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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – озброєння студентів необхідними теоретичними знаннями та 
формування практичних навичок, які б дозволили ефективно використовувати сис-
теми автоматизованої обробки економічної інформації у підприємницькій діяльнос-
ті. 
В зв'язку з вивченням даного курсу створюється можливість використання отри-

маних знань і практичних навичок в курсовому та дипломному проектуванні. 
Завдання навчальної дисципліни: 

- вивчення функціональних можливостей систем автоматизованої обробки еконо-

мічної інформації; 
- набуття практичних навичок реєстрації первинних документів з використанням 

автоматизованої системи; 

- отримання практичних навичок реєстрації господарських операцій з використан-

ням автоматизованої системи; 

- автоматизація отримання облікових регістрів та звітності з використанням авто-

матизованої системи. 

Предмет дисципліни – процес автоматизації первинного, синтетичного та аналі-
тичного обліку, облікових регістрів та звітності підприємств. 
Після вивчення дисципліни „Автоматизована обробка даних” студенти повинні 

знати: 

– особливості автоматизованої обробки облікової інформації; 
– основні принципи автоматизації первинного обліку господарських операцій підп-

риємств; 
– відмінності реєстрації фактів господарської діяльності в умовах ручної обробки 

інформації та функціонування автоматизованих систем обліку; 
уміти: 

– працювати з довідниками систем автоматизованої обробки даних; 

– реєструвати первинні документи та господарські операції в автоматизованих сис-
темах обліку; 

– отримувати облікові регістри та звітність з використанням систем автоматизованої 
обробки даних; 

– здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в автоматизованих системах; 

– створювати резервні копії баз даних та відновлювати резервні копії. 
Програма навчальної дисципліни розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів (денної і заочної 
форм навчання) та студентів, що навчаються за інтегрованими навчальними плана-
ми та в інститутах післядипломної освіти. 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліну “Автоматизована обробка даних” вивчають студенти 4 курсу спеціа-
льності “Облік і аудит”. Вона базується на знаннях, які здобули студенти при ви-

вченні таких фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін: бухгалтерсь-
кий облік; фінансовий облік; економіка підприємства; економіка праці; інформатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

та комп’ютерна техніка. На основі вивчення методів автоматизації обробки еконо-

мічної інформації ґрунтується вивчення дисципліни “Інформаційні системи і техно-

логії в обліку і аудиті”. 

Робота студентів над дисципліною розпочинається з вивчення даних методич-

них вказівок. Програмний матеріал рекомендується вивчати в тій послідовності, що 

передбачена тематичним планом дисципліни (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Тематичний план дисципліни 

№ Тема 

Кількість годин 

всьо-

го 

в тому числі  
денна форма Заочна форма 

ле-
кції 

ла-
бора-
торні 

самос-
тійна 
робота 

лек-
ції 

ла-
бора-
торні 

самос-
тійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 

Автоматизована обробка облікової інформації в системі “Парус - Підприємство” 

1. Налагодження та підготовка до 

роботи системи автоматизації 
фінансово-господарської діяль-
ності “Парус-Підприємство” 

16 4 4 8 2 2 12 

2. Автоматизація обліку фінансо-

во-розрахункових операцій в 
системі “ Парус-Підприємство” 

16 4 4 8 1 1 14 

3. Автоматизація обліку операцій 

з придбання запасів в системі 
“Парус - Підприємство” 

10 2 2 6   10 

4. Автоматизація обліку операцій 

реалізації запасів підприємст-
вом в системі “Парус - Підпри-

ємство” 

8 2 2 4   8 

 Разом за змістовим модулем 1 50 12 12 26 3 3 44 

Змістовий модуль 2. 

Автоматизована обробка облікової інформації в системі “1С: Підприємство” 

5. Налагодження та підготовка до 

роботи конфігурації "Бухгалте-
рія для України" системи “1С: 

Підприємство” 

16 4 4 8 2 2 12 

6. Автоматизація розрахункових 

операцій в конфігурації "Бухга-
лтерія для України" системи 

“1С: Підприємство" 

16 4 4 8 1 1 14 

7. Автоматизація операцій надхо-

дження запасів в конфігурації 
"Бухгалтерія для України" сис-
теми “1С: Підприємство" 

16 4 4 8   16 

8. Автоматизація операцій реалі- 10 2 2 6   10 
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№ Тема 

Кількість годин 

всьо-

го 

в тому числі  
денна форма Заочна форма 

ле-
кції 

ла-
бора-
торні 

самос-
тійна 
робота 

лек-
ції 

ла-
бора-
торні 

самос-
тійна 
робота 

зації запасів у конфігурації "Бу-
хгалтерія для України" системи 

“1С: Підприємство" 

 Разом за змістовим модулем 2 58 14 14 30 3 3 52 

 Усього годин 108 26 26 56 6 6 96 

 

 

ІІІ. ТЕЗИ ДО КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1. Налагодження та підготовка до роботи системи автоматизації фінансо-
во-господарської діяльності “Парус-Підприємство” 7.40 

План 

1. Основні відомості про "Парус - Підприємство". 

2. Налагодження та підготовка системи до роботи. 

3. Основні довідники. 

4. Реєстрація залишків на початок облікового періоду. 
 

 

1. Загальні відомості про систему “Парус-Підприємство” 

 

Принципи, що покладені в основу концепції програмних продуктів лінії "Парус-
Підприємство: 

1. Комплексність. 
2. Готові рішення і гнучке налагодження. 
3. Інтеграція з Microsoft Office. 

4. Мультивалютність. 
5. Можливість аналізу облікових даних. 

6. Розмежування доступу і функцій. 

7. Інформаційне забезпечення користувачів. 
“Парус-Підприємство” 7.40 - система модульного типу, тобто складається з 

окремих модулів, основними з яких є: 
"Адміністратор" – є керуючим модулем, за допомогою якого відкривається ба-

за даних, реєструються користувачі та призначається їм доступ до інформації, а та-
кож здійснюється обслуговування бази даних; 

"Бухгалтерія" – дозволяє автоматизувати облік коштів на рахунках бухгалтер-

ського обліку, основних засобів, необоротних активів, товарно – матеріальних цін-

ностей, розрахунків з дебіторами і кредиторами, формування облікових регістрів і 
звітності; 

"Торгівля і склад – дозволяє автоматизувати облік товарно – матеріальних цін-

ностей на складах. 
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Програма дозволяє змінювати мову інтерфейсу (українську чи російську). 
Головне вікно модуля відкривається при запуску модуля та залишається на ек-

рані до завершення роботи. 

Всі дії виконані в програмі можуть бути розділені на типові і нетипові. 
Типові дії доступні у випадку, якщо відкрите будь-яке вікно розділу. 
Типові дії можна виконувати наступними шляхами: 

1 – використовуючи пункт основного меню "Правка"; 

2 – використовуючи контекстне меню, яке викликається правою кнопкою 

мишки у вікні відкритого розділу; 
3 – використовуючи кнопки панелі інструментів головного вікна; 
4 – використовуючи функціональні клавіші клавіатури. 

Деякі поля вікон можуть бути виділені кольором. Це означає, що ці поля по-

винні бути обов’язково заповнені, бо в іншому випадку програма не дозволить збе-
регти інформацію. 

Деякі поля вікон правого краю можуть мати кнопки, які означають: 
 - поле заповнюється за певною послідовністю дій; 

  - поле заповнюється з використанням списку можливих значень; 
 - поле заповнюється з використанням даних довідника або іншого розділу. 

 

 

2. Налагодження та підготовка системи до роботи 

 

Порядок підготовки програми до роботи: 

І. Налагодження, що здійснюється у модулі "Адміністратор": 

    1. Створення бази даних 

    2. Встановлення параметрів бази даних 

          - власна організація 
          - базова валюта 
    3. Реєстрація користувачів, які зможуть працювати у програмі. 
     4. Встановлення мови інтерфейсу програми. 

ІІ. Налагодження, що проводиться у модулі "Бухгалтерія". 

ІІІ. Налагодження, що здійснюється у модулі "Торгівля і склад". 

ІV. Заповнення основних довідників модулів "Бухгалтерія" і "Торгівля і склад". 

V. Реєстрація залишків на початок облікового періоду у модулі "Бухгалтерія" та 
перевірка їх правильності. 

VІ. Реєстрація залишків матеріальних цінностей на складі початок облікового 

періоду у модулі "Торгівля і склад" та перевірка їх правильності. 
 

 

3. Основні довідники 

 

Довідники програми призначені для збереження нормативної і довідкової інфо-

рмації, зразків документів та операцій, шаблонів документів, правил обробки інфо-

рмацій та забезпечення аналітичного обліку. 
Всі довідники програми мають однотипну структуру: дерево груп; основна таб-

лиця; дочірня таблиця. 
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У дереві груп реєструються розділи довідника. В основній таблиці відобража-
ються основні реквізити записів довідника. У дочірній таблиці вказуються додаткові 
реквізити того запису довідника, який активний в основній таблиці. 

Кожна структурна одиниця довідника має унікальний код, який називається 
"Мнемокод". 

 

Основні довідники модулів "Бухгалтерія" та "Торгівля і склад" 

Одиниці виміру – містить перелік одиниць виміру. 
Номенклатор товарів та послуг – зберігає дані про ТМЦ і послуги, з якими 

працює власне фірма. 
План рахунків – зберігає перелік рахунків бухгалтерського обліку та їх типові 

форми аналітичного обліку; 
Організації та МВО – зберігає реквізити банківських установ, власної організа-

ції, партнерів та матеріально-відповідальних осіб. 

Співробітники - призначений для зберігання та використання даних про співро-

бітниках власної фірми. 

Типи документів – зберігає перелік типів документів, які можуть реєструватись 
у програмі. 

Шаблони документів – зберігає перелік шаблонів документів, які можуть виво-

дитись на друк у програмі. 
Довідники зразків документів – зразок представляє собою інформацію докумен-

та, яка постійна для певного виду документів. 
Податкове зобов’язання – зберігає перелік типів податкових зобов’язань, які 

будуть використовуватись при формуванні документів. 
Групи амортизації – зберігає перелік методів, за якими може розраховуватись 

амортизація в програмі. 
 

Основні довідники, що доступні лише в модулі "Бухгалтерія" 

Довідники зразків господарських операцій – зразок представляє собою інформа-
цію документа чи операції, яка постійна для певного виду документів чи операцій. 

 

Основні довідники, що доступні лише в модулі "Торгівля і склад" 

Тарифи – зберігає значення характеристик, які визначають умови обчислення 
цін реалізації ТМЦ  і послуг. 

Дисконтні таблиці – зберігає таблиці, які використовуються при нарахуванні 
знижок та бонусів покупцям. 

 

 

4. Реєстрація залишків на початок облікового періоду 
 

Залишки реєструються у випадку якщо власна організація на дату впроваджен-

ня в експлуатацію системи "Парус – Підприємство" здійснювала свою господарську 
діяльність і має залишки на рахунках бухгалтерського обліку. В модулі "Бухгалте-
рія" програма передбачає реєструвати наступні види залишків: 

Сальдо рахунків бухгалтерського обліку – складається в програмі з двох таб-

лиць: у верхній реєструється початкове сальдо до рахунків бухгалтерського обліку; 
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у нижній – реєструється сальдо аналітичних субрахунків. При реєстрації "сальдо ра-
хунку" вказується рахунок та його залишок по дебету чи кредиту. 

Залишки матеріальних цінностей – передбачає внесення аналітичних даних до 

рахунків обліку матеріальних цінностей, які мають сальдо на початок облікового 

періоду. При реєстрації залишків матеріальних цінностей вказуються рахунок облі-
ку, матеріально-відповідальна особа, назва ТМЦ, кількість та сума. 

Залишки дебіторської і кредиторської заборгованості – реєструються шляхом 

додавання нового запису, при цьому вказуються рахунок обліку, назва контрагента і 
сума заборгованості. Сума кредиторської заборгованості вказується зі знаком "-". 

Залишки необоротних активів реєструються шляхом створення в інвентарній 

картотеці і картотеці малоцінних необоротних активів карток необоротних активів, 
на підставі яких формуються залишки матеріальних цінностей. 

Для перевірки правильності зареєстрованих залишків у модулі "Бухгалтерія" 

необхідно сформувати звіт "Оборотний баланс". 

Залишки матеріальних цінностей на складах формуються у модулі "Торгівля і 
склад" автоматично у регістрі "Товарні запаси". 

 

 

Тема 2. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій в системі 
"Парус-Підприємство" 

План 

1. Основні принципи роботи з документами. 

2. Автоматизація безготівкових і готівкових розрахунків. 
3. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами. 

 

 

1. Основні принципи роботи з документами 

 

Для роботи з документами в програмі призначені спеціальні розділи – реєстри 

документів. Додавати документи можна лише у певну групу реєстру документів. 
В програмі "Парус - Підприємство" інформація зареєстрованого документу мо-

же враховуватись при створенні господарської операції, тобто на підставі інформації 
документу може створюватись господарська операція. Цей процес у програмі нази-

вається "Відпрацювання в обліку". 

Документ, який відпрацьований не може бути виправлений. В разі необхідності 
виправлення відпрацьованого документу треба спочатку відмінити його відпрацю-

вання, при цьому програма знищує результати відпрацювання. 
При вилученні відпрацьованого документу програмою на екран виводиться іс-

торія підготовки документу, після вилучення видаляється документ і господарська 
операція. 

У реєстрах документів інформація виводиться на екран за замовчуванням на 
поточний день. Для відображення інформації в реєстрах документів за будь-який 

проміжок часу необхідно виконати відбір інформації та вказати інтервал дат, за який 

повинні відобразитись дані. 
Зареєстровані документи можуть бути роздруковані для чого обирається шаб-

лон, за яким документ буде виводитись на друк. 
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2. Автоматизація безготівкових і готівкових розрахунків 

 

Облік безготівкових розрахунків в програмі може здійснюватись з використан-

ням банківських документів, які реєструються в модулі "Бухгалтерія" у реєстрі 
"Платіжні документи". 

Програма дозволяє реєструвати документи наступних типів: 
ПД – платіжне доручення; 
ЗПВ – заява на переказ валюти. 

Всі типи банківських документів мають однотипні реквізити, які вказуються у 
вікні реєстрації реквізитів документів. 

Банківські документи можуть реєструватись наступними шляхами: 

– вручну – коли всі реквізити документу вказуються безпосередньо користувачем; 

– з використанням даних аналогічного документу зареєстрованого раніше; 
– використовуючи заздалегідь підготовлений зразок; 
– використовуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості. 
Зразки господарських операцій, що використовуються при відпрацюванні в об-

ліку банківських документів, зберігаються у довіднику "Зразки господарських опе-
рацій". 

Документи, які найчастіше реєструються, доцільно створювати з використанням 

зразків. Зразки платіжних документів зберігаються у довіднику "Зразки платіжних 

документів". 

Готівкові розрахунки в програмі можуть бути автоматизовані з використанням 

документів таких типів: 
ПКО – прибутковий касовий ордер; 

ВКО – видатковий касовий ордер. 

Касові документи реєструються у реєстрі "Платіжні документи". Принципи ро-

боти з касовими документами аналогічні банківським. 

Працюючи з реєстром "Платіжні документи" програма дозволяє виконувати дії: 
– створювати нові документи, виправляти і видаляти зареєстровані; 
– здійснювати відбір документів за встановленими умовами; 

– відпрацьовувати документи в обліку та скасовувати їх відпрацювання 
– на підставі зареєстрованих документів створювати звіти про використання кош-

тів, наданих на відрядження або під звіт; 
– переглядати документи та господарські операції, що створені з використанням 

платіжних документів; 
– друкувати документи та отримувати додаткові звіти. 

 

 

3. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами 

 

Дані про підзвітних осіб зберігаються у довіднику "Організації та МВО". 

Операції видачі готівки під звіт та повернення невикористаних сум підзвітною 

особою відображається у програмі з використанням платіжних документів (банків-
ських чи касових). 

Програма дозволяє реєструвати у модулі "Бухгалтерія" документ "Авансовий 

звіт", який відповідає звіту підзвітної особи про використані кошти. Він дозволяє ві-
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добразити розрахунки з підзвітною особою, оприбуткувати ТМЦ, необоротні активи 

придбані підзвітною особою. З використанням зареєстрованого документу у про-

грамі можна отримати друковану форму Звіту про використання коштів наданих на 
відрядження або під звіт. 

Документ "Авансовий звіт" може реєструватись: 
– вручну – всі реквізити вносяться користувачем; 

– з використанням аналогічного документу зареєстрованого раніше; 
– використовуючи дані зареєстрованого раніше касового ордеру, який відображав 
видачу готівки підзвітній особі. 

Якщо підзвітній особі видавався аванс, тобто реєструвався видатковий касовий 

ордер, то авансовий звіт доцільно реєструвати на підставі касового ордеру. 
Авансовий звіт складається з основних даних та специфікації. Остання запов-

нюється в разі придбання підзвітною особою ТМЦ. Якщо заповнена специфікація 
документу, то інформація про витрачені кошти підзвітною особою обчислюється на 
підставі цих даних автоматично. Якщо підзвітна особа не витрачала кошти на прид-

бання ТМЦ, то інформація про витрачені кошти підзвітною особою вноситься вруч-

ну у вікні реквізитів авансового звіту. 
Заборгованість підзвітної особи заповнюється програмою автоматично на підс-

таві даних про витрачені кошти та суми раніше отриманого авансу. 
Якщо сума коштів, отримана особою, менша за суму витрат, то в авансовому 

звіті відображається перевитрата коштів. На підставі такого авансового звіту може 
бути створений видатковий касовий ордер на видачу підзвітній особі суми перевит-
рат. Якщо сума коштів, отримана особою, більша за суму витрат, то в авансовому 
звіті відображається залишок коштів. На підставі такого авансового звіту може бути 

створений прибутковий касовий ордер на повернення невикористаних підзвітних 

сум. 

При відпрацюванні авансового звіту господарські операції можуть створюва-
тись на підставі загальних даний документу або на підставі специфікації документу. 

При роботі з реєстром "Авансові звіти" можуть виконуватись наступні дії: 
– створюватись нові документи, виправляти, видаляти, здійснювати відбір зареєст-
рованих документів; 
– відпрацьовувати документи в обліку та скасовувати їх відпрацювання; 
– створювати касові ордери та податкові накладні постачальників; 
– переглядати касові ордери, які пов’язані з авансовим звітами; 

– виводити на друк документи і додаткові звіти. 

 

 

Тема. 3. Автоматизація обліку операцій з придбання запасів в системі “Парус - 
Підприємство” 

План 

1. Загальні принципи реєстрації документів при надходженні запасів. 
2. Оприбуткування запасів. 
3. Реєстрація податкових накладних постачальників. 
4. Відображення оплати за отримані запасів. 
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1. Загальні принципи реєстрації документів при надходженні запасів 

 

Програма дозволяє проводити операції лише з тими запасами, які зареєстровані 
в довіднику "Номенклатор товарів та послуг". 

При реєстрації операцій отримання запасів програма дозволяє реєструвати до-

кументи наступних типів: 
1. Прибутковий ордер – відображає оприбуткування запасів та відповідає рекві-
зитам отриманої від постачальника накладної. 

2. Вхідна податкова накладна – відображає право на податковий кредит з ПДВ і 
відповідає реквізитам отриманої від постачальника податкової накладної. 

3. Платіжний документ – відображає оплату (передоплату) за запаси. 

Черговість реєстрації документів залежить від першої події: 
− Оприбуткування запасів; 
− Передоплати за запаси. 

Всі документи, які відносяться до однієї операції придбання запасів доцільно 

пов’язувати між собою. Тобто, реєструвати одні документи на підставі інших. 

Документи, які реєструються у модулі "Торгівля і склад" називаються у про-

грамі товарними документами. Їх особливістю є те, що вони складаються з основних 

даних та специфікації. До основних даних відносяться тип, номер, дата документу, 
інформація про контрагентів тощо, у специфікації вказується перелік запасів, що 

включені в документ. 
Зареєстровані у модулі "Торгівля і склад" товарні документи можуть перегляда-

тись та відпрацьовуватись в обліку у модулі “Бухгалтерія" у реєстрі "Товарні доку-
менти". У реєстрі документів модуля "Торгівля і склад" для товарних документів, 
що відпрацьовані в обліку, буде відображатись дата відпрацювання. Виправити чи 

видалити товарний документ, який відпрацьований в обліку, неможна. В разі необ-

хідності видалення чи виправлення таких документів необхідно спочатку відмінити 

їх відпрацювання у модулі "Бухгалтерія". 

 

 

2. Оприбуткування запасів 

 

Факт оприбуткування запасів в програмі відображають за допомогою докумен-

ту "Прибутковий ордер", який реєструється у реєстрі "Прихід товару" модуля “Тор-

гівля і склад”.  

Прибуткові ордери можуть створюватись наступними шляхами: 

- вручну; 
- з використанням даних аналогічного документа зареєстрованого раніше; 
- з використанням заздалегідь підготовленого зразка. 
Інформація зареєстрованих та відпрацьованих в обліку прибуткових ордерів ав-

томатично враховується системою при формуванні у модулі "Торгівля і склад" регі-
стру "Товарні запаси". 

Працюючи з реєстром "Прибуткові документи" у модулі "Торгівля і склад" мо-

жна виконувати наступні дії: 
1. Створювати нові документи, виправляти, видаляти, встановлювати умови від-

бору зареєстрованих документів; 
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2. Переглядати документи, які пов’язані з прибутковим ордером; 

3. Формувати додаткові звіти та виводити на друк документи. 

Працюючи з реєстром "Прибуткові документи" у модулі "Бухгалтерія" програ-
ма дозволяє виконувати наступні дії: 

- переглядати реквізити зареєстрованих документів; 
- відпрацьовувати в обліку документи та скасовувати їх відпрацювання; 
- реєструвати вхідні податкові накладні; 
- переглядати історію відпрацювання. 

 

 

3. Реєстрація інформації податкових накладних 
 

Реквізити отриманої від постачальника податкової накладної відображає доку-
мент "Вхідна податкова накладна", яка реєструється у відповідному реєстрі модуля 
"Бухгалтерія". 

Документи можуть реєструватись наступними шляхами: 

- вручну; 
- з використанням даних аналогічного документу зареєстрованого раніше; 
- з використанням даних зареєстрованого раніше “Прибуткового ордеру”. 

Працюючи з реєстром “Вхідні податкові накладні” у модулі “Бухгалтерія” є 
можливість: 

- створювати нові документи, виправляти, видаляти, здійснювати відбір зареє-
строваних документів. 

- відпрацьовувати документи в обліку та скасовувати їх відпрацювання; 
- переглядати історію відпрацювання; 
- отримувати реєстр отриманих і виданих податкових накладних. 

 

 

4. Відображення оплати за отримані запаси 

 

Для відображення оплати за отримані запаси виписується платіжний документ. 
Найбільш зручним шляхом його створення є реєстрація цього документу на підставі 
прибуткового ордеру, за яким оприбутковувались запаси. Платіжний документ за-
писується у реєстр "Платіжні документи", принципи роботи з якими розглянуті у 
темі "Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій в системі "Парус-
Підприємство". 

 

 

Тема 4: Автоматизація обліку операцій реалізації запасів підприємством в сис-
темі “Парус - Підприємство” 

 

План 

1. Загальні принципи роботи з  документами при реалізації запасів. 
2. Відображення реалізації запасів. 
3. Реєстрація податкових накладних  

4. Отримання до оплати від покупців 
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1. Загальні принципи роботи з документами при реалізації ТМЦ. 

Програма для реєстрації операцій реалізації запасів передбачає виконання на-
ступних умов: 

− запаси, що реалізуються повинні бути в достатній кількості; 
− на запаси, що реалізується повинні бути зареєстровані ціни реалізації. 

Дані про запаси, що є в залишку на складі відображаються у регістрі “Товарні 
запаси” модуля “Торгівля і склад”. 

При формуванні ціни реалізації використовують дані довідника “Тарифи” мо-

дуля “Торгівля і склад”. Довідник призначений для збереження тарифів, які визна-
чають умови обчислення ціни реалізації ТМЦ та послуг. Інформація довідника до-

зволяє встановити різні ціни реалізації на одне і те саме найменування запасів чи 

послуг за різних умов. 
У довіднику "Тарифи" реєструються базові та похідні тарифи. При реєстрації 

похідного тарифу вказується базовий тариф, до якого відноситься похідний, та кое-
фіцієнт, який відрізняє похідний тариф від базового. 

Ціни реалізацій запасів реєструються у регістрі “Ціни реалізацій” модуля “Тор-

гівля і склад”. 

Реєстрація операцій з реалізації ТМЦ здійснюється в програмі з використанням 

документів: 
− Накладна на відпуск - відображає реалізацію запасів та списання їх собіварто-

сті; 
− Вихідна податкова накладна – відображає податкові зобов’язання з ПДВ та ві-
дповідає реквізитам податкової накладної, яка виписана для покупців; 

− Вихідний рахунок на сплату - відображає дані рахунку до оплати, який випи-

сується покупцю для оплати запасів. 
− Договірні документи – призначені для реєстрації контрактів на отримання за-
пасів. 

Черговість реєстрації документів залежить від першої події: реалізація запасів 
або отримання передоплати від покупців. 

У модулі "Торгівля і склад" у регістрі "Товарні запаси" колонка "фактично" за-
повнюється у випадку, якщо накладні на відпуск відпрацьовані в обліку. Якщо не 
відпрацьовані - то дані відображаються у колонці "за накладними". 

 

 

2. Відображення реалізації запасів 

 

Документ “Накладна на відпуск” реєструється у модулі “Торгівля і склад” у ре-
єстрі “Документи на відпуск”. Документ може реєструватись наступними шляхами: 

− вручну; 
− з використанням даних аналогічного документу; 
− з використанням зразка; 
− на підставі раніше зареєстровано “Вихідного рахунка до сплати”; 

− на підставі раніше зареєстрованого договірного документу. 
Реквізити “Накладної на відпуск” аналогічні “Прибутковому ордеру”. Відмін-

ність полягає у необхідності вибору тарифу, за яким буде розраховуватись ціна реа-
лізації запасів при включенні їх у документ. 
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Відпрацювання в обліку накладної на відпуск здійснюється аналогічно прибут-
ковому ордеру. При відпрацюванні в обліку накладної на відпуск можна створити 

операцію з відображення доходів від реалізації та списання собівартості реалізова-
них запасів. 

У реєстрі “Документи на відпуск” модуля “Торгівля і склад” можна виконувати 

наступні дії: 
− додавати, виправляти, видаляти документи; 

− реєструвати вихідні рахунки до сплати та податкові накладні; 
− переглядати документи, які пов’язані з накладними на відпуск; 
− отримувати друковані форми документів та звітів. 
Працюючи з накладними на відпуск у модулі “Бухгалтерія” можна виконувати 

дії: 
− переглядати реквізити документу; 
− відпрацьовувати документи в обліку, скасовувати їх відпрацювання; 
− переглядати історію відпрацювання; 
 

 

3. Реєстрація податкових накладних 
 

Документ “Вихідна податкова накладна” реєструється у модулі “Торгівля і 
склад” у відповідному реєстрі. “Вихідна податкова накладна” може реєструватись 
наступними шляхами: 

− вручну; 
− шляхом копіювання аналогічного документу; 
− на підставі раніше зареєстрованого “Вихідного рахунку до сплати”. 

− на підставі зареєстрованих “Накладних на відпуск”. 

− з використанням зразка. 
Найбільш зручний шлях реєстрації вихідної податкової накладної є створення її 

на підставі накладної на відпуск (у випадку першої події реалізації ТМЦ) або вихід-

ного рахунку до сплати (у випадку першої події отримання передоплати).  

Відпрацювання в обліку податкової накладної здійснюється аналогічно прибут-
ковому ордеру. 

Працюючи з реєстром “Вихідні податкові накладні” у модулі "Торгівля і склад" 

можна виконувати наступні дії: 
− додавати, виправляти, видаляти документи; 

− переглядати документи, які пов’язані з податковими накладними; 

− отримувати друковані форми документів та звітів. 
− створювати і вилучати доповнення до податкових накладних; 

− отримувати реєстр виписаних та отриманих податкових накладних. 

Працюючи з податковими накладними у модулі “Бухгалтерія” можна виконува-
ти дії: 

− переглядати реквізити документу; 
− відпрацьовувати документи в обліку, скасовувати їх відпрацювання; 
− переглядати історію відпрацювання. 
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4. Отримання оплати від покупців 

 

Для відображення отримання оплати від покупців в програмі обов’язково пови-

нен реєструватись у модулі "Торгівля і склад" документ "Вихідний рахунок до спла-
ти". Документ може реєструватись наступними шляхами: 

− вручну; 
− шляхом копіювання аналогічних документів; 
− на підставі накладної на відпуск; 
− на підставі договірних документів; 
− з використанням зразка. 
Реквізити рахунку до сплати аналогічні накладній на відпуск. 
Факт отримання оплати від покупця здійснюється шляхом реєстрації запису у 

журналі платежів, який доцільно створювати використовуючи дані вихідних рахун-

ків до сплати. Створені записи про отримані платежі від покупців зберігаються у 
журналі платежів, який відкривається як у модулі "Торгівля і склад" та і "Бухгалте-
рія". В останньому отримані платежі можна відпрацювати в обліку. 

Працюючи з реєстром “Вихідні рахунки до сплати” у модулі "Торгівля і склад" 

можна виконувати наступні дії: 
− створювати нові документи, виправляти, видаляти; 

− відображати факт отримання оплати від покупця та анулювати його; 

− реєструвати платіжний документ, який відображає отримання оплати від по-

купця; 
− створювати та вилучати податкову накладну; 
− переглядати записи журналу платежів та документи, які пов’язані з рахунком; 

− отримувати друковані форми документів та звітів. 
Працюючи з реєстром “Вихідні рахунки до сплати” у модулі "Бухгалтерія" мо-

жна виконувати наступні дії: 
− відображати факт отримання оплати від покупця; 
− відпрацьовувати в обліку документ та анулювати відпрацювання; 
− переглядати історію відпрацювання; 
− переглядати документи, пов’язані з рахунком; 

− отримувати друковані форми документів та звітів. 
 

 

Тема 5. Налагодження та підготовка до роботи конфігурації "Бухгалтерія для 

України" системи “1С: Підприємство” 

 

План 

1. Загальні відомості про систему “1С: Підприємство” 

2. Основні принципи роботи з довідковою інформацією 

3. Підготовка програми до роботи 

 

1. Загальні відомості про систему “1С: Підприємство” 

 

Складовими системи програм “1С: Підприємство” 8.2 є: 
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− технологічна платформа; 
− конфігурації. 

Технологічна платформа сама по собі не є готовим програмним продуктом для 
використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціа-
лізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, з врахуванням специфіки різних 

користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних на-
прямків діяльності на базі єдиної технологічної платформи. 

Функціонування системи “1С: Підприємство” 8 ділиться на 2-а розділених в ча-
сі процеси: настройку (конфігурування) та безпосередню роботу користувача з ве-
дення обліку або виконання розрахунків. Для цього система може відкриватись у 

двох режимах: Конфігуратор, 1С: Підприємство. 

Конфігурація "Бухгалтерія для України" - призначена для автоматизації бухгал-
терського й податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентова-
ної) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють 
будь-які види комерційної діяльності: торгівельну, надання послуг, виробництво 

тощо. 

При виборі будь-якого розділу системи на екрані відкривається вікно розділу, у 

якому можна виконувати типові дії наступними шляхами: 

- з використанням кнопок панелі інструментів вікна розділу; 
- використовуючи пункт меню "Дії" вікна розділу; 
- використовуючи контекстне меню; 

- використовуючи функціональні клавіші клавіатури. 

При додаванні чи виправленні даних на екрані відкривається вікно реквізитів, у 
якому у правого краю деяких полів можуть розташовуватись кнопки, які дозволя-
ють: 

 - поле заповнюється з використанням списку можливих значень; 
 - поле заповнюється з використанням даних із довідника або іншого розділу; 
 - обрати тип даних, що буде реєструватись у полі, після вибору типу даних кноп-

ка приймає вигляд ; 

 - очистити значення у полі; 
 - переглянути детальні реквізити значення поля; 
 - поле заповнюється вручну або з використанням календаря; 
 - поле заповнюється вручну або з використанням калькулятора. 

 

 

2. Основні принципи роботи з довідковою інформацією 

 

В системі “1С: Підприємство” довідкова інформація поділяється на змінну та 
умовно постійну. Змінні дані містяться в довідниках програми, а умовно постійні ві-
дносяться до констант. 

Дещо специфічним розділом системи є план рахунків. Він представлений спис-
ком рахунків бухгалтерського обліку, які визначають структуру бухгалтерського об-

ліку організації. 
Субконто рахунку – параметр, що визначає об’єкти аналітичного обліку по ра-

хунку. Субконто відповідають наявним в програмі довідникам. 

Довідники призначені для збереження нормативно-довідкової інформації та за-
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безпечують аналітичний облік. 
Всі довідники мають однотипну структуру: заголовний рядок; панель інструме-

нтів; дерево груп; таблична частина. 
У програмі є основні та підпорядковані довідники. Підпорядкований довідник 

деталізує дані основного довідника. 
Дані довідника поділяються на групи та елементи. Елементи є конкретними 

об’єктами довідника. При реєстрації документів чи операцій з довідників обирають-
ся елементи. Однотипні елементи можуть об’єднуватись у групи. 

Працюючи з довідниками, можна виконувати дії, визначені можливостями сис-
теми. 

Основні довідники: 

1. “Організації” – зберігає реквізити власної організації. 
2. „Контрагенти” - зберігає реквізити партнерів (постачальників, покупців, держав-
ні органи, недержавні фонди та ін.), які приймають участь в операціях власної 
організації. 

3. "Банки" – зберігає дані про банки, у яких відкриті рахунки власної організації та 
партнерів. 

4. "Банківські рахунки" – підпорядкований довідникам “Організації”, "Контраген-

ти" і зберігає банківські реквізити. 

5. "Співробітники організацій" – перелік працівників організації. 
6. “Номенклатура” – призначений для збереження і використання даних про товар-

но-матеріальні цінності (матеріали, товари, готову продукцію, напівфабрикати, 

запчастини, малоцінні швидкозношувані предмети, паливо, тару) та послуги. 

7. „Рахунки номенклатури” – зберігає рахунки обліку номенклатури, які будуть за 
замовчуванням використовуватися при підстановці в документи. При реєстрації 
запису цього довідника в разі необхідності вибору групи номенклатури необхід-

но відключити режим ієрархічного списку у довіднику "Номенклатура". 

8. "Основні засоби" - призначений для збереження і використання даних про ос-
новні засоби. 

9. "Підрозділи організації" – зберігає дані про підрозділи власної організації у роз-
різі яких буде вестися облік. 

10. „Способи відображення витрат по амортизації” - дні з регістра використовуються 
при розрахунку амортизації. 

 

 

3. Підготовка програми до роботи 

 

Перш ніж використовувати конфігурацію “Бухгалтерія для України” системи 

"1С: Підприємство", необхідно підготувати її для використання. Цей комплекс робіт 
може виконуватись за наступними етапами. 

І. Заповнення відомостей про власну організацію: 

1. Загальні відомості про фірму 
2. Банківські рахунки власної організації 
3. Налагодження параметрів обліку 
4. Налагодження параметрів облікової політики 

5. Реєстрація даних про підрозділи власної фірми 
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6. Реєстрація даних про відповідальних осіб 

7. Ознайомлення та коригування плану рахунків. 
ІІ. Налагодження роботи користувача. 

ІІІ. Заповнення основних довідників.  

ІV. Внесення залишків на початок періоду, з якого розпочалось використан-

ня програми. 
Реєстрація початкових залишків здійснюється у випадку, якщо організація до 

моменту використання програми вже здійснювала господарську діяльність. Залишки 

варто вводити станом на початок облікового періоду – року (кварталу, місяця). Да-
тою введення початкових залишків повинна бути дата останнього календарного дня 
попереднього періоду (року, кварталу, місяця). 

Залишки вносяться шляхом реєстрації документів у реєстрі "Введення початко-

вих залишків". При збереженні документів "Введення початкових залишків" ство-

рюються проводки: 

- для активних рахунків: Дт. активного рахунку, Кт. 00; 

- для пасивних рахунків: Дт. 00, Кт. пасивного рахунку. 
Для перевірки правильності введення початкових залишків перевіряють рів-

ність сальдо по дебету і кредиту у вікні реєстрації початкових залишків. Крім цього, 

будують оборотно-сальдову відомість за дату, на яку вводились залишки. Якщо за-
лишки введені правильно, дебетовий оборот рахунку 00 буде дорівнювати кредито-

вому оборотові. 
V. Внесення операцій, що мали місце до поточної дати шляхом реєстрації 

документів або операцій. 

VІ. Перевірка правильності введення даних шляхом отримання звітів “Оборо-

тно-сальдова відомість”, “Оборотно-сальдова відомість по рахунку”. 

 

 

Тема 6. Автоматизація розрахункових операцій в конфігурації "Бухгалтерія 

для України" системи “1С: Підприємство" 

План 

1. Загальні принципи роботи з документами 

2. Автоматизація безготівкових та готівкових розрахунків 
3. Розрахунки з підзвітними особами 

 

 

1. Загальні принципи роботи з документами 

 

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

ються на підприємстві, може вводитися за допомогою документів і відображатися у 
списках документів одного виду або у списках документів різних видів (журналах). 

Один і той же вид документа може відображатися в декількох журналах. 

Документи в системі призначені не тільки для збереження даних про факти гос-
подарської діяльності організації, але й забезпечують автоматичне формування про-

грамою господарських операцій, ведення аналітичного обліку, рознесення інформа-
ції до відповідних звітів тощо. 

Введення документа може здійснюватися наступними способами: 
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1. шляхом додавання нового документу у журнал документів. 
2. шляхом копіювання аналогічного документу 

3. на підставі документів інших видів. 
Якщо в журналі можуть відображатись документи декількох видів, то при вве-

денні нового документу пропонується список для вибору необхідного виду. 
При введенні документу на екран видається форма для заповнення його рекві-

зитів, вигляд якої залежить від типу документу, що реєструється. 
Кожен документ в журналі має піктограму, вигляд якої означає: 

 - проведений документ – документ, який при збереженні створив проводки; 

 - не проведений документ, документ, який зареєстрований, але не створив 
проводки; 

 - документ, позначений на видалення. 
Документи в програмі можуть бути поділені на такі, що створюють бухгалтер-

ські проведення і на такі, що не створюють їх. 

При проведенні більшість документів конфігурації “Бухгалтерія для України” 

автоматично створюють операції, кореспонденції рахунків яких залежать від нала-
годжень конфігурації, що визначаються розробниками і реквізитів документів.  

Документи можуть бути роздруковані. 
 

 

2. Автоматизація безготівкових та готівкових розрахунків 

 

У конфігурації “Бухгалтерія для України” для автоматизації безготівкових роз-

рахунків можуть використовуватись документи наступних типів: 
1. платіжне доручення вхідне; 
2. платіжне доручення вихідне; 
3. платіжний ордер на надходження коштів; 
4. платіжний ордер на списання коштів; 
5. заявка на покупку-продаж валюти; 

6. покупка-продаж валюти. 

Для обліку надходження безготівкових коштів призначені "Платіжне дору-
чення вхідне" та "Платіжний ордер на надходження коштів". 

Для обліку списання безготівкових коштів призначені "Платіжне доручення 
вихідне" та "Платіжний ордер на списання коштів". 

Платіжне доручення вихідне та платіжний ордер на списання коштів можуть ві-
дображати наступні операції: 

- оплата постачальникові; 
- повернення коштів покупцеві; 
- перерахування податків / внесків по зарплаті; 
- розрахунки по кредитах та позикам з контрагентами; 

- переведення на інший рахунок організації; 
- покупка продаж валюти; 

- перерахування заробітної плати; 

- перерахунок грошових коштів підзвітній особі; 
- інші розрахунки з контрагентами; 

- інше списання безготівкових коштів. 
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Платіжне доручення вихідне та платіжний ордер на списання коштів мають од-

нотипну структуру, яка залежить від виду операції, що реєструється документом. 

Платіжне доручення вхідне та платіжний ордер на надходження коштів можуть 
відображати наступні операції: 

- оплата від покупця; 
- повернення коштів постачальником; 

- розрахунки по кредитам та позикам; 

- інші розрахунки з контрагентами; 

- покупка-продаж валюти; 

- надходження від продажів по платіжних картах і банківських кредитах; 

- надходження коштів від ФСС; 

- інші надходження безготівкових коштів. 
Платіжне доручення вхідне та платіжний ордер на надходження коштів мають 

однотипну структуру, яка залежить від виду операції, що реєструється документом. 

Вікна реквізитів платіжного доручення вхідного та платіжного ордеру на над-

ходження оплати від покупця аналогічні реквізитам платіжного доручення вихідно-

го та платіжного ордеру на списання коштів в оплату постачальнику. 
Всі зареєстровані документи, що відображають безготівкові розрахунків досту-

пні для перегляду у журналі "Банківські розрахункові документи". 

У конфігурації “Бухгалтерія для України” для автоматизації готівкових розра-

хунків можуть використовуватись документи наступних типів: 
- прибутковий касовий ордер; 

- видатковий касовий ордер. 

Документ "Прибутковий касовий ордер" (ПКО) призначений для обліку надхо-

джень готівки. Залежно від встановленого виду операції за допомогою даного доку-
менту може бути зафіксоване надходження готівки за різними операціями: 

- оплата від покупця; 
- повернення коштів підзвітною особою; 

- повернення коштів постачальником; 

- одержання наявних коштів в банку; 
- інший прихід коштів; 
- прийом роздрібного виторгу. 
Документ "Видатковий касовий ордер" (ВКО) призначений для обліку виплати 

готівки. Залежно від встановленого виду операції за допомогою даного документа 
може бути зафіксована видача готівки коштів за операціями: 

− оплата постачальнику; 
− повернення коштів покупцеві; 
− видача коштів підзвітній особі; 
− інша витрата коштів; 
− виплата заробітної плати; 

− внесок готівкою в банк; 
− інкасація коштів. 

При збереженні касові документи створюють проводки, склад яких залежить 
від виду операції, що реєструється з використанням ордеру. 

Всі зареєстровані касові документи доступні для перегляду у журналі "Касові 
документи". 
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3. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами 

 

Підзвітними особами можуть бути працівники організації, дані про яких зареєс-
тровані у довіднику “Фізичні особи”.  

Операції видачі готівки з каси та повернення невикористаних сум у касу підзві-
тними особами проводяться за допомогою касових ордерів. Окрім цих документів в 
конфігурації можна формувати звіти про використання коштів, наданих на відря-
дження або під звіт (документ “Авансовий звіт”), за допомогою якого можна офор-

мити операції: 
− придбання товарів і тари; 

− оплату постачальникам; 

− інші витрати. 

Якщо підзвітній особі раніше видавався аванс, то авансовий звіт доцільно ре-
єструвати на підставі ВКО, яким відображалась видача авансу. 

Документ складається із заголовної частини та табличної. У заголовній вказу-
ється підзвітна особа, таблична частина має закладки: 

"Аванси" – відображаються дані про кошти, отримані підзвітною особою. 

"Товари" - відображаються дані про запаси, придбані підзвітною особою 

"Оплата" - витрати підзвітної особи з оплати постачальникам за запаси та пос-
луги 

"Інше" - додаткові витрати підзвітної особи. 

При проведенні документа формуються бухгалтерські проводки. Авансові звіти 

зберігаються й редагуються в журналі "Авансові звіти". На підставі авансового звіту 

можна створити ПКО на повернення невикористаних підзвітних сум, податкову на-
кладну постачальника та акт з отримання додаткових послуг 
 

 

Тема 7. Автоматизація операцій надходження запасів в конфігурації "Бухгал-

терія для України" системи “1С: Підприємство" 

План 

1. Загальні принципи реєстрації документів. 
2. Оприбуткування запасів. 
3. Оплата за запаси. 

 

 

1. Загальні принципи реєстрації документів 

 

При реєстрації операцій надходження запасів у конфігурації „Бухгалтерія для 
України” можуть використовуватись наступні документи: 

1) “Рахунок на оплату постачальника” – відображає дані отриманого від поста-
чальника рахунку на оплату запасів чи послуг; 

2) “Надходження товарів і послуг” - призначений для відображення в обліку 
операцій оприбуткування запасів, необоротних активів; 

3) "Надходження додаткових витрат" - призначений для обліку послуг сторонніх 

організацій, що впливають на собівартість товарів, 
4) “Вхідний податковий документ” - призначений для реєстрації інформації по-
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даткових накладних, отриманих від контрагентів; 
5) “Довіреність”. 

Бажано, щоб всі документи, що відносяться до однієї операції купівлі-продажу 
були пов’язані між собою. Для цього доцільно реєструвати одні документи на підс-
таві інших. Черговість реєстрації документів залежить від першої події: оприбутку-
вання запасів або перерахування коштів в якості передоплати за запаси. 

Операції з отримання запасів і послуг тісно пов’язані з обліком взаєморозраху-
нків з контрагентами.  

 

 

2. Оприбуткування запасів 

 

Більшість документів, які призначені для обліку запасів складаються з заголов-
ної та табличної частин. У заголовній вказуються загальні реквізити – дані про пос-
тачальника, договір, склад на який оприбутковуються запаси тощо. У табличній час-
тині вказуються дані про запаси: назва, кількість, ціна, сума, ставка ПДВ, сума ПДВ 

тощо. Табличну частину бажано заповнювати після заголовної. 
Оприбуткування запасів проводиться з використанням документу "Надходжен-

ня товарів та послуг", який дозволяє отримати друковану форму прибуткової накла-
дної і реєструється у програмі за умови наявності накладної постачальника. 

Документ "Надходження товарів та послуг" може відображати операції: прид-

бання запасів, прийом товарів на комісію, надходження запасів у переробку, прид-

бання устаткування та бланків суворої звітності. При виборі виду операції автома-
тично формується відповідна назва документу та при необхідності змінюється склад 

граф табличної частини документа. 
При проведенні документ "Надходження товарів та послуг" створює проводки. 

Документ можна створювати на підставі "Рахунку на оплату постачальника". 

В разі отримання від постачальника податкової накладної в програмі реєстру-
ється документ "Вхідний податковий документ", який підтверджує право на подат-
ковий кредит з ПДВ та є підставою для внесення записів в реєстр податкових накла-
дних. "Вхідний податковий документ" зручніше реєструвати на підставі документу 
"Надходження товарів та послуг", за яким оприбутковані запаси. При проведенні 
"Вхідний податковий документ" створює проводки. 

Інформація про послуги, що впливають на собівартість придбаних запасів офо-

рмляється документом "Надходження дод. витрат", який доцільно реєструвати на 
підставі документу "Надходження товарів та послуг", за яким оприбутковані запаси.  

При проведенні "Надходження дод.витрат" створює проводки. 

В разі отримання від партнера, що надав додаткові послуги з придбання запасів, 
податкової накладної в програмі реєструється документ "Вхідний податковий доку-
мент", який зручніше реєструвати на підставі документу "Надходження дод. ви-

трат". 

 

 

3. Оплата за запаси 

 

Для відображення оплати постачальнику за отримані запаси реєструється пла-
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тіжне доручення (у випадку безготівкової оплати) або видатковий касовий ордер (у 
випадку готівкової оплати), які зручніше створювати на підставі документу "Надхо-

дження товарів і послуг", за яким оприбутковувались запаси, що оплачуються. 
Для відображення оплати за додаткові послуги виписується платіжний до ку-

мент на підставі документу "Надходження дод. витрат".  

В разі отримання від постачальника рахунку на оплату запасів у програмі ре-
єструється документ "Рахунок на оплату постачальника", який призначений для фік-
сації попередньої домовленості про придбання в постачальника запасів. 

Структура "Рахунку на оплату постачальника" аналогічна документу "Надхо-

дження товарів і послуг". 

На підставі документа "Рахунок на оплату постачальника" можна виписати до-

кумент "Видатковий касовий ордер" у випадку готівкової оплати або "Платіжне до-

ручення" у випадку безготівкової оплати. 

Оплата за додаткові послуги може проводитись за рахунок коштів, виданих пі-
дзвітній особі. В цьому випадку реєструється авансовий звіт. 

 

 

Тема 8. Автоматизація операцій реалізації запасів у конфігурації "Бухгалтерія 

для України" системи “1С: Підприємство" 

План 

1. Загальні принципи реєстрації документів. 
2. Реалізація запасів. 
3. Отримання оплати від покупців та замовників. 

 

 

1. Загальні принципи реєстрації документів. 

 

При реєстрації операцій реалізації запасів з гуртового складу у конфігурації 
„Бухгалтерія для України” можуть використовуватись наступні документи: 

1) “Рахунок на оплату покупцеві” - відображає у програмі попередню домовле-
ність з покупцем щодо продажу запасів, послуг тощо; 

2) “Реалізація товарів і послуг” - відображає у програмі факт списання запасів з 
гуртового складу внаслідок реалізації; 

3) “Податкова накладна” – реєструється у разі виникнення в організації податко-

вих зобов’язань з ПДВ. 

4) "Платіжне доручення вхідне" – відображає отримання оплати від покупців на 
рахунок в банку. 
Черговість реєстрації документів залежить від першої події: відвантаження за-

пасів або отримання коштів в якості передоплати за запаси. 

Принципи роботи з документами при реалізації запасів з гуртового складу ана-
логічні реєстрації отримання запасів від постачальника. 

 

 

2. Реалізація запасів 

 

Документи, які призначені для обліку реалізації запасів складаються з заголов-
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ної та табличної частин. У заголовній вказуються загальні реквізити – дані про по-

купця, договір, склад з якого відвантажуються запаси тощо. У табличній частині 
вказуються дані про запаси, що реалізуються. Табличну частину бажано заповнюва-
ти після заголовної. 

Факт реалізації (відвантаження) запасів відображається документом "Реалізація 
товарів і послуг", який дозволяє отримати друковану форму видаткової накладної. 

При збереженні документ "Реалізація товарів і послуг" створює проводки. 

Документ "Реалізація товарів і послуг" можна створювати на підставі докумен-

ту "Рахунок на оплату покупцю". 

В разі виникнення податкових зобов’язань з ПДВ в програмі реєструється до-

кумент "Податкова накладна", який зручніше реєструвати на підставі документу 
"Реалізація товарів і послуг", за яким реалізовані запаси, при цьому заповнюються 
всі обов’язкові реквізити. При проведенні податкова накладна створює проводки. 

 

 

3. Отримання оплати від покупців та замовників. 

 

В разі реалізації запасів на умовах передоплати в програмі може реєструватись 
документ “Рахунок на оплату покупцеві”, порядок реєстрації реквізитів якого анало-

гічний документу "Реалізація товарів і послуг". Таблична частина документу має за-
кладки: 

- "Товари" – відображаються дані про запаси, які пропонується оплатити покупцю; 

- "Послуги" – відображаються дані про послуги, які пропонується оплатити замов-
нику. 

При збереженні документ не формує кореспонденцій рахунків бухгалтерського 

обліку. 
Факт отримання коштів від покупців на поточний рахунок в оплату запасів чи 

послуг відображається документами "Платіжне доручення вхідне". У разі отримання 
готівки від покупця в оплату запасів чи послуг реєструється прибутковий касовий 

ордер. Ці документи зручніше реєструвати на підставі документів "Реалізація това-
рів і послуг" та “Рахунок на оплату покупцеві”. 

 

 

IV. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

Питання до змістового модуля №1 

 

1. З яких модулів складається “Парус-Підприємство”? 

2. Яке призначення модуля “Адміністратор” системи “Парус-Підприємство”? 

3. Яке призначення модуля “Бухгалтерія” системи “Парус-Підприємство”? 

4. Яке призначення модуля “Торгівля і склад” системи “Парус-Підприємство”? 

5. В якому модулі “Парус-Підприємство” створюється база даних і реєструються 
користувачі? 

6. Який порядок налагодження “Парус-Підприємство” до роботи? 

7. Які налагодження здійснюються у модулі "Адміністратор" при підготовці “Па-
рус-Підприємство” до роботи? 
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8. Які дії в “Парус-Підприємство” називаються типовими? 

9. Якими шляхами можна виконувати типові дії в “Парус-Підприємство”? 

10. Для чого призначена кнопка V у правого краю деяких полів вікон “Парус-
Підприємство”? 

11. Для чого призначена кнопка у вигляді низхідної стрілки у правого краю деяких 

полів вікон “Парус-Підприємство”? 

12. Для чого призначена кнопка ... у правого краю деяких полів вікон “Парус-
Підприємство”? 

13. Які поля вікон в “Парус-Підприємство” виділені іншим кольором? 

14. В якому довіднику в “Парус-Підприємство” реєструються дані про ТМЦ? 

15. В якому довіднику в “Парус-Підприємство” реєструються дані про партнерів? 

16. Яке призначення довідників програми “Парус-Підприємство”? 

17. Яка структура довідників у програмі “Парус-Підприємство”? 

18. Які види початкових залишків вводяться в “Парус-Підприємство”? 

19. Які основні дані вказуються при реєстрації залишків ТМЦ в модулі "Бухгалте-
рія" системи “Парус-Підприємство”? 

20. Які основні дані вказуються при реєстрації залишків дебіторської/кредиторської 
заборгованості в системі “Парус-Підприємство”? 

21. Як реєструються залишки кредиторської заборгованості в системі “Парус-
Підприємство”? 

22. Як перевіряється в “Парус-Підприємство” правильність зареєстрованих залиш-

ків? 

23. Як реєструються залишки МЦ у модулі "Торгівля і склад" системи “Парус-
Підприємство”? 

24. Які банківські документи можуть бути зареєстровані в “Парус - Підприємство”? 

25. Які касові документи можуть бути зареєстровані в “Парус-Підприємство”? 

26. Що означає термін “відпрацювання в обліку” в системі “Парус-Підприємство”? 

27. Які дані враховуються при відпрацюванні в господарському обліку документів в 
системі “Парус-Підприємство”? 

28. Які дії потрібно виконати в системі “Парус-Підприємство” для виправлення до-

кументу, відпрацьованого в господарському обліку? 

29. В якому модулі “Парус-Підприємство” реєструються банківські та касові доку-
менти? 

30. Які документи можуть реєструватись у реєстрі "Платіжні документи" в “Парус-
Підприємство”? 

31. Якими шляхами можна реєструвати банківські документи в “Парус-
Підприємство”? 

32. Які дані дозволяє “Парус-Підприємство” вносити при реєстрації банківських до-

кументів? 

33. Які дані дозволяє “Парус-Підприємство” вносити при реєстрації касових доку-
ментів? 

34. Які основні дії можуть виконуватись у реєстрі банківських документів в “Парус-
Підприємство”? 

35. У якому довіднику “Парус-Підприємство” зберігаються дані про підзвітних осіб? 

36. З використанням яких документів в “Парус-Підприємство” реєструються опера-
ції видачі коштів під звіт та повернення сум підзвітними особами? 
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37. Які дані можуть вносяться при реєстрації авансового звіту в “Парус-
Підприємство”? 

38. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” звіт про використання кош-

тів підзвітною особою? 

39. Використовуючи дані якого документу в “Парус-підприємство” може реєструва-
тись звіт підзвітної особи? 

40. Якими шляхами в “Парус-Підприємство” може реєструватись документ "Аван-

совий звіт"? 

41. Який документ в “Парус-Підприємство” може створюватись на підставі авансо-

вого звіту, якщо сума витрат МВО більша за суму авансу, отриманого особою? 

42. Який документ в “Парус-Підприємство” може створюватись на підставі авансо-

вого звіту, якщо сума витрат МВО менша за суму авансу, отриманого особою? 

43. Коли при створенні авансового звіту заповнюється специфікація документу в 
“Парус-Підприємство”? 

44. Як в “Парус-Підприємство” в авансовий звіт вноситься інформація про витрачені 
кошти підзвітною особою, якщо МВО придбані матеріальні цінності? 

45. Як в “Парус-Підприємство” в авансовий звіт вноситься інформація про витрачені 
кошти підзвітною особою, якщо МВО не придбавались матеріальні цінності? 

46. Як в “Парус-Підприємство” при реєстрації авансового звіту вноситься інформа-
ція про заборгованість підзвітної особи? 

47. З якими ТМЦ система "Пару-Підприємство" дозволяє реєструвати операції? 

48. Які документи називаються в "Парус-підприємство" товарними документами? 

49. Яка особливість товарних документів системи “Парус-Підприємство”? 

50. Які дані відображаються в основній частині товарного документу в системі “Па-
рус-Підприємство”? 

51. Які дані відображаються у специфікації товарного документу в системі “Парус-
Підприємство”? 

52. Які дії можна виконувати з товарними документами у модулі "Бухгалтерія"? 

53. Які документи можуть реєструватись в “Парус-Підприємство” при отриманні 
ТМЦ? 

54. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” оприбуткування ТМЦ? 

55. Який документ реєструється в “Парус-Підприємство” при отриманні податкової 
накладної від постачальника? 

56. Яка черговість реєстрації документів при надходженні ТМЦ за умови 1-ї події 
оприбуткування ТМЦ? 

57. Якими шляхами в "Парус-підприємство" можуть реєструватись прибуткові ор-

дери? 

58. Якими шляхами в "Парус-Підприємство" можуть реєструватись вхідні податкові 
накладні? 

59. Де в "Парус-Підприємство" враховується інформація зареєстрованих прибутко-

вих ордерів? 

60. Де в "Парус-Підприємство" враховується інформація відпрацьованих прибутко-

вих ордерів? 

61. Які дії можна виконувати у модулі "Бухгалтерія" працюючи з реєстром "Прибут-
кові документи"? 

62. Як в "Парус-Підприємство відображається оплата за отримані ТМЦ? 
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63. Які умови повинні виконуватись в "Парус-Підприємство" для реєстрації опера-
цій реалізації ТМЦ? 

64. Які дані використовуються в "Парус-Підприємство" при формування цін реалі-
зації ТМЦ? 

65. Де у "Парус-Підприємство" реєструються ціни реалізації ТМЦ для основного та-
рифу? 

66. Як розраховується в "Парус-Підприємство" ціна реалізації ТМЦ для похідного 

тарифу? 

67. Які документи можуть реєструватись в “Парус-Підприємство” при реалізації 
ТМЦ? 

68. Яка в „Парус-Підприємство” черговість реєстрації документів при реалізації 
ТМЦ за умови першої події реалізації ТМЦ? 

69. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” реалізацію ТМЦ та списан-

ня їх собівартості? 

70. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” податкові зобов’язання з 
ПДВ при реалізації ТМЦ? 

71. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” податкові зобов’язання з 
ПДВ при реалізації ТМЦ? 

72. Який документ відображає в “Парус-Підприємство” дані рахунку до оплати, ви-

писаний покупцю? 

73. Якими шляхами в „Парус-Підприємство” можуть реєструватись накладні на від-

пуск? 

74. Де в "Парус-Підприємство" враховується інформація зареєстрованих накладних 

на відпуск? 

75. Де в "Парус-Підприємство" враховується результат списання собівартості ТМЦ 

при відпрацюванні накладних на відпуск? 

76. Якими шляхами в „Парус-Підприємство” можуть реєструватись вихідні подат-
кові накладні? 

77. Який найбільш зручний шлях реєстрації вихідної податкової накладної у випад-

ку першої події реалізації ТМЦ у "Парус-Підприємство"? 

78. На підставі якого документу можна в “Парус-Підприємство” відобразити отри-

мання оплати від покупця? 

79. Як у “Парус-Підприємство” відображається факт отримання оплати від покупця? 

80. Якими шляхами в „Парус-Підприємство” можуть реєструватись вихідні рахунки 

до сплати? 

81. Які основні реквізити вказуються при реєстрації накладної на відпуск при реалі-
зації ТМЦ в „Парус-Підприємство”? 

 

 

Питання до змістового модуля №2 

 

1. Які складові системи “1С: Підприємство”? 

2. Технологічна платформа системи “1С: Підприємство” це: 
3. На які процеси поділяється функціонування системи “1С: Підприємство”? 

4. У яких режимах може відкриватись система “1С: Підприємство”? 

5. Конфігурація системи “1С: Підприємство” це: 
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6. Яке призначення конфігурації “Бухгалтерія для України” системи “1С: Підпри-

ємство”? 

7. Які основні елементи схеми обробки інформації у конфігурації “Бухгалтерія для 
України” системи “1С: Підприємство”? 

8. Якими шляхами можна виконувати типові дії в конфігурації “Бухгалтерія для 
України” системи “1С: Підприємство”? 

9. Яке призначення у конфігурації “Бухгалтерія для України” параметру "субкон-

то"? 

10. Яке призначення довідників конфігурації “Бухгалтерія для України”? 

11. Яка структура довідників конфігурації “Бухгалтерія для України”? 

12. У якому довіднику конфігурації “Бухгалтерія для України” реєструються рекві-
зити власної організації? 

13. У якому довіднику конфігурації “Бухгалтерія для України” реєструються рекві-
зити партнерів власної організації? 

14. Які дані автоматично створюються програмою при реєстрації інформацій про 

нового партнера власної організації у конфігурації “Бухгалтерія для України”? 

15. Яке призначення підпорядкованих довідників конфігурації “Бухгалтерія для 
України”? 

16. Які основні етапи підготовки системи “1С: Підприємство” до роботи? 

17. У якому випадку реєструються початкові залишки в конфігурації “Бухгалтерія 
для України”? 

18. Якою повинна бути дата реєстрації початкових залишків в конфігурації “Бухгал-

терія для України”? 

19. Які проводки створюються програмою при реєстрації початкових залишків акти-

вних рахунків в конфігурації “Бухгалтерія для України”? 

20. Які проводки створюються програмою при реєстрації початкових залишків па-
сивних рахунків в конфігурації “Бухгалтерія для України”? 

21. Як перевіряється правильність реєстрації початкових залишків в конфігурації 
“Бухгалтерія для України”? 

22. Яке призначення первинних документів в конфігурації “Бухгалтерія для Украї-
ни”? 

23. Якими шляхами можуть реєструватись документи в конфігурації “Бухгалтерія 
для України”? 

24. Проведені документи у журналах в конфігурації “Бухгалтерія для України” поз-
начаються: 

25. Непроведені документи у журналах в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

позначаються: 
26. Документи, що позначені на видалення, у журналах в конфігурації “Бухгалтерія 
для України” позначаються: 

27. Для чого використовується дія "На підставі" в конфігурації “Бухгалтерія для 
України”? 

28. Які документи в конфігурації “Бухгалтерія для України” є підпорядкованими? 

29. Які документи конфігурації “Бухгалтерія для України” призначені для автомати-

зації безготівкових розрахунків? 

30. Які документи конфігурації “Бухгалтерія для України” призначені для обліку 
надходження безготівкових коштів? 
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31. Які документи конфігурації “Бухгалтерія для України” призначені для обліку 
списання безготівкових коштів? 

32. Який контрагент може бути вказаний у платіжному дорученні вихідному у якос-
ті одержувача коштів при відображенні оплати постачальнику у конфігурації 
“Бухгалтерія для України”? 

33. Які платіжні доручення у конфігурації “Бухгалтерія для України” при збережен-

ні створюють господарські операції? 

34. Від чого залежить структура платіжного доручення у конфігурації “Бухгалтерія 
для України”? 

35. Які операції може відображати прибутковий касовий ордер в конфігурації “Бух-

галтерія для України”? 

36. Які операції може відображати видатковий касовий ордер в конфігурації “Бухга-
лтерія для України”? 

37. Які документи використовуються в конфігурації “Бухгалтерія для України” для 
реєстрації розрахунків з підзвітними особами? 

38. Який документ використовується в конфігурації “Бухгалтерія для України” для 
відображення витрат підзвітної особи? 

39. Які операції можуть відображатись авансовим звітом в конфігурації “Бухгалте-
рія для України”? 

40. Як зручніше в конфігурації “Бухгалтерія для України” реєструвати документ 
"Авансовий звіт" у випадку, якщо підзвітна особа попередньо отримала аванс? 

41. Яка структура документу "Авансовий звіт" в конфігурації “Бухгалтерія для 
України”? 

42. Які документи можуть реєструватись в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при реєстрації операцій отримання запасів? 

43. Яким документом в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображається 
оприбуткування запасів? 

44. Який документ в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображає дані отри-

маного від постачальника рахунку? 

45. Який документ в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображає дані отри-

маної від постачальника податкової накладної? 

46. Який документ в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображає послуги, 

що впливають на собівартість придбаних запасів? 

47. Яка черговість реєстрації документів в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при отриманні запасів у випадку першої події їх оприбуткування та наявності 
витрат, що впливають на собівартість придбаних запасів? 

48. Яка черговість реєстрації документів в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при отриманні запасів у випадку першої події передоплати за них та наявності 
витрат, що впливають на собівартість придбаних запасів? 

49. Які проводки створюються в конфігурації “Бухгалтерія для України” при збере-
женні документу "Надходження товарів і послуг" у випадку першої події опри-

буткування товарів? 

50. Які проводки створюються в конфігурації “Бухгалтерія для України” при збере-
женні документу "Надходження товарів і послуг" у випадку першої події перед-

оплати за запаси? 

51. Які проводки створюються в конфігурації “Бухгалтерія для України” при збере-
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женні документу "Платіжне доручення вихідне" у випадку першої події оприбу-
ткування товарів? 

52. Які проводки створюються в конфігурації “Бухгалтерія для України” при збере-
женні документу "Платіжне доручення вихідне" у випадку першої події передо-

плати за запаси? 

53. Які документи можна створити використовуючи інформацію зареєстрованого 

документу "Надходження товарів і послуг" в конфігурації “Бухгалтерія для 
України”? 

54. Використовуючи інформацію зареєстрованого документу "Надходження додат-
кових витрат" в конфігурації “Бухгалтерія для України” можна створити доку-
менти: 

55. Використовуючи інформацію зареєстрованого документу "Рахунок на оплату 

постачальника" в конфігурації “Бухгалтерія для України” можна створити доку-
менти: 

56. Які документи в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реєстрації операцій 

отримання запасів при проведенні створюють проводки? 

57. Які документи можуть реєструватись в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при реалізації запасів? 

58. Яка черговість реєстрації документів в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при реалізації запасів у випадку першої події їх реалізації? 

59. Яка черговість реєстрації документів в конфігурації “Бухгалтерія для України” 

при реалізації запасів у випадку першої події отримання передоплати? 

60. Які проводки створюються при збереженні документу "Реалізація товарів і пос-
луг" в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реалізації товарів у випадку 
першої події їх реалізації? 

61. Які проводки створюються при збереженні документу "Реалізація товарів і пос-
луг" в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реалізації запасів у випадку 
першої події отримання передоплати? 

62. Які проводки створюються при збереженні документу "Платіжне доручення вхі-
дне" в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реалізації товарів у випадку 
першої події їх реалізації? 

63. Які проводки створюються при збереженні документу "Платіжне доручення вхі-
дне" в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реалізації запасів у випадку 
першої події отримання передоплати? 

64. Яким документом в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображається спи-

сання запасів у випадку гуртової реалізації? 

65. Яким документом в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображається ви-

никнення податкових зобов’язань з ПДВ при продажу запасів? 

66. Які документи в конфігурації “Бухгалтерія для України” при реєстрації операцій 

реалізації запасів при збереженні створюють проводки? 

67. На підставі яких документів може створюватись податкова накладна в конфігу-

рації “Бухгалтерія для України”? 

68. Як в конфігурації “Бухгалтерія для України” відображається факт отримання 
коштів від покупців на поточний рахунок в оплату запасів? 
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V. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Денної форми навчання 

Поточний контроль та СРС Всього 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

0-46 0-54 

Т1 Т2 Т3 Т4 М1 Т5 Т6 Т7 Т8 М2 

8 8 5 5 20 9 10 10 5 20 0-100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів, М1, М2 – модульний контроль №1 та №2. 

 

Заочної форми навчання 

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі вико-

нання завдань на лабораторних роботах та підсумкового тестового контролю. 

Змістовий модуль 1. 

Виконання лабораторних робіт 
Змістовий модуль 2.  

Підсумковий тесто-

вий контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т5 Т6 

10 5 10 5 70 100 
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