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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Навчальна дисципліна "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та 

аудиті" входить до складу вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної під-

готовки за вибором студента в навчальному плані підготовки магістрів спеціальності 
"Облік та аудит". 

Вона є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних пра-
цівникам бухгалтерії підприємств незалежно від форми власності та організаційно-

правової форми господарювання, аудитора, працівника контрольно-ревізійного 

управління, державної податкової інспекції. 
Метою навчальної дисципліни є підготовка студентів до виконання професій-

них обов’язків із застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та 
можливостей їх використання в управлінському обліку та контрольно-аналітичних 

процесах. Дисципліна базується на попередніх знаннях студентів із циклу спеціаль-
них дисциплін. 

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні з концептуальними засадами 

управлінських інформаційних систем; вивченні принципів функціонування новітніх 

інформаційних систем; отриманні студентами практичних навичок роботи з сучас-
ними інформаційними системами та використанні їх при розв’язку задач фінансово-

го, управлінського та податкового обліку, оволодінні методикою внутрішнього кон-

тролю господарських операцій підприємства в інформаційній системі, опануванні 
методики проведення аналізу та аудиту в інформаційній системі. 

Предмет дисципліни – інформація підприємств з фінансового, управлінського, 

податкового обліку, різноманітних аналітичних завдань, внутрішнього та зовніш-

нього контролю й аудиту. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− принципи функціонування управлінських інформаційних систем за їх видами, 

рівнями та функціональним призначенням; 

− можливості новітніх технологій обробки інформації в управлінському обліку та 
в контрольно-аналітичних процесах; 

− склад, постановку та методи розв’язання облікових, аналітичних та контрольних 

задач при використанні інформаційних технологій 

уміти: 

− здійснювати постановку типових задач фінансового, управлінського, податково-

го обліку, аналітичних та задач внутрішнього контролю й аудиту на підприємст-
ві; 

− розв’язувати контрольно-аналітичні, фінансові, управлінські, податкові, ауди-

торські задачі в умовах управлінських інформаційних систем; 

− одержувати, узагальнювати, аналізувати й контролювати управлінську інформа-
цію за допомогою інформаційних систем; 

− організовувати безперебійну роботу системи електронного документообігу. 
Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів (денної і заочної форм навчання) 
та студентів, що навчаються в інститутах післядипломної освіти. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» 

складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахів-
ців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050901 "Облік і ау-
дит". Вона базується на знаннях отриманих з таких навчальних дисциплін, як «Облі-
ково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Податковий об-

лік і звітність», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Автоматизо-

вана обробка даних», а отримані знання будуть використовуватись у подальшому 
при вивченні таких дисциплін: «Організація і методика аудиту», «Організація бух-

галтерського обліку» та інших. Вивчені принципи функціонування інформаційних 

систем можуть бути використані при державній атестації. 
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 для студентів денної та заочної форми навчання 

№ Тема 

Кількість годин 

всього 

в тому числі (денна / за-
очна форма навчання) 

лекції 
лабора-
торні 

самостій-

на робота 
1. Новітні інформаційні технології та їх кла-

сифікація 
6 2/1 -/- 4/5 

2. Концептуальні засади управлінських інфо-

рмаційних систем 
8 2/1 2/1 4/6 

3. Розв’язання задач фінансового обліку орга-
нізації виробництва в інформаційній систе-
мі "1С: Підприємство" 

10 2/- 4/1 4/9 

4. Розв’язання задач управлінського обліку 
випуску продукції за плановими цінами в 
інформаційній системі "1С: Підприємство" 

8 2/- 2/1 4/7 

5. Облік витрат виробництва продукції в ін-

формаційній системі "1С: Підприємство" 
10 2/- 2/1 6/9 

6. Облік витрат з надання виробничих послуг в 
інформаційній системі "1С: Підприємство" 

8 2/- 2/- 4/8 

7. Калькулювання собівартості продукції та 
аналіз відповідності витрат, обсягу діяльно-

сті та прибутку в інформаційній системі 
"1С: Підприємство" 

8 2/- 2/1 4/7 

8. Аудит внутрішньої та зовнішньої звітності 
за центрами відповідальності в інформацій-

ній системі "1С: Підприємство" 

8 2/- 2/1 4/7 

 Всього годин 66 16/2 16/6 34/58 
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ІІІ. ТЕЗИ ДО КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1. Новітні інформаційні технології та їх класифікація 

План 

1. Сутність поняття "інформаційна технологія". 

2.Етапи розвитку новітніх комп’ютерних інформаційних технологій. 

3. Класифікація інформаційних технологій. 

 

 

1. Сутність поняття "інформаційна технологія" 

 

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес ін-

форматизації. 
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість 

якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного вироб-

ництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та викори-

стання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та об-

числювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. 
Інформатизація суспільства забезпечує: 
• Активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що постійно 

розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковій, виробничій та 
інших видах діяльності його членів; 

• Інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах діяль-
ності, ініціюючій розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію 

трудової діяльності; 
• Високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого чле-

на суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інфор-

мації, суттєвість використовуваних даних. 

Один з напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформати-

зація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією та практикою розроб-

ки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових ін-

формаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей 

навчання, виховання.  
Сучасні інформаційні технології значно розширюють можливості використання 

інформаційних ресурсів у різних галузях промисловості, а так само в освіті. 
Технологія - це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у прийо-

мах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виро-

бництва, способах їх з'єднання для створення продукту або послуги, що відповіда-
ють певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов'язана з машинізацією вироб-

ничого або невиробничого, насамперед, управлінського процесу. Управлінські тех-

нології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки. 

Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологіч-

них, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці лю-

дей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальну техніку і методи 

організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, 

а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні та культурні проблеми. Самі інфо-

рмаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і нау-
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комісткої техніки. Їх введення повинно починатися зі створення математичного за-
безпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців. 

 

 

2. Етапи розвитку новітніх комп’ютерних інформаційних технологій. 

 

Основні ознаки розподілу інформаційних технологій: 

По виду завдань і процесів обробки інформації: 
• 1-й етап (60 - 70-і рр..) - Опрацювання даних в обчислювальних центрах у ре-

жимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної те-
хнології була автоматизація рутинних дій людини. 

• 2-й етап (з 80-х рр..) - Створення інформаційних технологій, спрямованих на 
вирішення стратегічних завдань. 

По проблемам, що стоять на шляху інформатизації: 
• 1-й етап (до кінця 60-х рр..) - Характеризується проблемою опрацювання ве-

ликих обсягів даних в умовах обмежених можливостей апаратних засобів. 
• 2-й етап (до кінця 70-х рр..) - Пов'язаний з поширенням ЕОМ серії IВМ/360. 

Проблема цього етапу - відставання програмного забезпечення від рівня розвитку 
апаратних засобів. 

• 3-й етап (з початку 80-х рр..) - Комп'ютер стає інструментом непрофесійного 

користувача, а інформаційні системи - засобом підтримки прийняття його рішень. 
Проблеми - максимальне задоволення потреб користувача і створення відповідного 

інтерфейсу для роботи в комп'ютерному середовищі. 
• 4-й етап (з початку 90-х рр..) - Створення сучасних інформаційних технологій 

міжорганізаційних зв'язків та інформаційних систем. Проблеми цього етапу дуже 
численні. Найбільш істотними з них є:встановлення стандартів, протоколів для ком-

п'ютерного зв'язку; організація доступу до стратегічної інформації; організація захи-

сту і безпеки інформації. 
По перевазі, яку надає комп'ютерна технологія: 
• 1-й етап (з початку 60-х рр..) - Характеризується досить ефективним опрацю-

ванням інформації при виконанні рутинних операцій з орієнтацією на централізова-
не колективне використання ресурсів обчислювальних центрів. Основним критерієм 

оцінки ефективності інформаційних систем була різниця між витраченими на розро-

бку і зекономленими в результаті впровадження коштами. Основна проблема на 
цьому етапі була психологічна - погана взаємодія користувачів, для яких створюва-
лися інформаційні системи, і розробників через розходження їхніх поглядів і розу-
міння розв'язуваних проблем. Як наслідок цієї проблеми, створювалися системи, які 
користувачі погано сприймали і, незважаючи на їх достатньо великі можливості, не 
використовували повною мірою. 

• 2-й етап (з середини 70-х рр..) - Пов'язаний з появою персональних комп'юте-
рів. Змінився підхід до створення інформаційних систем - орієнтація зміщається убік 
індивідуального користувача для підтримки прийнятих ним рішень. Користувач за-
цікавлений у проведеній розробці, налагоджується контакт із розроблювачем, вини-

кає порозуміння обох груп фахівців. На цьому етапі використовується як централі-
зоване опрацювання даних, характерне для першого етапу, так і децентралізоване, 
що базується на розв'язанні локальних задач і роботі з локальними базами даних на 
робочому місці користувача. 
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• 3-й етап (з початку 90-х рр..) - Пов'язаний з поняттям аналізу стратегічних пе-
реваг у бізнесі і заснований на досягненнях телекомунікаційної технології розподі-
леної обробки інформації. Інформаційні системи мають своєю метою не просто збі-
льшення ефективності опрацювання даних і допомога керівнику. Відповідні інфор-

маційні технології повинні допомогти організації вистояти в конкурентній боротьбі 
й одержати перевагу. 

 

 

3. Класифікація інформаційних технологій 

 

Види сучасних інформаційних технологій 

• Інформаційна технологія опрацювання даних 

• Інформаційна технологія керування 
• Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 
• Інформаційна технологія експертних систем 

 

Класифікація ІТ 

За способом реалізації в ІС 

Традиційні Нові інформаційні технології 
За ступенем охоплення завдань управління 

Електронна об-

робка даних 

Автоматизація 
функцій 

управління 

Підтримка 
прийняття 
рішень 

Електронний 

офіс 
Експертна під-

тримка 
 

За класом реалізованих технологічних операцій 

Робота з текс-
товим редакто-

ром 

Робота з таб-

личним про-

цесором 

Робота із 
СКБД 

Робота із 
графічними 

об'єктами 

Мультимедійні 
системи 

Гіпертекстові 
системи 

За типом користувацького інтерфейсу 
Пакетні Діалогові Мережні 

За способом побудови мережі 
Локальні Багаторівневі Розподілені Глобальні   

За предметними областями обслуговування 
Бухгалтерський 

облік 
Банківська ді-
яльність 

Податкова 
діяльність 

Страхова ді-
яльність 

Інші  

 

 

Тема 2. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. 

 

1. Організація даних в управлінській інформаційній системі. 
2. Формування принципів облікової політики організації. 
3. Особливості організації довідкової інформації щодо обліку витрат. 
 

1. Організація даних в управлінській інформаційній системі. 
 

Загальну схему можливих варіантів взаємодії об'єктів конфігурації "Бухгалте-
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рія для України" системи "1С: Підприємство" 8.2 для вирішення управлінських за-
дач можна представити таким чином: 

 
Рис. 1. Схема взаємодії об'єктів конфігурації "Бухгалтерія для України" системи 

"1С: Підприємство" 8.2. 

 

Довідники, плани видів характеристик, перерахування, константи, плани ра-
хунків і плани видів розрахунків можуть використовуватися не тільки для забезпе-
чення заповнення документів, а й для заповнення деяких видів регістрів безпосеред-

ньо. А взагалі - для зберігання інформації, не прив'язаної до часу. 
Документи призначені для введення первинної інформації, пов'язаної з реєст-

рацією подій, що впливають на показники, які обліковуються в системі. Переважна 
більшість документів використовують прив'язку до часу - поле Дата, яке є у всіх до-

кументів. Тобто можна говорити, що документи - це об'єкти для реєстрації інформа-
ції, для якої важлива прив'язка до часу. Для полегшення забезпечення дій, пов'яза-
них з введенням, відображенням, логікою обліку документів, при необхідності ви-

користовуються такі об'єкти, як нумератори, журнали документів, послідовності. 
Звіти та обробки можуть забезпечувати не тільки виведення інформації в зру-

чному для користувача вигляді, але і введення. Тобто можуть використовуватися 
для забезпечення інтерфейсу виконання впливів на об'єкти, що відповідають за збе-
рігання інформації. Однак самі для зберігання інформації не використовуються. 

Регістри же можна сприймати як об'єкти, призначені для зберігання «вторин-

ної» інформації про стан показників зі складними прив'язками до моментів часу та 
періодів. Зазвичай ця інформація отримується у процесі переробки інформації, що 

вводиться документами. 

 

2. Формування принципів облікової політики організації. 
 

Всі налагодження системи можна умовно розділити на: 

Умовно-постійна інфо-
рмація 

 Константи 

Довідники 

Перерахування 

Плани видів характеристик 

План рахунків 

Плани видів розрахунку 

 

Документи 
 

Документи 

Журнали документів 
 Нумератори 

Послідовності 

 

Регістри 
 

Регістри відомостей 

Регістри накопичення 

Регістри бухгалтерії 

Регістри розрахунку 

Обробка і вивід інфор-

мації 
 

Звіти 

 Обробки 

Класифікато-

ри, набори 

стандартних 

значень 

Записи, що 

реєструють 
події 

Записи, що 

відобража-
ють зна-
чення пока-
зників 

Звітні форми 

про стан по-

казників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1. Настройки користувача  
2. Настройки системи складається з: 

- настройки параметрів обліку  - параметри ведення обліку в ІБ (настройка ана-
літики на рахунках обліку, вибір типу планових цін і т.д.); 

- настройки програми  - установка технічних параметрів роботи програми (заго-

ловок головного вікна, обмін даними, права доступу та ін.). 

3. Локальні облікові налаштування встановлюються для організації або для виду 

обліку: 
- облікова політика організацій; 

- облікова політика (з персоналу); 
- параметри податкового обліку. 
Формування принципів облікової політики організації щодо обліку витрат у 

конфігурації "Бухгалтерія для України" встановлюються: 
1. У формі "Настройки параметрів обліку"  на закладці «Виробництво» вибирається 
тип цін номенклатури, який буде використовуватись за замовчанням для визначення 
планової собівартості продукції, що випускається (наданих послуг) (в документах 

«Звіт виробництва за зміну" і "Акт про надання виробничих послуг»). 

2. В обліковій політиці організації: 
- на закладці "Бухгалтерський та податковий облік" задаються параметри оці-

нки запасів (поле "Спосіб оцінки вартості МПЗ"), класи рахунків бухгалтерського 

обліку, що використовуються для обліку витрат (поле "Доходи та витрати"); 

- на закладці «Виробництво» задаються параметри облікової політики для ор-

ганізацій, що займаються виробничою діяльністю: 

� на закладці «Рахунок 23" - способи розподілу витрат основного і допо-

міжного виробництва на собівартість випуску послуг; 
� на закладці «Рахунок 91» - методи розподілу непрямих витрат; 
� на закладці «Переділ» - послідовність підрозділів для закриття рахунків 
витрат: вручну або автоматично. 

 

 

3. Особливості організації довідкової інформації щодо обліку витрат 
 

До витрат на виробничу діяльність відносяться: 
• прямі виробничі витрати; 

• непрямі витрати (загальновиробничі) на виробництво; 

• витрати брак. 
Прямі виробничі витрати враховуються на субрахунках рахунку 23: 

231"Основне виробництво"; 

232 - "Допоміжні виробництва"; 

233 - "Обслуговуючі виробництва"; 

• Витрати на брак - на рахунку 24 "Брак у виробництві"; 

• Непрямі витрати на виробництво - на рахунку 91 "Загальновиробничі витра-
ти". 

Список підрозділів зберігається в довіднику "Підрозділи організацій".  

Важливим принципом обліку прямих виробничих витрат та витрат на брак (ра-
хунки 23 і 24) є ведення аналітичного обліку в розрізі номенклатурних груп, дані 
про які зберігаються у довіднику "Номенклатурні групи". 
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Облік прямих витрат (незавершеного виробництва) не деталізується до об'єк-
тів випуску (продукції, послуг), а ведеться у розрізі укрупненої агрегованої сутності 
- номенклатурних груп: 

� це дозволяє накопичувати витрати більш адресно, так як в номенклатур-

ні групи об'єднують продукцію, однотипну за складом затрат; 
� на рівні номенклатурної групи задається податкове призначення ПДВ 

для виробленої продукції; 
Ведення аналітичного обліку прямих витрат в розрізі номенклатурних груп є 

обов'язковим. 

В номенклатурну групу рекомендується об'єднувати продукцію, що має одна-
кову структуру собівартості. 

Перелік статей витрат зберігається в довіднику "Статті витрат". Довідник по-

ділений на групи відповідно до видів витрат. Реквізити запису довідника визнача-
ють: 

- класифікацію статті за економічними елементами (реквізит "Вид затрат"), 

- поділ загальновиробничих витрат на постійні та змінні (поле "Постійна 
витрата", 

- відповідність статтям податкової декларації (поле "Стаття декларації"). 

Інформація про запаси зберігається у довіднику "Номенклатура", який має 
структуру відповідно до груп запасів.  

Довідник "Специфікації номенклатури" є підпорядкованим довіднику "Номе-
нклатура". 

Дані про основні засоби та МНА реєструються в довіднику "Номенклатура" у 
групі "Устаткування до встановлення".  

При відображенні витрат з амортизації використовуються дані довідника 
"Способи відображення витрат з амортизації". 

 

 

Тема 3. Розв’язання задач фінансового обліку організації виробництва в інфор-

маційній системі "1С: Підприємство". 

 

 

1. Формування плану закупівлі матеріалів. 
2. Формування плану закупівлі необоротних активів, введення їх в експлуатацію. 

3. Формування плану закупівлі МШП та передачі їх в експлуатацію. 

4. Реалізація плану потреби в персоналі. 
5. Відображення витрат з отримання послуг виробничого характеру. 

 

1. Формування плану закупівлі матеріалів. 

 

Операції з отриманням запасів і послуг тісно пов’язані з обліком взаєморозра-
хунків з контрагентами. Інформація про партнерів в документах з отримання запасів 
і послуг повинна обов’язково вибиратись із довідника “Контрагенти”. У цьому дові-
днику при збереженні контрагента автоматично створюється договір. У договорі 
обов’язково повинен задаватись вид: "з постачальником" – для постачальників. 

Оприбуткування запасів проводиться з використанням документу "Надхо-

дження товарів та послуг", який реєструється у відповідному реєстрі документів з 
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видом операції «Покупка, комісія». Документ дозволяє отримати друковану форму 

прибуткової накладної і реєструється у програмі за умови наявності накладної пос-
тачальника. 

При придбанні запасів в табличній частині документу на закладці "Товари" 

шляхом додавання записів вказуються дані про запаси, що оприбутковуються.  
На закладці «Рахунки розрахунків» в документі автоматично заповнюються 

«Рахунок розрахунків з контрагентом» та «Рахунок розрахунків по авансах», які при 

потребі можна змінити. 

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. 

 

 

2. Формування плану закупівлі необоротних активів, введення їх в експлуата-
цію. 

 

При придбанні основних засобів використовуються дані довідника "Номенк-
латура", у якому дані про об’єкти основних засобів реєструються у групі "Устатку-
вання до встановлення". 

При реєстрації операцій з основними засобами в програмі використовується 
інформація наступних довідників: 

1. "Основні засоби" - зберігає загальну інформацію про об'єкти основних засобів. 
2. "Події основних засобів" - є класифікатором можливих подій, що відбуваються 
з ОЗ. Ці події використовуються для бухгалтерського обліку.  

3. "Причини списання ОЗ" - містить перелік причин списання основних засобів з 
обліку. 

4. "Способи відображення витрат по амортизації" - містить способи віднесення 
витрат з амортизації основних засобів на витрати підприємства в бухгалтерсь-
кому обліку. 

5. "Податкові групи ОЗ" – містить податкові групи основних засобів, що викори-

стовуються при нарахуванні амортизації в податковому обліку. 
Оприбуткування основних засобів відображається документом "Надходження 

товарів і послуг" з видом операції "Устаткування". При реєстрації цього документу у 

його заголовній частині вказуються: постачальник  та склад, на який будуть оприбу-
ткований об’єкт. У табличній частині вказуються: 

− назва об’єкта з довідника "Номенклатура"; 

− кількість та ціна з ПДВ, на підставі яких розраховується сума; 
− ставка ПДВ, на підставі якої розраховується сума ПДВ; 

− рахунок обліку капітальних інвестицій; 

− податкове призначення ПДВ – оподаткування ПДВ. 

В разі отримання від постачальника податкової накладної в програмі реєстру-
ється документ "Вхідний податковий документ", який зручніше реєструвати на підс-
таві документу "Надходження товарів та послуг", за яким оприбуткований об’єкт 
основного засобу. При проведенні "Вхідний податковий документ" створює провод-
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ки. 

Для відображення введення в експлуатацію об’єкта ОЗ використовується до-

кумент "Введення в експлуатацію" з видом операції "Устаткування". 

При збереженні документ створює проводки та дозволяє отримати друковану 
форму ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засо-

бів. 
У конфігурації облік малоцінних необоротних активів (МНА) може вестись у 

розрізі окремих об’єктів або кількісно. 

 

 

3. Формування плану закупівлі МШП та передачі їх в експлуатацію. 

 

Облік малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП), та малоцінних не-
оборотних активів (МНА) виділений в окрему підсистему «Малоцінні активи» 

При реєстрації операцій з МШП в програмі використовується інформація на-
ступних довідників: 

1. "Номенклатура" - зберігає інформацію про МШП: назву, одиницю виміру, 
ставку ПДВ. 

2. „Призначення використання”  – зберігає призначення використання переда-
них в експлуатацію малоцінних активів. 

3. „Способи відображення витрат по амортизації”  – зберігає способи відобра-
ження витрат при списанні МШП: назва, рахунок обліку витрат та аналітика до ньо-

го. 

Для малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів програмою про-

понуються рахунки, на яких будуть обліковуватись активи, передані в експлуатацію, 

та їх амортизація. 
Придбання МШП реєструється аналогічно отриманню запасів. При придбанні 

МШП підзвітною особою в програмі реєструється документ «Авансовий звіт». 

Якщо закуплені підзвітною особою запаси оприбутковуються на складі, то в 
заголовній частині документу вказується склад. 

На підставі авансового звіту можна створити вхідний податковий документ. 
Передача в експлуатацію МШП реєструється документом "Передача малоцін-

них активів в експлуатацію" 

При проведенні документ створює проводки та дозволяє отримати друковану 
форму картки обліку МШП. МШП, передані в експлуатацію будуть обліковуватись 
на позабалансовому рахунку МЦ. 

 

 

4. Реалізація плану потреби в персоналі. 
 

На початку року заповнюється регламентований виробничий календар. 

При проведенні розрахунків з працівниками з оплати праці використовуються 
наступні довідники: 

1. "Фізичні особи" – містить дані про фізичних осіб, працівників організації. 
2. "Співробітники організації" - містить дані про співробітників організації. 
3. "Податки" - зберігається інформація про всі податки й обов'язкові збори 

4. "Внески у фонди" - містить параметри розрахунку внесків із зарплати 
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працівників та на фонд оплати праці. 
5. Шкала ставок податків" - зберігається інформація про ставки внесків із зар-

плати працівників та на фонд оплати праці. 
6. "Відомості про межі податків" – містить дані про межі застосування ставок 
внесків із зарплати працівників та на фонд оплати праці. 

7. "Ставки ПДФО" 

8. "Розміри пільг ПДФО" 

9. "Індекси інфляції" 

10. "Мінімальна оплата праці" – дані про мінімальну зарплату 

11. "Неоподатковуваний мінімум" 

12. "Прожиткові мінімуми" 

13. "Відображення внесків у регламентованому обліку" – містить перелік внес-
ків із зарплати працівників та на фонд оплати праці та способи їх відобра-
ження на рахунках бухгалтерского обліку. 

14. "Способи відображення зарплати в обліку" – містить господарські операції, 
які будуть використовуватись при нарахуванні зарплати, утриманнях із зар-

плати та нарахуваннях на ФОП. 

15. "Відображення внесків на ФОП у регламентованому обліку" – містить дані 
про рахунок та статтю витрат, на яких будуть відображатись суми нараху-
вань на ФОП ЄСВ. 

16. "Нарахування організацій" – містить перелік видів нарахувань зарплати та 
способи їх розрахунку. 

17. "Утримання організацій" – містить перелік видів утримань із зарплати, що 

не є періодичними, та способи їх розрахунку. 
Програма дозволяє проводити розрахунки з лише працівниками, які прийняті 

на роботу з використанням документу "Прийом на роботу в організацію". Документ 
дозволяє роздрукувати наказ про прийом на роботу (типова форма П1). 

 

 

5. Відображення витрат з отримання послуг виробничого характеру 
 

Одиниці виміру послуг зберігаються в довіднику "Класифікатор одиниць ви-

міру", дані якого повинні заповнюватись з класифікатора 
Дані про послуги реєструються в довіднику «Номенклатура». 

При реєстрації операцій отримання послуг у конфігурації „Бухгалтерія для 
України” використовуються наступні документи: 

1) “Надходження товарів і послуг” - призначений для відображення витрат, до 

яких відноситься вартість отриманих послуг; 
2) “Вхідний податковий документ” - призначений для реєстрації інформації по-

даткових накладних, отриманих від контрагентів; 
В разі отримання послуг, вартість яких буде відноситись до витрат у майбутніх 

періодах, дані про метод розподілу таких витрат реєструються в довіднику "Витрати 

майбутніх періодів". 

Накопичення витрат майбутніх періодів відображається тими документами, що 

й поточних витрат. Відмінність полягає в тому, що в якості рахунку витрат в доку-
ментах вказується рахунок 39. Якщо на витрати майбутніх періодів необхідно відне-
сти послуги сторонніх організацій, то відображення таких витрат проводиться доку-
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ментами: «Надходження товарів і послуг» або «Авансовий звіт». При цьому в якості 
рахунку витрат вказується рахунок 39, аналітикою для якого є «Витрати майбутніх 

періодів». 

Автоматизоване списання витрат майбутніх періодів в обліку, тобто, їх вклю-

чення в поточні витрати, виконується щомісячно при проведенні документа "За-
криття місяця» з операцією «Списання витрат майбутніх періодів». 

Проаналізувати дані про суму накопичених і списаних витрат майбутніх періо-

дів, а також аналітику списання (крім стандартних бухгалтерських звітів) можна за 
допомогою спеціалізованого звіту «Довідка-розрахунок / Списання витрат майбут-
ніх періодів». 

 

 

Тема 4. Розв’язання задач управлінського обліку випуску продукції за плано-
вими цінами в інформаційній системі "1С: Підприємство". 

 

1. Концепція системи з обліку виробничої діяльності. 
2. Накопичення матеріальних витрат. 
3. Відображення випуску готової продукції за плановими цінами. 

4. Формування бюджету реалізації. 
5. Аналіз виробництва продукції. 
 

1. Концепція системи з обліку виробничої діяльності. 
 

Укрупнено облік виробничої діяльності можна розділити на три етапи (рис): 
• накопичення протягом місяця всіх витрат, пов'язаних з виробництвом (як 

прямих, так і непрямих) 

• облік випуску продукції (напівфабрикатів, виробничих послуг) протягом мі-
сяця; 

• розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг. 
У типовій конфігурації ці процеси реалізовані незалежно один від одного за 

допомогою різних документів. Накопичення витрат і випуск продукції ведуться па-
ралельно протягом періоду, потім в кінці періоду проводиться розрахунок фактичної 
собівартості. 

У типовій конфігурації облік виробничої діяльності підтримується в наступ-

ному обсязі: 
1) облік накопичення прямих і непрямих витрат на виробництво; 

2) відображення в обліку випуску за плановою собівартістю: 

− продукції, напівфабрикатів; 
− внутрішніх послуг; 
− послуг, наданих зовнішнім контрагентам; 

3) облік зворотних відходів; 
4) розрахунок фактичної собівартості продукції, при якому: 

− враховуються залишки незавершеного виробництва;  
− враховується багатопередільність виробництва і зустрічний випуск;  
− на собівартість випуску розподіляються загальновиробничі витрати: 

� пропорційно зазначеній користувачем базі (обсяг випуску, плановій со-

бівартості, прямим витратам); 
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� постійні загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до нор-

мальної потужністю підрозділів; 
− витрати на брак розподіляються на собівартість випуску; 
− облік переробки давальницької сировини: 

� надання послуг з переробки давальницької сировини, тобто, облік від 

імені переробника; 
� отримання послуг контрагентів по переробці власної сировини, тобто, 

облік від імені давальця. 
 

 
Рис. 1. Етапи виробничої діяльності  

 

 

2. Накопичення матеріальних витрат. 
 

У процесі виробничої діяльності відбувається накопичення матеріальних ви-

трат, які можуть враховуватися як прямі так і як непрямі. У конфігурації для відо-

браження матеріальних і нематеріальних витрат використовуються різні документи. 

Розподіл витрат на прямі, загальногосподарські та витрати на брак визначається ра-
хунком бухгалтерського обліку. 

Важливим принципом обліку прямих виробничих витрат і витрат на брак (ра-
хунки 23 і 24) є ведення аналітичного обліку в розрізі номенклатурних груп. 

Облік прямих витрат (незавершеного виробництва) не деталізується до об'єк-
тів випуску (продукції, послуг), а ведеться укрупнено в розрізі номенклатурної гру-
пи. Це дозволяє: 

- накопичувати витрати більш адресно, так як в номенклатурні групи об'єдну-
ють продукцію, однотипну по складу витрат; 

- на рівні номенклатурної групи задається податкове призначення для виробле-
ної продукції. 
У номенклатурну групу рекомендується об'єднувати продукцію, що має одна-

кову структуру собівартості з точки зору бухгалтерського та податкового обліку, що 

відноситься до одного виду діяльності. 
Передача матеріалів і напівфабрикатів у виробництво відображається докуме-

нтом «Вимога-накладна». Цей документ використовується для накопичення як пря-
мих, так і непрямих витрат, залежно від зазначених у документі параметрів обліку 

Облік витрат виробництва Облік випуску за попередньою собі-
вартістю 

Протягом місяця 

 

В кінці місяця 

Розрахунок фактичної собівартості продукції (послуг, напівфаб-

рикатів) 
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витрат.  
Списання матеріалів на різні підрозділи, а також з різних складів відобража-

ється окремими документами. При списанні матеріалів на непрямі витрати (рахунок 
91) рахунок витрат, аналітика рахунку та податкове призначення витрат поширю-

ється на весь документ і вказується на закладці «Рахунки обліку витрат». 

При списанні матеріалів на прямі витрати (субрахунок рахунку 23) на різні 
аналітики обліку можна використовувати один документ. 

Якщо на підприємстві прийнято списувати матеріали одночасно з реєстрацією 

факту випуску продукції, то таку операцію можна відобразити за допомогою доку-
мента «Звіт виробництва за зміну».  

 

 

3. Відображення випуску готової продукції за плановими цінами. 

 

Основним принципом випуску продукції (напівфабрикатів) є те, що протягом 

періоду випуск відображається тільки за плановою собівартістю. Планова собівар-

тість в документах випуску може вказуватися вручну або підставлятися за замовчу-
ванням. 

Для підстановки значень планової собівартості за замовчуванням необхідно: 

-  в довіднику «Типи цін номенклатури» створити тип цін, що позначає планові 
ціни виробництва; 

- у формі налаштувань параметрів обліку вказати цей тип цін; 

- документом «Встановлення цін номенклатури» призначити ціни цього типу 
для номенклатури, що випускається. 
Облік випущеної продукції (напівфабрикатів) протягом періоду ведеться за 

плановою собівартістю. В кінці періоду розрахунок фактичної собівартості буде 
здійснюватися пропорційно плановій вартості, зазначеної при випуску. 

Випуск готової продукції (напівфабрикатів) та оприбуткування її на склад 

оформляється документом «Звіт виробництва за зміну». У документі «Звіт виробни-

цтва за зміну» обов'язково має бути вказана планова ціна. Нульові значення плано-

вої ціни (попередньої собівартості) унеможливлюють надалі розрахунок фактичної 
собівартості. 

Якщо при виробництві утворюються зворотні відходи, то їх оприбуткування 
оформляється документом «Звіт виробництва за зміну». 

При збереженні документ створює проводки та дозволяє отримати друковану 
форму накладної на передачу продукції. 

 

 

4. Формування бюджету реалізації. 
 

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

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

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

вих зобов’язань з ПДВ. 

3) "Платіжне доручення вхідне" – відображає отримання оплати від покупців на 
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рахунок в банку. 
Черговість реєстрації документів залежить від першої події. 
 

 

5. Аналіз виробництва продукції. 
 

За допомогою універсального звіту «Список/крос-таблиця» по регістру «Ви-

пуск продукції й послуг у планових цінах (бухгалтерський облік)» можна проаналі-
зувати інформацію про об’єкти випуску: 

1) Кількість і планову собівартість 
2) Місця виробництва об’єктів випуску (підрозділи, номенклатурні групи, ра-
хунки витрат) 

3) Параметри обліку об’єктів випуску: 
- для продукції та напівфабрикатів – рахунок обліку і склад 

- для послуг – рахунок і аналітика витрат 
В групування колонок звіту можна вказати «Рахунок списання» випуску, що 

дозволить проаналізувати напрями випуску продукції та послуг. 
Проаналізувати облік виробничої діяльності можна з використанням стандар-

тних звітів. 
 

 

Тема 5. Облік витрат виробництва продукції в інформаційній системі "1С: Пі-
дприємство". 

 

Облік витрат виробництва продукції в інформаційній системі "1С: Підпри-

ємство" 

 

1. Методи обліку витрат виробництва. 
2. Облік прямих та загальновиробничих витрат. 
3. Загальні принципи обліку браку виробництва. 
4. Облік невиправного браку. 
5. Облік витрат на виправлення браку. 
 

1. Методи обліку витрат виробництва. 
 

В якості об'єктів аналітичного обліку за номенклатурними групами можуть 
бути обрані наступні елементи обліку: 

    Замовлення для виробництва, 
    Види продукції, що випускається, напівфабрикатів і матеріалів, 
    Найменування продукції, що випускається, напівфабрикатів і матеріалів, 
    Партії видів продукції, що випускається, напівфабрикатів і матеріалів, 
    Інше. 
Замовлення на виробництво 

Аналітичному обліку за номенклатурними групами можуть бути співставлені 
замовлення на виробництво в тих випадках, коли виробничим замовленням визна-
чаються всі облікові характеристики випуску і виробництво не передбачає прове-
дення кількох проміжних етапів - випуск напівфабрикатів. 
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Позамовний метод калькулювання зазвичай застосовується в галузях промис-
ловості, випуск продукції яких володіє унікальними характеристиками, які замовник 
визначає до початку виробництва. У цьому випадку можна вести деталізований об-

лік по партіях випуску не тільки для готових найменувань продукції, напівфабрика-
тів, наданих послуг та виконаних робіт, але й для витрат на їх виробництво. Тому 

замовник виробництва зазвичай відображає свої побажання в документі з назвою 

«Замовлення», то кажуть, що облік витрат і випущеної продукції ведеться за замов-
леннями на виробництво або що застосовується позамовний метод калькулювання 
(Рис. 1). 

Номенклатурні групи = Замовлення 
Якщо вказувати номер замовлення в полі «Номенклатурна група» в докумен-

тах, що відображають визнання матеріальних витрат, то виробничі витрати розді-
ляться за номерами замовлень. 

Якщо вказувати номер замовлення в полі «Номенклатурна група» в докумен-

тах, що відображають випуск готової продукції та послуг, то партії випуску розділя-
тися за номерами замовлень. 

 

 
 

Рис. 1. Схема позамовного виробництва 
 

Види продукції та послуг 
Один з найбільш поширених варіантів заповнення довідника "Номенклатурні 

групи" - це види продукції, що випускається, напівфабрикатів і матеріалів, що на-
даються або виконуваних робіт. Його рекомендується застосовувати зокрема для ка-
лькулювання собівартості серійного випуску декількох найменувань продукції та 
послуг, виробництво яких пов'язане з аналогічним складом витрат (Рис. 2). 
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Рис. 2. Схема виробництва за видами продукції 

 

Найменування продукції, що випускається, напівфабрикатів і матеріалів, що 

надаються або робіт, що виконуються вказується в якості об'єкта додаткового розрі-
зу аналітичного обліку на 231 і 232 рахунках в тих випадках, коли найменування 
продукції носять унікальний характер і є можливість віднести витрати на випуск 
конкретного виробу, наприклад, випуск ювелірних виробів (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема виробництва за найменуваннями випуску 

 

Партії випуску 

Вести облік у розрізі партій випуску рекомендується в тих випадках, коли се-
рійний випуск декількох найменувань продукції, виробництво яких пов'язане з ана-
логічним складом витрат, передбачає тривалий (більше одного місяця) виробничий 

процес. Або якщо виробництво одного виду продукції може початися в одному мі-
сяці і закінчитися в наступному. Поділ на партії випуску дозволить обійтися без ру-
чної оцінки незавершеного виробництва. 
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Рис. 4. Схема виробництва за партіями випуску 

 

 

2. Облік прямих та загальновиробничих витрат. 
 

Витрати з оплати праці та відрахувань на соціальні заходи відображаються 
документом "Нарахування зарплати". 

Зарплата повинна нараховуватись датою останнього календарного дня місяця, 
за який проводиться нарахування зарплати. 

При збереженні документ створює проводки та дозволяє отримати друковані 
форми: табелю, розрахункових листків та даних по розрахунку ПДФО. 

Для розрахунку сум ЄСВ, що підлягають сплаті використовується документ 
"Зарплата до виплати" з видом виплати "Перерахування внесків ФОТ (чергове)". 

При збереженні документ не створює проводки. Для відображення сплати сум нара-
хованого та утриманого ЄСВ реєструються платіжні доручення, які зручніше ство-

рювати використовуючи обробку "Формування платіжних документів по внескам у 
фонди". 

Розрахунок суми зарплати до виплати, ПДФО та військового збору, що підля-
гають сплаті використовується документом "Зарплата до виплати" з видом виплати 

"Чергова виплата", принципи реєстрації реквізитів якого аналогічні розрахункам 

при нарахуванні авансу. Для відображення сплати сум ПДФО та військового збору 
реєструються платіжні доручення, які зручніше створювати використовуючи оброб-

ку "Формування платіжних документів по внескам у фонди. 

Виплата зарплати на карткові рахунки працівників проводиться платіжним до-

рученням вихідним, яке створюється на підставі документу "Зарплата до виплати", 

яким розраховувались суми зарплати до виплати. 

Нарахування амортизації ОЗ здійснюються в кінці місяця з використанням рег-
ламентного документу "Закриття місяця". Документ реєструється датою останнього 

календарного дня місяця.  
Результати розрахунку амортизації можна переглянути у відомості амортизації 

ОЗ (бухгалтерський облік) 
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3. Загальні принципи обліку браку виробництва. 
 

Браком у виробництві вважаються продукти, вироби, напівфабрикати, деталі, 
які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам 

і не можуть бути використані за прямим призначенням або можуть бути використані 
лише після їх переробки або виправлення. 

Для цілей відображення в обліку, брак поділяють на виправний і невиправний. 

Виправний брак - це вироби, напівфабрикати (деталі та вузли) і роботи, які 
можуть бути використані за прямим призначенням після виправлення дефектів, 
причому їх виправлення технічно можливо і економічно доцільно. 

Якщо технічно неминучий брак є виправним, то витрати, що сформували собі-
вартість самих виробів і напівфабрикатів, що підлягають виправленню, відобража-
ються за дебетом рахунка 23 «Виробництво» у складі виробничої собівартості про-

дукції, що випускається (п.420 Методрекомендацій № 373). У ситуації, коли техніч-

но неминучий брак є виправним, п.138.7 ст.138 ПКУ дозволяє віднести до складу 

податкових витрат, витрати на виправлення такого технічно неминучого браку. 
Невиправний брак - це вироби, напівфабрикати, деталі та роботи, які не мо-

жуть бути використані за прямим призначенням і виправлення яких технічно немо-

жливо або економічно недоцільно, тобто в тих випадках, коли виправлення браку 
потребує витрат, що перевищують витрати на виготовлення нової продукції, замість 
бракованої. 

При виникненні в процесі виробництва технічно неминучого невиправного 

(остаточного) браку втрати від нього (собівартість браку) відображаються за дебе-
том рахунка 24. Згідно п.138.7 ст.138 ПКУ не включається до податкових витрат фа-
ктична вартість остаточно забракованої продукції, крім втрат від браку, які склада-
ються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції. 

Відображення витрат на виправлення браку в обліку визначається декількома 
факторами: 

1. Чи потрібно підприємству виділяти окремо суму додаткових витрат на ви-

правлення браку. 
2. Як підприємство розподіляє додаткові витрати на виправлення браку на ви-

пуск. 
3. Чи можливо оцінити втрати від браку в момент випуску продукції. 
Якщо суму витрат на виправлення браку потрібно обліковувати окремо в облі-

ку, то їх слід накопичувати на рахунку 24. Це відображається всіма перерахованими 

документами лише в якості рахунку витрат вказується рахунок 24. Якщо виділяти 

суму браку підприємству не цікаво, то витрати накопичуються разом з іншими пря-
мими витратами на рахунку 23. 

Підприємство може розподіляти витрати на виправлення браку наступними 

способами: 

- на собівартість конкретного виробу; 
- на собівартість всіх виробів даного виду; 
- на собівартість всіх однотипних виробів (в рамках однієї номенклатурної 

групи). 

Залежно від відповіді вибирається номенклатурна група для накопичення ви-

трат на брак і випуск виправленої продукції: 
• Випущений бракований виріб списується зі складу у виробництво на окрему 
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номенклатурну групу, наприклад, "Виправлення браку". На цій же групі накопичу-
ються витрати по виправленню браку (на 23 або 24 рахунку, залежно від принципів 
підприємства). Далі відображається випуск виправленого виробу. Для того щоб не 
утворилося "закільцьованості" випуску рекомендується браковану і виправлену 
продукцію враховувати на різних картках номенклатури. При розрахунку собіварто-

сті додаткові витрати спишуться на даний конкретний виріб, 

• Другий варіант можливий, якщо в рамках однієї номенклатурної групи випу-
скаються вироби тільки одного виду. Оскільки в типовому рішенні всі витрати кон-

кретної номенклатурної групи розподіляються на всі випуски цієї групі. В цьому 
випадку витрати на брак накопичуються на тій же групі, де відображаються випуски 

всіх виробів даного виду (на 23 або 24 рахунку). Далі вся сума витрат (у тому числі і 
витрат на брак) розподілиться між усіма випусками, 

• Третій варіант реалізується накопиченням витрат по номенклатурної групи, 

на якій відображаються випуски однотипних виробів різного виду, в тому числі ви-

пуск бракованого виробу. 
Відображення невиправного браку відрізняється тим, що сама випущена про-

дукція і становить ту суму втрат від браку, яку треба розподілити на випуски норма-
льної продукції. Тут же можуть бути додаткові витрати на демонтаж бракованої 
продукції. Оскільки випуск матеріальних виробів в типовому рішень можливий 

тільки на склад, то перед списанням продукції на 24 рахунок її треба випустити на 
склад. Далі її вартість буде розподілена на собівартість випуску тієї номенклатурної 
групи, на витрати якій вона була списана. 

 

 

4. Облік невиправного браку. 
 

Випуск невиправного браку, що виник з технологічних причин, за плановою 

собівартістю відображається документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці 
«Зворотні відходи». 

Для коректного розрахунку фактичної собівартості готової продукції, випуск 
продукції належної якості та бракованої продукції слід відображати в рамках однієї 
номенклатурної групи. 

Матеріальні цінності від остаточно забракованої продукції, які підлягають 
оприбуткуванню на склад, також відображаються на закладці «Зворотні відходи» 

документа «Звіт виробництва за зміну». 

При проведенні документа «Звіт виробництва за зміну», крім проводок з випус-
ку готової продукції, відображаються проводки зі зворотних відходів, оприбуткова-
них за підсумками виробничого процесу: Дт. 231, Кт. 209, 25 (суми "сторно"). 

Бракована продукція списується на втрати від браку за номенклатурною гру-
пою, за якою була випущена документом «Вимога-накладна».  

При проведенні документа «Вимога-накладна» створюються проводки Дт. 24, 

Кт. 25. 

Розрахунок собівартості бракованої продукції за фактичними витратами прово-

дитися в кінці місяця документом «Закриття місяця». При проведенні документа, 
крім проводок з розрахунку собівартості готової продукції, відображаються провод-

ки по зменшенню загальної суми накопичених витрат на вартість браку. Дт. 231, Кт. 
24. 
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У разі випуску невиправного браку в розмірах, що перевищують технологічно 

допустимі норми, бракована продукція списується документом «Вимога-накладна» 

на витрати від браку з номенклатурної групі, за якою була випущена. 
Після чого ручними проводками за допомогою документа «Операція (бухгал-

терський і податковий облік)» втрати від браку списуються на інші операційні ви-

трати. 

Відображення випуску бракованої продукції можливо двома способами: 

1) Документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Продукція», якщо 

неможливо оцінити суму втрат. В цьому випадку вона буде розрахована в кінці мі-
сяця за фактичними витратами документом «Закриття місяця» і потім списана на 
рахунок 24. При цьому можливе "зависання" частини суми на рахунку 24 до наступ-

ного місяця. 
2) Документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Зворотні відходи», 

якщо для випущеної продукції можна визначити фіксовану справедливу вартість. 
Така вартість наприкінці місяця не перераховується. Загальна сума накопичених ви-

трат, зменшена на вартість браку, розподіляється на інші випуски готової продукції 
належної якості. 

При будь-якому варіанті відображення в обліку браку рекомендується викори-

стовувати різні картки номенклатури для бракованої та нормальної продукції для 
запобігання "закільцьованості" в розрахунку собівартості і "Зависання" сум на раху-
нках обліку. 

 

 

5. Облік витрат на виправлення браку. 
 

У разі виявлення виправного браку, вартість бракованої продукції слід відо-

бражати окремим документом «Звіт виробництва за зміну» за окремим складом. При 

проведенні документ створює проводки Дт.25, Кт. 231. 

Передача матеріалів для виправлення браку відображається документом «Ви-

мога-накладна». При проведенні документ створює проводки Дт.24, Кт. 20 "Вироб-

ничі запаси". 

Після виправлення бракована продукція переміщається зі складу браку на 
склад готової продукції документом «Переміщення товарів». При збереження доку-
мент створює проводки. Дт. 26, Кт. 25 

Розрахунок собівартості бракованої продукції за фактичними витратами прово-

дитися в кінці місяця документом «Закриття місяця». 

 

 

Тема 6. Облік витрат з надання виробничих послуг в інформаційній системі 
"1С: Підприємство". 

 

Облік витрат з надання виробничих послуг в інформаційній системі "1С: 

Підприємство" 

 

1. Класифікація послуг в інформаційній системі та методи їх калькулювання. 
2. Облік витрат з надання виробничих послуг стороннім замовникам. 

3. Облік послуг допоміжних підрозділів. 
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1. Класифікація послуг в інформаційній системі та методи їх калькулювання. 

 

Послуги виробничого характеру в системі "1С: Підприємство" поділяються на: 
- зовнішні – послуги, що реалізуються стороннім контрагентам; 

- внутрішні – послуги, що надаються допоміжними підрозділами підприємства для 
забезпечення господарської діяльності, в тому числі забезпечення основного ви-

робництва. 
Розрахунок собівартості зовнішніх послуг може здійснюватись одним із спосо-

бів: 
- за плановою собівартістю; 

- за виручкою від реалізації; 
- комбінованим. 

Розрахунок собівартості внутрішніх послуг може здійснюватись одним із спо-

собів: 
- за плановою собівартістю; 

- за обсягом випуску; 
- комбінованим. 

Спосіб розрахунку собівартості наданих послуг вказується в обліковій політиці 
підприємства. 

Якщо в обліковій політиці для зовнішніх послуг вказано розподіл прямих за-
трат «За плановою собівартістю», то при розрахунку собівартості витрати на випуск 
розподілятимуться пропорційно плановим цінам. 

Якщо в обліковій політиці для зовнішніх послуг вказано розподіл прямих за-
трат «За виторгом», то при розрахунку собівартості витрати на випуск розподіляти-

муться пропорційно виручці від реалізації послуг. 
Якщо в обліковій політиці для зовнішніх послуг вказано розподіл прямих за-

трат "За плановою собівартістю випуску й виторгом", то при розрахунку собівартос-
ті витрати на випуск можуть розподілятись пропорційно плановим цінам або вируч-

ці від реалізації послуг. 
Якщо в обліковій політиці для внутрішніх послуг вказано розподіл прямих за-

трат «За обсягом випуску», то при розрахунку собівартості витрати на випуск роз-
поділятимуться пропорційно кількості наданих послуг. 

Якщо в обліковій політиці для внутрішніх послуг вказано розподіл прямих за-
трат "За плановою собівартістю випуску й обсягом випуску", то при розрахунку со-

бівартості витрати на випуск можуть розподілятись пропорційно плановим цінам 

або кількості наданих послуг. 
Облік витрат з надання послуг виробничого характеру та їх розподіл при розра-

хунку собівартості послуг ведеться у розрізі підрозділів та номенклатурних груп. 

Для одного виду послуг (номенклатурної групи) в одному місяці рекомендуєть-
ся використовувати лише один спосіб розрахунку собівартості. 

Спосіб розрахунку собівартості наданих послуг визначає якими документами 

будуть відображатись операції випуску послуг. 
 

 

2. Облік витрат з надання виробничих послуг стороннім замовникам. 
 

Облік прямих матеріальних, витрат на оплату праці та інших витрат з надання 
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послуг виробничого характеру здійснюється аналогічно виготовленню продукції. 
Якщо в обліковій політиці вказано розподіл прямих витрат «За плановою собі-

вартістю випуску», то для відображення надання послуг використовується документ 
«Акт про надання виробничих послуг». При збереженні документ створює проводки 

з відображення доходів від реалізації послуг, ПДВ та списання собівартості послуг 
за плановою собівартістю. На підставі «Акт про надання виробничих послуг» можна 
створити: 

- вимогу-накладну на списання матеріалів (якщо для послуги зареєстрована 
специфікація); 

- податкову накладну; 

- платіжне доручення вхідне. 
Якщо в обліковій політиці вказано розподіл прямих затрат «По виручці», то в 

довіднику "Номенклатура" при реєстрації реквізитів послуг обов’язково вказують 
номенклатурну групу. Для відображення надання послуг використовується доку-
мент «Реалізація товарів і послуг». 

Використання комбінованого варіанту обліку послуг виробничого характеру 

дозволяє враховувати різні види виробничих послуг по-різному: 
- реалізація послуг, що надаються регулярно, на які є планова калькуляція, ві-
дображається документом «Акт про надання виробничих послуг»; 

- реалізація разових послуг відображається документом «Реалізація товарів і 
послуг». 

Послуги, для яких використовуються планові ціни і для яких вони не викори-

стовуються, повинні випускатися за різними номенклатурними групами. Якщо пока-
зники бази розподілу в одній групі будуть не однорідні, то і розрахована собівар-

тість буде досить умовною і усередненої. 
 

 

3. Облік послуг допоміжних підрозділів. 

 

Випуск послуг власним підрозділам (внутрішніх послуг) оформляється докуме-
нтом "Звіт виробництва за зміну". 

Спосіб розрахунку собівартості внутрішніх послуг, що вказаний в обліковій по-

літиці, впливає на порядок заповнення документа «Звіт виробництва за зміну»: 

- якщо обраний варіант «За планової собівартістю», в документі вказується плано-

ва собівартість послуг; 
- якщо обраний варіант «За обсягом випуску», в документі вказується кількість 
послуг; 

- якщо обраний варіант «За планової собівартістю і обсягом випуску», необхід-

ність зазначення планової собівартості визначається в кожному документі «Звіт 
виробництва за зміну». 

 

 

Тема 7. Калькулювання собівартості продукції та аналіз відповідності витрат, 
обсягу діяльності та прибутку в інформаційній системі "1С: Підприємство". 

 

 

1. Загальні принципи калькулювання собівартості продукції. 
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2. Розподіл загальновиробничих витрат. 
3. Розрахунок собівартості продукції та послуг 
4. Аналіз витрат, обсягу діяльності та прибутку з використанням звітів інформа-

ційної системи. 

 

1. Загальні принципи калькулювання собівартості продукції 
 

Загальна схема накопичення та розподілу витрат: 

 
Рис. 1. Накопичення та розподіл витрат операційної діяльності в системі "1С: Бухга-

лтерія" 8.2 

 

Розрахунок проводиться в кілька етапів: 
• визначення порядку переділів; 
• розрахунок собівартості продукції і напівфабрикатів за прямими витратами ос-
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новного і допоміжного виробництва по кожному переділу; 
• розподіл непрямих витрат, згідно правилами, встановленими в регістрі відомо-

стей "Методи розподілу непрямих витрат організацій; 

• розрахунок собівартості продукції і напівфабрикатів з урахуванням розподілу 

непрямих витрат; 
• коректування планової вартості продукції і напівфабрикатів до фактичної вар-

тості. 
 

Визначення переділів 

Переділом називається етап виробництва, по закінченні якого утворюється го-

товий продукт, який підлягає відправці на склад або в подальше виробництво. 

У типовій конфігурації передбачено два способи визначення порядку закриття 
переділів: 

1. По підрозділах - спосіб передбачає ручне завдання порядку закриття переді-
лів. 

2. За переділам - спосіб передбачає автоматичне визначення порядку закриття 
переділів при закритті місяця. 

Багатопередільне виробництво - це не тільки випуск готової продукції і на-
дання послуг стороннім замовникам, а й випуск напівфабрикатів і надання послуг 
власним виробничим підрозділам. В цьому випадку виробничий цикл умовно розби-

вається на послідовність залежних один від одного операцій (етапів). Для кожного 

етапу визначається склад витрат на випуск одного виду продукції, напівфабрикатів 
або послуг і собівартість випуску. В першу чергу розраховується собівартість про-

міжних випусків і внутрішніх послуг, далі - готової продукції і послуг, наданих сто-

роннім замовникам. 

Щоб забезпечити розрахунок собівартості випуску кожного етапу виробницт-
ва, облік витрат ведеться в наступних розрізах: 

• рахунок обліку витрат, 
• підрозділ, 

• номенклатурна група (вид продукції, що випускається, напівфабрикатів, пос-
луг). 

Собівартість випуску кожного етапу визначається, за даними про обсяг витрат 
та залишків незавершеного виробництва цього етапу і відображається за кредитом 

рахунку обліку витрат в розрізі підрозділів і номенклатурних груп. 

Деякі виробничі операції знаходяться в залежності один від одного. Це відбу-
вається, наприклад, тоді, коли має місце випуск напівфабрикатів, напівфабрикати 

списуються на витрати інших підрозділів з випуску інших напівфабрикатів і т.д. То-

ді перед тим, як розрахувати собівартість готової продукції, необхідно розрахувати 

собівартість напівфабрикатів. Отже, рахунки обліку виробничих витрат по підрозді-
лах і номенклатурних групах закриваються з урахуванням особливого порядку. По-

рядок визначається наступним алгоритмом. 

В першу чергу розраховується собівартість випуску тих операцій, у складі ви-

трат яких відсутній випуск інших етапів. Це перший переділ. 
У другу чергу розраховується собівартість випуску тих операцій, до складу 

витрат яких включені такі напівфабрикати (продукція, послуги), які були випущені 
на першому переділі. Це другий межа. І так далі. 

При автоматичному розрахунку програма визначає порядок переділів за алго-
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ритмом, описаним вище. Рекомендується застосовувати автоматичний розрахунок, 
оскільки цей спосіб сприяє скороченню кількості помилок введення даних. 

Ручна установка порядку закриття підрозділів рекомендується для скорочення 
часу розрахунку собівартості. Такий варіант рекомендується у разі, якщо 

• при виробництві використовується велика кількість переділів; 
• кожний підрозділ в рамках випуску одного виду продукції виконує один пе-

реділ (не виготовляє напівфабрикати і з них же продукцію). 

При ручній установці порядку переділів собівартість випуску розраховується 
по порядку підрозділів, встановленому документом "Установка порядку підрозділів 
для закриття рахунків". 

 

 

2. Розподіл загальновиробничих витрат 
 

Загальновиробничі витрати розподіляються тільки по номенклатурних групах, 

в розрізі яких ведеться облік прямих затрат, пропорційно зазначеної раніше бази ро-

зподілу. 
База розподілу встановлюється в регістрі відомостей «Методи розподілу не-

прямих витрат». 

Спосіб розподілу може бути встановлений як загальний для всіх затрат, так і 
для кожної статті витрат та підрозділу. При цьому в якості бази розподілу можуть 
виступати: 

• «Обсяг випуску» - в якості бази розподілу використовується кількість випу-
щеної в поточному місяці продукції, наданих послуг; 

• «Планова собівартість випуску» - в якості бази розподілу використовується 
планова вартість випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг; 

• «Оплата праці» - в якості бази розподілу використовується сума витрат, ві-
дображених на статтях витрат з видом «Оплата праці»; 

• «Матеріальні витрати» - в якості бази розподілу використовується сума ви-

трат, відображених на статтях витрат з видом «Матеріальні витрати»; 

• «Прямі витрати» - в якості бази розподілу використовується сума витрат, ві-
дображених на статтях прямих витрат виробництва; 

• «Окремі статті прямих витрат» - в якості бази розподілу використовується 
сума витрат, відображених на статтях прямих витрат, об'єднаних в довільний спи-

сок. Списки статей витрат, включених до бази розподілу непрямих витрат, зберіга-
ються в однойменному довіднику. 

Для загальновиробничих витрат можна встановлювати спосіб розподілу з точ-

ністю до підрозділу та статті витрат. Це може знадобитися в разі, коли для різних 

видів витрат необхідне застосування різних способів розподілу. 
Для цілей бухгалтерського обліку в типовій конфігурації, відповідно до 

П(С)БО16 «Витрати», реалізована можливість поділу загальновиробничих витрат на 
постійні та змінні витрати. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються від-

повідно до нормальної потужністю підрозділів. Ознака того, чи є витрата постійною, 

визначається в довіднику «Статті витрат» установкою позначки «Постійна витрата». 

Відповідно до п.4 П(С)БО 16 «Нормальна потужність - це очікуваний середній 

обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємс-
тва протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого 
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обслуговування виробництва». 

Нормальна потужність і відповідний їй розмір постійних витрат задається в 
регістрі відомостей «Показники при нормальній потужності». 

Постійні витрати розподіляються пропорційно коефіцієнту, що розраховується 
за формулою: 

 

(Нормальна сума постійних витрат / Нормальна база розподілу) 
(Фактична сума постійних витрат / Фактична база розподілу). 

 

Якщо розрахувати коефіцієнт неможливо або він більше 1, то всі постійні ви-

трати списуються на собівартість реалізації. 
Загальновиробничі витрати розподіляються до складу витрат основного і до-

поміжного виробництв і розподіляються по номенклатурних групах (у розрізі яких 

ведеться облік на рахунках 231 «Основне виробництво» і 232 «Допоміжні виробни-

цтва»). 

Розподіл загальновиробничих витрат відбувається автоматично при проведен-

ні регламентного документа "Закриття місяця» з прапором «Розрахунок і коригу-
вання собівартості продукції (послуг)». 

 

 

3. Розрахунок собівартості продукції та послуг 
 

Розрахунок фактичної собівартості здійснюється з урахуванням початкових 

залишків незавершеного виробництва, фактичних затрат виробництва звітного пері-
оду і залишків незавершеного виробництва на кінець періоду. Якщо на собівартість 
продукції (робіт / послуг), випущеної в звітному періоді повинні бути віднесені не 
всі накопичені прямі витрати, то фіксація суми незавершеного виробництва на кі-
нець звітного періоду виконується за допомогою документа «Інвентаризація незаве-
ршеного виробництва». Документ повинен бути введений в інформаційну базу до 

розрахунку собівартості та мати: 

- дані про рахунок витрат та підрозділ; 

- номенклатурну групу та сума витрат незавершеного виробництва. 
Розрахунок собівартості випущеної продукції (виконаних робіт, наданих пос-

луг) здійснюється регламентним документом «Закриття місяця». 

Витрати основного і допоміжного виробництва протягом звітного періоду фі-
ксуються в документах "Вимога накладна", "Надходження товарів і послуг", "Аван-

совий звіт", "Нарахування зарплати працівникам організацій" та ін. Списання мате-
ріалів, напівфабрикатів, готової продукції, товарів у виробництво формується за ва-
ртістю, розрахованою у відповідності зі способом оцінки МВЗ, встановленим в об-

ліковій політиці: 
• якщо вказаний метод "FIFO", то для списання буде обрана вартість самої 

ранньої партії, наявної на залишку на момент проведення документа; 
• якщо вказаний метод "По середній", то буде розрахована середня на момент 

проведення документа. В цьому випадку, при закритті періоду необхідно провести 

регламентну операцію "Коригування фактичної вартості номенклатури", в результа-
ті якої, все списання активів будуть відкориговані до середньої зваженої. 

Послуги сторонніх організацій та інші витрати, відображені в документах 
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"Надходження товарів і послуг" та "Авансовий звіт", відносяться на виробничі ви-

трати в розмірі тієї оцінки, яка вказана в документі. 
Випуск готової продукції та напівфабрикатів протягом звітного періоду фіксу-

ється документом "Звіт виробництва за зміну". Надходження готової продукції та 
напівфабрикатів з виробництва на склад відображається за плановими цінами, за-
значеним у документі "Звіт виробництва за зміну". 

Розрахунок фактичної собівартості здійснюється документом "Закриття міся-
ця". Розрахунок здійснюється з урахуванням початкових залишків незавершеного 

виробництва, фактичних затрат виробництва, що понесені в поточному звітному пе-
ріоді, залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду, зазначених у 
документі "Інвентаризація НЗВ". 

Для розрахунку собівартості випуску необхідно, щоб для тих підрозділів і но-

менклатурних груп, на які списувалися виробничі витрати, був зафіксований випуск 
готової продукції ("Звіт виробництва за зміну") або були зафіксовані залишки НЗВ 

("Інвентаризація НЗВ"). В іншому випадку документ "Закриття місяця" видасть по-

відомлення про відсутність бази розподілу виробничих витрат і собівартість буде 
розрахована некоректно. 

 

 

4. Аналіз витрат, обсягу діяльності та прибутку з використанням звітів інфор-

маційної системи. 

 

Проаналізувати виробничу діяльність можна за допомогою спеціалізованих 

звітів "Довідки-розрахунки": 

"Калькуляція" – звіт про склад витрат на виробництво виготовленої продукції 
та надання послуг виробничого характеру 

"Собівартість продукції та послуг" – звіт показує розподіл прямих виробничих 

витрат на собівартість об’єктів випуску 

"Розподіл непрямих витрат" - звіт показує розподіл загальновиробничих ви-

трат на витрати основного та допоміжного виробництва. 
Проаналізувати ведення бухгалтерського обліку виробничої діяльності можна 

за допомогою стандартних звітів по рахункам: 231, 232, 234, 25, 26, 91. Для аналізу 
сум накопичених витрат можна використати звіт оборотно-сальдова відомість по 

рахунку 23. Для аналізу випуску напівфабрикатів та їх подальшого списання у виро-

бництво можна використати звіт "Аналіз рахунку 23", встановивши деталізацію ра-
хунку по субконто і деталізацію деяких кореспондуючих рахунків. 

За допомогою універсального звіту "Список/Крос-таблиця" по регістру нако-

пичення "Випуск продукції і послуг в планових цінах (бухгалтерський облік)" мож-

на проаналізувати інформацію по об’єктах випуску: 
- їх кількості та плановій собівартості; 
- де виготовлені об’єкти випуску (підрозділ, номенклатурна група, рахунок 

витрат); 
- параметри обліку об’єктів випуску: 

для продукції та напівфабрикатів – рахунок обліку і склад; 

для послуг – рахунок і аналітика витрат.  
Якщо облік послуг стороннім замовникам ведеться "по виручці", то дані про 

такі послуги фіксуються в оборотному регістрі накопичення "реалізація послуг". 
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Дані регістру: 
- рахунок витрат, куди буде списана розрахована собівартість послуги; 

- номенклатурна група, по якій відображений випуск і повинні бути накопиче-
ні витрати; 

- сума, тобто виручка від реалізації. 
Дані в регістрі можна аналізувати за допомогою універсального звіту "Спи-

сок/Крос-таблиця" 

Для наглядної оцінки доходів та витрат можна скористатись звітами керівнику 
(Панель функцій, закладка «Керівнику»). 

 

 

Тема 8. Аудит внутрішньої та зовнішньої звітності за центрами відповідальнос-
ті в інформаційній системі "1С: Підприємство". 

 

1. Види звітів та методика формування їх показників. 
2. Аудит показників звітності у M.E.DOC. 

 

1. Види звітів та методика формування їх показників 

 

Види звітів: 
1. Стандартні 
2. Регламентовані 
3. Інші, спеціалізовані 
4. Оперативні звіти панелі функцій. 

Всі звіти системи формуються використовуючи дані зареєстрованих в програ-
мі операцій. 

Інші звіти: 

Універсальний звіт "Список/ Крос-Таблиця" - призначений для одержання 
списків і крос-таблиць. Крос-Таблиця являє собою звіт з групуванням даних в ряд-

ках і в колонках. Звіт може бути побудований для будь-якого регістра накопичення  
Універсальний звіт "Залишки й обороти" - призначений для одержання відо-

мості по залишкам і оборотам. Відомість виводиться у вигляді таблиці з колонками 

«Початковий залишок», «Прихід», «Видаток», «Кінцевий залишок» і колонками де-
талізації. Відомість може бути побудована для будь-якого регістра накопичення за-
лишків. 

Звіт "Універсальний звіт (по регістрах, документах, довідниках)" дозволяє ві-
дображати дані документів, довідників, їхніх табличних частин, регістрів накопи-

чення та регістрів відомостей і їх віртуальних таблиць. 
Оперативні звіти панелі функцій дозволяють отримати оперативну інформа-

цію про грошові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість, доходи та ви-

трати, оборотні  активи. 

Регламентовані звіти, що підлягають подачі у контролюючі органи можуть ви-

вантажуватись у формат *xml або *dbf. При вивантаженні в формат *xml відкрива-
ється майстер вивантаження звітів у якому обирають каталог збереження файлів та 
формують електронні документи. 

При вивантаженні в формат *dbf каталог збереження файлів вказують у вікні 
реквізитів звіту. 
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2. Аудит показників звітності у M.E.DOC 

 

Система «M.E.DOC» призначена для роботи з електронними документами, а 
саме: договорами, актами виконаних робіт, податковими накладними та звітністю. 

Для надання юридичного статусу електронним документам використовується елект-
ронний цифровий підпис (ЕЦП). Система забезпечує відправлення документів в 
електронному вигляді та отримання електронних квитанцій. 

На початку роботи з програмою заповнюють дані про власну організацію 

(обов’язкові реквізити виділені кольором). При налаштуванні комплектності форм 

обрати "Встановити тільки діючі бланки" 

При роботі з програмою обирають розділ залежно від того, з якими докумен-

тами потрібно працювати. Розділи знаходяться в лівій частині вікна: 
"Звітність" - передбачений для роботи зі звітами державних органів; 
«Облік ПДВ», дає можливість відправляти податкові накладні або обмінюва-

тися податковими накладними з контрагентами за допомогою електронної пошти. 

На підставі податкових накладних автоматично формується реєстр податкових на-
кладних. 

Документи можуть завантажуватись з 1С для цього необхідно: 

1. Відкрити розділ, у яких потрібно завантажити документ. 
2. Обрати п.м. "Файл / Імпорт та обрати "Імпорт звітів" в разі шаблону файлу 

*xml або "Імпорт з dbf " в разі шаблону файлу *dbf. 

Завантажені документи можуть відкриватись. Реквізити у відкритих докумен-

тах, що є помилковими виділені червоним кольором. У вікні реквізитів документу 
можна виконати перевірку документу на наявність помилок. 

На підставі зареєстрованих документів можна створити звіти. Наприклад, у ві-
кні реєстру податкових накладних можна створити Податкову декларацію з ПДВ та 
додаток 5 до неї. 

Створені і перевірені звіти можна підписати. 

Створені і перевірені документи і звіти можна переслати: 

- Для подачі у контролюючий орган; 

- Для обміну; 
- Для експорту документа і квитанцій 

Результатом прийому електронного звіту є отримана квитанція від контролю-

ючого органу. 
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IV. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Де в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" вста-
новлюються основні параметри аналітичного обліку виробничої діяльності? 

2. В якому обсязі в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприєм-

ство" підтримується облік виробничої діяльності? 

3. Які дані враховуються при розрахунок фактичної собівартості продукції в конфі-
гурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

4. Як в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" на со-

бівартість випуску розподіляються загальновиробничі витрати? 

5. Які операції переробки давальницької сировини можуть бути автоматизовані в 
конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

6. Які етапи виробничої діяльності реалізовані в конфігурації "Бухгалтерія для 
України" системи "1С: Підприємство"? 

7. Які операції виробничої діяльності реєструються в конфігурації "Бухгалтерія для 
України" системи "1С: Підприємство" протягом місяця? 

8. Які операції виробничої діяльності реєструються в конфігурації "Бухгалтерія для 
України" системи "1С: Підприємство" в кінці місяця? 

9. Які витрати відносяться до витрат виробництва? 

10. Які розрізи аналітичного обліку використовуються в обліку витрат виробництва 
в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

11. Які реквізити щодо обліку витрат визначені в довіднику "Статті витрат" конфі-
гурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

12. У яких розрізах ведеться аналітичний облік прямих виробничих витрат та витрат 
на брак в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

13. Які дані рекомендується об'єднувати в номенклатурну групу в конфігурації "Бу-
хгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

14. Як реалізований облік залишків незавершеного виробництва в конфігурації "Бу-
хгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

15. Як повинні накопичуватись прямі витрати, пов'язані з виробництвом продукції 
або внутрішніх послуг в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: 

Підприємство"? 

16. Як повинні накопичуватись прямі витрати, пов'язані з виробництвом зовнішніх 

послуг в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

17. Які підрозділи слід вказувати при накопиченні загальновиробничих витрат в 
конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

18. Як в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" відбу-
вається поділ витрат на прямі, загальновиробничі і витрати на брак? 

19. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображається передача матеріалів і напівфабрикатів у виробництво? 

20. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображається списання матеріалів одночасно з реєстрацією вироб-

ничого випуску? 

21. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображаються витрати з отримання послуг від контрагентів? 

22. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображаються витрати  з оплати праці? 
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23. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображаються витрати з амортизації? 

24. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" відображаються витрати, оплачені підзвітною особою? 

25. Як поділяється брак для цілей відображення в обліку? 

26. Вироби, напівфабрикати (деталі та вузли) і роботи, які можуть бути використані 
за прямим призначенням після виправлення дефектів відносяться до: 

27. Вироби, напівфабрикати, деталі та роботи, які не можуть бути використані за 
прямим призначенням і виправлення яких технічно неможливо або економічно 

недоцільно відносяться до: 

28. Що впливає на використання рахунку для обліку витрат на виправлення браку в 
конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

29. Які способи використовуються в конфігурації "Бухгалтерія для України" систе-
ми "1С: Підприємство" для розподілу витрат на виправлення браку? 

30. Якими способами може відображатись випуск бракованої продукції в конфігу-
рації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

31. Які аналітичні розрізи обліку випуску готової продукції і послуг є обов'язковими 

в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

32. За якою вартістю відображається випуск готової продукції протягом періоду в 
конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

33. Які дії повинні бути виконані в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи 

"1С: Підприємство" для автоматичної підстановки значень планової собівартості 
продукції в документи? 

34. Як в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" здійс-
нюється розрахунок фактичної собівартості продукції? 

35. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" оформляється випуск продукції (напівфабрикатів)? 

36. Яким документом в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" оформляється оприбуткування зворотних відходів виробництва? 

37. Які операції в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємст-
во" відносяться до випуску внутрішніх послуг? 

38. Якими способами в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" може відображатись випуск внутрішніх послуг? 

39. Де в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" обира-
ється спосіб розподілу витрат випуску внутрішніх послуг? 

40. Якими документами в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Під-

приємство" оформляється випуск внутрішніх послуг? 

41. Які операції в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємст-
во" відносяться до випуску зовнішніх послуг? 

42. Якими способами в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" може відображатись випуск зовнішніх послуг? 

43. Де в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" обира-
ється спосіб розподілу витрат випуску зовнішніх послуг? 

44. Якими документами в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Під-

приємство" оформляється випуск зовнішніх послуг? 

45. Які етапи розрахунку собівартості продукції та послуг в конфігурації "Бухгалте-
рія для України" системи "1С: Підприємство"? 
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46. Що називається "переділом" в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи 

"1С: Підприємство"? 

47. Якими способами в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" передбачений порядок закриття переділів? 

48. Де в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" здійс-
нюється вибір способу порядку закриття переділів? 

49. Яке виробництво називається багатопередільним? 

50. Як розраховуються витрати багато передільного виробництва в конфігурації 
"Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

51. В конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" при бага-
то передільному виробництві собівартість випуску яких операцій розраховується 
в першу чергу? 

52. В конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" при бага-
то передільному виробництві собівартість випуску яких операцій розраховується 
в другу чергу? 

53. Як в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" розпо-

діляються загальновиробничі витрати? 

54. Де в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство" вста-
новлюється база розподілу загальновиробничих витрати? 

55. Які способи розподілу загальновиробничих витрати можуть використовуватись в 
конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підприємство"? 

56. Яким документом конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підпри-

ємство" оформляється сума незавершеного виробництва на кінець звітного пері-
оду? 

57. На яку дату проводиться розрахунок собівартості випущеної продукції (викона-
них робіт, наданих послуг) в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи 

"1С: Підприємство"? 

58. Яким документом конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підпри-

ємство" здійснюється розрахунок собівартості випущеної продукції (виконаних 

робіт, наданих послуг)? 

59. Що впливає на розрахунок фактичної собівартості продукції (виконаних робіт, 
наданих послуг) в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підпри-

ємство"? 

60. Які етапи розрахунку фактичної собівартості продукції (виконаних робіт, нада-
них послуг) реалізовані в конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: 

Підприємство"? 

61. Яка обов’язкова умова коректного розрахунку фактичної собівартості продукції 
(виконаних робіт, наданих послуг) в конфігурації "Бухгалтерія для України" сис-
теми "1С: Підприємство"?  

62. Які спеціалізовані звіти конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Пі-
дприємство" дозволяють проаналізувати виробничу діяльність? 

63. Які стандартні звіти конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Підп-

риємство" дозволяють проаналізувати виробничу діяльність? 

64. Які універсальні звіти конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: Під-

приємство" дозволяють проаналізувати інформацію по об’єктах випуску? 

65. Який регістр накопичення конфігурації "Бухгалтерія для України" системи "1С: 

Підприємство"використовується для аналізу випуск продукції і послуг за плано-
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вою собівартістю? 

 

 

V. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Шкала оцінювання знань студентів денної форми навчання 

 

Виконання лабораторних робіт Поточний модульний контроль Сума 
0-60 0-40 0-100 

 

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі вико-

нання завдань на лабораторних роботах та підсумкового тестового контролю. 

 

Шкала оцінювання знань студентів заочної форми навчання 

 

Виконання лабораторних робіт Поточний модульний контроль Сума 
0-30 0-70 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Рівень компетентності 
та критерії оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

для заліку 

90 – 100 Високий (творчий)  

 

зараховано 
82-89 Достатній (конструкти-

вно-варіативний) 
74-81 Достатній (конструкти-

вний) 
64-73 Середній (репродукти-

вний) 
60-63 Достатній (репродукти-

вний) 
35-59 Низький (рецептивно-

продуктивний) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 Низький (непродуктив-
ний) 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

VІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

№ Автор та назва Видавничі дані Кількість 

1. Гушко С.В., Шайкан А.В.  
Управлінські інформаційні 

системи 

Навч. посіб.-Львів: Магнолія 2010. - 

320с. 
5 

2. Іванюта П.В. 

Управлінські інформаційні 
Навч. посіб.-Київ: ЦНЛ, 2007. - 184с. 

 

10 
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№ Автор та назва Видавничі дані Кількість 

системи в аналізі та аудиті 
3. Івахненков С.В. Інформа-

ційні технології в організа-
ції бухгалтерського обліку 

та аудиту 

Навч. посібник. - Київ: Знання-Прес, 
2003. - 349с. 

 

3 

4. Інформаційні системи бух-

галтерського обліку 

Підручник. /Ф.Ф.Бутинець, 
С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, 

Т.В.Шахрайчук.-2-е вид., перероб. і 
доп.- Житомир: Рута, 2002. - 544 с. 

2 

5. Клименко О.В. Інформа-
ційні системи і технології в 

обліку 

Навч.посібн.-Київ: ЦУЛ, 2008. - 

320с. 
50 

6. Сиротинська А.П., Лаза-
ришина І.Д. Інформаційні 
системи підприємств мало-

го бізнесу 

Навч. посіб.-Київ: ЦУЛ, 2008. - 264с. 
 

49 

7. Терещенко Л.О., Матієн-

ко-Зубенко І.І. Інформа-
ційні системи і технології в 

обліку 

Навч. посіб.-Київ: КНЕУ, 2005. - 

187с. 
2 

8. Тимейчук Т.Б., Сиротин-

ська А.П. Управлінські ін-

формаційні системи в ана-
лізі та аудиті 

Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. Кредит-
но-модульна система організації на-
вчального процесу. Для студентів 
спеціальності 7.050106,8.050106 

"Облік і аудит". - Рівне:НУВГП, 

2008. - 109с. 

209 

9. Шквір В.Д., Зогородній 

А.Г., Височан О.С. Інфор-

маційні системи і техноло-

гії в обліку 

Навч. посіб.-3-тє вид., перероб. і 
доп.-Київ: Знання, 2007. - 439с. 

2 

 

 

VІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. http://www.1c.ua/ - сайт фірми «1С Україна». 

2. http://www.1c.abbyy.ua/ - компанія ABBYY Україна – розробник конфігура-
ції "Бухгалтерія для України" системи “1С: Підприємство” 

 

Бібліотеки: 

НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Приходька 75; 

обласна – 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63; 

міська – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


