 

Тепер на основі договору-замовлення введемо новий документ 
“Услуги	 сторонних	 организаций”. Для цього відкриємо журнал 
“Договора” (меню Журналы/Договора), встановимо курсор на ря-
док ДГ-000003 і натиснемо клавіші ALT+F9. У списку, що відкрився, 
виберемо Услуги	сторонних	организаций. 

Номер документа присвоюється автоматично, в полі Дата проста-
вимо дату отриманого рахунка за послуги. Як замовлення вже виб-
рано введений раніше договір. Тепер заповнимо табличну частину. 
У графі Услуга слід вибрати потрібний елемент довідника “Номен-
клатура”. Оскільки кожному елементу відповідає свій рахунок і вид 
витрат, у довіднику мають бути два записи “Послуги зв’язку” — для 
адміністративних витрат і загальновиробничих витрат. Ввести нові 
записи можна, не залишаючи форми вибору довідника, натисненням 
клавіші INS або кнопки  на панелі інструментів. Заповнити рекві-
зити треба так, як показано на рис. 95. 
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Рис.	95.	Формування	елемента	довідника	“Номенклатура”

Заповнений документ з проведеннями показано на рис. 96. 

Рис.	96.	Формування	електронної	форми	акта	виконаних	робіт
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7.5.	 Розподіл	загальновиробничих	витрат

Скажімо, облік витрат на підприємстві ведеться із застосуванням 
рахунків класу 8 і 9 за схемою, наведеною на рис. 92а. 

На рис. 97 показано аналіз рахунка 91 “Загальновиробничі вит-
рати”, в дебеті якого в результаті закриття рахунків класу 8 зібрано 
фактичні витрати на зв’язок (10 грн), зарплату (278,12 грн) з нара-
хуваннями (102,92) і амортизацію загальновиробничих основних за-
собів (7015,43 грн). Таке закриття рахунків класу 8 виконує документ 
“Финансовые	 результаты” в режимі Закрытие	 элементов	 затрат	
(счета	класса	8). Ввести його можна через меню Документы/Про-
чие/Финансовые	результаты. 

Рис.	97.	Аналіз	рахунка	91	“Загальновиробничі	витрати”

Після закриття рахунків класу 8 можна розпочати розподіл за-
гальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16. Для цього при-
значений документ “Финансовые	результаты” в режимі Закрытие	
общепроизводственных	затрат (счет	91). Режим вибирають на за-
кладці “Основные”. Для реалізації алгоритму розподілу на заклад-
ці “Дополнительно” слід заповнити такі параметри, як Нормальная	
база	 распределения, Текущая	 база	 распределения, Нормальная	
сумма	постоянных	затрат і Текущая	сумма	постоянных	затрат. 

Проілюструємо це числовим прикладом. Виберемо за нормальну 
базу розподілу кількість людино-годин, відпрацьованих основними 
виробничими працівниками. Вважатимемо, що за нормальної потуж-
ності такі працівники завантажені 22 дні ⋅ 8 годин = 176 годин. Фак-
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тично працівник (див. Іванов Г. П. на рис. 98) у цьому періоді відпра-
цював 10 днів ⋅ 8 годин = 80 годин. Ця цифра і становить поточну базу 
розподілу. 

Рис.	98.	Вибір	кількості	фактично	відпрацьованих	людино-годин	

Нормальна сума постійних витрат — це планова сума постійних 
витрат за нормальної потужності. Плануємо, що постійні витрати є 
витратами на амортизацію загальновиробничих основних засобів і 
вони становитимуть 7015 грн. Поточну суму постійних витрат про-
грама визначає автоматично як сальдо рахунка 91 за тими видами 
загальновиробничих витрат, для яких у формі елемента довідника 
“Виды	затрат” увімкнено прапорець Относится	к	постоянным	об-
щепроизводственным	 затратам. Увімкнемо такий прапорець для 
елемента Амортизация	общепроизводственных	ОС	и	НМА. 

Сума постійних розподілених загальновиробничих витрат, яка 
відноситься в дебет рахунка 23 (рис. 99), розраховується як 80 : 176 × 
× 7015 = 3188,64 грн. 

Сума постійних нерозподілених загальновиробничих витрат 
звітного періоду, яка відноситься в дебет рахунка 901, становить 
3826,79 (7015,43 — 3188,64). У тому разі, якщо постійних загаль-
новиробничих витрат є кілька видів, розподіл відповідно до вимог 
П(С)БО 16 здійснюється за кожним видом окремо. Змінні загаль-
новиробничі витрати списуються за видами витрат на рахунок 23 
“Виробництво”.



Рис.	99.	Розподіл	загальновиробничих	витрат
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Розділ 8 

ОБЛІК  ВИТРАТ  НА  ОПЛАТУ  ПРАЦІ

8.1.	 Загальні	положення	автоматизації	обліку	витрат	на	оплату	праці.
8.2.	 Етапи	нарахування	оплати	праці.
8.3.	 Аналіз	інформації	про	оплату	праці.

8.1.	 Загальні	положення	автоматизації	обліку	витрат		
на	оплату	праці

Працівникам підприємства заробітна плата повинна нараховува-
тися відповідно до затверджених норм виробітку і розцінок, місячних 
окладів за фактично відпрацьований час, а також прийнятих поло-
жень про преміювання і норм оплати. З іншого боку, витрати на оп-
лату праці (разом із витратами на обов’язкові внески до страхових 
фондів) мають бути, відповідно до П(С)БО 16, враховані в складі 
собівартості. 

Для розрахунку заробітної плати на підприємствах зі складною 
системою оплати праці зазвичай використовують спеціалізовані 
програми, наприклад, “1С:Зарплата і Кадри для України”. Для ор-
ганізацій з невеликою кількістю працівників, де застосовується по-
годинна оплата (посадові оклади), для обліку заробітної плати мож-
на використати можливості типової конфігурації “1С:Бухгалтерія 
для України”. 

Облік витрат з оплати праці у програмі організовано відповідно 
до Інструкції № 291, затвердженої наказом Міністерства фінансів Ук-
раїни. Він ведеться на рахунку 66, за кредитом якого відображаються 
нарахування заробітної плати, а за дебетом — виплати, а також суми 
утриманих податків, зборів та інших утримань. Аналітичний облік 
на рахунку 66 ведеться в розрізі персоналу (“Працівники”) і періодів 
(“Місяць нарахування”). 

Для прикладу розглянемо роботу швейного підприємства “Доб-
ро”. На ньому є п’ять працівників, яким треба нарахувати і виплатити 
заробітну плату за листопад 20… р. Вихідні дані наведено в табл. 17. 
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Таблиця	17	
Вихідні	дані	для	нарахування	заробітної	плати

Працівник	 Осн./Сум.	
Оклад,	
грн.	

Діти	 Пільги	 Примітка	

Адасюк В. С. основний 800 3 10 н. м. д. г. 
Чорнобилець  
I категорії 

Флерко Г. П. основний 550 – – Прийнята 19.11.2001 р. 

Бабич А. В. основний 360 3 – 
Неповний робочий 
тиждень 

Сергєєва Р. Н. сумісник 1100 1 – – 

Швейко Л. І. основний 360    

8.2.	 Етапи	нарахування	оплати	праці

Облік бухгалтерських операцій з нарахування і виплати заробіт-
ної плати у програмі “1С:Бухгалтерія для України” відбувається в 
кілька етапів. 

Етап	1.	Заповнення	довідників 
При нарахуванні заробітної плати використовується інформація 

з довідників, наведених на рис. 100 (меню Справочники). Зручніше, 
щоб вони були заповнені до початку роботи з документами нараху-
вання і виплати зарплати. 

Рис.	100.	Довідники,	що	використовуються	при	нарахуванні		
заробітної	плати
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Побудова довідника може бути різною. Однорівневий довідник є 
простим списком елементів. Зазвичай структура довідника “Сотруд-
ники” відповідає структурі підприємства. 

Внесемо інформацію про наших працівників. Для формування 
на підприємстві “Добро” однорівневого довідника “Сотрудники” 
(рис. 101), відкрийте довідник “Сотрудники” (меню Справочники/
Сотрудники) і натисніть клавішу INS (або виберіть кнопку “Новий	
елемент”). Ви побачите елемент довідника “Сотрудники”, який має 
чотири закладки: “Общие”, “Данные	 по	 з/п”, “Паспортные	 дан-
ные”, “Налоговые	данные”. 

Рис.	101.	Структура	довідника	“Сотрудники”

На рис. 102 наведено закладку “Данные	по	з/п” для працівника 
Адмінова В. С. (для інших працівників заповнюється аналогічно). 

Поле Количество	льгот заповнюється для працівників, які ма-
ють право на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на 
суми в розмірі 5, 10 або 15 н. м. д. г. У цьому полі треба поста-
вити числа, відповідно, 4, 9, 14 (тобто кількість н. м. д. г., на які 
додатково зменшується сукупний оподатковуваний дохід таких 
працівників понад 1 н. м. д. г., уже включений у шкалу розрахунку 
прибуткового податку для кожного громадянина). У полі Коли-
чество	 детей зазначається кількість дітей віком до 16 років. Ос-
новне місце роботи працівника зазначається в реквізиті Основной 
на закладці “Общие”. 
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Рис.	102.	Закладка	“Данные	по	з/п”	довідника	“Сотрудники”

Якщо на підприємстві облік витрат організовано з використан-
ням рахунків класу 9, на закладці “Общие” треба заповнити реквізит 
Счет	затрат. Тут вибирають рахунок 23, 91, 92 або 93, на який буде 
відноситися заробітна плата працівника. Підприємства, на яких об-
лік організовано з використанням 8-го класу рахунків (або 8-го і 9-го 
класів), цей реквізит не заповнюють. 

А от реквізит Вид	затрат обов’язковий, — це аналітичний об’єкт, 
на який, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та облікової політики 
підприємства, будуть віднесені витрати на заробітну плату. Згідно 
з обліковою політикою підприємства “Добро” зарплата директора і 
бухгалтера відноситиметься на адміністративні витрати/зарплату ад-
міністративного апарату; конструктора-технолога — на загальнови-
робничі витрати; зарплата інших працівників — це прямі виробничі 
витрати/зарплата виробничого персоналу. 

У реквізиті Вид	деятельности зазначається вид діяльності, на який 
відноситимуться витрати на зарплату відповідного працівника. Якщо 
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на підприємстві не ведеться розмежування видів діяльності, слід ви-
бирати Общая. Якщо облік організовано у розрізі видів діяльності, 
треба зазначити, до якого виду діяльності відноситиметься зарплата 
того чи іншого працівника. 

Внесіть у довідник “Сотрудники” докладну інформацію про всіх 
працівників, у тому числі інформацію про їхні паспортні дані та іден-
тифікаційні номери. 

У багаторівневому довіднику (така властивість задається довідни-
ку під час конфігурування) елементи об’єднано в групи. Такими гру-
пами є підрозділи і відділи, кінцеві елементи — це власне працівники. 
Якщо працівників на підприємстві небагато, зручно використовува-
ти однорівневий довідник. Однак його завжди можна перетворити на 
багаторівневий. Щоб перетворити довідник “Сотрудники” підпри-
ємства “Добро” на багаторівневий, потрібно відкрити його і додати 
нові групи, наприклад, “Швейний цех” і “Адміністрація”, натиснувши 
клавіші CTRL+F9 або використовуючи кнопку . 

Перенесемо рядки з даними директора і бухгалтера в групу “Ад-
міністрація”, інших працівників — у групу “Швейний цех”. Для цього 
виділимо у списку праворуч елемент, який переноситиметься, а ліво-
руч — групу, куди його слід перенести. Після цього натисніть кноп-
ку  “Перенести	в	группу”. Тепер довідник “Сотрудники” ТзОВ 
“Добро” має ієрархічну структуру (рис. 103). 

Рис.	103.	Ієрархічна	структура	довідника	“Сотрудники”

Відкриємо довідник “Сотрудники”, вимкнемо режим Иерархи-
ческий	список, виберемо в меню Действия/Сортировка. У підменю, 
що відкрилося, виберемо По	 наименованию. Розглянемо, у якому 
порядку буде відсортований довідник “Сотрудники”. У довіднику 
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можливий “швидкий пошук” потрібного об’єкта. Для цього треба 
відкрити довідник “Сотрудники” і вимкнути режим Иерархический	
список	 за допомогою кнопки . Встановимо покажчик на будь-
який запис у графі Наименование. Наберемо перші букви прізвища 
“Бабич”. Курсор буде встановлений на потрібний об’єкт. Якщо знову 
увімкнути режим Иерархический	список, потрапимо в групу, де міс-
титься вибраний нами об’єкт. Режим “швидкого пошуку” особливо 
часто використовується в роботі з великими багаторівневими довід-
никами, наприклад, “Номенклатура” або “Контрагенты”. 

Інші довідники, що розглядаються в цьому прикладі, вже запов-
нені розробниками програми. 

Довідник “Виды	 затрат” (рис. 104) має дворівневу структуру і 
поставляється заповненим відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”. 

Рис.	104.	Вибір	витрат	при	нарахуванні	заробітної	плати	працівникам

Кожен елемент містить найменування статті витрат і бухгал-
терський рахунок як об’єкт аналітики рахунків класу 8, на який на-
прикінці місяця списуватимуться суми витрат за цією статтею (якщо 
на підприємстві застосовуються тільки рахунки класу 8, то рахунок 
можна не заповнювати). 

Під час конфігурування цей довідник оголошений трирівневим, 
але залежно від завдань аналізу витрат, що стоять перед підприємс-
твом, можна створювати інше групування витрат. 

Довідник “Валовые	 доходы/расходы” поставляється запов-
неним згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку 
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підприємств”. Його структура відповідає статтям Декларації про 
оподаткування прибутку підприємств. Така організація дає змогу 
вести облік валових доходів і витрат на позабалансовому рахунку і 
надалі складати звіт “Декларація про оподаткування прибутку під-
приємств”. 

Довідник “Налоги	и	отчисления” (рис. 105) поставляється запов-
неним для загальної системи оподаткування і включає застосовувані 
ставки податків і зборів та галузі їх застосування. Податки, що стосу-
ються розрахунку зарплати, зібрані в групах Налоги	и	отчисления	с	
фонда	з/п і Налоги	и	отчисления	по	з/п	с	сотрудников. 

Рис.	105.	Довідник	“Налоги	и	отчисления”

У довіднику “Налоги	и	отчисления” відкриємо групу Налоги	и	
отчисления	по	з/п	сотрудников/Соцстрах.	на	случай	врем.	нетру-
доспособности	 сотрудника. Розглянемо межі і ставки податку, за-
значені в цій групі. Підприємствам, що сплачують єдиний податок, 
потрібно встановити в групі Налоги	и	отчисления	с	фонда	з/п цьо-
го довідника нульові ставки нарахувань на фонд оплати праці (крім 
нарахувань страхування на випадок тимчасової непрацездатності і 
страхування від нещасного випадку на виробництві) з дати переходу 
на сплату єдиного податку. Оскільки ставки податків і відрахувань є 
періодичними реквізитами, тобто зберігають історію змін значень за 
датами, програма “знає”, коли і які ставки діяли. 

Тепер перейдемо безпосередньо до нарахування заробітної плати. 
Етап	2.	Нарахування	зарплати 
Для нарахування працівникам заробітної плати передбачено доку-

мент “Начисление	заработной	платы” (рис. 106), який можна ввести 
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через меню Документы/Зарплата. Документ може вводитися в кіль-
кох режимах (визначається реквізитом Вид	выплаты): Аванс, Ввод	
начальных	остатков і Основная	заработная	плата. 

Рис.	106.	Формування	документа	“Начисление	заработной	платы”

Режим Аванс призначений для формування відомості нарахуван-
ня авансу (Форма П-53). Передбачено автоматичне заповнення суми 
авансу з реквізиту Аванс довідника “Сотрудники”. Сума авансу до-
ступна для коригування вручну. Бухгалтерських проведень ця дія 
не формує. Зверніть увагу: при отриманні коштів на виплату авансу 
мають бути сплачені збори на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування і на обов’язкове соціальне страхування, в тому числі збір 
на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Вони 
будуть нараховані при розрахунку в режимі Основная	заработная	
плата. 

Режим Ввод	начальных	остатков призначений для введення по-
чаткового сальдо за розрахунками з оплати праці. Для коректного 
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автоматичного формування регламентованого звіту “Форма 1-ДР” 
сальдо вноситься за кожний місяць попереднього періоду окремим 
документом “Начисление	ЗП”. При цьому відстежується рух забор-
гованості за розрахунками з персоналом у розрізі місяця. Якщо вне-
сти всю заборгованість, що нагромадилася із заробітної плати, одним 
документом, то “Форма 1-ДР” не буде автоматично формуватися ко-
ректно доти, доки вся внесена у такий спосіб заборгованість не буде 
погашена. 

У режимі Основная	 заработная	 плата документ “Начисление	
ЗП” розраховує для кожного працівника величину заробітної плати, 
суму прибуткового податку, утримання до Пенсійного фонду і Фон-
ду обов’язкового страхування на випадок безробіття, формує нара-
хування на фонд оплати праці і розраховує комунальний податок. У 
цьому режимі формуються проведення бухгалтерської операції нара-
хування заробітної плати. 

Форма документа (див. рис. 106) містить такі кнопки: 
•	 Провести — генерує проведення без закриття документа;
•	 Заполнить	— таблична частина заповнюється даними про пра-

цівників підприємства; у графі Начислено проставляється 
сума окладу, визначена в довіднику “Сотрудники” пропорцій-
но до відпрацьованого часу. Цю суму також можна коригувати 
вручну. Суму додаткових нарахувань (відпускні, що припада-
ють на місяць розрахунку, лікарняні, матеріальну допомогу) 
вносять до відповідних граф табличної частини документа;

•	 Печать — можна сформувати і надрукувати такі форми (дру-
ковані форми заповнюються українською мовою і відповіда-
ють наказу № 144 Міністерства статистики України): 

 – розрахунково-платіжну відомість (форма П-49); 
 – платіжну відомість (форма П-53); 
 – розрахункові листки; 
 – відомості про відрахування до фондів;
•	 Рассчитать — розрахунок сум основних утримань відповідно 

до їх ставок, поданих у довіднику Налоги	и	отчисления. Піс-
ля натиснення кнопки в графах “Начислено”, “Удержано”, 
“К	выплате” відобразяться суми нарахувань, утримань і сума 
до виплати. На рис. 106 наведено екранну форму документа в 
режимі Основная	з/п. 

У документі автоматично розраховуються суми нарахувань та ут-
римань відповідно до діючих ставок. 
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При натисканні кнопки Провести або ОК створений документ 
“Начисление	 ЗП” сформує бухгалтерську операцію нарахування 
заробітної плати. Нарахована заробітна плата розподіляється за суб-
рахунками рахунка 81 відповідно до вимог Інструкції № 291. Кому-
нальний податок розраховується за зазначеною середньосписковою 
кількістю і списується на рахунок, зазначений у закладці “Дополни-
тельные” документа “Начисление	зарплаты”. 

Проведення, сформовані документом, можна побачити, натиснув-
ши кнопку  у вікні документа. Те саме можна зробити в журналі 
“Зарплата” (Журналы/Зарплата), натиснувши таку саму кнопку 
або кнопку Печать	движений. 

Для економії місця на рис. 107 наведено тільки фрагмент про-
ведень, що показує віднесення до валових витрат витрат на оплату 
праці і сум зборів на соціальне страхування. До валових витрат, що 
потрапляють у рядок Ж16 “Оплата праці” додатка “Ж” Декларації 
про оподаткування прибутку підприємств, відносяться виплати 
за окладами, відпускні і допомога з тимчасової непрацездатності, 
виплачені за рахунок підприємства. 

Рис.	107.	Фрагмент	проведень,	сформованих	при	нарахуванні		
заробітної	плати

До валових витрат, що потрапляють у рядок Ж21 “Виплати на 
обов’язкове соціальне страхування”, віднесено тільки нарахування на 
виплати за окладами і лікарняними листками [(2079,00 + 280,00) ×  
× 37 %]. Хоча виплати матеріальної допомоги (мається на увазі  
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оподатковувана матдопомога) входять у базу обкладання зборами 
на обов’язкове страхування, вони не відносяться до валових витрат і, 
отже, не відносяться до валових витрат нарахування. 

Можна легко пересвідчитися у правильності нарахованих сум. 
У табл. 18 показано, як документом “Начисление	ЗП” визначаєть-
ся база для розрахунку необхідних нарахувань і утримань: до Фон-
ду обов’язкового державного пенсійного страхування [32,3 % і 1 % 
(2 %)]; до Фонду обов’язкового соціального страхування [2,5 % і 
0,25 % (0,5 %)]; обов’язкового соціального страхування на випадок 
безробіття (2,5 % і 0,5 %); страхування від нещасного випадку на ви-
робництві — залежно від класу ризику підприємства. 

Також у табл. 18 показано включення/невключення нарахованих 
сум до валових витрат (ВВ). 

Таблиця	18
Ставки	оподаткування	заробітної	плати	(станом на 01.01.06)

Виплати		
за	листопад

Дохід

База	обкладання	зборами

ВВПенс.,		
1	(2	%)

Без-
робіт-
тя,	

0,5	%

Соц-
страх,	
0,5	%

Пенс.,	
32	%

Без-
робіт-
тя,	

2,5	%

Соц-
страх,	
2,5	%

Не-
щасний	
випа-
док,	%

Виплати  
за окладами/
тарифами

2079,20
+ + + + + + + +

Виплати за 
лікарняними 
за рахунок 
соцстраху

72,80

+ + – – – – – –

Лікарняні  
за рахунок 
підприємства

182,00
+ + – – – – – +

Відпускні 280,00 + + + + + + + +

Оподатко-
вана МД

100,00
+ + + + + + + –

Разом 2713,00 2713,00 2713,00 2450,1 2450,1 2450,1 2450,1 2450,1 2541,1

Інші	утримання	із	заробітної	плати.	Крім обов’язкових утримань, 
податків і зборів, із заробітної плати працівників можуть утримуватися 
й інші суми. Це утримання, що здійснюються за бажанням працівників 
(погашення отриманих позичок, вартість куплених у підприємства то-
варів, внески з добровільного страхування), та утримання, що здійсню-
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ються на підставі виконавчих документів. Найпоширеніші — суми за-
вданого підприємству матеріального збитку й аліменти на утримання 
неповнолітніх дітей. Більшість з цих утримань мають регулярний ха-
рактер для підприємства, але документами типової конфігурації вони 
не передбачені. Для них доцільно створити типову операцію. 

Створимо таку операцію для найпоширенішого випадку — сплати 
аліментів. На підставі виконавчого листа слід щомісяця утримувати 
з Адасюка В. С. 25 % заробітку на користь Адасюк А. А. на утримання 
неповнолітньої дитини. Розглянемо послідовність дій.

1. У меню Операции виберемо пункт Типовые	операции. Відкри-
ємо вікно зі списком, який наразі порожній. 

2. Натиснемо клавішу ІNS і введемо назву типової операції — “Ут-
римання аліментів Адасюк”. 

3. Закриємо редагування клавішею ENTER. У результаті в списку 
з’явиться операція з такою назвою. 

4. Подвійним натисканням або кнопкою  на панелі вікна викли-
кається Шаблон	 типовой	операции (рис. 108). Візуально він скла-
дається з двох частин — нижньої (ділянки реквізитів типової опера-
ції) і верхньої (ділянки правил, якими описується заповнення цих 
реквізитів). 

Рис.	108.	Формування	шаблону	типової	операції	при	утриманні	аліментів

Шаблон типової операції: 
• вибраний реквізит; 
• назва вибраного реквізиту; 
• формула обчислення вибраного реквізиту вбудованою мовою; 
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• підказка щодо заповнення реквізиту; 
• реквізити, що мають постійне значення. 
Змінимо типову операцію так, щоб, крім аліментів з Адасюка В. С., 

утримувати 25 % і з Бабича А. В. Для цього аналогічно введемо друге 
проведення. Формула суми утримання повинна мати такий вигляд: 

БИ.СКК(“661”,,Пров(2).Дебет.Субконто(1),Пров(1).Дебет.Суб-
конто(2)))⋅0.25.

5. Натиснемо клавішу ІNS і почнемо вводити проведення. Вве-
демо рахунок дебету — 661, перше субконто дебету — Адасюк В. С. 
Ці елементи матимуть постійне значення, їх можна ввести безпосе-
редньо в комірку. Друге субконто дебету — це місяць нарахування 
заробітної плати, з якої утримуються аліменти. Документ “Начис-
ление	ЗП” визначає його як початок місяця нарахування заробітної 
плати. З огляду на те, що типову операцію ми збираємося вводити 
відразу після документа “Начисление	ЗП”, введемо в поле Формула 
у верхній частині вікна НачМесяца(РабочаяДата()). Така формула 
поверне дату 01.11…, якщо дата введення типової операції (робоча 
дата) — будь-яке число листопада. 

У поле Подсказка введемо, наприклад, “визначення місяця нара-
хування аліментів” або іншу підказку, яка у зрозумілій для нас формі 
визначає роботу формули. Далі вводиться рахунок кредиту — 3771 і 
субконто кредиту — Адасюк А. А. (внесемо його у довідник Контра-
генты). 

6. Перейдемо до поля Сумма і визначимо суму проведення. У на-
шому випадку це 25 % від суми до видачі. Введемо в поле Формула — 
(БИ. СКК(“661”,,Пров(1).Дебет.Субконто(1),Пров(1).Дебет.Субкон-
то(2)))⋅0.25. При роботі цієї формули спочатку одержуємо суму, яку 
треба виплатити Адасюку В. С. в листопаді (кредитове сальдо за ра-
хунком 661, згорнуте, тобто суму до видачі), за субконто, зазначеним 
у дебеті проведення 1 (тобто Адасюк В. С. і 01.11.01). Помножимо її 
на 0,25 й одержимо суму аліментів. Для побудови формул можна ско-
ристатися синтаксичним помічником, натиснувши кнопку на панелі 
інструментів вікна. Формули помічника зручно згруповані, наведена 
вище міститься в розділі Бухгалтерские	итоги/Остатки	и	обороты. 
Далі заповнимо поле Фирма, виберемо фірму, де працює працівник 
(у цьому прикладі — “Добро”). Тепер можна натиснути ОК — шаблон 
готовий, ним можна користуватися. 

Введемо типову операцію “утримання аліментів”. 
• виберемо Операции/Типовые	операции; 
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• натиснемо кнопку  на панелі списку операцій (або Дейс-
твия/Ввести	 типовую). З’явиться вікно, у заголовку якого 
відображається назва типової операції, у наступному рядку 
— підказка, які дані слід вводити в це поле. Відповідно, текст 
підказки змінюється при переміщенні курсору. Ми бачимо, 
що в типовій операції всі реквізити і сума вже заповнені (для 
більш універсальних операцій буде заповнена частина рекві-
зитів). Можемо пересвідчитися, що сума аліментів обчислена 
правильно (799,14 ⋅ 0,25 = 199,79). 

3. Натиснемо кнопку ОК. Аліменти утримано. Програмою сфор-
мовано відповідну операцію (рис. 109). 

Рис.	109.	Відображення	операції	з	утримання	аліментів

У такий самий спосіб можна створити типові операції для інших 
регулярних утримань з працівників. Формули типових операцій з 
прикладами застосування описані в розділі “Типові операції” книги 
“1С:Підприємство 7.7. Посібник користувача”. 

Етап	3.	Виплата	заробітної	плати 
Для оформлення виплати працівникам заробітної плати перед-

бачено документ “Выплата	ЗП”, який можна ввести через меню До-
кументы/Зарплата/Выплата	ЗП. Формується цей документ за пев-
ний місяць і дає змогу виплатити відсоток від нарахованої заробітної 
плати. Документ створює необхідні проведення і друковану форму 
платіжної відомості (форма П-53). 

Документ має три режими роботи, аналогічних документу Начис-
ление	ЗП, що визначаються реквізитом Вид	выплаты. При виборі ре-
жимів Аванс і Внесение	остатков пропонується заповнити табличну 
частину на основі одного з документів Начисление	ЗП, введених у 
такому ж режимі у вибраному (у реквізиті Период) періоді виплати 
зарплати. У режимі Основная	 з/п таблична частина заповнюється 
поточним сальдо взаєморозрахунків за кожним працівником. 

Оформимо виплату заробітної плати працівникам за листопад до-
кументом Выплата	ЗП (меню Документы/Зарплата/Выплата	ЗП). 
На рис. 110 наведено його екранну форму. 
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Рис.	110.	Формування	документа	при	видачі	заробітної	плати

При натисканні кнопки Заполнить форма заповнюється поточни-
ми сальдо за кожним працівником. Зверніть увагу, що сума до видачі 
Адасюку В. С. враховує утримані аліменти (799,14–199,79). При на-
тисканні кнопки Печать буде сформована платіжна відомість (фор-
ма П-53). При проведенні (кнопка ОК) створюється бухгалтерська 
операція виплати заробітної плати з каси підприємства (на рис. 111 
наведено фрагмент — для першого працівника). 

Рис.	111.	Формування	проведень	при	видачі	заробітної	плати	через	касу

Щоб документ формував бухгалтерські проведення, константа Про-
водки	по	кассе	только	кассовыми	ордерами повинна мати значення 
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Нет. Для коректного формування Касової книги на суму виплаченої 
заробітної плати потрібно зробити видатковий касовий ордер, у яко-
му слід зазначити реквізит Только	зарегистрировать. 

Якщо зарплата виплачується за кілька місяців, варто сформува-
ти кілька документів, вибравши період, за який вона виплачується. 
Якщо заробітна плата виплачується вроздріб, слід вибирати відсоток 
виплати і формувати кілька документів за один період. Документи 
Выплата	ЗП зберігаються в журналі Зарплата. 

8.3.	 Аналіз	інформації	про	оплату	праці

Загальну інформацію про стан розрахунків з оплати праці пере-
глядають в Оборотно-сальдовой	 ведомости. Кредитовий оборот 
рахунка 661 показує суму нарахованої заробітної плати, дебетовий — 
суми виплат і утримань. 

Конкретизувати цю інформацію дає змогу звіт “Анализ	 счета	
661”, що містить синтетичну інформацію про стан заборгованості за 
розрахунками з персоналом за вибраний період. 

Одержати аналітичний розріз цієї інформації допомагає звіт 
“Анализ	счета	по	субконто”, інші звіти для аналізу інформації із 
заробітної плати використовуються рідко. На основі введених да-
них про оплату праці формуються такі звіти (Отчеты/Регламенти-
рованные): 

• Форма 1-ДР. 
• Розрахункова відомість про кошти фонду державного соціаль-

ного страхування. 
• Розрахункова відомість про нарахування і перерахування 

зборів на обов’язкове соціальне страхування на випадок без-
робіття. 

• Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсій-
не страхування й інших надходжень та витрачання коштів 
Пенсійного фонду. 

Відображення	витрат	на	оплату	праці
Відображати витрати підприємства, у тому числі й витрати на оп-

лату праці, можна трьома способами — з використанням рахунків кла-
су 8 (малими і неприбутковими підприємствами), з використанням 
рахунків класу 9 і з використанням рахунків класів 8 і 9. Оскільки в 
бухгалтерії, що ведеться на комп’ютері, використання класів рахун-
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ків 8 і 9 не становить технічних труднощів, але дає можливість одер-
жати максимальну інформацію для Звіту	про	фінансові	результати, 
то найкраще організувати облік з використанням 8-го і 9-го класів 
рахунків. Така схема наведена на рис. 112. 

Рис.	112.	Кореспонденція	рахунків	при	нарахуванні	заробітної	плати		
з	використанням	рахунків	класу	8

Розподіл витрат і закриття рахунків організовується наприкінці 
періоду документом “Финансовые	результаты”, різні режими робо-
ти якого дають змогу організувати облік із застосуванням рахунків 
тільки класу 8, тільки класу 9 або із застосуванням одночасно рахун-
ків 8-го і 9-го класів. 

Питання для самоконтролю

1. На якому етапі облікової роботи допускається введення інфор-
мації в довідники? 

2. З якою метою використовується дерево груп, розміщене у вікні 
довідника? 

Сума оплати  
за окладами  
і тарифами

Сума оплати 
відпусток

Сума  
матдопомоги

Сума  
допомоги  

з непрацездат-
ності за рахунок 
фонду соц. стра-

хування

66

Дт Кт

81

Дт Кт 23

Дт Кт

91

Дт Кт

92

Дт Кт

93

Дт Кт

65

Дт Кт
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3. Як виконується сортування елементів ієрархічного довідни-
ка? 

4. Чи можна у формі документа виконати сортування рядків таб-
личної частини документа? Якщо так, то за якими реквізита-
ми? 

5. Які функції реалізовуються за допомогою об’єкта програми 
“Документ”? Чи можна з його допомогою роздрукувати доку-
мент? 

6. Чи зміняться підсумки, якщо стосовно документа, що створив 
проведення, виконати операцію “Сделать	 непроведенным”? 
Що відбудеться з його проведеннями? 

7. При виході з режиму коригування раніше проведеного доку-
мента було виконано відмову від його повторного проведення. 
Які наслідки таких дій? 

8. Чи передбачено режим копіювання при введенні типової опе-
рації? Які операції можна брати за зразок для копіювання при 
введенні типової операції? 
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Розділ 9 

АВТОМАТИЗАЦІЯ  ОБЛІКУ  ГОТОВОЇ  ПРОДУКЦІЇ 
(ПОСЛУГ)  ТА  ЇЇ  РЕАЛІЗАЦІЇ  (АОГПР)

9.1.		 Загальні	відомості	щодо	автоматизації	обліку	готової	продукції		
(послуг)	та	її	реалізації	(АОГПР).

9.2.	 Облік	 випуску	 продукції	 протягом	 місяця	 за	 плановою	 виробничою	
собівартістю.

9.3.	 Незавершене	виробництво.
9.4.	 Створення	остаточних	калькуляцій.

9.1.	 Загальні	відомості	щодо	автоматизації	обліку	готової	
продукції	(послуг)	та	її	реалізації	(АОГПР)

Автоматизована система обробки економічної інформації з обліку 
готової продукції та її реалізації з використанням АРМ бухгалтера 
передбачає вирішення таких завдань:

• облік руху готової продукції на складі;
• облік реалізованої продукції;
• облік товарів.
Автоматизоване робоче місце бухгалтера з автоматизації обліку 

готової продукції та її реалізації (АРМБ АОГПР) виконує комплекс 
завдань, інформаційно пов’язаних із завданнями суміжних АРМБ, 
а також із завданнями інформаційної системи загалом. До АРМ  
АОГПР бухгалтера надходить інформація з таких АРМБ:

• з АРМБ з обліку виробничих запасів — інформація про відпуск 
на сторону виробничих запасів;

• з АРМБ з обліку витрат на виробництво — інформація про 
фактичну собівартість товарної продукції;

• з АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій — інфор-
мація про оплачені банком розрахункові документи і про вит-
рати на збут;

• з інформаційної системи підприємства — нормативна, планова 
інформація, дані про поставки за договорами. 
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У свою чергу, АРМБ АОГПР забезпечує інформацію:
• для АРМБ з обліку витрат на виробництво — інформація про 

випуск готової продукції в натуральному вираженні за номен-
клатурними номерами;

• для АРМБ зведеного обліку і складання звітності — інформа-
ція про виручку від реалізації, про фактичну собівартість ре-
алізованої продукції, про податок на додану вартість, про ре-
зультати реалізації;

• для інформаційної системи підприємства — інформація про 
наявність готової продукції та її реалізацію.

АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації за-
лежно від практичних потреб може будуватися за трирівневим прин-
ципом.

Технологічний процес вирішення завдань з обліку готової продук-
ції, її відвантаження, реалізації і визначення фінансового результату 
характеризується трирівневим структурним меню. Першим етапом 
роботи на АРМБ АОГПР є формування нормативно-довідкової інфор-
мації. Для цього режиму меню II рівня відображає такий перелік:

• довідник “Товары, материалы, услуги”;
• довідник “Контрагенты”;
• довідник “Константы”;
• довідник “Договора”;
• довідник “Пользователи”;
• довідник “Прайс”.
При виборі конкретного довідника в меню III рівня відображаєть-

ся його структура.
Довідник “Контрагенты” використовується для організації облі-

ку відвантаження, виписування рахунків у розрізі платників, а також 
для відображення й аналізу реалізації готової продукції. Його струк-
тура: код зовнішньої організації, її найменування, адреса і банківські 
реквізити.

Довідник договорів з поставок готової продукції необхідний для 
аналізу поставок готової продукції, а також для визначення одержу-
ваних сум і здійснення прогнозу з отримання коштів за готову про-
дукцію. Він має таку структуру: код фонду утримувача, код покупця, 
номенклатурний номер, найменування, сума планових платежів, пе-
редбачених договором.

Довідник “Пользователи” потрібен для оформлення платіжних 
документів від постачальників продукції. Структура довідника: код 
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користувача, найменування підприємства, адреса і банківські рекві-
зити підприємства.

Для зручного виписування рахунків покупцям і документів на 
відвантаження, а також для роботи з цінами на товари, послуги тощо 
використовується довідник “Прайс”. Його використання особливо 
полегшує роботу в тому разі, коли кількість номенклатури в довід-
нику Товары,	материалы	є значною. Цей довідник використовуєть-
ся при введенні рахунка покупцеві або документа відвантаження за 
прайсом у такий спосіб. При виборі товару або послуги з прайсу ціна 
реалізації береться з того стовпця, який зазначений у картці контра-
гента (покупця), вибраного в документі. Ціна стовпця обчислюється 
згідно з відсотками знижки або націнки від тієї ціни з картки ТМЦ, 
категорія якої вибрана стартовою при формуванні конкретного 
прайс-листа. Друкована форма довідника — це сам прайс-лист з пере-
ліком номенклатурних одиниць та їх цінами. Довідник має три рівні. 
Група довідника — прайс-лист, що містить перелік номенклатурних 
одиниць, або група прайс-листів, а елементи — самі номенклатурні 
одиниці, тобто товари або послуги, що реалізовуються.

Введення нового прайсу можна виконувати двома способами — 
звичайним введенням нової групи, використовуючи відповідну пік-
тограму, або за допомогою кнопки Копия. При натисканні цієї кнопки 
утворюється нова папка-група, її назва формується як назва вибрано-
го прайсу з додаванням тексту “Новый”. Редагування конкретного 
прайсу (папки-групи) дає можливість задавати правила розрахунку 
цін, тексти для друкованої форми прайс-листів тощо.

Після набору нормативно-довідкової інформації формуються пер-
винні дані і, за необхідності, вони виводяться на друк.

Для набору залишків готової продукції на складах на дату вне-
сення використовується функція “Картка складського обліку готової 
продукції (Картка ТМЦ)”. Для цього режиму меню II рівня відобра-
жає структуру картки складського обліку, куди бухгалтер пореквізит-
но вводить залишки за кожним номенклатурним номером. 

Інформація на картці обліку готової продукції відображається ав-
томатизовано в міру надходження і відвантаження готової продукції 
із зазначенням залишку за кожним номенклатурним номером.

Видаткові документи, за допомогою яких реалізується готова про-
дукція, можна поділити на документи для оптової та роздрібної тор-
гівлі. Поділ є досить умовним, тому що завдяки можливості настрою-
вання господарських операцій документи системи є універсальними 
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і дають змогу виконувати різноманітні операції, пов’язані з різними 
аспектами торговельної діяльності.

До документів оптової торгівлі належать: Видаткова накладна, 
Зведена видаткова накладна, Повернення покупця, Зведене повер-
нення покупця. До документів роздрібної торгівлі — Передача в розд-
рібну торгівлю, Видаток з роздрібної точки, Повернення з роздрібної 
точки. Також у системі є документи роздрібної торгівлі, що пов’язані 
з продажем через касовий апарат, — це “Стислий звіт по ЕККА” та 
“Звіт по ЕККА”.

При відвантаженні готової продукції зі складу формується і ви-
писується рахунок покупцеві (міститься в Журналі документів “Ра-
хунки-фактури”) на відпуск готової продукції, в якому зазначаються: 
дата відвантаження, номер рахунка, фірма, підрозділ, МВО, контра-
гент, форма розрахунків, номер договору, марка готової продукції, но-
менклатурний номер, ціна за одиницю, кількість, ПДВ, загальна сума 
з ПДВ.

У міру відвантаження готової продукції формуються і випису-
ються видаткові накладні (меню Журналы/Расходные	накладные). 
Структура цього документа подібна до структури документа “Раху-
нок покупцеві”, а в графі примітки зазначаються дані про довіреність, 
яку виписує покупець.

На підставі сформованої інформації рахунки та накладні реєстру-
ють у книзі спеціальної форми, де також зазначається, коли було 
відвантажено продукцію і коли було зроблено оплату.

Інформація про реалізацію готової продукції через роздрібну тор-
гівлю відображається за допомогою документів з Журналу докумен-
тів “Розница”. Основною відмінністю цих документів є те, що облік 
товарів ведеться тільки за одним рахунком, який задається констан-
тою “Рахунок товарів у роздрібній торгівлі”. Облік ведеться в розд-
рібних цінах, які є собівартістю. Для різниці між закупівельними та 
роздрібними цінами використовується рахунок “Торгова націнка”.

Облік торгової націнки в системі ведеться в розрізі номенклатур-
них позицій, а не сумарно за всіма товарами. Це має значення при 
поверненнях з роздробу на склад. Крім того, при формуванні звітів є 
можливість формувати їх як у роздрібних цінах, так і в закупівельних 
(собівартості купівлі або виготовлення).

Для передачі (прибуткування) готової продукції в підрозділи роз-
дрібної торгівлі використовується документ “Передача	в	розничную	
торговлю”. Далі за допомогою документа “Реализация	 через	 роз-
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ничную	торговлю”, а також документів для роботи з електронними 
касовими апаратами — “Звіту по ЕККА” та “Стислому звіту по ЕККА” 
здійснюються операції з продажу товарів і послуг. Роздрібні ціни пе-
реоцінюються за допомогою “Звіту по ЕККА”, тому що необхідною 
умовою роздрібного обліку є правильне відображення цін у касових 
апаратах.

У разі необхідності повернути готову продукцію на склад потріб-
но використовувати документ “Возвращение	 ТМЦ	 из	 розничной	
торговли”. Спеціалізовані звіти з урахуванням особливостей обліку 
роздробу також включені в окрему групу звітів за ТМЦ.

Якщо в 1C існує функція “Ведення інформаційної бази”, то її меню 
II може мати такий вигляд:

• Копіювання інформації для архівного зберігання.
• Перезапис інформації в інші АРМ.
Цими функціями користуються для перезапису інформації або 

при її відновленні.
При виборі функції “Вихідна інформація” — “Звіти по ТМЦ” ві-

дображається таке меню II рівня:
• Оборотна відомість з готової продукції.
• Залишки готової продукції.
• Інвентаризаційна відомість.
• Залишки готової продукції без руху.
• Картка виду готової продукції.
• Товарний звіт.
Звіт “Оборотна відомість з готової продукції (ТМЦ)” забезпечує 

визначення кількісного руху, тобто залишків на початок та кінець, при-
буткування та вибування готової продукції за певний період. Період 
може бути заданий вільно — з будь-якої до будь-якої дати. Цей звіт 
забезпечує перевірку правильності ведення кількісного аналітичного 
та бухгалтерського обліку в системі. Розбіжності в результатах за цим 
звітом та аналітичним бухгалтерським звітом “Оборотно-сальдова ві-
домість за рахунком”, сформованими за одним і тим самим рахунком, 
показують, що при проведенні документів у роботі з готовою продук-
цією існують помилки в господарських операціях документів.

Відомість “Залишки готової продукції (ТМЦ)” показує залишки 
готової продукції за вибраною фірмою, підрозділом, планом рахун-
ків, рахунком, постачальником і забезпечує перевірку правильності 
ведення кількісного аналітичного та бухгалтерського синтетичного 
обліку в системі. Розбіжності в результатах за цим звітом та бухгал-
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терським звітом, що показує сальдо за рахунком, сформованим за 
одним і тим самим рахунком, вказують на помилки в господарських 
операціях документів.

Бухгалтер може формувати звіт за певними параметрами: фірмою, 
підрозділом, видом готової продукції або групою видів готової про-
дукції, виробником, постачальником, конкретним рахунком або пла-
ном рахунків, валютою звіту тощо. 

Інвентаризаційна відомість готової продукції (ТМЦ) призначе-
на для виявлення залишків готової продукції за вибраною фірмою, 
підрозділом, МВО, планом рахунків, рахунком і для формування 
Інвентаризаційного опису товаро-матеріальних цінностей на пев-
ну дату. Результати формування звіту — інвентаризаційна відомість 
прийнятого зразка.

Звіт “Залишки готової продукції (ТМЦ) без руху” показує залиш-
ки готової продукції за вибраною фірмою, підрозділом, планом ра-
хунків, рахунком, постачальником, за якими рух за вибраний період 
не відбувався. Результати формування звіту аналогічні до результатів 
формування звіту “Залишки готової продукції”.

Картка готової продукції (ТМЦ) є зручним засобом контролю 
руху готової продукції у межах фірми. Результатом формування цьо-
го звіту є аналіз руху вибраного виду готової продукції в розрізі ок-
ремих документів за певний проміжок часу за відповідними фірмами, 
підрозділами та матеріально відповідальними особами.

У результаті формування звіту за кожним його рядком мож-
на побачити дату, номер і назву документа, за яким відбувався рух 
вибраного виду готової продукції, рахунок за цим документом, що 
кореспондується з рахунком готової продукції, контрагента за цим 
документом, обсяг руху та залишок. Подвійне клацання лівою клаві-
шею миші на номері, даті або назві документа дає змогу перейти до 
табличної частини документа. А подвійне клацання лівою клавішею 
миші на назві контрагента розгортає його картку.

Товарний звіт формується у кількісному та сумовому виражен-
ні на підставі рухів товару (прибуткування та вибуття). Бухгалтер 
задає: період формування звіту (з дати початку до дати закінчення 
включно); фірму, за якою складається звіт; конкретний підрозділ; ра-
хунок готової продукції; план рахунків; валюту і ціну звіту.

Після формування інформації на АРМБ І категорії здійснюється 
її перезапис в АРМБ АОГПР II категорії (бухгалтерія). Вихідна ін-
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формація на АРМБ II категорії містить такий перелік звітів про гото-
ву продукцію та її реалізацію:

• Реалізація за контрагентами.
• Відомість реалізації готової продукції.
• Аналіз відвантаження та оплати.
• Дебіторська заборгованість за термінами виникнення.
• Закриття дебіторської заборгованості за термінами сплати. 
Вихідна інформація на АРМБ ІІ категорії також включає такі бух-

галтерські звіти:
• Оборотно-сальдову відомість.
• Оборотно-сальдову відомість за рахунком.
Відомість реалізації готової продукції за контрагентами формуєть-

ся у тому разі, коли кількість найменувань готової продукції не пере-
вищує тисячі, і показує обсяги реалізації за кожним із контрагентів 
у розрізі найменувань готової продукції. Результатом формування 
звіту є таблиця, де у шапці записано товарні найменування, а в ряд-
ках — контрагенти.

У системі є можливість формувати “Відомість реалізації готової 
продукції”, яка служить основою для складання звіту з реалізації го-
тової продукції з відображенням торговельної націнки.

Звіт з реалізації в розрізі прибуткових документів дає можливість 
аналізувати реалізацію готової продукції за прибутковими докумен-
тами, згідно з якими вона надійшла, з виведенням залишків готової 
продукції за партією на складі та поверненням товару постачальнику. 
Результатом формування звіту є відомість, згрупована за документа-
ми прибуткування готової продукції із зазначенням рухів і залишків 
за кожним найменуванням, що було використане у прибутковому до-
кументі.

Аналіз відвантажень показує стан взаєморозрахунків із контра-
гентами за вибраний період. Користувач для проведення аналізу за- 
 значає конкретну фірму, розрахунковий період, рахунок, контраген-
та, валюту звіту. Стан взаєморозрахунків із дебіторами (на певну 
дату) у розрізі терміну виникнення заборгованості відображається у 
“Звіті з дебіторської заборгованості за термінами виникнення”. Бух-
галтер вибирає: дату, на яку аналізуються взаєморозрахунки; фірму; 
клієнта; менеджера (за яким необхідно відібрати документи); напрям 
господарської діяльності, за яким відбиратимуться операції; рахунок, 
валюту звіту.
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Звіт “Закриття дебіторської заборгованості за термінами сплати” 
призначений для аналізу взаєморозрахунків із дебітором у розрізі до-
кументів виникнення та закриття дебіторської заборгованості. Бух-
галтер вибирає період формування звіту, фірму, клієнта, менеджера, 
напрям, рахунок, валюту, рівень деталізації, умови договорів та пе-
ріоди аналізу. Результатом формування звіту є аналіз документів у 
розрізі документів сплати, які закривають дебіторську заборгованість 
покупців.

У групі економічних звітів існує спеціальний звіт для побудови 
графіків і діаграм “Діаграми, графіки”.

Особливе значення при організації автоматизованого процесу об-
ліку готової продукції та її реалізації має використання бухгалтером 
функцій для отримання довідкової інформації. Бухгалтер на основі 
наявних в інформаційній базі даних отримує на екрані або друку-
вальному пристрої необхідну для контролю (перевірки) інформацію. 
Використовуючи в системі автоматизованого формування документ, 
за вибраними даними бухгалтер здійснює контроль (перевірку) за та-
кими основними параметрами:

• контроль за правильністю допустимої кореспонденції бухгал-
терських рахунків, шляхом використання довідника “Провод-
ки	 хозяйственных	 операций”. При виявленні помилок бух-
галтер переглядає формування даних у первинних документах 
і робить зміни відповідно до діючої системи обліку;

• контроль за повнотою вихідної інформації шляхом порівняння 
первинних даних і даних, що беруть участь у розрахунку;

• контроль за правильністю здійснення розрахунків (алгоритм 
розв’язання задачі);

• контроль за своєчасністю здійснення розрахунків і відобра-
женням результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

• контроль взаємозв’язку показників в інформаційній базі;
• контроль за наявністю інформації в нормативно-довідковій ін-

формації;
• контроль за наявністю інформації, що надійшла з інших АРМ.
Для здійснення контролю за вхідною інформацією на АРМБ II 

категорії формується реєстр за всіма наявними видами первинних 
документів.

Випуск готової продукції:
• етап 1 — облік випуску продукції протягом місяця за плановою 

виробничою собівартістю;
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• етап 2 — незавершене виробництво; 
• етап 3 — створення остаточних калькуляцій.
Спочатку необхідно зібрати інформацію про фактичні виробничі 

витрати місяця (крім витрат на сировину та матеріали) на рахун-
ку 23 “Виробництво” і розподілити непрямі загальновиробничі вит-
рати між виробничою собівартістю та собівартістю реалізованої го-
тової продукції. Ці витрати, згруповані за видами витрат, показано 
на рис. 113.

Рис.	113.	Оборотно-сальдова	відомість	за	рахунком	“Виробництво”

Розглянемо, як відобразити випуск готової продукції протягом 
місяця, внести інформацію про незавершене виробництво і довести 
собівартість готової продукції до фактичної. У програмі це робиться 
в три етапи — списання матеріалів у виробництво і прибуткування 
готової продукції протягом місяця проводиться документом “Каль-
куляция” в режимі Предварительная. Наприкінці місяця, після роз-
поділу загальновиробничих витрат, у програму вноситься інформація 
про залишки незавершеного виробництва документом “Незавершен-
ное	производство”. На основі даних про фактичні витрати розрахо-
вується фактична виробнича собівартість. На кожен вид витрат виз-
начаються суми відхилень планової собівартості від фактичної і на 
кожен вид готової продукції виконуються коригування документом 
“Калькуляция” в режимі Окончательная. 



191

9.2.	 Облік	випуску	продукції	протягом	місяця		
за	плановою	виробничою	собівартістю

Оскільки протягом місяця фактична виробнича собівартість не-
відома, продукцію оцінюють за обліковою ціною. Найчастіше як об-
лікову вибирають планову (нормативну) собівартість продукції. Її 
розраховують виходячи з планованих витрат на виробництво готової 
продукції. На основі планової собівартості розраховують зокрема від-
пускні ціни на продукцію протягом місяця. 

Саме калькулювання собівартості не є бухгалтерським завданням. 
Для його вирішення у програмах “1С” можна використати спеціалі-
зовані конфігурації. У типовій конфігурації вважається, що планова 
калькуляція вже відома. Зверніть увагу: калькуляція у програмі перед-
бачає нормування не тільки прямих витрат, а й загальновиробничих 
за видами. Це складне завдання, яке потребує щомісячного вирішення, 
оскільки структура цих витрат, як правило, постійна, а от суми можуть 
змінюватися в значних межах. Що ж до структури витрат, щоб автома-
тично коректно визначати фактичну собівартість, калькуляції за січень 
мають містити щонайменше всі види витрат, показані на рис. 113. 

Розглянемо приклад виробництва швейних виробів ТзОВ “Доб-
ро” в січні 20… р. 

Приклад. У січні 20… р. ТзОВ “Добро” випустило два види ви-
робів: 10 жакетів “Ведмідь” і 26 джемперів “Акварель”. Для вироб-
ництва жакетів “Ведмідь” 05.01.20… р. зі складу відпущено матеріали 
за технологічними нормами для виробництва 12 шт.; 06.01.20… р. на 
склад готової продукції оприбутковано 10 готових виробів. На кінець 
місяця решту виробів не завершено. 10.01.20… р. списано матеріали, 
виготовлено й оприбутковано на склад готової продукції 26 джемпе-
рів “Акварель”. У програмі “1С:Бухгалтерія для України” для збері-
гання інформації про готову продукцію використовується довідник 
“Номенклатура”. Внесемо до нього нові вироби. Для цього треба 
відкрити довідник (меню Справочники/Номенклатура, рис. 114) 
і в групі “Продукция” ввести новий елемент “Джемпер “Акварель” 
(клавіша INS). У полі Вид встановимо значення Продукция, при ць-
ому на закладці “Дополнительно” буде встановлено рахунок обліку 
26 “Готова продукція”, рахунок витрат 809 “Інші матеріальні витра-
ти” і стане доступною кнопка Состав, що відкриває підпорядкований 
довідник “Состав	 продукции”. Перед початком роботи зі складом 
продукції слід зберегти запис елемента кнопкою ENTER. 
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Рис.	114.	Формування	довідника	“Состав	продукции”

Довідник “Состав	продукции” доступний для кожного елемен-
та довідника “Номенклатура” зі встановленим видом Продукция. 
Він містить список сировини, матеріалів та інших витрат, які вико-
ристовуються для виробництва продукції. При цьому реквізит За-
траты може набувати значення з довідника “Номенклатура” (для 
матеріалів, які йдуть на виробництво продукції) або з довідника 
“Виды	затрат” (для інших витрат, які відносяться на собівартість 
продукції, — витрати на оплату праці тощо). Реквізит Количество 
дає можливість задати кількість матеріалів за технологічними нор-
мами, яка йде на виготовлення одиниці продукції. Такий список 
витрат використовується надалі для заповнення документа “Каль-
куляция”. 

На рис. 114 показано склад виробу “Джемпер “Акварель”. Він 
складається з двох позицій з групи Материалы довідника “Номен-
клатура”: “Трикотаж Акварель” і “Стрічка швейна Цикламен”, які 
були придбані раніше, а також їх норми витрат на одиницю продук-
ції. 
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Створення	попередніх	калькуляцій	

У програмі для оформлення операцій, пов’язаних з випуском готової 
продукції протягом звітного періоду, у типовій конфігурації передбаче-
но документ “Калькуляция”. Ввести його можна через меню Докумен-
ты/Производство/Калькуляция. Створені документи потрапляють у 
журнал “Производство” (меню Журналы/Производство). 

Документ “Калькуляция”, створений у режимі введення нового, 
є попередньою калькуляцією, документ, введений на підставі вже на-
явного документа “Калькуляция”, — остаточною калькуляцією. Змі-
нити режим калькуляції не можна. 

Розглянемо введення нового документа для виробу “Джемпер “Аква-
рель”. На рис. 115 наведено діалогову форму відповідного документа. 

Рис.	115.	Формування	документа	“Предварительная	калькуляция”

Шапка документа містить дві закладки. На закладці “Основные”, 
в групі Материалы	и	продукция, зазначається продукція, її кількість, 
склад матеріалів, що списуються, і склад готової продукції. На заклад-
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ці “Налоги	и	рентабельность” можна задати складові для розрахун-
ку продажної вартості виробу: рентабельність, ПДВ, акциз, податки 
й відрахування з обороту та/або довільну суму націнки. Для виробу 
“Джемпер “Акварель” встановлено рентабельність 30 %. 

У табличній частині зазначається перелік витрат, що включають-
ся до розрахунку собівартості партії продукції. Як витрата можуть 
виступати матеріали з довідника “Номенклатура” і види витрат з 
довідника “Виды	затрат”. Для матеріалів зазначається партія (для 
середньозваженої ціни партія за замовчуванням), яку треба списати, 
і кількість. У графі Сумма	предварительная зазначається сума попе-
редніх витрат за видами. Для матеріалів ця сума розраховується авто-
матично під час проведення документа. Графа Сумма	окончательная 
містить суму за остаточною калькуляцією. Для попередньої кальку-
ляції ця графа завжди незаповнена. 

Кнопка Заполнить у формі документа дає змогу заповнити таб-
личну частину відповідно до кількості та складу продукції для виго-
товлюваного виробу (рядки 1, 2 в табличній частині рис. 115). Суми 
витрат зазначають для всієї партії, що випускається (у розглянутому 
прикладі — для 26 штук). 

За допомогою кнопки Подбор можна додатково підібрати потріб-
ні ТМЦ з довідника “Номенклатура”, використовуючи механізм під-
бору. Кнопка Установить	цену призначена для розрахунку продажної 
вартості виробу з урахуванням рентабельності, податків і нараху-
вань, зазначених на закладці “Налоги	и	рентабельность”. Оскільки 
собівартість списаних партій матеріалів визначається тільки під час 
проведення документа, реальну собівартість і ціну можна визначити 
тільки після проведення документа (кнопка Провести або ОК). 

У бухгалтерському обліку можуть використовуватися різні спосо-
би списання матеріалів у виробництво — FIFO, “за середньозваженою 
собівартістю”, ідентифікаційним методом (зазначення партії вручну). 
У конфігурації “1С:Бухгалтерський облік для України” вибір методу 
списання визначається константою Метод	партионного	учета (меню 
Операции/Константы). Метод списання може змінюватися в разі 
зміни облікової політики. 

На рис. 116 наведено проведення документа “Калькуляция” для 
джемпера “Акварель”. Списання матеріалів у виробництво відбуваєть-
ся одночасно з прибуткуванням готової продукції. Це зручно для ви-
робництв з коротким технологічним циклом (у межах дня) або для тих, 
хто оформляє списання матеріалів після випуску готових виробів. 
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Рис.	116.	Формування	проведень	документом	“Калькуляция”

Якщо технологічний цикл тривалий і передбачається незаверше-
не виробництво, то операції оформляються в іншому порядку. Для 
розглянутого прикладу 05.01.20… р. тканини для виробництва жа-
кетів “Ведмідь” передано у виробництво документом “Калькуляция” 
з увімкненою позначкою Только	списать	материалы	в	производство 
(рис. 117). У цьому режимі документ має друковану форму накладної 
на передачу матеріалів у виробництво. 

Матеріали списуються на рахунки і види витрат, зазначені для 
кожного з них у формі редагування елемента довідника “Номенк-
латура”	(група Затраты на закладці “Дополнительно”). При такому 
режимі роботи рахунок витрат і статтю можна визначити безпосеред-
ньо в діалоговій формі документа, увімкнувши прапорець Выбрать	
счет	 затрат. Найчастіше так оформляється списання сировини та 
матеріалів для непрямих витрат, для витрат, що не входять у собівар-
тість (вибираються рахунки 91, 92, 93). 

У табличній частині документа зазначаються матеріали, що спи-
суються, їх партія і кількість — як у попередньому випадку. Фрагмен-
ти шапки, табличної частини та проведення документа наведено на 
рис. 117 (прямі матеріальні витрати буде списано в дебет рахунка 23 
автоматично документом “Финансовые	 результаты” в режимі За-
крытие	элементов	затрат	(счета	класса	8)). 

Отже, для виготовлення 12 виробів “Ведмідь” списано матеріали 
загальною вартістю 338,52 грн. Собівартість матеріалів на один виріб 
становитиме 338,52: 12 = 28,21 грн. 
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Рис.	117.	Формування	документа	калькуляції	при	передачі	матеріалів		
у	виробництво

06.01.20… р. під час оприбуткування готових виробів “Жакет “Вед-
мідь” на склад готової продукції введемо новий документ “Калькуля-
ция” (попередня) з датою. Документ заповнюється так само, як і для 
джемпера “Акварель”. Кількість продукції — 10 шт. Замість списаних 
раніше ТМЦ зазначено вид витрат Прямые	материальные	затраты і їх 
суму 28,21 ⋅ 10 = 282,1 грн. Інші витрати також розраховуються на всю 
партію з 10 шт. Табличну частину документа наведено на рис. 118. 

Рис.	118.	Таблична	частина	документа	“Калькуляция”
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9.3.	 Незавершене	виробництво

Незавершені технологічно і не здані на склад вироби включа-
ють до складу незавершеного виробництва. Обсяг незавершеного 
виробництва визначається на кінець місяця за результатами ін-
вентаризації за видами витрат, відповідно до галузевих інструкцій. 
Інформація вноситься у програму після розподілу загальновироб-
ничих витрат, зазвичай в останній день місяця перед введенням ос-
таточних калькуляцій за допомогою документа “Незавершенное	
производство” (меню Документы/Производство/Незавершенное	
производство). 

Заповнена екранна форма документа наведена на рис. 119. У шап-
ці документа зазначаємо дату і вид діяльності (з довідника “Виды	де-
ятельности”). У табличну частину внесемо залишки за всіма видами 
витрат, додаючи рядки клавішею INS. У графі Затрата зазначаємо 
вид витрат, за яким є залишок у незавершеному виробництві. Для 
витрати Прямые	материальные	 затраты у графі Сумма зазначимо 
84,63 грн. Інші рядки заповнюються аналогічно. Збережемо документ 
натисненням кнопки OK. Проведення при цьому не формуються, але 
збережену інформацію буде враховано під час проведення остаточ-
них калькуляцій. 

Рис.	119.	Формування	документа	“Незавершенное	производство”
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Для кожного виду діяльності вводиться свій документ “Незавер-
шенное	 производство”. Сума підсумків за всіма документами має 
дорівнювати залишку за рахунком 23 “Виробництво” після проведен-
ня остаточних калькуляцій. 

9.4.	 Створення	остаточних	калькуляцій

Наприкінці місяця, після того як відомо фактичні витрати на ви-
робництво, закрито рахунки класу 8 (для тих, хто використовує 8-й 
і 9-й клас рахунків), розподілено загальновиробничі витрати, мож-
на визначити фактичну собівартість готової продукції. Цей розра-
хунок і коригуючі проведення у програмі виконуються документом 
“Калькуляция” в режимі Окончательная. Він створюється на основі 
введених раніше попередніх калькуляцій. Зробити це можна вручну. 
Для цього треба встановити курсор на потрібний документ у жур-
налі “Производство” (меню Журналы/Производство) і натиснути 
клавіші Alt+F9 або викликати правою кнопкою миші контекстне 
меню, в якому вибрати  пункт Ввести	на	основании. У створеному 
документі в табличній частині можна змінювати розраховану Сумму	
окончательную за кожною витратою. 

Оскільки калькуляцій буває кілька, зручно скористатися спеціаль-
ною обробкою — помічником “Создание	окончательных	калькуляций” 
(меню Сервис/Помощник	“Создание	окончательных	калькуляций”). 
Обробка виконується наприкінці місяця, коли проведено документи 
“Финансовые	 результаты” в режимах Закрытие	 элементов	 затрат	
(счета	класса	8) і Закрытие	общепроизводственных	затрат	(счет	91). 
Крім того, мають бути внесені дані про незавершене виробництво поточ-
ного місяця (документ “Незавершенное	производство”). 

При формуванні остаточних калькуляцій помічник для кожної 
статті витрат визначає реальну суму витрат за нею. Ця сума скла-
дається із сальдо за вибраною витратою на рахунку 23, до якого до-
дається сума незавершеного виробництва за нею за минулий місяць 
і віднімається сума незавершеного виробництва за поточний місяць. 
Визначена у такий спосіб сума розподіляється між усіма незакрити-
ми попередніми калькуляціями, які містили вибрану витрату, про-
порційно до початкових сум витрат, зазначених у кожній з них. 

У процесі роботи помічник “Создание	окончательных	калькуля-
ций” пропонує зазначити фірму, місяць і вид діяльності, за яким ство-
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рюються калькуляції. Перед формуванням документів пропонується 
сформувати оборотно-сальдову відомість за рахунком 23, щоб пере-
вірити витрати за видами і пересвідчитися, що внесено всі документи 
щодо незавершеного виробництва. 

Останнім кроком помічник формує документи “Калькуляция” в 
режимі Окончательная і пропонує їх провести. При проведенні оста-
точних калькуляцій, якщо фактична собівартість виявилася вищою від 
планової, сума перевитрати списується за дебетом рахунка 26 “Готова 
продукція” з кредиту рахунка 23 “Виробництво”, якщо фактична собі-
вартість нижча від планової — сума економії списується “сторно” за 
тими ж кореспондуючими рахунками з урахуванням виду діяльності 
на кожен вид витрат. Якщо продукція, оприбуткована за попередньою 
калькуляцією, продана раніше, ніж було внесено остаточну калькуля-
цію, будуть сформовані коригуючі проведення щодо обліку собівартості 
реалізованої продукції (рахунок 901). Статус попередніх калькуляцій, 
за якими існує остаточна, має значення ЗАКРЫТАЯ	предваритель-
ная. У результаті всіх цих дій готова продукція відповідно до вимоги 
стандарту оцінена за фактичною виробничою собівартістю. 

Фрагменти сформованих і проведених остаточних калькуляцій для 
кожного виробу наведено на рис. 120. Остаточні калькуляції мають 
друковану форму, яку можна використати для внутрішнього обліку. 

Рис.	120.	Таблична	частина	документа		
“Предварительная	и	окончательная	калькуляция”
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Скористаємося стандартним звітом “Оборотно-сальдова відомість 
за рахунком 23” (рис. 121). Перевіримо, що сальдо за рахунком дорів-
нює сумі незавершеного виробництва; таким чином ми списали всі 
витрати за місяць. Для аналізу інформації про рух готової продукції 
використовується стандартний звіт “Оборотно-сальдова відомість за 
рахунком 26”. У ній можна побачити залишки готової продукції за 
номенклатурою і за складом та партіями у вартісному і натуральному 
вираженні протягом місяця за плановою собівартістю. Після прове-
дення остаточних калькуляцій — за фактичною собівартістю. 

Рис.	121.	Оборотно-сальдова	відомість	за	рахунком	23

Питання для самоконтролю

1. Чи можна редагувати реквізити операції і проведень, які сфор-
мовані документами? 

2. Чи можна встановити режим наскрізної автоматичної нумера-
ції документів різних типів? 

3. До яких наслідків призведе передчасне припинення процесу 
створення архівної копії бази даних? 

4. В яких режимах функціонування системи визначаються права 
на використання типової операції (а можливо, вони некеро-
вані)?

5. Чи можна у формульному калькуляторі вписати таку форму-
лу: К17⋅23/(14+21) і в якому випадку? 
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Розділ 10 

АВТОМАТИЗАЦІЯ  ЗВЕДЕНОГО  ОБЛІКУ  
І  СКЛАДАННЯ  ЗВІТНОСТІ

10.1.	 Загальні	положення	автоматизації	зведеного	обліку		
і	складання	звітності.

10.2.	 Складові	фінансового	результату	діяльності.	
10.3.	 Списання	собівартості	реалізованої	готової	продукції		

на	фінансовий	результат.
10.4.	 Визначення	собівартості	товарів	у	магазинах	із	сумовим	обліком.	
10.5.	 Визначення	фінансового	результату.	
10.6.	 Витрати	з	податку	на	прибуток	звітного	періоду.	

10.1.			Загальні	положення	автоматизації	зведеного	обліку	
і	складання	звітності

Комплекс зведеного обліку і складання звітності включає завдан-
ня узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках 
з подальшим групуванням отриманих даних за одним або кількома 
рахунками з метою формування даних для складання звітності і при-
йняття управлінських рішень.

АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності передбачає 
відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів під-
приємства і джерел їх утворення на рахунках бухгалтерського обліку. 
Останні служать засобом економічного групування господарських 
коштів і їх джерел, вираженого в натуральному і вартісному (грошо-
вому) вимірюваннях, і дають можливість отримати в зручному виг-
ляді інформацію, необхідну для управління підприємством.

При цьому використовуються дві взаємопов’язані системи рахун-
ків бухгалтерського обліку за синтетичними і аналітичними рахунка-
ми, які відрізняються ступенем деталізації обліку коштів і джерел, що 
має важливе значення як для посилення контролю за правильністю 
самого обліку, так і для ефективного використання цієї інформації в 
управлінні підприємством.
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Разом з відображенням господарської діяльності підприємства 
комплекс завдань зведеного обліку забезпечує автоматизоване скла-
дання бухгалтерського балансу і звітності, що є завершальним етапом 
облікового процесу і виконується систематично по завершенні звіт-
ного періоду (місяця, кварталу, півріччя, року).

Раціональна організація синтетичного та аналітичного обліку гос-
подарських операцій із застосуванням АРМ бухгалтера забезпечує:

• контроль за рухом статутного капіталу в частині основних і 
оборотних засобів підприємства;

• збереження коштів і контроль за використанням їх за цільовим 
призначенням;

• виявлення фінансових результатів діяльності підприємства і 
контроль за розподілом прибутку;

• систематизацію й узагальнення даних про виробничо-госпо-
дарську діяльність підприємства в аналітичному і синтетично-
му розрізах для прийняття управлінських рішень.

Вирішення завдань зведеного обліку і складання звітності базуєть-
ся на первинній інформації, що виникає у процесі фінансово-госпо-
дарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується 
у процесі вирішення завдань інших ділянок обліку.

Метою автоматизації зведеного обліку є надання інформації, що 
задовольняє вимоги різних користувачів.

Користувачів облікової інформації можна розподілити на три ка-
тегорії, яким відповідають три категорії АРМ:

• АРМБ І категорії створюється для внутрішнього користувача, 
тобто для тих користувачів, які здійснюють облік (заступник 
головного бухгалтера, сектор зведеного обліку, головний бух-
галтер);

• АРМ II категорії створюється для управлінського складу під-
приємства (фінансовий директор, головний економіст, заступ-
ник директора з маркетингу, керівник підприємства);

• АРМ III категорії використовується зовнішніми користувача-
ми (керівники філій, акціонери та ін.).

Уся інформація, підготовлена на АРМБ, розглядається у світлі її 
остаточного впливу на прийняття рішень. Перш ніж прийняти пра-
вильне рішення, необхідно визначити мету або керівний напрям і від-
повідне вирішення традиційних завдань зведеного обліку і складання 
звітності. За результатами вирішення завдань формується єдина база 
даних бухгалтерських записів. Формування бази даних і логічний 
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контроль правильності її заповнення виконуються протягом місяця у 
міру надходження інформації з АРМБ суміжних ділянок обліку.

Розподіл АРМБ зведеного обліку і складання звітності на три 
категорії здійснюється організаційно з авторизацією доступу до не-
обхідної інформації. Тому структуру даних і технологію вирішення 
завдань розглядатимемо як єдину для всіх трьох категорій АРМ. Го-
ловне меню має такий вигляд:

• Вхідна інформація.
• Нормативно-довідкова інформація.
• Аналітичний облік.
• Синтетичний облік.
• Звітність.
• Моделювання управлінських рішень.
• Ведення інформаційної бази.
• База знань.
• Аудит фінансово-господарської діяльності.
При виборі функції “Вхідна інформація” в меню II рівня відобра-

жається перелік вхідної інформації:
• Бухгалтерська довідка.
• Інформація, що отримується з інших АРМБ.
• Журнал обліку господарських операцій.
Помилкові записи аналізуються і за необхідності коригуються в 

режимі “Бухгалтерська довідка”.
У режимі “Журнал обліку господарських операцій” вводяться пер-

винні операції в Журнал обліку господарських операцій, яка являє 
собою хронологічно впорядкований (за часом виконання) список бух-
галтерських проведень за рахунками. Вона містить записи всіх бухгал-
терських операцій, що змінюють стан рахунків, і служить основним 
джерелом формування бухгалтерської звітності. Бухгалтерські записи 
в Журнал обліку господарських операцій можуть заноситися або шля-
хом безпосереднього введення господарських операцій з формуванням 
бухгалтерських проведень, або при генерації бухгалтерських проведень 
шляхом використання Довідника типових господарських операцій під 
час формування первинної інформації, або за допомогою формування 
бухгалтерських проведень з інших АРМБ.

У Журнал обліку господарських операцій заносяться всі відо-
мості — від дати початку розрахункового періоду до необхідної дати. 
Бухгалтерські записи можуть бути відкориговані, доповнені новими, 
видалені, скопійовані.
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При виборі режиму “Нормативно-довідкова інформація” на екрані 
відображається перелік нормативно-довідкової інформації:

• Довідник курсу валют.
• Довідник рахунків бухгалтерського обліку.
• Довідник допустимої кореспонденції рахунків.
• Довідник формування показників звітності.
• Довідник взаємозв’язків показників звітності.
• Довідник групування статей звітності.
• Довідник розрахунку показників підприємства.
• Довідник-календар.
• Довідник типових господарських операцій.
• Довідник структурних підрозділів.
• Довідник підприємств.
Довідник курсу валют необхідний для перерахунку валютних сум 

у національну грошову одиницю за діючим курсом Національного 
банку України, а також для ведення історії змін курсів валют. Його 
структура: найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вар-
тість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу 
валюти.

Довідник рахунків бухгалтерського обліку використовується для 
обліку на рахунках, субрахунках і кодах аналітичного обліку.

Довідник допустимої кореспонденції рахунків призначений для 
контролю введеної інформації з точки зору правильності проставлен-
ня контировок проведень і для аудиторських перевірок здійснених 
раніше операцій. Його структура: основний рахунок, кореспондую-
чий рахунок, допустимість кореспонденції (дебет, кредит).

Довідник формування показників звітності створюється для авто-
матизованого формування звітності. Він має таку структуру: номер 
форми, найменування форми, періодичність, код форми, номер ряд-
ка, номер графи, синтетичний рахунок, субрахунок основного рахун-
ка, код аналітичного обліку, структурний підрозділ, кореспондуючий 
рахунок, субрахунок кореспондуючого рахунка, код аналітичного об-
ліку, операція, знак суми.

Довідник взаємозв’язків показників звітності використовується 
для автоматичного контролю правильності відображення показників 
у звітності і має таку структуру: номер показника, найменування по-
казника, номер форми звітності, номер рядка, номер графи звітності, 
відповідність номеру іншої форми звітності, номеру рядка, номеру 
графи.
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Довідник групування статей звітності необхідний для проведен-
ня аналізу й аудиту фінансової діяльності підприємства. Він має 
таку структуру: найменування узагальненого показника, умовне поз-
начення, найменування статей балансу, умовне позначення, номер 
рядків балансу, що входять до статті балансу, рахунок, найменування 
рахунка.

Довідник розрахунку показників підприємства потрібен для 
аналізу, аудиту, оцінки фінансового стану підприємства і визначення 
доцільності його приватизації. Він має таку структуру: найменування 
показника, умовне позначення, спосіб розрахунку, оптимальне спів-
відношення.

Довідник-календар призначений для встановлення періоду отри-
мання інформації, для фіксації і розподілу за певними датами. Він 
має таку структуру: рік, поточний місяць, дні.

Довідник типових господарських операцій використовується 
для автоматизованого формування бухгалтерських проведень. Його 
структура аналогічна тій, що використовується на інших АРМБ.

Довідник структурних підрозділів і Довідник підприємств при-
значені для формування інформації за структурними підрозділами і 
по підприємству загалом. Їхня структура описана раніше.

У режимі “Аналітичний облік” формується аналітична інформа-
ція за кожним синтетичним рахунком. Формується така вихідна ін-
формація:

• Відомість аналітичного обліку.
• Картка аналітичного обліку.
Відомість аналітичного обліку призначена для докладної розшиф-

ровки об’єкта обліку. Це оборотно-сальдова відомість за синтетичним 
рахунком в аналітичному розрізі. Бухгалтер має можливість про-
аналізувати аналітичні дані за кожним синтетичним рахунком.

Картка аналітичного обліку відкривається у міру необхідності 
на кожний аналітичний об’єкт. У картці наводяться характеристики 
об’єкта, рух за аналітичним рахунком і залишки на кінець звітного 
періоду. В разі аудиту або аналізу бухгалтер має можливість відоб-
разити необхідну аналітичну інформацію за певний період у розрізі 
документів і дат проведення цих операцій. Бухгалтер перевіряє до-
стовірність інформації і видає конкретні пропозиції. Аналітичний 
облік необхідний і для аналізу, і для прийняття рішень щодо того або 
іншого виду господарської діяльності.
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При виборі режиму “Синтетичний облік” на екрані відображаєть-
ся такий перелік:

• Головна книга.
• Оборотно-сальдовий баланс.
• Довідкова інформація.
• Шахова відомість.
У режимі “Головна книга” за вибраний період часу формується і 

відображається головна книга за рахунками бухгалтерського обліку. 
Головна книга є основним бухгалтерським регістром для узагальнен-
ня бухгалтерської інформації.

У режимі “Оборотно-сальдовий баланс” відображаються дані для 
узагальнення інформації у вигляді оборотів за рахунками. Ця відо-
мість може формуватися в розрізі вибраного періоду часу. За необхід-
ності можна розшифровувати проведені господарські операції.

Режим “Довідкова інформація” передбачений для аудиту за про-
веденими господарськими операціями загалом по підприємству 
(підрозділу). При цьому контролюються всі операції з точки зору 
правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 
Відомість, що формується, дає змогу проаналізувати неправильно 
введені (розраховані) дані, відображені на рахунках бухгалтерського 
обліку.

Шахова відомість призначена для аналізу і контролю за проведе-
ними операціями. Занесені в неї підсумки по вертикалі і горизонталі 
дають уявлення про проведені обороти за рахунками, що дає мож-
ливість наочно проконтролювати кожен рахунок. Бухгалтер може 
проаналізувати стан кожного рахунка і перевірити правильність фор-
мування бухгалтерських записів. Цю відомість можна відобразити за 
будь-який потрібний період часу.

Контроль здійснюється на основі даних інформаційної бази і 
Довідника допустимої кореспонденції рахунків. У разі помилки бух-
галтер коригує дані згідно з чинним положенням.

При автоматизації формування бухгалтерської звітності особли-
во важливою є автоматизація контролю результатних даних, який 
разом із вхідним контролем інформації повинен становити єдину 
систему забезпечення достовірності обробки даних зведеного облі-
ку і звітності.

Для перевірки достовірності звітних даних, відображених у фор-
мах звітності, бухгалтер зобов’язаний переглянути взаємозв’язки по-
казників і зробити конкретні висновки щодо виявлених відхилень.
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Усі ці звітні документи можуть бути розраховані і відображені 
шляхом вибірки з режиму “Звітність” необхідної звітної форми, та-
кож можлива генерація нових.

Звітні документи формуються і відображаються на потрібну дату. 
На основі Довідника групування статей звітності, Довідника розра-
хунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних 
даних розраховується інформація за показниками.

Для допомоги у прийнятті правомірних управлінських рішень в 
АРМ бухгалтера застосовується база знань. У базі знань міститься 
набір оптимальних управлінських рішень, що відповідають певним 
показникам.

У системі реалізовується такий алгоритм прийняття управлінсь-
ких рішень:

• завдання управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства;

• пошук альтернативних варіантів дій з досягнення цілей;
• відображення альтернативних варіантів дій;
• вироблення пропозицій з прийняття управлінського рішення;
• моделювання фактичних, запланованих, нормативних та іміта-

ційних результатів;
• прийняття управлінських рішень з усунення виявлених відхи-

лень.
Моделювання управлінських рішень на майбутні періоди 
Дослідження фінансового стану і прогнозування фінансово-госпо-

дарської діяльності підприємства здійснюється в режимі “Моделюван-
ня управлінських рішень”, який, у свою чергу, поділяється на:

• аудит майнового стану підприємства;
• показники платоспроможності;
• показники ділової активності;
• показники рентабельності;
• показники ліквідності;
• беззбитковість підприємства;
• модель фінансової стратегії;
• облік фінансових результатів.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує загальну забезпеченість 

підприємства оборотними коштами і своєчасність погашення поточ-
них зобов’язань. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
коштами характеризує частку власних оборотних коштів у загальній 
їх сумі.
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Коефіцієнт відновлення платоспроможності характеризує реальну 
можливість відновлення платоспроможності за необхідний період.

В управлінському рішенні зазначаються виявлені відхилення від 
показників і шляхи досягнення їх оптимальних значень.

Також аудиторському дослідженню підлягає ділова активність 
підприємства. Оцінка ділової активності характеризується результа-
тами й ефективністю поточної виробничої діяльності підприємства. 
Таку оцінку можна змоделювати, порівнюючи з показниками спорід-
нених підприємств. У процесі аудиту-аналізу потрібно враховувати 
порівняльну динаміку основних показників роботи підприємства.

За результатами розрахунку показників рентабельності дослід-
жується оцінка рентабельності щодо продукції, яка реалізовується 
або випускається, й оцінка рентабельності щодо інвестицій або аван-
сованого капіталу. Під час аудиту також досліджуються такі показни-
ки рентабельності:

• коефіцієнт валового прибутку;
• коефіцієнт чистого прибутку;
• рентабельність власного капіталу;
• коефіцієнт рентабельності активів;
• коефіцієнт оборотності активів;
• коефіцієнт віддачі активів або ступінь прибутковості матері-

альних активів.
Спочатку бухгалтер (аудитор) за допомогою моделі досліджує два 

показники рентабельності продукції, що свідчать про ефективність 
не тільки господарської діяльності підприємства, а й процесів ціно-
утворення. Такими показниками є коефіцієнт валового прибутку і 
коефіцієнт чистого прибутку. Коефіцієнт валового прибутку розра-
ховується як відношення різниці між виручкою і собівартістю реалі-
зованої продукції і виручкою від реалізації. Коефіцієнт чистого при-
бутку розраховується як відношення чистого прибутку після сплати 
податків до виручки від реалізації.

Досліджуючи ці показники на інформаційній моделі, бухгалтер 
отримує найбільш точне уявлення про роботу підприємства. Якщо 
коефіцієнт валового прибутку істотно не змінювався протягом пев-
ного періоду, а коефіцієнт чистого прибутку при цьому знижувався, 
то на основі бази знань можна зробити висновок, що це сталося через 
збільшення витрат на виробництво продукції або через підвищення  
ставок податків. Дослідивши ці показники, бухгалтер може перейти 
до докладного вивчення чинників, які впливають на них, щоб знайти 
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джерела відхилень. Коли ж знизився коефіцієнт валового прибутку, 
то бухгалтер повинен пересвідчитися, чи сталося це внаслідок збіль-
шення собівартості продукції порівняно з виручкою від її реалізації. 
Збільшення цього коефіцієнта може бути зумовлене або необґрунто-
ваним зниженням цін, або недостатнім використанням віддачі від ви-
робництва продукції. Ці чинники аналізуються при дослідженні вит-
рат на виробництво. Результати досліджень відображаються разом 
з видачею управлінських рішень щодо удосконалення виробничого 
процесу або ціноутворення.

Наступним показником рентабельності є рентабельність власно-
го капіталу. Цей показник визначається як відношення чистого при-
бутку до величини власного капіталу. За цим показником бухгалтер 
(аудитор) оцінює отриманий прибуток на акціонерний капітал. По-
казник досліджується в динаміці за певний період і порівнюється з 
нормативними або галузевими коефіцієнтами.

Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність, з 
якою підприємство використовує свої ресурси для досягнення основ-
ної мети випуску продукції.

Якщо помножити коефіцієнт оборотності активів на коефіцієнт 
чистого прибутку, то отримаємо коефіцієнт віддачі активів або ступінь 
прибутковості матеріальних активів підприємства. В інформацій-
ній системі цей показник відображається в моделі у взаємозв’язку 
з коефіцієнтом прибутковості і коефіцієнтом оборотності активів і 
розраховується як відношення чистого прибутку до загальної суми 
матеріальних активів.

При здійсненні досліджень дуже важливим є режим “Модель 
фінансової стратегії”. Ця модель дає змогу виконати комплексне 
прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства на 
основі дослідження фінансових результатів його господарської 
діяльності. Це допомагає закласти загальний стратегічний напрям 
у господарсько-фінансовій діяльності підприємства. Модель може 
бути побудована як за окремими прогнозними показниками, так 
і за групою комплексно пов’язаних показників. Вона може бути 
відображена в динаміці за кілька років за кожним розрахованим 
показником.

Після розрахунку і відображення моделі здійснюється загальна 
оцінка фінансово-господарського стану підприємства з метою вияв-
лення можливих перспектив його розвитку, поданих загальною мо-
деллю.
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До складу облікових показників можуть бути включені різноманіт-
ні показники, що характеризують той чи інший аспект фінансово-
господарської діяльності підприємства. Важливим моментом аналізу 
є прогнозування даних балансу і звіту про прибутки і збитки.

В умовах автоматизованої обробки даних показники формують-
ся в результаті імітації даних з використанням динамічної моделі, 
поданої багатовимірною таблицею всіх звітних показників, а також 
за допомогою математичних методів і експертних оцінок підприєм-
ства. Все це базується на діагностиці стану підприємства, виконаних 
дослідженнях, моделі фінансової стратегії, а також на використанні 
розрахованих базисних індексів і відхилень, виявлених внаслідок 
аналітичних робіт.

Імітаційна модель звітності дає змогу залучати в оборот фінансові 
ресурси і перейти на нові форми ведення фінансово-господарської 
діяльності підприємства.

Відомість обліку прибутку від реалізації продукції дає можливість 
бухгалтеру проаналізувати чинники і причини, що впливають на от-
римання максимального прибутку, і намітити певні управлінські 
рішення, спрямовані на недопущення відхилень у подальшій діяль-
ності підприємства. Для генерації різних варіантів отримання макси-
мального прибутку бухгалтер використовує функцію “Моделювання 
отримання максимального розміру прибутку”. У цьому режимі на ос-
нові значень з попередньої відомості, які дають можливість отримати 
максимальний прибуток, він може одержати на будь-який необхід-
ний період відомість розрахунку отримання максимального прибут-
ку в розрізі кожного окремого об’єкта або загалом щодо всієї продук-
ції. На основі цієї інформації бухгалтер дає пропозиції про можливі 
шляхи отримання максимального прибутку. На їх основі керівники 
підприємства приймають відповідні рішення з поліпшення фінансо-
во-господарської діяльності підприємства.

Моделювання здійснюється за кожним окремим об’єктом з ура-
хуванням раніше розрахованих показників максимального розміру 
прибутку. У результаті формується модель розрахунку максимально-
го розміру прибутку.
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10.2.		Складові	фінансового	результату	діяльності	

На основі даних бухгалтерського обліку визначається фінан-
совий результат діяльності підприємства за звітний період. Такий 
результат (прибуток або збиток) складається з фінансових резуль-
татів від різних видів діяльності підприємства і формується на ра-
хунку 79 “Фінансові результати” (рис. 122). Фінансові результати 
підприємства згруповані за видами діяльності на субрахунках ра-
хунка 79, як передбачено вимогами П(С)БО 3 “Звіт про фінансові 
результати”. За кредитом рахунка 79 відображаються суми в поряд-
ку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку 
закриття рахунків обліку витрат, а також сума нарахованого подат-
ку на прибуток. 

Рис.	122.	Бухгалтерські	рахунки	фінансових	результатів

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуван-
ня, який, відповідно до П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, 
відображається в рядку 170 або 175 звіту (залежно від того, отримано 
прибуток чи збиток), складається з результатів основної діяльності 
підприємства, результатів фінансових операцій та іншої звичайної 
діяльності. У свою чергу, фінансовий результат основної діяльності 
складається з результатів діяльності підприємства в різних напря-
мах — виробництві, торгівлі, наданні послуг. У цих напрямах гру-
пуються доходи і витрати відповідно до плану рахунків. Процедури 
визначення собівартості реалізації для цих видів діяльності дещо 
різні. 

З метою управлінського обліку можлива будь-яка класифікація 
видів діяльності. В “1С: Бухгалтерії для України” використовується 
субконто “Виды	деятельности”, у розрізі якого ведеться аналітичний 
облік як на рахунку 79 “Фінансові результати”, так і на всіх рахун-
ках обліку доходів і витрат, а також на рахунку 23 “Виробництво”. 
Наприклад, для підприємства ТзОВ “Добро” було виокремлено такі 
види діяльності (рис. 123). 
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Рис.	123.	Вибір	діяльності	підприємства	за	допомогою	довідника		
“Виды	деятельности”	

Протягом місяця у програмі безперервно реєструються госпо-
дарські операції, які групуються за правилами бухгалтерського об-
ліку за синтетичними рахунками і додатково в аналітичних розрі-
зах. Таким чином, на рахунку 70 збираються доходи, отримані від 
реалізації продуктів різної діяльності підприємства, а на рахун-
ку  71 — інші операційні доходи (у розглянутому випадку це дохо-
ди, пов’язані з реалізацією валюти і коливанням її курсу). Перед ви-
значенням фінансового результату на субрахунках рахунка 90 слід 
визначити собівартість реалізації за видами діяльності. Невироб-
ничі витрати — адміністративні, витрати на збут — збираються на 
рахунках 92, 93 (рис. 124).

Вони не включаються до собівартості реалізації, а списуються як 
витрати періоду після його завершення. Витрати іншої операційної 
діяльності згруповані за видами на субрахунках рахунка 94. Для виз-
начення фінансового результату рахунки доходів і витрат закрива-
ються на рахунок 79. Окремо за дебетом рахунка 79 відображаються 
витрати з податку на прибуток. Після закінчення року рахунок 79 за-
кривається. Сальдо рахунка списується на рахунок 44 (залежно від 
отриманого результату — на субрахунок 441 “Нерозподілений прибу-
ток” або 442 “Непокритий збиток”). 
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Рис.	124.	Кореспонденція	рахунків	при	визначенні	фінансових	результатів	
підприємства

10.3.			Списання	собівартості	реалізованої		
готової	продукції	на	фінансовий	результат

Для того щоб визначити собівартість реалізованої готової продук-
ції та списати її на фінансовий результат, потрібно виконати кілька 
попередніх процедур. 

Витрати операційної діяльності, накопичені протягом місяця на 
рахунках класу 8, розподіляються на рахунках класу 9. Частина вит-
рат списується на рахунок 23 “Виробництво”. У програмі для цього 
використовується універсальний документ “Финансовые	 резуль-
таты”, що формується в режимі Закрытие	элементов	затрат	(счета	
класса	8). 
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Облік витрат на рахунках класу 8 ведеться за найменуваннями 
витрат. Для кожного найменування витрат у довіднику “Виды	 за-
трат” зазначається рахунок класу 9 (або рахунок 23), на який спису-
ватимуться витрати під час закриття (рис. 125). 

Рис.	125.	Вибір	витрат	при	формуванні	фінансових	результатів

Після проведення документа “Финансовые	результаты” в режимі 
Закрытие	 элементов	 затрат	 (счета	 класса	 8) (рис. 126) всі рахун-
ки 8-го класу будуть закриті. Якщо облік витрат ведеться без вико-
ристання рахунків 8-го класу, цей етап пропускається. 

Рис.	126.	Формування	документа	“Финансовые	результаты”

На наступному етапі накопичені на рахунку 91 непрямі загальнови-
робничі витрати розподіляють між рахунками 23 “Виробництво” і 901 
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“Собівартість реалізованої готової продукції” за правилами, встанов-
леними П(С)БО 16 “Витрати”. Для цього використовується документ 
“Финансовые	результаты” в режимі Закрытие	общепроизводствен-
ных	затрат	(счет	91). Після проведення цього документа всі виробничі 
витрати місяця зібрані і розподілені на кожен об’єкт виробничих вит-
рат. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються 
до собівартості реалізованої продукції в періоді виникнення. 

Наступним етапом визначається фактична собівартість готової 
продукції. Випущена готова продукція протягом місяця обліковува-
лася на рахунку 26 “Готова продукція” в оцінці за плановою вироб-
ничою собівартістю. Після створення і проведення всіх документів 
“Окончательная	 калькуляция” виконуються коригувальні прове-
дення, якими планова собівартість доводиться до фактичної. Таким 
чином, готова продукція буде оцінена за фактичною собівартістю. 

Якщо продукція була продана (за плановою собівартістю) протя-
гом місяця, будуть створені проведення, що коригують безпосеред-
ньо собівартість реалізації (за дебетом рахунка 901). Це справедливо, 
якщо у програмі прийнято облік за партіями. У розглянутому ви-
падку облік ведеться за середньозваженою собівартістю, тому таких 
проведень не виконують. Собівартість реалізованої готової продукції 
списується в дебет рахунка 901 “Собівартість реалізованої готової 
продукції” під час проведення документів “Расходная	накладная”. 
Фактична собівартість готової продукції визначається щомісяця. 

10.4.			Визначення	собівартості	товарів	у	магазинах		
із	сумовим	обліком

Під час проведення документа “Расходная	 накладная” дохо-
ди від реалізації товарів обліковуються на рахунку 702 “Прибуток 
від реалізації товарів”. Собівартість товарів, що вибувають, відоб-
ражається на рахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”, при 
цьому враховується вибраний відповідно до П(С)БО 9 метод оцінки 
вибуття запасів. Для роздрібних торгових точок, де ведеться облік 
вартості товарів за цінами продажу (тільки сумовий облік), собівар-
тість реалізованих товарів визначається наприкінці місяця. У програ-
мі розрахунок торгової націнки, що припадає на реалізовані товари, і 
визначення їх собівартості виконуються документом “Определение	
торговой	 наценки” (рис. 127). Розрахунок торгової націнки вико-
нується щомісяця. 
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Рис.	127.	Формування	документа	“Определение	торговой	наценки”

Доходи і витрати за іншими видами діяльності формуються в 
міру проведення документів і не потребують додаткової обробки. 
Тепер можна визначити результат діяльності підприємства. Сальдо 
всіх видаткових і прибуткових рахунків треба списати і закрити на 
відповідні субрахунки рахунка 79 “Фінансові результати”. Для цьо-
го використовується документ “Финансовые	результаты” в режимі 
Определение	финансового	результата. 

10.5.			Визначення	фінансового	результату

Користуючись даними наскрізного прикладу, визначимо фінансо-
вий результат діяльності ТзОВ “Добро” за січень 20… р. 

Щоб визначити результат діяльності підприємства, введемо до-
кумент “Финансовые	 результаты” (рис. 126). В екранній формі 
документа треба вибрати дату і режим роботи Определение	финан-
сового	результата. Вводячи нові документи “Финансовые	результа-
ты”, треба переконатися, що вони потрапляють у програму пізніше 
за всі інші документи. За потреби слід перенести документ у кінець 
дня. Для цього в журналі “Финансовые	результаты” позиціонують 
курсор на документі і в меню Действия вибирають пункт Изменить	
время	документа. 

Після виконання процедури закриття рахунків документом 
“Финансовые	результаты” (рис. 128) можна сформувати оборот-
но-сальдову відомість за січень і переконатися, що всі рахунки за-
крито. 
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Рис.	128.	Закриття	рахунків	витрат	підприємства	на	фінансовий	результат

В оборотно-сальдовій відомості (рис. 129) всі рахунки класів 7, 
8, 9 мають нульове сальдо. Результат діяльності підприємства за сі-
чень — збиток 275,29 грн — відображений за дебетом рахунка 79. Зби-
ток отримано від основної діяльності підприємства. За потреби за до-
помогою стандартних звітів (для цього зручно використати “Аналіз 
рахунку за субконто”) можна розгорнути результат за аналітичними 
видами діяльності. З усіх рахунків 9-го класу документ не передбачає 
закриття рахунка 98 “Податки на прибуток”. Цей рахунок передба-
чається закривати ручною операцією. 

Рис.	129.	Фрагмент	оборотно-сальдової	відомості
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Якщо фактичну собівартість продукції і реалізовані торгові на-
цінки розраховують щомісяця, то визначати кінцевий фінансовий 
результат діяльності можна як щомісяця, так і за квартал, перед 
складанням фінансової звітності. Після того як виконано всі етапи 
визначення собівартості реалізації за лютий і березень, можна визна-
чити фінансовий результат за квартал загалом. За даними прикладу 
з’ясувалося, що підприємство ТзОВ “Добро” в бухгалтерському облі-
ку отримало збиток 670,09 грн. З іншого боку, сума прибутку за по-
датковим обліком, розрахована за допомогою регламентованого звіту 
“Декларация	о	прибыли”, становила 9634,89 грн. 

Щоб заповнити звіт “Декларация	 о	 прибыли”, треба відкрити 
список регламентованих звітів (меню Отчеты/Регламентирован-
ные	отчеты) і вибрати в списку потрібний звіт (на рис. 130 наведено 
фрагмент екранної форми звіту). У верхній частині вікна вибира-
ють підприємство і період формування звіту. Оскільки отримані 
значення	 відображають у бухгалтерському обліку, встановлюють 
прапорець С	копейками (якщо прапорець не встановити, суми бу-
дуть показані в тисячах гривень з одним десятковим знаком, як ви-
магається під час заповнення декларації). Після натиснення кноп-
ки Заполнить	 показатели (у жовтих комірках) у Декларації про 
прибуток показники заповняться за даними інформаційної бази, 
підсумкові показники (у зелених комірках) будуть розраховані за 
вбудованими алгоритмами. Якщо встановимо прапорець Автомати-
ческий	расчет, показники в жовтих комірках будуть доступні для 
редагування, у разі їх зміни підсумкові показники будуть перера-
ховані, але змінити “зелені” показники не можна. Якщо прапорець 
вимкнути, можна редагувати будь-які комірки, але підсумкові по-
казники при цьому перераховуватися не будуть. 

Після формування звіту стає відомий і обліковий, і податковий 
прибуток. Тепер можна розрахувати витрати з податку на прибуток і 
закрити рахунок 98 “Податки на прибуток”. 

10.6.	Витрати	з	податку	на	прибуток	звітного	періоду	

У рядку 180 проміжних звітів про фінансові результати (відповід-
но за рахунком 98 “Податки на прибуток”) П(С)БО 17 дає змогу ві-
дображати суму поточного податку на прибуток, який розраховуєть-
ся за Декларацією про прибуток і реально сплачується до бюджету, 
оскільки звітним періодом вважається фінансовий рік. 
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Рис.	130.	Декларація	про	податок	на	прибуток

У бухгалтерському обліку витрати з податку на прибуток нарахо-
вуються за рахунком 98 “Податки на прибуток”. Згідно з Інструкцією 
№ 291, витрати з податку на прибуток відображаються за кредитом 
рахунка 98 і дебетом рахунка 791. Нарахування суми поточного подат-
ку на прибуток відображається за дебетом рахунка 98 і кредитом ра-
хунка 6416. Оформимо це в програмі в режимі Операция (рис. 131). 

Рис.	131.	Відображення	операції	з	нарахування	податку	на	прибуток		
за	допомогою	ручного	введення



220

Визначенням фінансового результату завершується обліковий 
цикл. Тепер можна сформувати оборотний баланс підприємства, аби 
переконатися, що всі потрібні рахунки закрито, і приступати до скла-
дання фінансової звітності. 

Тестові завдання 

1. У завдання автоматизації обліку витрат на виробництво 
входить:

a) подання єдиної бази витрат;
б) автоматизація доходів;
в) обмін інформацією з обліку доходу;
г) формування додаткової інформації;
д) формування управлінських рішень.

2. Структура АРМБ з обліку витрат являє собою сукупність 
АРМ:

a) І категорії для формування і підготовки первинної інформації, 
II категорії для контролю інформації, III категорії для аналізу 
роботи;

б) І категорії для формування і підготовки первинної інформації, 
II категорії для контролю інформації;

в) І категорії для формування і підготовки первинної інформації, 
II категорії для аналізу роботи;

г) І категорії для контролю інформації, III категорії для аналізу 
роботи;

д) призначених для аналізу роботи.

3. На АРМБ з обліку витрат на виробництво І категорії здійс-
нюються такі роботи:

a) розрахунок нормативної собівартості готової продукції (видів 
послуг, товарів), нормативної собівартості бракованої продук-
ції;

б) формування нормативно-довідкової інформації;
в) введення та контроль первинних даних;
г) розподіл витрат за об’єктами обліку;
д) все перелічене.

4. На АРМБ з обліку витрат на виробництво II категорії вико-
нуються такі роботи:
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a) розподіл витрат за об’єктами обліку в цілому по підприємс-
тву;

б) введення та контроль первинних даних;
в) формування нормативно-довідкової інформації;
г) формування нормативної інформації;
д) формування довідкової інформації.

5. На АРМБ з обліку витрат на виробництво III категорії ви-
рішуються такі завдання:

a) складання звітності на рівні підприємства;
б) введення та контроль первинних даних;
в) формування нормативно-довідкової інформації;
г) формування нормативної інформації;
д) формування довідкової інформації.

6. Списання прямих витрат на виробництво (матеріалів, ком-
плектуючих тощо):

a) здійснюється за нормами та без норм;
б) здійснюється списанням прямим методом;
в) не відображається в системі;
г) відображаються умовні витрати;
д) відображаються умовно-постійні витрати.

7. Списання витрат на виробництво у програмі “1С:Бухгал-
терія” можна здійснювати за допомогою рахунків:

a) 8-го і 9-го класів;
б) тільки 8-го класу;
в) тільки 9-го класу;
г) не здійснюється;
д) правильні відповіді а, б, в.

8. Інформація про витрати накопичується на рахунку:
a) 23 “Виробництво”;
б) 63 “Розрахунки з постачальниками”;
в) 90 “Собівартість продукції”;
г) 36 “Розрахунки з покупцями”;
д) на всіх перелічених рахунках.

9. Облік готової продукції у програмі ведеться на рахунку:
a) 26 “Готова продукція”;
б) 23 “Виробництво”;
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в) 30 “Каса”;
г) 40 “Статутний капітал”;
д) 90 “Собівартість продукції”.

10. До рахунка 23 “Виробництво” відкриваються субконто:
a) “Виды деятельности”;
б) “Места хранения”;
в) “Номенклуатура”;
г) “Банки”;
д) “Фирмы”.

11. Для обліку витрат за елементами застосовують субконто:
a) “Виды затрат”
б) “Виды деятельности”;
в) “Места хранения”;
г) “Номенклуатура”;
д) “Банки”.

12. До прямих виробничих витрат належить:
a) амортизація виробничих основних засобів;
б) витрати від курсових різниць;
в) витрати на оплату адміністрації;
г) витрати на збут;
д) загальновиробничі витрати.

13. Для калькулювання продукції у програмі призначено доку-
менти:

a) “Предварительная калькуляция” і “Окончательная калькуля-
ция”;

б) “Калькуляция”;
в) “Акт приемки продукции”;
г) “Незавершенное производство”;
д) “Начисление амортизации”.

14. Для підприємств із складною структурою нарахування 
заробітної плати необхідно використовувати:

a) конфігурацію “1С:Зарплата і Кадри для України”;
б) конфігурацію “1С:Торгівля і склад”;
в) паперову форму обліку;
г) конфігурацію “1С:Бухгалтерський облік для України”;
д) не вести облік заробітної плати.
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15. Субконто для нарахування заробітної плати використо-
вується в такому розрізі:

a) “Сотрудники” і “Месяц начисления”;
б) “Сотрудники”;
в) “Месяц начисления”;
г) “Виды затрат”;
д) “Места хранения”.

16. Автоматизація обліку оплати праці відбувається за ета-
пами:

a) заповнення довідників, нарахування зарплати, виплата за-
робітної плати;

б) заповнення довідників, виплата заробітної плати;
в) заповнення довідників, нарахування зарплати;
г) заповнення довідників;
д) нарахування зарплати, виплата заробітної плати.

17. Облік випуску готової продукції відбувається за етапа-
ми:

a) облік випуску протягом місяця за плановою виробничою собі-
вартістю, облік незавершеного виробництва, створення оста-
точних калькуляцій;

б) облік незавершеного виробництва, створення остаточних каль-
куляцій;

в) створення остаточних калькуляцій;
г) списання витрат, нарахування оплати праці;
д) нарахування витрат, створення остаточних калькуляцій.

18. Облік собівартості готової продукції відбувається у про-
грамі в результаті:

a) списання витрат на фінансові витрати;
б) закриття рахунка 23;
в) нарахування торгової націнки;
г) закриття фінансових результатів;
д) закриття рахунків класу 8.

19. Етапи визначення фінансових результатів включають:
a) закриття рахунків класу 8, розподіл загальновиробничих вит-

рат, визначення фінансових результатів;
б) розподіл загальновиробничих витрат, визначення фінансових 

результатів;



224

в) закриття калькуляції, закриття рахунків класу 8, розподіл 
загальновиробничих витрат, визначення фінансових резуль-
татів;

г) списання незавершеного виробництва, закриття рахунків кла-
су 8, розподіл загальновиробничих витрат, визначення фінан-
сових результатів;

д) закриття рахунків класу 8, розподіл загальновиробничих вит-
рат.

20. Торгова націнка визначається за допомогою документів:
a) переміщення, визначення торгової націнки;
б) тільки переміщення;
в) тільки визначення торгової націнки;
г) калькулювання;
д) розподіл загальновиробничих витрат.

21. Нарахування податку на прибуток у програмі відобража-
ється проведенням:

a) у ручному режимі;
б) за допомогою документів;
в) у журналі;
г) у звіті;
д) в оборотно-сальдовій відомості.

22. Доходи від реалізації продукції у програмі відображаються 
за допомогою документа:

a) “Расходная накладная”;
б) “Авансовый отчет”;
в) “Определение финансового результата”;
г) “Распределение общепроизводственных затрат”;
д) “Списание торговой наценки”.

23. Формування звітності формується через меню:
a) Сервис;
б) Отчеты;
в) Журналы;
г) Помощь;
д) Операция.

24. Регламентована звітність — це:
a) зовнішня звітність для передачі зовнішнім користувачам;
б) управлінська звітність;



в) аналітична звітність;
г) поточна звітність;
д) калькуляційна звітність.

25. Технологічний аналіз обліку призначений для:
a) перевірки порядку проведеного обліку;
б) визначення фінансових результатів;
в) визначення витрат на виробництво;
г) визначення доходів від реалізації;
д) перевірки аналітичного обліку.
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МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  
ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛьНИх  РОБІТ

Студенти виконують контрольну роботу згідно з навчальним пла-
ном. Мета виконання контрольної роботи — закріпити здобуті теоре-
тичні знання і набути навичок практичної роботи бухгалтера.

Контрольна робота містить три питання, на які необхідно дати 
змістовні письмові відповіді. Відповіді на питання за можливості ба-
зуються на прикладі програмного забезпечення з автоматизації бух-
галтерського обліку — “Парус”, “Галактика”, Дебет плюс” та ін.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за двома ос-
танніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю).

Номер варіанта  
завдання

1 2 3 4 5 ... 25

Останні дві цифри 
залікової книжки

01 02 03 04 05 ... 25

26 27 28 29 30 ... 50

51 52 53 54 55 ... 75

76 77 78 79 80 ... 00

Студент зазначає номер залікової книжки на титульній сторінці 
контрольної роботи. У разі відсутності цих даних робота не буде за-
рахована, її повертають студенту без рецензування.

Відповіді на теоретичні питання після вивчення відповідної лі-
тератури даються у вигляді короткого реферату, що містить найваж-
ливіші моменти. 

Далі наводиться текст завдання і результати його виконання з ко-
роткими поясненнями. У роботі необхідно виділити розділи, зазна-
чені у завданні.

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особистий 
підпис і дату закінчення написання роботи, після цього наводить 
оформлений згідно із загальноприйнятими вимогами список вико-
ристаної літератури.

Студент може написати роботу власноруч або надрукувати її. 
Контрольна робота може бути виконана в учнівському зошиті або на 
аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Загальний обсяг контрольної 
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роботи не повинен перевищувати 20 сторінок. На рецензування сту-
дент подає оригінал роботи.

Завдання	для	контрольної	самостійної	роботи

Варіант 1

1. Методи організації інформаційних систем обліку.
2. Організація вихідної інформації у фінансовому обліку.
3. Організація управлінського обліку довгострокових зобов’я-

зань.

Варіант 2

1. Основні прийоми організації інформаційних систем обліку.
2. Організація фінансового обліку необоротних активів.
3. Організація роботи служби контролю і ревізії на підприємс-

тві.

Варіант 3

1. Форми інформаційних систем обліку.
2. Організація фінансового обліку готової продукції.
3. Організація автоматизації вихідної інформації.

Варіант 4

1. Організація роботи головного бухгалтера в конфігурації “1С:
Бухгалтерія”.

2. Побудова облікового процесу із застосуванням персональних 
комп’ютерів.

3. Організація авторизації фінансового обліку коштів.

Варіант 5

1. Організація облікової номенклатури при використанні програ-
ми “1С:Бухгалтерія”.

2. Організація складання звітності в управлінському обліку з ви-
користанням інформаційних ресурсів.

3. Загальна побудова облікового процесу із застосуванням сучас-
ної обчислювальної техніки. 

Варіант 6

1. Загальна побудова економічного аналізу в умовах функціону-
вання інформаційних систем.
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2. Поняття та порядок розробки організаційних регламентів об-
ліку.

3. Організація носіїв облікової інформації. 

Варіант 7

1. Організація носіїв облікової інформації.
2. Організація аналітичної номенклатури.
3. Ергономічне й технічне забезпечення роботи бухгалтерії на 

підприємстві.

Варіант 8

1. Організація технології облікового процесу.
2. Організація носіїв аналітичної інформації.
3. Сучасні проблеми організації автоматизованих систем обліку.

Варіант 9

1. Організація автоматизації фінансового обліку власного капіта-
лу.

2. Організація технології економічного аналізу.
3. Ергономічне і технічне забезпечення облікового, контрольного 

та аналітичного апарату. 

Варіант 10

1. Організація розвитку автоматизованих систем обліку.
2. Організація автоматизації фінансового обліку запасів.
3. Особливості організації автоматизації бухгалтерського обліку 

в ринкових умовах. 

Варіант 11

1. Організація комплексного економічного аналізу.
2. Особливості організації бухгалтерського обліку в ринкових 

умовах.
3. Розміщення облікового апарату. Організація робочих місць. 

Самоорганізація роботи виконавців. 

Варіант 12

1. Організація фінансового обліку доходів і результатів діяль-
ності.

2. Організація прогнозного економічного аналізу.
3. Організація нормативно-довідкової та вхідної інформації.
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Варіант 13

1. Методика визначення ефективності функціонування інформа-
ційних систем обліку.

2. Організація фінансового обліку поточних зобов’язань.
3. Моделі облікового процесу.

Варіант 14

1. Побудова систем контролю і ревізії в умовах функціонування 
інформаційних систем.

2. Організація фінансового обліку витрат виробництва.
3. Склад інформаційних систем обліку.

Варіант 15

1. Організація номенклатури контрольного процесу.
2. Організація прийняття управлінських рішень на основі внут-

рішньогосподарського (управлінського) обліку.
3. Організація фінансового обліку виробничих запасів.

Варіант 16

1. Організація обліку на позабалансових рахунках.
2. Управлінський облік та його загальна побудова.
3. Організація складання фінансової звітності.

Варіант 17

1. Організація нормативно-довідкової та вхідної інформації в уп-
равлінському обліку.

2. Концептуальна модель автоматизації обліку.
3. Моделювання облікового процесу.

Варіант 18

1. Організація вихідної інформації в управлінському обліку.
2. Організація проектування систем обліку.
3. Імітаційне моделювання фінансово-господарської діяльності 

підприємства.

Варіант 19

1. Організація управлінського обліку необоротних активів.
2. Організація технології вирішення завдань контролю і ревізії.
3. Організація проектування системи економічного аналізу.
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Варіант 20
1. Організація управлінського обліку запасів.
2. Організація внутрішньогосподарського контролю. 
3. Організація прогнозування системи контролю і ревізії.

Варіант 21

1. Організація управлінського обліку грошових коштів і розра-
хунків.

2. Організація зовнішнього контролю і ревізії.
3. Принципи організації інформаційних систем обліку.

Варіант 22

1. Організація носіїв облікової інформації.
2. Організація управлінського обліку витрат виробництва.
3. Організація проведення аудиту.

Варіант 23

1. Організація управлінського обліку готової продукції.
2. Концептуальна модель автоматизації бухгалтерського обліку.
3. Загальна побудова організації облікового процесу в умовах 

функціонування інформаційної системи обробки інформації.

Варіант 24

1. Принцип організації інформаційних систем обліку.
2. Організація розвитку автоматизованих систем обліку.
3. Моделі облікового, контрольного й аналітичного процесів.

Варіант 25

1. Організація проектування системи контролю.
2. Організація автоматизованих робочих місць.
3. Організація автоматизованих робочих місць бухгалтера.
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ОРІєНТОВНИй  ПЕРЕЛІК  ПИТАНь  ДО   ІСПИТУ

1. Переваги автоматизованої системи бухгалтерського обліку 
(АСБО). 

2. Можливості автоматизованих систем обліку. 
3. Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку. 
4. Нормативна база автоматизованої форми обліку. 
5. Правове забезпечення автоматизованої форми бухгалтерсько-

го обліку. 
6. Відносини між власником автоматизованої системи і власни-

ком інформації.
7. Основні положення методології автоматизованої форми бух-

галтерського обліку. 
8. Автоматизація первинного обліку. 
9. Облікові регістри при автоматизованій формі бухгалтерського 

обліку. 
10. Використання штрихових кодів. 
11. Технологія обліку ТМЦ з використанням штрихових кодів.
12. Системний підхід до проблем автоматизації. 
13. Передумови створення АСБО. 
14. Системний підхід до створення АСБО. 
15. Принципи проектування АСБО. 
16. Послідовність створення АСБО. Етапи створення АСБО. 
17. Формування інформаційної основи АСБО. 
18. Функціональні обов’язки персоналу АСБО. 
19. Організація документообігу в умовах використання АСБО. 
20. Захист інформації від несанкціонованого втручання.
21. Оцінка необхідності ведення обліку за міжнародними стандар-

тами. 
22. Організація бухгалтерського обліку за міжнародними стандар-

тами. 
23. Етапи складання бухгалтерської звітності за міжнародними 

стандартами. 
24. Підходи до складання бухгалтерської звітності за двома стан-

дартами обліку. 
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25. Вимоги до програмних комплексів ведення обліку за двома 
стандартами. 

26. Класифікація програмного забезпечення для бухгалтерії. 
27. Обробка інформації на бухгалтерських автоматизованих робо-

чих місцях (АРМ). 
28. Класифікація програм бухгалтерського обліку за можливістю 

ведення аналітичного обліку.
29. Основні вимоги до програм бухгалтерського обліку. 
30. Функціональні вимоги до програм бухгалтерського обліку. 
31. Технічні вимоги до програм бухгалтерського обліку. 
32. Комерційні вимоги до програм бухгалтерського обліку. 
33. Ергономічні вимоги до програм бухгалтерського обліку. 
34. Логічна організація даних. Фізична організація бази даних.
35. Мережні та підпорядковані моделі даних. Реляційна модель. 
36. Операції з даними в реляційній моделі. Переваги і недоліки ре-

ляційних моделей.
37. Основні поняття системи управління базами даних (СУБД). 
38. Особливості технологій баз даних. 
39. Властивості і технологія використання СУБД. 
40. Створення бази даних засобами СУБД. 
41. Обробка даних засобами СУБД. 
42. Тенденції і перспективи розвитку СУБД.
43. Історія створення та виникнення Інтернету. 
44. Структура глобальної мережі. 
45. Принцип роботи глобальної мережі Інтернет. 
46. Українські мережі інформаційних телекомунікацій. 
47. Можливості використання мережі для обробки передавання 

інформації для обліку. 
48. Система безготівкових розрахунків за допомогою системи 

“Клієнт банку — банк”.
49. Поняття інформаційних систем обліку та їх організації. 
50. Принципи організації інформаційних систем обліку.
51. Методи організації інформаційних систем обліку.
52. Прийоми організації інформаційних систем обліку.
53. Склад, форми та типи інформаційних систем обліку.
54. Побудова облікового процесу із застосуванням обчислюваль-

ної техніки.
55. Організація облікових номенклатур.
56. Організація носіїв облікової інформації.
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57. Організація технології облікового процесу.
58. Загальна побудова процесу фінансового обліку.
59. Вхідна та нормативно-довідкова інформація, її організація.
60. Організація відображення вихідної інформації.
61. Склад, форми та типи організації контролю й аналізу в умовах 

автоматизованих систем.
62. Організація обліку основних засобів та інших необоротних ак-

тивів в умовах функціонування автоматизованих систем облі-
ку.

63. Організація обліку нематеріальних активів.
64. Організація обліку запасів.
65. Організація обліку витрат виробництва.
66. Організація обліку праці та її оплати.
67. Організація обліку грошових коштів і розрахункових опера-

цій.
68. Організація обліку готової продукції та її реалізації.
69. Організація обліку доходів діяльності.
70. Організація обліку власного капіталу.
71. Організація складання фінансової звітності. 
72. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу.
73. Загальні принципи організації облікового процесу в управ-

лінському обліку.
74. Організація аналітичних номенклатур управлінського обліку.
75. Організація вхідної та нормативно-довідкової інформації.
76. Організація відображення вихідної інформації в управлінсько-

му обліку.
77. Організація технології вирішення завдань обліку необоротних 

активів в управлінському обліку.
78. Організація технології вирішення завдань обліку запасів в уп-

равлінському обліку.
79. Організація технології вирішення завдань управлінського об-

ліку нематеріальних активів.
80. Організація технології вирішення завдань управлінського об-

ліку праці та заробітної плати.
81. Організація технології вирішення завдань управлінського об-

ліку готової продукції та її реалізації.
82. Організація технології вирішення завдань управлінського об-

ліку витрат виробництва.
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83. Організація технології вирішення завдань управлінського об-
ліку фінансово-розрахункових операцій.

84. Організація складання звітності в управлінському обліку.
85. Прийняття управлінських рішень в умовах функціонування 

інформаційних систем.
86. Загальна побудова контролю та ревізії в умовах функціонуван-

ня інформаційної системи обробки інформації.
87. Загальна побудова аналітичного процесу фінансово-госпо-

дарської діяльності із застосуванням обчислювальної техніки.
88. Організація носіїв аналітичної інформації.
89. Організація технології аналітичного процесу із застосуванням 

обчислювальної техніки.
90. Організація технології аналізу використання основних за-

собів.
91. Організація технології аналізу витрат виробництва.
92. Організація технології аналізу праці та її оплати.
93. Організація технології аналізу собівартості продукції.
94. Організація роботи облікової служби (облікового апарату) під-

приємства в умовах використання обчислювальної техніки.
95. Організація робочих місць облікової служби.
96. Розміщення облікового апарату.
97. Самоорганізація роботи виконавців.
98. Організація роботи керівника облікової служби (головного 

бухгалтера).
99. Організація діловодства.

100. Визначення кількості облікового, контрольного й аналітично-
го персоналу в умовах автоматизованих систем.

101. Розробка організаційних регламентів з бухгалтерського облі-
ку.

102. Ергономічне і технічне забезпечення облікового, контрольно-
го й аналітичного апарату.

103. Стандартизація в організації обліку, контролю й аналізу.
104. Характеристика моделей облікового процесу.
105. Концептуальна модель автоматизації обліку, контролю й ана-

лізу.
106. Моделювання облікового процесу з використанням обчислю-

вальної техніки.



107. Імітаційне моделювання фінансово-господарської діяльності 
підприємства.

108. Організація проектування систем обліку, контролю й аналізу.
109. Визначення науково-технічного рівня впроваджуваних систем 

обліку, контролю й аналізу.
110. Методика визначення ефективності автоматизованих систем 

обліку, контролю й аналізу.
111. Особливості організації планування та розвитку бухгалтер-

ського обліку, контролю й аналізу в ринкових умовах.
112. Організація розвитку автоматизації обліку, контролю й ана-

лізу.
113. Удосконалення автоматизованих систем обліку, контролю й 

аналізу.
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ГЛОСАРІй

1С:Предприятие — програма, що призначена для ведення бухгал-
терського обліку. Якщо спеціально не обумовлено режим, то на-
далі йдеться саме про режим 1С:Предприятие. 

Автоматизація	— заміна діяльності людини роботою машин і ме-
ханізмів. 

Автоматизація	виробництва	— процес удосконалення виробництва, 
що виражається у звільненні працівника від функцій безпосеред-
нього обслуговування техніки, контролю та управління техноло-
гічними процесами на основі їх передачі приладам і автоматичним 
пристроям.

Автоматизована	 інформаційна	 система	 (АІС)	управління	організа-
цією — взаємопов’язана сукупність даних, обладнання, програмних 
засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збиран-
ня, обробки, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації від-
повідно до вимог, що випливають з діяльності організації.

Автоматизована	 інформаційна	 система	 управління	 організаційно-
технологічними	процесами — багаторівневі системи, що поєдну-
ють у собі АІС управління технологічними процесами та АІС уп-
равління підприємствами.

Автоматизована	інформаційна	система	управління	технологічними	
процесами — людино-машинні системи, що забезпечують управ-
ління технологічними пристроями, верстатами, автоматичними 
лініями.

Автоматизована	інформаційно-пошукова	система	(АІПС) — сукуп-
ність мовних, алгоритмічних і технічних засобів, призначена для 
автоматичного зберігання, пошуку і видачі необхідної інформації. 

Автоматизована	 обробка	 даних — обробка даних, що виконується 
автоматичними засобами за участі людини. 

Автоматизована	система	управління	(АСУ) — система, що забезпе-
чує автоматизоване збирання і обробку інформації, яка необхідна 
для оптимізації управління в різних сферах людської діяльності. 
Сучасні системи управління як сукупність технічних засобів ін-
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формаційного і програмного забезпечення та організаційних за-
ходів ґрунтуються на використанні ЕОМ, економіко-математич-
них методів розрахунку, автоматичних систем збирання і обробки 
інформації.

Автоматизоване	 робоче	місце	 (АРМ) — робоче місце персоналу в 
автоматизованій системі, обладнане засобами, що забезпечують 
участь людини в реалізації функцій АСУ. 

База	даних — 1) впорядкована сукупність даних, призначених для 
зберігання-накопичення і обробки за допомогою ЕОМ; 2) су-
купність взаємопов’язаних файлів, розміщених на машинних 
носіях.

Ієрархічна	модель	даних — модель даних, призначена для подання 
даних ієрархічної структури і маніпулювання ними.

Інформаційна	база — сукупність даних, систематизованих за певни-
ми ознаками, що використовуються для вирішення планово-еко-
номічних і управлінських завдань, а також сукупність методів і 
засобів передачі та перетворення інформації.

Інформаційна	система	— сукупність організаційних і технічних за-
собів для зберігання та обробки інформації з метою забезпечення 
інформаційних потреб користувачів (абонентів). 

Інформаційна	технологія — спосіб перетворення інформації, систе-
ма методів і способів збирання, передачі, накопичення, обробки, 
зберігання, подання і використання інформації.

Кінцевий	користувач — будь-яка особа, яка використовує інформа-
ційні системи або інформацію, яка цією системою виробляється. 

Конфігуратор	— режим,	призначений для редагування структур да-
них, зберігання, відновлення даних, формування списку користу-
вачів, призначення їм прав. 

Математичне	 і	 програмне	 забезпечення	 — сукупність математич-
них методів, моделей, алгоритмів і програм для реалізації мети і 
завдань інформаційної системи, а також нормального функціону-
вання комплексу технічних засобів.

Монітор	— режим, призначений для перегляду списку користувачів 
та історії зміни інформаційної бази. Дає змогу побачити, коли, як 
і над якими документами, скільки часу працюють бухгалтери під-
приємства, і контролювати їхню роботу. 
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Налагоджувач	 (рос.:	 Отладчик) — режим, призначений для нала-
годжування програмних модулів. Кінцевими користувачами не 
використовується.

Неструктуроване	(таке,	що	не	формалізується)	завдання — завдан-
ня, в якому неможливо виокремити елементи і встановити між 
ними зв’язки.

Організаційне	забезпечення	— сукупність методів і засобів, що рег-
ламентують взаємодію працівників з технічними засобами і між 
собою в процесі розробки й експлуатації інформаційної системи.

Правове	забезпечення	— сукупність правових норм, що визначають 
створення, юридичний статус і функціонування інформаційних 
систем, які регламентують порядок отримання, перетворення і ви-
користання інформації.

Пристрої	 введення	— клавіатура, графічні планшети (для ручного 
введення графічної інформації), сканери, читальні автомати, мані-
пулятори (миша, джойстик), сенсорні екрани тощо.

Система	захисту	даних	— комплекс апаратних, програмних і крип-
тографічних засобів, що забезпечують захист даних від випадко-
вого або навмисного руйнування, спотворення або використання 
інформації.

Система	обробки	даних — система, що виконує автоматизовану об-
робку даних і включає технічні засоби обробки даних, методи, 
процедури, програмне забезпечення і відповідний персонал.

Структуроване	(таке,	що	формалізується)	завдання — завдання, де 
відомі всі його елементи і взаємозв’язки між ними.

Субконто — ознака аналітичного рахунка.

Технічне	забезпечення — комплекс електронних, електричних і ме-
ханічних пристроїв, що входять до складу системи або мережі. 
Технічне, або апаратне, забезпечення включає комп’ютери і логіч-
ні пристрої. До них додаються зовнішні пристрої і діагностична 
апаратура. 
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The proposed manual sets forth the practical foundations of automation of accounting 
activities based on the program “1C: Accountancy,” in particular, work in the configurator’s 
mode and in the accounting automation user’s mode, covers the procedures of drawing up 
and executing original documents in the context of automated accounting form, rules for 
performance of automated analytical and synthetic accounting at an enterprise, and forming 
corporate accounts and records. 

The manual is based on current Ukrainian legislative and standard acts, methodological 
and instructive documents relating to accounting issues. 

The book is designed for students and those majoring in training, retraining and 
professional development in computer systems “1C: Accountancy.”
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