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Конспект лекції №1
ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО
ОПИСУ. 1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.1 БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ. РОБОТА З
ДОВІДНИКАМИ.
РУЧНІ ОПЕРАЦІЇ РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін
як
«Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір бізнеспроцесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси суб’єктів
підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія» та ін.
Мета лекції: навчитися підклювати інформаційну базу до програми, ознайомитися з
інтерфейсом 1С, навчитися вводити константи і заповнювати довідники, а також
опанувати механізми введення початкових залишків.
План лекції:
1.
Поняття економічної інформації, її види.
2.
Класифікація економічної інформації.
3.
Суть та особливості економічної інформації.
4.
Функціонування системи «1С: Підприємство».
5.
Загальні принципи роботи користувача.
6.
Підключення інформаційної бази
7.
Об'єкти системи. Заповнення форм та робота з ними.
8.
Робота в довідниках.
9.
Введення початкових залишків.
Опорні поняття: 1С, підприємство, константи, інформаційна база, панель функцій,
довідники, початкові залишки.
Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
1.
1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у
бухгалтерському
та
податковому
обліках:
[Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/.
2.
1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с.
3.
1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_
bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531.
4.
Автоматизація
бухгалтерського,
податкового
і
кадрового
обліку
в
1С:Підприємство.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting.
5.
Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с.
6.
Введення
в
експлуатацію
ОЗ.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os

7.
Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский
учет
для
начинающих.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html.
8.
Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.
9.
Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 /
А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с.
10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с.
11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні
рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с.
12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и
управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина,
С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с.
13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О.
Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937.
14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А.
Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с.
15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для
України» / Л. Заячківська Л. – 65 с.
16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А.
Зубренкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1sbuhgalteriya-8-ili-1s-buhgalteriya-7-7.
17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та
аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. –
343 с.
18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–
Пресс», 2007. – 200 с.
19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В.
Кошик
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacij
a_obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022.
20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О.,
Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.
21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101
«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх
форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. :
Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.
22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б.
Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с.
23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б.
Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с.
24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html.
25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади
і типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html.
26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансовохозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З.
Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229.
27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным
предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–
Петербург, 2006. – 704 с.
28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление
производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/.
29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч.
посібн. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.
30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://pro1c.org.ua.
31. Украинский форум
1C
[Електронний ресурс].
– Режим
доступу:
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/.
32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка
зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm.
33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна
презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Поняття економічної інформації, її види
Під інформацією (від латинського information – роз'яснення, викладення)
розуміється повідомлення про будь-який факт, подію, об'єкт, явище тощо.
Однак у теорії інформації під інформацією розуміється не кожне повідомлення, а
лише те, що містить невідомі до цього часу його отримувачеві факти, які доповнюють
його уявлення про об'єкт. Тобто інформацію слід сприймати як повідомлення про
конкретні об'єкти управління, що викликають зацікавленість під час виконання певних
управлінських функцій. Інформаційні повідомлення можна пересилати, зберігати й
обробляти. Залежно від сфери використання, інформація може бути економічною,
технічною, генетичною тощо.
Економічна інформація — це інформація, що характеризує виробничі відносини в
суспільстві.
До неї відносять відомості, які циркулюють в економічній системі, про процеси
виробництва, матеріальні ресурси, процеси управління виробництвом, фінансові
процеси, а також відомості економічного характеру, якими обмінюються різні системи
управління. Економічна інформація має відповідати таким вимогам: точність,
достовірність, оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття
всіма споживачами. Достовірність визначає допустимий рівень викривлення вхідної та

результатної інформації, за якого зберігається ефективність функціонування системи.
Оперативність відображає актуальність інформації для потрібних розрахунків і
прийняття рішень в умовах, що змінилися.
Інформацію, представлену в певному формалізованому вигляді, що дає змогу її
пересилати, зберігати на різних носіях і обробляти за допомогою певного процесу,
прийнято називати даними.
Поняття інформації доцільно застосовувати тоді, коли розглядають питання про
виникнення і використання певних відомостей для виконання відповідних функцій, коли
йдеться про їхні якісні характеристики та ефективне використання. Про певні відомості
як дані слід говорити тоді, коли справа стосується їх розташування на машинних носіях,
у пам'яті комп'ютера, організації їх комп'ютерної обробки. При цьому йдеться про
способи розміщення даних на носіях і їх безпосереднє фіксування (запис), тобто дані
розглядаються на логічному і фізичному рівнях.
Класифікація економічної інформації
Економічну інформацію для полегшення вивчення та ефективної її організації, у
тому числі і при побудові комп'ютерних технологій її обробки, класифікують за великою
кількістю ознак. Розрізняють два принципові підходи до класифікації економічної
інформації: за формою і за змістом (щодо призначення).
У системах класифікації першого типу як критерії виділяються найбільш суттєві
властивості інформації, а саме – функції управління, достовірність, стадії виникнення,
повнота, стабільність, сфера виникнення і вживання, щодо входу/виходу системи, форма
сигналів подання, стосовно процесу обробки даних тощо.
В основу класифікації покладено п'ять найбільш загальних ознак. Місце
виникнення – за цією ознакою інформацію поділяється на вхідну, вихідну, внутрішню,
зовнішню. Вхідна інформація – це інформація, яка надходить до організації або її
підрозділів. Вихідна інформація – це інформація, яка виходить за межі організації
(підрозділу). Одна й та сама інформація може бути для однієї організації вхідною, а для
іншої – вихідною. Відносно об'єкта управління (організація або її підрозділ: відділ,
лабораторія) інформація може бути визначена як внутрішня або зовнішня. Внутрішня
інформація виникає всередині об'єкта. Зовнішня – за межами об'єкта (зміст
розпорядження уряду про зміни рівня стягнення податків для організації є, з одного боку,
зовнішньою інформацією, з іншого – вхідною). Повідомлення організації до податкової
інспекції про розмір відрахувань у держбюджет є, з одного боку, вихідною інформацією,
з іншого боку – зовнішньою відносно податкової інспекції.
За стабільністю інформація може бути змінною і сталою (умовно-постійною).
Змінна інформація відображає фактичні кількісні і якісні характеристики виробничогосподарської діяльності організації. Вона може змінюватись для кожного випадку як
щодо призначення, так і щодо кількості (кількість виробленої продукції за зміну,
щоденні витрати на доставку сировини, сума нарахованої заробітної плати працівникам
тощо). Стала (умовно-постійна) інформація –
це незмінна і багаторазово
використовувана протягом певного періоду інформація. Стала інформація може бути
довідковою, нормативною, плановою: постійна довідкова інформація включає опис
постійних властивостей об'єкта у вигляді стійких протягом тривалого часу ознак
(табельний номер працівника, професія працівника, номер балансового рахунку тощо).
Постійна нормативна інформація містить місцеві, галузеві і загальнодержавні нормативи
(розмір податку на прибуток, ставки прибуткового податку з громадян, норми
амортизаційних відрахувань, ставка за касове обслуговування клієнта банку тощо).

Постійно-планова інформація містить багаторазово використовувані в організації
планові показники (план випуску телевізорів, план підготовки спеціалістів певної
кваліфікації тощо). У практиці комп'ютерної обробки даних змінна і постійна інформації
розрізняються відповідно до значення коефіцієнта стабільності, До постійних даних, як
правило, відносять такі економічні показники, для яких К > 0,6. Поділ інформації на
змінну і постійну є важливим в умовах комп'ютерної обробки. Постійна інформація
зберігається в довідниках на машинних носіях і за необхідності витягується з них
програмним шляхом для багаторазового використання. Це не лише різко зменшує
витрати на обробку, а й підвищує достовірність результатної інформації.
За стадією обробки інформація може бути первинною, вторинною, проміжною,
результатною. Первинна інформація – це інформація, яка виникає безпосередньо в
процесі діяльності об'єкта і реєструється в первинних документах. Вторинна інформація
– це інформація, отримана в результаті обробки первинної інформацій, може бути
проміжною і результатною. Проміжна інформація використовується як вихідні дані для
подальших розрахунків. Результатну інформацію отримують у процесі обробки
первинної і проміжної інформації і використовують для прийняття управлінських
рішень. Так, в операційному залі, де обслуговують клієнтів, у кінці робочого дня
підраховано кількість опрацьованих документів за їх видами. Це первинна інформація. У
кінці кожного місяця підраховують підсумки первинної інформації. Це буде, з одного
боку, вторинна проміжна інформація, а з другого – результатна.
За способом відображення інформація поділяється на текстову і графічну.
Текстова інформація – це сукупність алфавітних, цифрових і спеціальних символів, за
допомогою яких фіксується інформація на фізичному носії (на папері, відображення на
екрані дисплея). Графічна інформація – це графіки, діаграми, схеми, малюнки тощо.
За фазами управління, як правило, класифікують економічну інформацію. При
цьому виокремлюють такі групи: планову, нормативно-довідкову, облікову і оперативну
(поточну).
Планова інформація – інформація про параметри об'єкта управління на майбутній
період. На цю інформацію зорієнтована вся діяльність організації (плановою
інформацією можуть бути такі показники, як кошторис витрат, план випуску продукції,
плановий прибуток від надання послуг тощо). Нормативно-довідкова інформація містить
різноманітні нормативні і довідкові дані. Облікова інформація – це інформація, яка
характеризує фактичний стан системи, тобто діяльність організації за певний проміжок
часу. На основі цієї інформації можуть бути проведені такі дії: скориговано планову
інформацію, проведено аналіз господарської діяльності організації, прийнято рішення
про більш ефективне управління роботами тощо. На практиці обліковою інформацією
виступає інформація бухгалтерського обліку, статистична інформація і інформація
оперативного обліку (обліковою інформацією є: кількість отриманих відмінних оцінок
студентів у період екзаменаційної сесії; середньодобове завантаження або простій
верстатів; баланс підприємства; собівартість виробленої продукції тощо). Оперативна
(поточна) інформація – це інформація, яка використовується в оперативному управлінні і
характеризує виробничі процеси в поточний (даний) період часу. До оперативної
інформації є серйозні вимоги щодо швидкості надходження і обробки, а також до
ступеня її достовірності. Від того, наскільки швидко і якісно проводиться її обробка,
залежить успіх організації на ринку (оперативною інформацією є: кількість виготовлених
деталей за годину, зміну, день; кількість проданої продукції за день або певний час;
обсяг надходження сировини від постачальника на початок робочого дня тощо).

Суть та особливості економічної інформації
Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його
елементів, її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації, яка
забезпечує розв'язування задач організаційно-економічного управління народним
господарством. Отже, економічна інформація – один з найбільш масових різновидів
інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу обмінуі споживання
матеріальних благ та послуг. В управлінні виробництвом вирізняють інформаційні
процеси, в яких інформація виконує роль предмету праці («сира інформація») і продукту
праці («оброблена інформація»). Якщо підійти до поняття економічної інформації з
кібернетичних позицій, то інформаційний процес управління можна кваліфікувати як
перетво¬рення первинних відомостей (вхідних даних) на економічну інформацію,
необхідну для прийняття рішень, які спрямовані на забезпечення заданого стану
економіки й оптимального його розвитку.
Економічна інформація є предметом автоматизованої обробки. Вона має ряд
особливостей, що впливають на способи її збирання, реєстрації та використання. Ці
особливості полягають у тому, що вона:

має тенденцію до постійного збільшення обсягів даних;

відображає різнобічну діяльність підприємств та організацій через систему
натуральних, вартісних та інших показників;

може бути цифровою, алфавітною та алфавітно цифровою, має лінійну форму
подання;

в основній своїй масі є дискретною і фіксується на матеріальних носіях,

характеризується масовістю та великими обсягами, тривалістю збереження та
необхідністю накопичення, повторюваністю циклів виникнення й оброблення у
встановлених часових межах;

має складну структуру.
Система програм «1С: Підприємство» призначена для розв'язування широкого
спектру задач автоматизації обліку та управління, що стоять перед сучасними
підприємствами, які динамічно розвиваються.
«1С: Підприємство» являє собою систему прикладних рішень, побудованих за
єдиними принципами та на єдиній технологічній платформі. Керівник може обрати
рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і буде в подальшому
розвиватися в міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації.
Будь–який програмний продукт із системи «1С: Підприємство» включає:

технологічну платформу;

конфігурацію.
Технологічна платформа – це набір універсальних механізмів, які використовуються
для автоматизації економічної діяльності і не залежать від конкретного законодавства і
методології обліку. Платформа забезпечує роботу конфігурації і дозволяє вносити до неї
зміни або створювати власну конфігурацію. Існує декілька платформ (платформа «1С:
Підприємство 8»), для кожної з яких створена безліч конфігурацій.
Конфігурації є власне прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована
на автоматизацію певної сфери економічної діяльності і відповідає чинному
законодавству. Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.
Сама по собі платформа не може виконати жодних завдань автоматизації, оскільки
вона створена для забезпечення роботи якої–небудь конфігурації. Сама по собі
конфігурація також марна, оскільки вона працює тільки під управлінням платформи.

Таким чином, кінцевий користувач завжди працює з системою програм «1С:
Підприємство 8», яка включає платформу і прикладні рішення.
Конфігурації випускаються релізами і редакціями.
Реліз призначений для виправлення поточних помилок і внесення незначних
удосконалень.
Редакція призначена для внесення істотних змін до структури обліку, що
вимагають перетворення даних.
Універсальність системи «1С: Підприємство» дозволяє розробляти типові,
спеціалізовані та індивідуальні конфігурації, призначені для розв'язування різних задач
автоматизації обліку господарської діяльності підприємств.
[Фірма «1С» забезпечує регулярну підтримку стандартних прикладних рішень та
самої платформи. Платформа «1С: Підприємства» забезпечує можливість суміщення
оновлень прикладного рішення, виконуваного фірмою «1С» або розробником
спеціалізованого рішення, з індивідуальними змінами, внесеними при впровадженні
системи.
Типові конфігурації регулярно змінюються. Зміни можуть бути зв`язані з обліком
змін законодавства, додаванням нових функціональних можливостей або внесенням
виправлень. Тому велике значення для користувачів типових конфігурацій представляє
механізм підтримки цих конфігурацій.
Розробники конфігурацій при випуску нових релізів готують файли поставки.
Оновлення конфігурацій, що знаходяться на підтримці, виконується у режимі
«Конфігуратор».]
Конфігурація може використовувати різні облікові механізми. Для управлінського
обліку звичайно використовують плани видів характеристик і регістри накопичення, для
бухгалтерського – плани видів характеристик, плани рахунків і регістри бухгалтерії, для
систем обліку складних періодичних рахунків (наприклад, розрахунок заробітної плати)
– плани видів розрахунку, регістри розрахунку.
Функціонування системи «1С: Підприємство»
Функціонування системи складається з двох розділених у часі процесів:

режим «Конфігуратор» – забезпечує налаштування (конфігурування) прикладної
задачі, а також ведення списку користувачів, резервне копіювання та відновлення
інформаційної бази (тобто адміністрування);

режим «1С: Підприємство» – безпосередня робота користувача по веденню
обліку, виконанню різноманітних регламентних розрахунків та одержання звітів. В
цьому режимі робота користувача визначається використовуваною конфігурацією.
здійснюється введення документів і операцій, заповнення довідників, формування звітів,
виконання різних розрахунків тощо.
Ці етапи можуть довільно чергуватися.
Загальні принципи роботи користувача
Робота користувача в системі «1С: Підприємство» полягає у введенні та обробці
інформації з використанням алгоритмів, створених на етапі конфігурування.
Вибір потрібного режиму та виконання різних дій виконується за допомогою
команд з пунктів головного меню, кнопок панелей інструментів або за допомогою панелі
функцій.
На початку роботи необхідно ввести значення констант та заповнити довідники.
Довідники також можна заповнювати в процесі ведення обліку.

Облік господарських операцій виконується за допомогою документів, а перегляд
операцій – у журналах документів або списках. Зберігання інформації, яка формується
документами, виконується у регістрах.
Обробка інформації (одержання підсумкової, зведеної або детальної інформації,
обмін даними з іншими системами, одержання допоміжної інформації та інші
дії) виконується за допомогою звітів та обробок.
Для виконання різних допоміжних дій використовуються сервісні режими (меню
«Сервіс» головного меню програми): тимчасове блокування, налаштування параметрів
програми, налаштування користувачів, переключення інтерфейсів, обмін даними з
іншими програмними продуктами та ін.
Система «1С: Підприємство» надає можливість створення текстових, табличних
та HTML–документів, а також графічних і географічних схем за допомогою
вбудованих специалізованих редакторів.
Створення та впровадження списку користувачів та встановлення їм прав доступу,
настройка та обробка журналу реєстрації, вивантаження та завантаження інформаційної
бази виконується адміністратором в режимі роботи «Конфігуратор».
Підключення інформаційної бази
Для підключення інформаційної бази до програми потрібно запустити програму з
головного меню системи або з робочого столу за допомогою ярлика. В результаті
виконаних дій відкривається вікно запуску у якому потрібно вибрати інформаційну базу,
яку потрібно підключити для роботи з програмою.
Вікно запуску порожнє (при першому запуску програми).
Елементи, що управляють, розташовані у вікні «Запуск 1С: Підприємство»,
дозволяють управляти списком інформаційних баз (ІБ): додавати нові ІБ, змінювати
властивості існуючих ІБ списку і видаляти зі списку (тільки зі списку, а не з жорсткого
диска!) непотрібні ІБ.
Для додавання нової інформаційної бази в діалоговому вікні «Запуск 1С:
Підприємство» (рис. 1) потрібно натиснути кнопку «Додати». У результаті запуститься
майстер «Додавання інформаційної бази/групи».

Рис. 1. Вікно запуску програми
На першому кроці майстра потрібно вибрати «Створення нової інформаційної
бази» (рис. 2) і натиснути кнопку «Наступна».

Рис. 2. Майстер Додавання інформаційної бази/групи
На другому кроці майстра вибирається «Створити інформаційну базу із
шаблону», потім у списку шаблонів вибирається шаблон (для прикладу 1.1.26.1
«Бухгалтерія для України навчальна (демо)») (рис. 3) – кнопка «Наступна».

Рис. 3. Майстер Додавання інформаційної бази/групи
На третьому кроці майстра вводиться найменування ІБ (щоб не плутати свою базу
з іншими, вкажіть своє прізвище), вибирається тип розташування ІБ «На даному
комп’ютері або на комп’ютері в локальній мережі». Для продовження створення ІБ
натиснути кнопку «Наступна».
На четвертому кроці майстра вибирають каталог, в якому знаходитиметься ІБ. Щоб
відкрити стандартний діалог вибору існуючого каталогу, скористатись кнопкою вибору.
Для внесення нової ІБ до списку – натиснути кнопку «ОК».
У результаті буде створена ІБ за даним шаблоном.
Додавання існуючої інформаційної бази і зміна властивостей інформаційної
бази
Якщо необхідно додати існуючу ІБ, тоді на першому кроці майстра потрібно
вибрати «Додавання існуючої інформаційної бази» (рис. 2), другий крок майстра буде
пропущений.

Для бази потрібно задати її назву та вказати шлях до чистої бази яка знаходиться
на власному робочому диску. В нижній частині вікна відображатиметься шлях до її
каталогу.
Додавши базу, потрібно вибрати її зі списку інформаційних баз та запустити режим
підключення бази «1С: Підприємство» за допомогою однойменної кнопки.
В результаті виконаних дій база підключиться до програми і відкриється її головне
вікно.
Важливо! В ІБ може вестися облік будь-якої кількості юридичних і фізичних осіб, які
входять у склад підприємства!
Якщо необхідно змінити ім'я або каталог якої-небудь ІБ із списку, то слід вибрати в
списку ім'я бази і натиснути кнопку «Змінити» (рис. 1). На екран буде видано вікно
«Редагування інформаційної бази», що містить назву і каталог вибраної ІБ.
Після підключення інформаційної бази до програми відкривається головне вікно
програми (інтерфейс програми). Під інтерфейсом розуміється склад і розташування
пунктів меню і кнопок на панелях інструментів.
Часто користувач виконує відразу декілька функцій, працює з безліччю довідників,
документів і звітів. Або буває ситуація, коли користувач повинен тимчасово виконувати
функції іншого робітника. У таких випадках корисне перемикання інтерфейсу «на
льоту», без перезапуску прикладного рішення, коли користувач під час роботи з
програмою може швидко перемкнутися на інший інтерфейс, виконати які– небудь дії і
потім так само легко перемкнутися назад.
Перемикання інтерфейсів здійснюється з меню Сервіс командою Переключити
інтерфейс.
Об'єкти системи. Заповнення форм та робота з ними
1.
Константи
Перш ніж почати облік в програмі (тобто відображати ті чи інші господарські
операції), необхідно виконати початкове налаштування параметрів обліку
(включаючи налаштування облікоовї політики та деякі технічні параметри) і внести
початкові залишки по рахунках і окремих регістрах обліку.
Конфігурація «1С Підприємство 8 – Бухгалтерія для України» містить
Стартовий помічник, який допоможе задати основні параметри обліку, заповнити дані
про організацію, необхідні для початку роботи з програмою (внести значення констант).
Використання Стартового помічника суттєво знижує ймовірність помилок при вводі
взаємозв’язаної інформації і полегшує початок роботи з програмою.
Ввід значень констант здійснюється тільки із спеціальних форм, які викликаються
або з меню «Операції» – «Константи», або з меню «Підприємство» – «Налаштування
параметрів обліку» та «Сервіс» – «Налаштування програми».
Константи у системі «1С:Підприємство» призначені для налаштування параметрів
ведення обліку в інформаційній базі та встановлення технічних параметрів роботи
програми.Як правило, в константах зберігається інформація, яка або зовсім не
змінюється в процесі функціонування системи, або змінюється достатньо рідко.
Основні правила роботи з формами
Форма – це спеціально створений об'єкт для введення і перегляду будь-якої
інформації, а також для виконання управління різними процесами. За допомогою

створених форм програма запитує у користувача ту інформацію, яка необхідна їй для
подальшої роботи, або видає яку–небудь інформацію користувачу для перегляду і
редагування.
Основне призначення форми – надати користувачу зручний засіб для введення і
перегляду інформації.
Як і паперовий документ, форма дозволяє швидко ввести необхідну інформацію і
запам'ятати її для подальшої обробки, а при необхідності – знову повернутися до раніше
введених даних для перегляду або коригування.
Під формою розуміється вікно, що містить різні елементи даних для перегляду або
заповнення (реквізити, списки), а також управляючі елементи (кнопки, закладки).
Основне призначення конкретної форми визначається режимом, в якому вона
використовується. Підказка по роботі з конкретною формою видається при натисканні
клавіші F1, якщо така підказка існує. Якщо підказки до форми немає
виводиться сторінка із загальною інформацією про форми.
Будь–яка форма в системі «1С: Підприємство» містить різні управляючі
елементи: реквізити (поля вводу), кнопки, списки, поля зі списками, прапорці, закладки.
Ці елементи зовні є стандартними елементами управляння MS Windows і, одночасно,
відображають певні типи даних «1С: Підприємство» і виконують визначені дії по
управлінню системою.
Користувач може працювати з формою, використовуючи:

меню «Дії» форми;

панель інструментів у вікні форми;

контекстне меню, яке появляється при натисканні правої кнопки миші на рядку
табличного поля форми. Результат дії при виборі із контекстного меню може залежати
від вибраного рядка;

клавіатурні еквіваленти дій.
Група команд «Дії» – це повний перелік дій, які можна виконати над даною
формою.
Формати типів даних
Формат реквізиту типу «Дата» визначається на етапі проектування конфігурації і
може бути вказаний у вигляді сполучення дати і часу (при цьому одна зі складових (дата
або час) може бути відсутня).
Дата може вводитися у форматі ДД.ММ.РР (число, порядковий номер місяця і дві
останні цифри року) або ДД.ММ.РРРР (число, порядковий номер місяця і чотири цифри
року). Крім дати в реквізит типу «Дата» може вводитися і час у форматі ГГ:ХХ:СС
(години, хвилини і секунди).
Розділові крапки і двокрапки вказувати не потрібно – вони завжди присутні в полі
введення дати.
Програма не дозволяє вводити неіснуючі дати (наприклад, номер місяця більше 12,
число більше 31). Невірно вказані дати (30 лютого, 31 листопада) програма не дозволяє
записувати.
При введенні дати можна скористатися вбудованим календарем програми,
натиснувши на кнопку вибору в полі введення дати або натиснувши клавішу F4. При
цьому на екрані з'явиться вбудований календар програми, в якому можна вибрати
необхідну дату.
Крім цього, ввести дату можна за допомогою вставки попередньо запам’ятованого
значення з буфера обміну.

Реквізит типу «Число». Числові значення вводяться шляхом набору потрібного
числа на клавіатурі в поле введення реквізиту.
Щоб зробити число від`ємним (якщо реквізит, що вводиться, може приймати
від`ємне значення), необхідно натиснути на клавіатурі клавішу «–». Для того щоб
від`ємне число зробити позитивним, також необхідно натиснути клавішу «–».
В полі введення числового реквізиту може також бути присутнім кнопка виклику
калькулятора. При натисканні мишкою на цю кнопку на екран буде викликаний
калькулятор, в ньому можна зробити необхідні обчислення і ввести результат в поле
введення.
Введення числа може бути виконано за допомогою буфера обміну.
Реквізит типу «Рядок». Якщо реквізит є рядком символів, його введення
здійснюється простим набором необхідних символів з клавіатури. При цьому доступні
можливості редагування символьних рядків, надані операційною системою, наприклад,
робота з буфером обміну.
Реквізит типу «Булево». Введення значення реквізиту здійснюється за допомогою
елемента управління «Прапорець». Зміна стану здійснюються за допомогою клавіші
«Пробіл» при вибраному елементі або за допомогою мишки. Встановлений прапорець
відповідає логічному значенню «Істина», знятий «Хибність».
Реквізити типу «елемент довідника», «документ», «перелічення» та ін. Якщо тип
значення реквізиту форми не є одним з так званих «базових типів» (які розглянуті вище
«Число», «Рядок», «Дата» і «Булево»), то введення значення реквізиту здійснюється
шляхом вибору з якого–небудь списку і в полі введення такого реквізиту (або в поле
вибору) є присутньою кнопка вибору. При натисканні мишкою на цю кнопку (також
можна використовувати клавішу F4) на екран буде виданий список, з якого потрібно
вибрати необхідне значення.
Для введення значення, типом якого не є «Число», «Рядок» або «Булево»
(наприклад, довідник, план видів характеристик і ін.), існує спосіб введення, при якому в
поле введення здійснюється безпосереднє написання необхідного значення. Для
довідника, плану видів характеристик, плану видів розрахунків, плану рахунків
необхідно вводити код елемента або його найменування, для перерахування – його
представлення, для документа – номер документа.
Якщо введений текст однозначно визначає (текст не обов'язково введений
повністю) потрібний об'єкт, то програма виводить залишок реквізиту, що набирається,
знайденого об'єкта. Якщо в цей момент перейти на інший елемент управління або
натиснути клавішу Enter, то програма заносить у поле введення знайдене значення
(посилання).
Якщо набраному тексту не відповідає жоден об'єкт, то програма виводить
попередження «В елементі управління введені некоректні дані. Продовжити?». Якщо
вибрати «Ні», то користувач може продовжити введення в даному полі введення. Якщо
вибрати «Так», то управління переходить до наступного елементу управління. В цьому
випадку при збереженні форми значення реквізиту залишається невизначеним.
Вибір значень реквізитів
Необхідний рядок у довіднику можна вибрати, двічі клікнувши на ньому мишкою.
Крім вибору елемента довідника, доступні також всі функції роботи з довідником:
введення нового елемента, редагування, вилучення елемента, реорганізація груп
ієрархічного довідника тощо.

В деяких випадках вибір значення довідника може здійснюватися без відкриття
окремого вікна – у списку, який видається під реквізитом, що редагується.
В списку документів потрібний документ вибирається подвійним кліком мишкою
або натисканням клавіші Enter. Так само, як і при виборі з довідника, тут доступні всі
функції для роботи з документами.
Для вибору потрібного значення з перелічення досить вказати на це значення
мишкою або вибрати його клавішами управління курсором і натиснути клавішу Enter.
Відмовлення від обраного значення
Для очищення значення, яке вводиться шляхом вибору зі списку, необхідно
використовувати кнопку
, яка
розташована праворуч від поля реквізиту (якщо
вона передбачена при розробці даної форми), або клавішу Shift+F4.
Переміщення по елементах форми
Для переміщення по елементах управління діалогу форми можна використовувати
клавіші Tab і Shift+Tab або просто клікнути мишкою на відповідному елементі діалогу.
Також можна завершувати введення чергового реквізиту натисканням клавіші Enter, тоді
курсор буде автоматично переходити на наступний елемент діалогу. Послідовність
переходу визначається при розробці форми.
Якщо це обумовлено конфігурацією, форма може перевіряти коректність і повноту
введених даних. У випадку неправильного введення можуть з'являтися відповідні
повідомлення. Крім того, після завершення введення реквізиту системою можуть
виконуватися деякі автоматичні дії, наприклад, заповнення значень інших реквізитів
форми.
Вбудований календар
Система «1С: Підприємство» містить вбудований календар. Його можна викликати
в будь–якому режимі програми, вибравши пункт «Сервіс – Календар». Календар також
використовується при введенні даних в реквізити, що мають тип значення «Дата».
У вікні виводиться календар на поточний місяць. Його найменування і рік
виводиться у верхньому рядку. Нижче розташований рядок днів тижня. Червоною
рамкою виділяється поточна дата. При виборі покажчиком мишки іншої дати вона
виділяється рамкою сірого кольору, а вибрана дата виводиться в нижньому рядку вікна.
Перехід до попереднього
Клікнути кнопку <, розташовану ліворуч
місяця
від найменування місяця
Перехід до наступного
Клікнути кнопку >, розташовану праворуч
місяця
від найменування місяця.
Зміна року
Клікнути кнопку << (попередній рік)
або >> наступний рік).
Швидкий вибір поточної
Використовується контектстне меню, яке
дати, дати початку і кінця викликається кнопкою, що розташована у
місяця, початку і кінця
нижньому рядку праворуч від
року
найменування вибраної дати.
Якщо підвести покажчик мишки у рядок, що містить найменування місяця та року,
то при натиснутій лівій кнопці мишки (після натискання слід утримувати кнопку) на
екран виводиться список місяців для вибору. Переміщуючи покажчик мишки вверх або
вниз, можна прокручувати список до потрібного значення. Для вибору місяця відпустіть
кнопку мишки.

Календар можна перетягнути мишкою у будь–яке місце екрану, а також змінити
розмір вікна. При цьому у міру збільшення розміру вікна, в ньому розміщуються
додаткові календарі.
Правила роботи із списками
Форма може містити табличне поле (або декілька полів), яке призначено для
перегляду списку, що містить декілька колонок. Склад колонок визначається
призначенням конкретної форми, а рядки є власне даними, які переглядаються в списку і
можуть редагуватися (у деяких випадках).
При перегляді списку рядків табличного поля можна використовувати мишrу і
клавіатуру. Перехід між рядками й комірками таблиці, а також прокрутка рядків
здійснюється стандартним для MS Windows чином.
Напередвизначені елементи списків – це елементи, створені на етапі
конфігурування. Вилучення таких елементів, а часто і редагування, можливе лише в
режимі роботи «Конфігуратор». Візуально напередвизначені елементи відрізняються від
елементів, створених користувачами, виглядом піктограми (жовта крапка).
Робота із списками (довідниками, списками документів та ін.) може відбуватися у
двох режимах: режимі перегляду та редагування і режимі вибору елемента списку.
В режимі перегляду та редагування форма списка відкривається за допомогою
головного меню програми, натисканням кнопки панелі інструментів, натисканням
кнопки іншої форми або якими–небудь іншими діями.
В режимі вибору список відкривається тільки при введенні значення константи,
реквізита документа або реквізита іншого довідника натисканням кнопки або клавіші F4.
При цьому в конфігурації можуть бути визначені різні форми для вибору елементів та
груп.
Відмінності між двома цими режимами полягають в тому, що звичайно в режимі
вибору можна встановити курсор на потрібний елемент списка і по натисканню клавіші
Enter вибрати поточний елемент як значення реквізиту, який редагується. Для режиму
редагування по натисканню клавіші Enter поточний елемент списка звичайно стає
доступним для редагування.
Відбір та сортування списку
Настройка перегляду списку (елементів довідника, журнали та списки документів,
руху регістрів і т.д.) здійснюється в діалозі «Відбір та сортування», який викликається
вибором пункту «Дії» – «Встановити відбір та сортування списку».
У деяких списках передбачається можливість відбору даних, причому по одному
або кільком реквізитам. Це дозволяє проглядати тільки ті дані, які мають визначене
значення у реквізиті, обраному для відбору.
Відбір даних характеризується видом відбору, видом порівняння та значенням
відбору.
Вид порівняння вказує, як буде застосований відбір. Склад можливих видів
порівняння визначається типом даних.
Наприклад, для типу «Булево» припустимі види порівняння «Дорівнює» або «Не
дорівнює», а для типу «Дата» їх склад значно ширший. Можна відбирати дані, що
містять дати, більші від заданої, або перебувають в інтервалі дат, або входять у список чи
навпаки, не входять у список, і т.д.
Для відмови від відбору (показ повного списку) слід обрати пункт «Дія» –
«Відключити відбір».

Команда Вибір періода забезпечує можливість швидкого встановлення наступних
періодів:

Квартал – вибір даного варіанту дозволяє встановити в якості періоду квартал.
Конкретний квартал вибирається стрілками вверх и вниз.

Місяць – вибір даного варіанту дозволяє встановити в якості періоду місяць.
Конкретний місяць вибирається стрілками вверх и вниз.

День – вибір даного варіанту дозволяє встановити в якості періоду конкретну дату.

Інтервал З...По – вибір даного варіанту дозволяє встановити будь–який
нестандартний період безпосереднім вказанням дати початку і закінчення періоду.
Додаткові можливості:

З початку року – вибір даної опції для варіантів «квартал», «місяць» і «день»
встановлює період, який починається першою датою року, і закінчується останнім днем
вибраного кварталу, місяця чи вказаною датою.

З початку кварталу – вибір даної опції для варіантів «місяць» і «день» встановлює
період, який починається першою датою кварталу, і закінчується останнім днем
вибраного місяця чи вказаною датою.

З початку місяця – вибір даної опції для варіанту «день» встановлює період, який
починається першим днем місяця, і закінчується вказаною датою.
Налаштуваня перегляду списку виконується в діалозі «Настройка списку», який
викликається вибором пункту «Дії» – «Налаштування списку». Діалог містить дві
закладки: «Колонки» і «Інше».
На закладці «Колонки» виконується встановлення видимості колонок, а також
порядку колонок списку. (за допомогою кнопок «Перемістити вверх» і «Перемістити
вниз»).
Кнопка «Застосувати» дозволяє відразу переглянути результат вибраних
настройок.
Кнопка «Стандартна настройка» відміняє всі користувацькі настройки і
встановлює настройки по замовчуванню.
Кнопка «ОК» закриває діалог настройки списку і застосовує вибрані настройки.
Кнопка «Відмінити» закриває діалог настройки списку і відміняє вибрані
настройки (навіть якщо перед цим була натиснута кнопка «Застосувати»).
На закладці «Інше» відбувається настройка відновлення позиції списку при його
відкритті, вибір позиції у списку при відкритті, а також настройка автоматичного
оновлення списку.
Якщо прапорець «При відкритті відновлювати позицію» встановлено, то
активним рядком буде рядок, який був активним при закритті списку.
Вибір в реквізиті «При відкритті переходити» значення «На початок списку»
або «В кінець списку» означає, що при відкритті списку активним стає перший або
останній рядок списку, у залежності від вказаного в настройці умовах переходу.
Прапорець «При відкритті встановлювати ієрархічний перегляд» з`являється
на закладці у випадку, коли в списку відображаються ієрархічні дані (наприклад, форма
списку ієрархічного довідника). Система «1С:Підприємство» зберігає ознаку
відмінності цього прапорця від значення, що встановлене в при розробці форми.
Збереження ознаки відбувається індивідуально для кожної форми і користувача
інформаційної бази.

Пошук у списку
Для пошуку потрібної інформації в списку використовується швидкий пошук або
довільний пошук.
Для швидкого переходу до потрібного рядка списку можна використовувати
режим швидкого пошуку. Пошук у списку завжди виконується по тій колонці, по якій у
даний момент відсортований список, незалежно від поточної колонки.
Для виконання швидкого пошуку необхідно просто набирати на клавіатурі
потрібне значення.
Якщо тип реквізиту – символьний, то у випадку виявлення першого введеного
символу він відображається в рамці в нижній частині колонки, а курсор встановлюється
в ту комірку списку, перші символи значення якої співпадають з введеними. Останній
введений символ можна видалити з рядка пошуку, натиснувши клавішу Backspace.
Якщо тип реквізиту – числовий, то після набору шуканого значення натисніть
клавішу Enter. Якщо таке значення є, то курсор переходить на рядок, що вміщує дане
значення.
Пошук за датою в колонці ДАТА виконується наступним чином: встановити
курсор в колонку Дата, набрати на клавіатурі потрібну дату (ДДММРРРР) і натиснути
клавішу <Enter>.
Зауваження. Для ієрархічного списку з встановленим режимом ієрархічного
перегляду пошук здійснюється тільки по поточній групі. Для пошуку у всьому
довіднику необхідно відключити режим ієрархічного перегляду.
Довільний пошук призначений для пошуку в списку конкретного значення
одного з існуючих у системі типів даних.
Щоб почати пошук, потрібно вибрати пункт «Правка – Знайти». На екран буде
виданий діалог для установки параметрів пошуку. Форма діалогу залежить від типу
даних у колонці, для якої здійснюється пошук. Після виконання всіх необхідних
установок для виконання пошуку потрібно натиснути кнопку «Пошук».
Якщо значення, вказане в полі шаблона пошуку, знайдено в списку, курсор буде
встановлений в комірку зі знайденим значенням. Якщо значення не знайдене буде видане
відповідне повідомлення.
Якщо значень, вказаних як шаблон пошуку, в списку декілька, то курсор
встановлюється на перше, що зустрілося (відповідно до напрямку пошуку), значення.
Можна продовжити пошук з тими ж установками, вибравши пункт «Правка – Знайти
наступний» або «Правка – Знайти попередній».
Крім того, в панелі інструментів існує спеціальний елемент (поле вибору) для
введення рядка пошуку. Він дозволяє виконати пошук по рядку без виклику діалогу
пошуку. Для використання цього елемента необхідно ввести в нього потрібний рядок і
натиснути клавішу Enter або одну з кнопок пошуку панелі інструментів.
Створення нових елементів списків
Новий елемент (рядок) списку може бути створений одним із наступний способів:

Додати абсолютно новий (для введення виберіть пункт «Дії» – «Додати» форми
списку або натисніть клавишу Ins);

Шляхом копіювання вже існуючого елемента або групи (при цьому створюється
об’єкт того самого виду, що і об’єкт–зразок). Для цього помістіть курсор на рядок з
елементом або групою, які будуть використовуватись як зразок, і виберіть пункт «Дії –
Копіювати». Якщо для довідника включено режим «Редагувати у діалозі», на екран буде

видана форма для введення нового елементу, в якому всі реквізити будуть скопійовані з
реквізитів елемента–зразка.

Методом на підставі (при цьому створюється об’єкт іншого виду, ніж об’єкт–
підстави). Для введення об'єкта на підставі іншого об'єкта потрібно при роботі в списку
встановити курсор на об'єкт–підставу, вибрати пункт «Дії – На підставі» (або натиснути
відповідну кнопку командної панелі) і у випадаючому підменю вибрати вид об'єкта.
Після цього на екран буде видана форма для введення нового об'єкта вибраного виду, в
якому реквізити будуть заповнені інформацією, що скопійована з об'єкта–підстави.
Друк та збереження друкованих форм
Екранні форми не призначені для виводу на друк. В деяких формах (в основному в
формах документів) є кнопка «Друк». При натисканні на цю кнопку програма формує на
основі даних екранної форми згідно певного шаблону форму для друку. Створена форма
для друку відкривається в редакторі таблиць. Для збереження форми для друку у файл
використовується команда «Файл – Зберегти» (збереження в форматі mxl) або «Файл –
Зберегти копію», яка дозволяє вибирати формат файлу (наприклад, збереження в
форматі Excel). Вивід на принтер здійснюється стандартними командами («Файл» –
«Друк», «Файл» – «Попередній перегляд», «Файл» – «Параметри сторінки»).
Для виводу списків в табличний редактор (з наступним збереженням в форматі
Excel або друком) потрібно скористатись командою – «Дії» – «Вивести список».
Попередньо можна налаштувати вигляд списка командою «Дії» – «Налаштування
списку».
2.
Довідники (списки аналітичного обліку)
У «1С:Підприємство» довідники служать для зберігання умовно–сталої інформації,
яка використовується при заповненні документів. Також довідники звичайно
використовуються для організації аналітичного обліку.
Довідники можна заповнювати на початку роботи і в процесі ведення обліку.
Робота з довідниками може відбуватися у двох режимах: режим перегляду та
редагування і режим вибору елемента довідника.
3.
Документи
Документи забезпечують можливість в зручній формі ввести в систему інформацію
про здійснювані господарської операції. В більшості випадків документи є електронним
аналогом первинних документів.
Для систематизації (впорядкування) документів в системі використовуються
різноманітні списки. Частина із них називається журналами, решта – просто списками.
Відмінність журналів від просто списків: просто списки включають документи одного
виду, а в журналах відображаються документи декількох видів одного призначення.
Кількість журналів документів, з якими може працювати користувач, визначається
його набором прав та встанавлюється у Конфігураторі.
Журнали документів призначені лише для зручного відображення списків
документів – документ не пов'язаний «жорстко» з яким–небудь журналом. Набір
документів, відображених в тому або іншому журналі, повністю визначається
конфігурацією. Один і той же вид документа може відображатися у декількох журналах.
4.

Обробки

Обробки – певний набір алгоритмів дій. Деяким відповідають окремі елементи
інтерфейсу, деякі вбудовані в інші об'єкти і їх не видно в явному вигляді.
Обробки звичайно використовуються для виконання деяких службових функції.
5.
Звіти
Для одержання підсумкової, а також іншої зведеної або детальної інформації в
«1С:Підприємство» використовуються звіти.
6.
Плани рахунків
Відкрити об'єкти можна з меню «Підприємство»–»Плани рахунків» або з меню
«Операції»–»Плани рахунків».
Важливо! У системі «1С: Підприємство» може бути декілька планів рахунків та облік
за всіма планами рахунків можна вести одночасно.
План рахунків бухгалтерський. Відповідає чинному законодавству. Служить для
бухгалтерського обліку активів і зобов'язань.
План рахунків податковий. Служить для обліку активів і зобов'язань з метою
відображення господарських операцій в обліку по податку на прибуток згідно чинного
законодавства.
7.
План видів характеристик
Щоб «з'єднати» рахунок і аналітичний список (довідник) існують об'єкти Види
субконто. План видів характеристик дозволяє налаштовувати аналітичні розрізи
(види субконто, а не субрахунки), а також формувати контекстний для кожного
окремого підприємства список налаштувань користувачів. Цей об`єкт описує можливі
характеристики, у розрізі яких потрібно вести аналітичний облік, наприклад,
номенклатура, контрагенти, договори і т. д.
Нові види характеристик можна вводити у режимі «1С: Підприємство».
Користувачам доступний режим введення нових елементів і груп, їх редагування та
вилучення.
План видів характеристик може мати напередвизначені елементи. Вони
створюються при конфігуруванні. У режимі «1С: Підприємство» їх не можна вилучити,
але можна відредагувати.
8.
План видів розрахунку
Складні розрахунки звичайно складаються з декількох актів розрахунку, або
проміжних результатів, які мають самостійне значення і тому обов'язкові для зберігання.
Наприклад, зарплата співробітника включає наступні проміжні розрахунки:

розрахунок основних нарахувань (оклад, тариф);

розрахунок відхилень (відпустка, лікарняний);

розрахунок додаткових нарахувань (премії, доплати, дивіденди);

розрахунок податків та інших утримань (НДФЛ, ЄСВ, аліменти);

розрахунок підсумкової суми до видачі.
При розрахунку зарплати співробітників необхідно зберігати багато проміжних
результатів розрахунку, які використовуються для звітності у державні органи. Для цього
призначені види розрахунку, згруповані у плани видів розрахунку.

Кожний план видів розрахунку описує схему взаємодії записів регістра розрахунку
і дозволяє задати правила, за якими будуть виконуватися розрахунки записів, їх взаємне
розташування у часі та правила їх перерахунку.
Особливістю плану видів розрахунку є наявність напередвизначених видів
розрахунку, сформованих на етапі конфігурування. В режимі «1С:Підприємство»
користувач не може їх вилучити, але може відредагувати.
9.
Регістри бухгалтерії
Основне призначення регістрів системи «1С:Підприємство» полягає у зберіганні
інформації, яка формується документами.
Регістри бухгалтерії використовуються в системі «1С: Підприємство» для
відображення інформації про господарські операції у бухгалтерському обліку.
Основним поняттям бухгалтерського обліку є поняття господарська операція.
Операцією вважається яка завгодно господарська дія, здатна викликати зміну стану
засобів підприємства.
Для введення інформації про господарські операції у системі «1С: Підприємство»
використовуються документи. Облікові дані по операції автоматично формуються на
основі документа (об'єкта даних типу «Документ») та фіксуються у регістрах бухгалтерії.
В системі «1С: Підприємство» облік господарської операції завжди пов'язується з
документом, який її породив: якщо документ необхідно відредагувати, то при його
проведенні дані по операції будуть сформовані заново; при видалені документа будуть
видалені і дані господарської операції.
Кожна господарська операція складається у загальному випадку з довільного числа
проводок. В системі «1С: Підприємство» кожній бухгалтерській проводці відповідає
запис регістра бухгалтерії.
Перегляд проводок виконується у формі регістра бухгалтерії. Інформацію у списку
можна тільки проглянути. Для пошуку потрібної інформації використовуйте настройку
відбору та сортування списку.
10. Регістри відомостей
Основна задача регістра відомостей – зберігати істотну для прикладної задачі
інформацію, склад якої розгорнутий за визначеною комбінацією значень та при
необхідності розгорнутий у часі. Наприклад, якщо треба зберігати інформацію про ціни
конкурентів на товари, які продаються, то зібрана інформація про ціни розгортається по
товарах та конкурентах. А якщо треба відслідковувати динаміку зміни цін, і будемо
заносити їх періодично, то інформація, що зберігається, розгортається також і у часі.
Класифікація регістрів відомостей по способу ведення (відмінності в складі
панелей вікон):

ті, що заповнюються вручну (існує можливість введення нового запису);

ті, що заповнюються на основі документа–регістратора (записи створює документрегістатор, відсутня можливість вручну вводити новий запис).
В регістах відомостей, які заповнюються вручну, вилучення записів здійснюється
без контролю ссилочної цілісності (відмінність від довідників), тобто не помітка на
вилучення, а безпосереднє вилучення.

11. Регістри накопичення
В системі «1С: Підприємство» використовуються для накопичення інформації про
наявність та рух засобів – товарних, грошових та інших. Вся інформація про
господарські операції, яка вводиться з використанням документів або формується за
допомогою розрахунків, повинна бути накопичена у регістрах. Тоді цю інформацію
можна буде добути, проаналізувати та представити користувачеві у вигляді звітних
форм.
Для перегляду рухів треба відкрити форму списку регістра накопичення (команда
«Операції» – «Регістр накопичення»). Інформацію у списку можна тільки проглянути.
Записи в регістр здійснюють документи–реєстратори, ручний ввід даних неможливий.
Особливість регістрів накопичення – по них можна виводити звіти Список/Крос
таблиця і Залишки і обороти.
12. Регістр розрахунку
Це об'єкт конфігурації, який дозволяє організувати облік результатів обчислень, які
виконуються з деякою періодичністю, тісно пов'язаних один з одним за деякими
правилами і взаємно впливаючих один на одного в межах визначеного періоду.
Перелічені особливості регістра розрахунку дозволяють, наприклад, реалізувати
реєстрацію нарахувань на користь фізичних осіб (оплата праці, оплата лікарняних листів,
оплата днів відпустки і т. д.).
Перегляд інформації виконується у формі регістра. Інформацію в списку можна
тільки проглянути. Для пошуку порібної інформації використовуйте настройку відбору
та сортування списку.
Довідка (система вбудованої допомоги)
В довідці описуються загальні прийоми роботи (зі списками, текстовим та
табличним редакторами), а також до її складу входить опис роботи з конкретними
прикладними об'єктами (наприклад, як вводити дані в документ «Видаткова накладна»).
Довідка по поточному прикладному рішенню складається з трьох основних
компонент: змісту; індексу; довідкової інформації.
Зміст представляє структуру довідкової інформації у вигляді дерева і призначений
для швидкого переходу до потрібної теми довідки. Індекс містить список ключових слів
довідки і використовується для пошуку по довідковій інформації. Довідкова інформація
відображає власне сторінку з інформацією за вибраною темою.
При необхідності довідкову інформацію можна роздрукувати. Для друку та іншого
використання опису теми довідки виділіть потрібний текст (або використайте пункт
контекстного меню «Виділити все») і, використовуючи буфер обміну, перенесіть
скопійований текст у вікно текстового або табличного документа.
По кнопці «Поради» можна відкрити вікно з корисними порадами користувачам
по роботі в програмі. Вони допоможуть зареєструвати в програмі різні господарські
операції, створити новий документ, заповнити довідник або сформувати звіт. Поради, що
роз'ясняють як відобразити в програмі господарську операцію, можна відкрити
безпосередньо з документів при їхньому заповненні або зі списку документів.
Наприклад, з документа «Надходження товарів і послуг» можна відкрити пораду «Як
оприбуткувати товар від постачальника». У кожній пораді можна по гіперпосиланнях
переходити до більшь докладного опису окремих операцій, а також до інших корисних
порад.

РОБОТА З ДОВІДНИКАМИ. РУЧНІ ОПЕРАЦІЇ
РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ
Поняття довідника. Робота з довідниками
Довідники призначені для зберігання відомостей про безліч однотипних об'єктів, які багато разів
використовують при веденні аналітичного обліку і для заповнення документів. Зазвичай довідниками є списки
організацій, товарів, робітників та ін.
У «1С: Підприємство» довідники служать для зберігання умовно-сталої інформації, яка використовується
при заповненні документів. Також довідники звичайно використовуються для організації аналітичного обліку.
Довідники можна заповнювати на початку роботи і в процесі ведення обліку.
Робота з довідниками може відбуватися у двох режимах: режим перегляду та редагування і режим
вибору елемента довідника.
Для роботи Довідники вибираються з меню «Операції» – «Довідники». На екран буде виданий список
довідників, що існують у системі. Для роботи потрібно вибрати визначений довідник.
Елемент цього довідника має командну панель і додаткову панель інструментів.
Командна панель присутня у вікні елементів довідників завжди.
Додаткова панель інструментів присутня тільки в тому випадку, якщо вікно має табличну частину; за
допомогою кнопок додаткової панелі можна додавати, копіювати, змінювати, видаляти рядки в таблиці.
В програмі є можливість ведення обліку для декількох організацій, зв'язаних інтересами одного власника
чи групи власників (холдинг, компанія).
Найкраще скористатись пунктом «Підприємство» головного меню. Команда «Підприємство» –
«Організації» або «Операції» – «Довідники» – «Організації».
Форма заповнюється потрібною інформацією, а саме заповнюються реквізити:

Префікс – два символи, які додаватимуться на початку кожного номера документів даної організації
(згодом, не відкриваючи документ, по префіксу можна визначити яка з організацій сформувала даний документ);

Головна Організація – реквізит заповнюється тільки для філій, представництв та інших підрозділів, які
не являються самостійними юридичними особами, і включає посилання на головну організацію (попередньо
введену в базу);

Основний банківський рахунок – для підстановки по замовчуванню в інші форми.
Коди та інші реєстраційні дані можуть з часом змінюватись («періодичні» рекзізити), тому на вказаних
закладках присутній реквізит дата і ці дані фіксуються в регістрі відомостей «Коди організації» на певну дату.
Редагувати коди організації краще у формі регістра відомостей.
На закладці «Контактна інформація» початково відображаються всі види контактної інформації, вказані в
довіднику «Види контактної інформація « для об'єктів виду «Організація». Ці рядки видалити не можна.
Потрібно внести дані в поле «Представлення» для потрібних рядків, при цьому відкривається спеціальне
діалогове вікно, відмінне для кожного типу інформації (адреса, телефон та ін.). Можна внести додаткові рядки
про інші види контактної інформації. Введена інформація фіксується в регістрі відомостей « Контактна
інформація».
З форми довідника за допомогою кнопки «Перейти» можна перейти до іншої пов'язаної інформації – до
довідників («Банківські рахунки», «Підрозділи організацій» та ін.) та регістрів відомостей («Контактна
інформація» та ін.).
В довідниках можна створювати новий елемент (рядок, запис) наступними способами:
а) вибрати пункт «Дія» – «Додати»;
б) клацнути мишкою по піктограмі на командній панелі довідника;
в) натиснути клавішу Ins і заповнити новий рядок (запис).
Редагувати елемент. Для цього потрібно встановити курсор у клітинку довідника, значення якого потрібно
відредагувати, і натисніть кнопку на командній панелі довідника (або клавішу Enter або двічі клацніть на ній
мишею або ж натисніть клавішу F2 або виберіть пункт «Дія» – «Змінити»).
Знищувати елемент. Розрізняють два режими видалення: безпосереднє видалення і позначка на
видалення. Доступність режимів залежить від прав конкретного користувача (настроєних у режимі
«Конфигуратор»).
Для знищення елемента в довіднику потрібно виконати такі дії.
1) встановити позначку на видалення доданих раніше записів. Для цього потрібно встановити курсор у рядку,
значення якого потрібно видалити, і натиснути на клавішу Del, або виберати пункт «Дія» – «Встановити
позначку на вилучення» (або клацнути по піктограмі
). У результаті позначені елементи матимуть вигляд
;
2) відмінити позначку на видалення одного із записів, для цього потрібно помістити курсор на рядок з раніше
позначеним елементом і виберати пункт «Дія» – «Зняти позначку на вилучення» (або натиснути на клавішу
Del, або піктограму
);
3) видалити позначені об'єкти. Для остаточного видалення позначених об'єктів потрібно зайти у меню
«Операції» – «Знищення помічених об’єктів». З'явиться повідомлення «Продовжити виконання операції?»,

скористатись кнопкою «Так». Після чого з'явиться вікно «Пошук і знищення помічених об’єктів», у ньому
натисніть кнопку «Контроль». Система проконтролює, чи не використовувався даний об'єкт при заповненні
інших довідників або яких-небудь документів. Потім з'явиться вікно із списком об'єктів, можливих для видалення
(скористатись кнопкою «Знищити».
Якщо вікно «Пошук і знищення помічених об’єктів» не з'явилося, значить ваші права доступу
налаштовані таким чином, що ви не можете видаляти об'єкти, а тільки позначати їх на видалення. А остаточно
видаляти об'єкти має право інший користувач вашої інформаційної бази.
Важливо! Позначені на видалення об'єкти не можуть брати участь в обліку.
Довідник можна організувати в ієрархічну структуру тобто крім елементів довідника містяться групи
елементів. У ієрархічних довідниках використовуються такі позначення:

піктограмою позначені елементи довідника;

піктограмою позначені групи елементів.
Важливо! Ієрархічні довідники мають декілька додаткових кнопок на командній панелі:
а) кнопка «Ієрархічний перегляд» довідника:

якщо кнопка натиснута (тобто включений режим перегляду у вигляді ієрархічного списку), то елементи
довідника розподілені по групах, і, щоб розкрити/закрити групу (іншими словами – відкрити/закрити папку),
потрібно двічі клацнути на піктограмі.

якщо кнопка не натиснута (тобто вимкнений режим ієрархічного списку), то всі елементи довідника і
назви груп видаються «вперемішку». Такий режим зручний для пошуку деякого елемента, якщо не відомо, до
якої групи він входить.
б) кнопка «Перемістити елемент в другу групу». Перемістіть будь-який елемент з однієї групи в іншу, а потім –
назад. Для цього в таблиці підсвітіть елемент, який переміщуватимете, натисніть кнопку «Перемістити елемент
в другу групу» і в списку груп, що відкрився, виберіть групу, в яку треба перенести елемент;
в) кнопка «Створення нової групи». Створіть нову групу з найменуванням «Співробітники ... «, замість трьох
крапок вкажіть назву своєї організації.
Завдання 1. У довіднику Організації створити новий елемент – ТзОВ «ДресКод» та створити елемент
ТзОВ «ДресКод2». У довіднику «Контрагенти» створити нові елементи «Замовник 1» та «Замовник 2». У
новостворену групу «Замовники» перенести створені елементи.
Завдання 2. Після створення нових елементів знищити елементи ТзОВ «ДресКод2», «Замовник 1» та
«Замовник 2».
Налаштування списку користувачів. Авторизація доступу
Важливо! Технічний бік налаштування доступу необхідно доручити спеціалістам з адміністрування та
конфігурування. А технічне завдання повинні виробити спеціалісти керівної ланки на основі інвентаризації та
оптимізації робочих місць.
Порядок формування списку кристувачів:
1.
Завантажити програму в режимі «Конфігуратор».
2.
Вибрати пункт «Адміністрування» – «Користувачі».
3.
Вибрати пункт «Дії» – «Додати» і в формі елемента списка заповнити всі необхідні дані.
4.
Зберегти налаштування.
5.
Запустити програму в користувацькому режимі («1С:Підприємство»). Програма повідомить про
реєстрацію користувача.
6.
Визначити, до інформації яких фірм має доступ користувач. Вибір фірми не повинен бути дозволений
рядовому користувачеві.
Довідник Користувачі. Налаштування користувача
Частина сервісних констант винесена саме в цю форму. Крім того можна частково налаштувати права
доступу (якщо в користувача є право робити такі налаштування).








Схема початку ведення обліку в типовій конфігурації.
План рахунків
Налаштування (знайомство) плану рахунків;
Налаштування параметрів обліку за допомогою констант;
Ввід даних про організацію (заповнення довідника «Організації» і пов’язаних з ним довідників);
Заповнення інших довідників (необов‘язково, можна виконувати в процесі подальшої роботи);
Внесення початкових залишків;
Перевірка правильності внесення початкових залишків;



Ввід операцій до поточної дати.
План рахунків є головною складовою бухгалтерського обліку. В конфігурацію включений План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
Планом рахунків називається сукупність синтетичних рахунків, призначених для групування інформації
про господарську діяльність підприємства. Інформація, накопичувана на таких синтетичних рахунках, дозволяє
одержати повну картину стану засобів підприємства у грошовому виразі.
Система «1С: Підприємство» надає гнучкі можливості по веденню планів рахунків. Власне, шляхом
настройки плану рахунків і організується необхідна система обліку. Створення плану рахунків виконується в
«Конфігураторі».
План рахунків являє собою таблицю, кожен рядок якої відображає визначений рахунок, субрахунок
бухгалтерського обліку.
Якщо при конфігуруванні системи було призначено кілька планів рахунків, то у верхній частині таблиці
будуть присутні закладки з назвами планів рахунків. Таким чином, звернувшись до однієї з закладок, можна
вибрати той чи інший план рахунків. Назва поточного плану рахунків виводиться в заголовку таблиці, наприклад,
„Основний”.
У списку рахунків виводяться стовпчики, що відображають різні дані рахунка:
„Піктограма” – самий лівий стовпчик плану рахунків. Є службовою і віддображає стан рахунка (чи є він групою,
чи власне рахунком, заведений він у конфігурації в інформаційній базі, позначений рахунок на видалення чи ні).
„Код” – повний код рахунка, що включає всі коди вищестоящих рахунків.
„Найменування” – найменування рахунка (субрахунки) – рядок, що відображає призначення рахунка.
„Вал.” – ознака ведення валютного обліку, використовується, якщо в конфігурації установлене ведення
валютного обліку. Якщо по рахунку або субрахунку ведеться валютний облік, то в графі „Вал.” ставиться „+”.
„Кіл.” – ознака ведення кількісного обліку. Якщо по рахунку або субрахунку ведеться кількісний облік, то в графі
„Кіл.” ставиться „+”.
„Заб.” – ознака позабалансового рахунка. Якщо рахунок є поза балансовим, то в графі „Заб.” ставиться „+”.
Позабалансові рахунки не можуть листуватися з балансовими рахунками. З іншої сторони по позабалансових
рахунках не контролюється принцип подвійного запису.
„Акт.” – ознака активності рахунка. Дана ознака може мати значення: „А” – активний, „П” – пасивний, „АП” –
активно–пасивний.
Активність рахунка визначає відображення залишків по рахунку. Активний рахунок має завжди
дебетовий залишок. Якщо кредитовий оборот перевищить дебетовий, то дебетовий залишок буде негативним.
Пасивний рахунок має завжди кредитовий залишок. Якщо дебетовий оборот перевищить кредитовий, то
кредитовий залишок буде негативним. Активно–пасивний рахунок може мати будь–який залишок, тобто залишок
буде дебетовим чи кредитовим, але завжди позитивним. За замовчуванням рахунок вважається активно–
пасивним.
„Субконто1”, ... „Субконто3” – Види субконто рахунка. Кількість цих стовпчиків визначається у конфігурації
максимальною кількістю субконто рахунків. Значення стовпчиків визначають ведення аналітичного обліку по
даному рахунку по зазначених видах субконто. Наприклад, вказівка в колонку „Субконто1” виду субконто
„Матеріали” буде визначає ведення обліку по даному рахунку в розрізі матеріалів. Вид вікна плану рахунків
залежить від конфігурації і може мати різний склад стовпчиків і додаткових елементів.







Властивості плану рахунків

склад субрахунків;
ознака активних, пасивних, активно–пасивних рахунків (А, П, АП);
ознака позабалансових рахунків;
ознака кількісного обліку;
ознака валютного обліку;
налаштування аналітичного обліку (субконто);
Термін субконто введений для позначення об'єкта аналітики, види субконто об‘єднують однотипні
об‘єкти аналітики.
Плани рахунків в системі «1С: Підприємство» підтримують багаторівневу ієрархію «рахунок –
субрахунки». Кожний план рахунків може включати необмежене число рахунків першого рівня. До кожного
рахунку може бути відкрита також необмежена кількість субрахунків. У свою черегу, кожний субрахунок може
мати свої субрахунки – і так далі. Кількість рівнів субрахунків у системі «1С: Підприємство» необмежена.
Кожний рахунок або субрахунок може містити власний набір видів субконто. Вид субконто обирається з
плану видів характеристик. Склад характеристик містить напередвизначені характеристики. Також можна додати
нові, змінити найменування та тип існуючим.
Напередвизначені рахунки можна коригувати тільки в певній мірі. Налаштування виду (активності),
ознаки позабалансовості, валютного і кількісного обліку заблоковано. Налаштування напередвизначених

субконто також заблоковано, але можна додавати нові субконто. Код і підпорядкованість рахунку можна
коригувати, але при безвідповідальній зміні виправлення ситуації може вимагати значних ресурсів.
Слід відзначити, що в конфігурації відсутні настройки аналітичного обліку для рахунків, які не задіяні в
документах конфігурації. До таких рахунків, наприклад, відносяться рахунки власного капіталу (клас 4) та ін.
Настройки аналітичного обліку на цих рахунках можна виконати відповідно до потреб обліку до того, як будуть
вводитись операції по цих рахунках.
Важливо! Оскільки в користувацькому режимі є можливість коригування реквізитів Код, Підпорядкований
рахунку, Порядок і Заборонити використовувати в проводках, а також внесення додаткових субконто – це
потрібно врахувати при налаштуванні прав доступу і дозволити тільки відповідальним працівникам.
Перш, ніж вносити зміни в план рахунків, потрібно проаналізувати, чи використовує алгоритм роботи
регламентованих документів (напр., документ Закриття місяця) рахунки, які підлягають коригуванню. Якщо так,
то або відмовитись від змін, або запросити кваліфікованого спеціаліста.
План рахунків бухгалтерського обліку
Відкрити об'єкт можна з меню «Підприємство» – «Плани рахунків» або з меню «Операції» – «Плани
рахунків».
План рахунків податкового обліку
Цей план – всього лише технічне рішення проблеми ведення податкового обліку в системі.
В нормативній базі відсутні вимоги до ведення податкового плану рахунків і тим більше його складу,
тому структура податкового плану рахунків разроблена в конфігурації таким чином, щоб окремо враховувати ті
чи інші активи і зобов'язання, доходи і витрати, до яких в податковому обліку висуваються особливі вимоги. Так
в податковому плані рахунків окремо враховуються:

валові доходи;

валові витрати;

балансова вартість валюти;

запаси;

нематеріальні активи;

основні засоби та ін.
На відміну від бухгалтерського плану рахунків, податковий план рахунків є напередвизначеним, тому
внесення користувачем податкових рахунків і субрахунків, а також видів субконто не буде коректно оброблено
конфігурацією документи і податкова звітність можуть не працювати з новими рахунками. Допускається
добавлення нових рахунків для обліку тих операцій, для яких не передбачено спеціальних засобів обліку
(документів і т.д.). Відповідно операції по таких рахунках слід вводити вручну за допомогою документа
Операция (бухгалтерский и податковий облік). Дані з цих рахунків повинні бути перенесені в податкову
звітність також вручну.
Особливості плану рахунків податкового обліку
Рахунки мають буквенні коди, які приблизно відповідають їх назвам (російською мовою).
Всі рахунки податкового обліку є позабалансовими, тобто в податковому обліку допускаються проводки
без кореспондуючого рахунку;

Майже на всіх рахунках ведеться аналітичний облік по видах податкової діяльності, що забезпечує
виділення в податковій звітності сум по пільгових та звільнених від оподаткування видах діяльності.



Вибір варіантів ведення аналітичного обліку
Команда «Підприємство» - «Налаштування параметрів обліку» або «Операції» – «Константи».
Налаштування параметрів обліку (в основному, потенційних можливостей ведення аналітичного обліку)
здійснюється за допомогою констант.
Встановлений прапорець в реквізиті «Вести розрахунки по документах» означає потенційну можливість
вести аналітику за кожним документом, але пріоритет має відповідний реквізит в договорі з контрагентом. При
встановленні вказаного прапорця спеціальна обробка вносить зміни в план рахунків, додаючи третє субконто на
рахунках обліку розрахунків з контрагентами, іншим шляхом (вручну) це неможливо зробити.
Закладка «Аналітичний облік МВЗ»
Встановлені прапорці означають потенційну можливість вести аналітику по складах і партіях. Конкретний
метод обліку (по середньозважених цінах чи за методом FIFO) налаштовується для кожної фірми окремо. Однак,
якщо не включити можливість ведення обліку по партіях, то в карточці облікової політики фірми неможливо
задати метод FIFO. При встановленні вказаних прапорців спеціальна обробка вносить зміни в план рахунків,

додаючи додаткові субконто (партії і/або склади) на рахунках обліку ТМЦ, іншим шляхом (вручну) це
неможливо зробити.
Господарські операції. Ручний спосіб введення операцій
Бухгалтерські операції. які сформовані і документами і ручними операціями, відображаються в журналі
операцій (меню «Операції» – «Журнал операцій»). В нижній частині журналу операцій відображаються
проводки, які включені у виділену операцію. Суми бухгалтерського обліку відображаються завжди, а суми
податкового обліку можна показувати або приховувати з допомогою спеціальної піктограми. Крім того, проводки
доступні до перегляду через спеціальний журнал «Журнал проводок» (бухгалтерський облік).
Команда «Операції введені вручну» з меню «Операції» призначена для виконання наступних операцій:
введення кореспонденції рахунків; введення господарської операції з з використанням типової операції;
коректування регістрів; сторнування записів одного або декількох документів.
Найбільший інтерес представляє механізм типової операції, які вбудованний у форму ручної операції. З
його допомогою можна описати склад і принципи формування проводок у тих випадках, коли передбачених у
прикладному рішенні документів не вистарчає.
Важливо! У прикладному рішенні є можливість ручного коректування показників проводок. Активізувати поле
Ручне коректування (вибрати у Журналі операції потрібну операцію на панелі інструментів кнопку ДтКт –
відкривається сама операція і в ній активізувати поле ручне коректування – поля можна коректувати).
Початкові залишки вводяться станом на початок кварталу або року, але датою останнього дня
попереднього кварталу (щоб не попали в обороти поточного кварталу).
Залишки по кожному з рахунків вводяться в кореспонденції з допоміжним рахунком 00. Якщо на рахунку
передбачено вести аналітичний облік, залишки вводяться в розрізі окремих об‘єктів аналітики (субконто); якщо
ведеться кількісний облік – обов‘язково вказати кількість; якщо ведеться валютний облік – суму в валюті і
гривневе покриття. Крім того, по деяких окремих ділянках обліку необхідно також заповнити допоміжні регістри
обліку.
Для перевірки правильності вводу залишків потрібно сформувати оборотно–сальдову відомість за
період внесення залишків. Якщо вихідне сальдо на рах. 00 відсутнє, тобто обороти по дебету і кредиту рах. 00
співпадають, залишки введені правильно. Крім того, варто перевірити сальдо на всіх інших рахунках, щоб
остаточно впевнитись в правильності внесення початкових залишків.
Для коректної роботи програми необхідно також внести залишки по податковому обліку, причому,
оскільки податкові рахунки позабалансові,кореспонденція рахунків не застосовується.
Завдання 3. Відобразити відомості про залишки коштів на основному рахунку фірми у розмірі 500 тис.
грн.
Реалізація завдання: 1. Скористатись меню «Операції» – «Операції, введені вручну». 2. Скористатись
кнопкою «Додати» з панелі інструментів вікна «Операція» (бухгалтерський та податковий облік) Новий.
Заповнити усі поля верхньої частини вікна. 3. У табличній частині відповідного вікна скористатись кнопкою
«Додати» панелі інструментів табличної частини вікна і внести потрібну інформацію. 4. Так, як рахунок
активний, то згідно з визначеними правилами він вводиться у поле Рах. Дт, заодно заповнюється поле Субконто
Дт відповідною інформацією, а саме із довідника Банківські рахунки вибирається потрібний рахунок
(Основний гривневий). Друге субконто (пояснення до рахунку) можна опустити, так як руху коштів немає через
введення початкових залишків. Початкові залишки вводяться по активному рахунку, тому по пасивному у полі
Рахунок Кт із плану рахунків або вручну проставляються 00 і відповідно у полі Субконто Кт інформації не
буде. Заповнюються поля Сума, Зміст і № журналу визначеною інформацією (а саме 500 000, сальдо рах. 311,
СА). 5. Після введення інформації скористатись кнопкою Enter для збереження проводки.
Завдання 4. Відобразити залишки у розмірі 10 тис. дол. на валютному рахунку фірми. При введенні
відповідних проведень потрібно вносити рах. 312 (він активний), валюту (долар). валютну суму (10 тис. дол), рах.
Кт 00, суму, зміст і № журналу.
Завдання 5. Відобразити господарську операцію Оплата постачальнику за придбані товари (на суму
3000 тис. грн.) (рознести рахунки по рах. Дт та рах. Кт). Для відображення проводок скористатись механізмом
«Типові операції».
Реалізація завдання: 1. Скористатись меню «Операція» – «Операція, введена вручну»; 2. Заповнити поля
у верхній частині вікна. Активізувати поле «Типова операція» – у вікні Список типової операції вибрати
потрібну, або її створити – вставилася назва у поле Типова операція. 3. Скористатись кнопкою Сформувати
проводки. 4. Відкривається вікно Параметри тип. опр. Вибраної типової операції – заповнити усі поля – «ОК» –
«Записати» – «ОК».
Важливо! За допомогою механізму «Типова операція» можна сформувати проводки лише для одного
контрагента.

Для полегшення вводу залишків в програму «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для України» вбудовано
обробку «Введення початкових залишків». Порядок роботи з обробкою наступний.
Спочатку необхідно вказати дату введення початкових залишків. Якщо на вказану дату відсутні дані про
облікову політику організації, то ввести відповідний запис в регістр відомостей «Облікова політика
організацій».
Для того, щоб ввести початкові залишки, варто вибрати рахунок у списку рахунків, і натиснути кнопку
«Ввести залишки по рахунку» (або Іns на клавіатурі). У списку рахунків можна вибрати як конкретний
субрахунок, так і рахунок у цілому.
При натисканні на кнопку «Ввести залишки по рахунку» буде відкритий документ «Введення
початкових залишків».
Документом «Введення початкових залишків» здійснюється введення залишків у розрізі розділів обліку.
При відкритті документа система автоматично визначає по обраному рахунку, до якого розділу обліку він
відноситься. Кожному розділу обліку відповідає свій набір рахунків бухгалтерського обліку. При введенні
залишків по якому-небудь розділі обліку, у списку доступних рахунків може бути відсутнім субрахунок, по
якому потрібно ввести залишки (таке можливо якщо при введенні залишків був обраний рахунок-група). Це
означає, що зазначений субрахунок включений в інший розділ обліку. Подібний підхід обумовлений тим, що
окремі субрахунки можуть мати аналітику, відмінну від аналітики основного рахунку. У таких випадках
рекомендується в списку рахунків вибрати конкретний субрахунок і натиснути кнопку «Ввести залишки по
рахунку».
При натисканні на кнопку «Відкрити список документів» (F2), буде відкритий список документів, якими
були уведені залишки по обраному рахунку. Список документів відкривається із установленим відбором по
розділу обліку, тому що фактично введення залишків здійснюється в розрізі розділів обліку.
При введенні залишків інформація у формі введення залишків обновляється автоматично. Однак у деяких
випадках, якщо введення залишків здійснюється одночасно декількома користувачами, для оперативного
відновлення інформації варто скористатися кнопкою «Оновити».
Введення залишків по ПДВ здійснюється одночасно з введенням залишків по розділу «Взаєморозрахунки c
контрагентами»
Для внесення початкових залишків можна також скористатись стандартними документами:

Коригування боргу – документ має операцію «Ввід початкових залишків», призначену для внесення
залишків розрахунків з контрагентами (тобто, інформації про кредиторську і дебіторську заборгованість
організації перед контрагентами, а також інформації стосовно залишків по податковому обліку ПДВ.

Ввід початкових залишків по ОЗ – залишки по основних засобах;

Прийняття до обліку НМА – залишки по нематеріальних активах;

Ввід початкових залишків малоцінки в експлуатації – дані по МШП, малоцінних необоротних
активах, бібліотечних фондах, введених в експлуатацію;

Оприбуткування товарів – для внесення залишків ТМЦ на складах, причому як рахунок доходів
(закладка «Рахунки обліку») слід вказати рах.00;

Платіжний ордер, надходження коштів – для внесення залишків коштів на банківських рахунках
організації;

Прибутковий касовий ордер – для внесення залишків коштів в касах організації;

Введення початкових залишків по зарплаті використовують для заповнення початкових залишків
заборгованості перед робітниками по зарплаті, внесків в фонди соціального страхування, ПДФО та формування
проводок за цими сумами;

Операція (бухгалтерський і податковий облік) – ручні проводки для внесення всіх інших залишків.

Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто підключення інформаційної бази до програми двома
режимами, заповнення довідників даними, створення, переміщення та видалення
елементів з довідників, а також введення початкових залишків через створення нової
операції.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке інформаційна база?
2. Які режими існують для підключення бази до програми?

3. В якому режимі потрібно підключити інформаційну базу до програми, щоб
4.
5.
6.
7.

здійснити її налаштування?
Що таке константи?
Що таке Довідники? Які режими роботи з довідниками існують?
Які дії можна здійснювати в довідниках? Як здійснюється видалення елемента в
довіднику?
Яким чином вводяться початкові залишки?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О.М., ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №2
ТЕМА 2. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. РОБОТА З
ДОКУМЕНТАМИ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін
як
«Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір бізнеспроцесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси суб’єктів
підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія» та ін.
Мета лекції: ознайомитися з документами та навчитися їх заповнювати. Навчитися
формувати документи при автоматизації грошових коштів, а також при автоматизації
ТМЦ.
План лекції:
1.
Класифікація автоматизованих інформаційних технологій (АІТ).
2.
Режими автоматизованої обробки інформації.
1.
Загальні механізми товарних документів.
2.
Автоматизація обліку готівкових коштів.
3.
Оприбуткування одержаних ТМЦ.
4.
Повернення ТМЦ постачальнику
Опорні поняття: документ, готівкові кошти, товарно-матеріальні цінності, ПДВ, Тип
цін.
Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
1.
1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у
бухгалтерському
та
податковому
обліках:
[Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/.
2.
1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с.
3.
1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_
bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531.
4.
Автоматизація
бухгалтерського,
податкового
і
кадрового
обліку
в
1С:Підприємство.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting.
5.
Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с.
6.
Введення
в
експлуатацію
ОЗ.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
7.
Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский
учет
для
начинающих.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html.
8.
Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.

9.
Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 /
А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с.
10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с.
11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні
рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с.
12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и
управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина,
С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с.
13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О.
Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937.
14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А.
Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с.
15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для
України» / Л. Заячківська Л. – 65 с.
16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А.
Зубренкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1sbuhgalteriya-8-ili-1s-buhgalteriya-7-7.
17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та
аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. –
343 с.
18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–
Пресс», 2007. – 200 с.
19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В.
Кошик
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacij
a_obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022.
20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О.,
Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.
21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101
«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх
форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. :
Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.
22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б.
Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с.
23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б.
Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с.
24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniyeosnovnyye-kharakteristiki-ukr.html.
25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади
і типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html.
26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З.
Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229.
27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным
предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–
Петербург, 2006. – 704 с.
28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление
производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/.
29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч.
посібн. / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.
30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://pro1c.org.ua.
31. Украинский форум
1C
[Електронний ресурс].
– Режим
доступу:
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/.
32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка
зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm.
33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf.
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна
презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Класифікація автоматизованих інформаційних технологій (АІТ)
Створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем в управлінні
економікою тісно пов’язано з розвитком інформаційної технології, яка є основною
складовою частиною будь-якої автоматизованої інформаційної системи.
Ше поняття і переспективи розвитку інформаційної технології докладно
проаналізував академік Глушков. Він трактував її наступним чином:

Інформаційна технологія – людино-машинна технологія збирання, оброблення та
передавання інформації;

інформаційна технологія – поєднання процедур, що реалізують функції збирання,
накопичення, зберігання, оброблення і передачі даних із застосуванням технічних
засобів;

інформаційна технологія – це комплекс методів і процедур, за допомогою яких
реалізуються функції збору, передавання, обробки, зберігання та доведення до
користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням
обраного комплексу технічних засобів.
ІТ невід’ємно пов’язана з технічним і програмним середовищем, в якому її
реалізовано. Кожна ІТ закінчується створенням інформаційного продукту.
Автоматизована інформаційна технологія – це сукупність методів і засобів
збрирання, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, обробки та захисту інформації
на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, а також засобів
обчислювальної техніки та комунікацій, які використовуються при цьому.
Упорядковану послідовність взаємозв’язаних дій, які виконуються з моменту
виникнення інформації до отримання результатів, називають технологічним процесом.

Функціональна частина автоматизованих інформаційних систем пов’язана з
предметною областю і поняттям інформаційних технологій, бо технологія як деякий
процес завжди наявна у будь-якій предметній області.
У даний час автоматизовані інформаційні технологія можна класифікувати за
різними ознаками, зокрема:
1.
за способом реалізації в АІС;
2.
за ступенем охоплення задач управління;
3.
за класами реалізованих технологічних операцій;
4.
за типом користувацького інтерфейсу;
5.
за варіантами використання комп’ютерної мережі;
6.
за обслуговуваними предметними областями.
За способом реалізації в АІС розрізняють традиційні та нові АІТ. Традиційні АІТ
існували в умовах централізованої обробки даних (до масового використання
персональних комп’ютерів) і були орієнтовані головним чином на зменшення
працемісткості під час формування регулярної звітності. Нові АІТ здебільшого пов’язані
з інформаційним забезпеченням процесу управління в режимі реального часу і
орієнтовані на широке коло користувачів з використанням пакетів прикладних програм.
За ступенем охоплення задач управління АІТ поділяють на : АІТ електронного
оброблення даних (обробка даних під час розв’язування економічних задач), АІТ
автоматизації функцій управління, АІТ підтримки прийняття рішень, АІТ електронного
офісу, АІТ експертної підтримки.
АІТ електронного офісу передбачає наявність інтегрованих пакетів прикладних
програм, у тому числі спеціалізованих програм та інформаційних технологій, які
забезпечуют комплексну реалізацію задач предметної області.
АІТ експертної підтримки складають основу автоматизації праці спеціалістіваналітиків. Такі працівники використвують нагромаджений і збережений у системі
досвід оцінки ситуацій, тобто відомості, які складають базу знань у конкретній
предметній області, а також аналітичні методи і моделі для дослідження у певних
ринкових умовах ситуацій збуту продукції, послуг, фінансового становища фірми чи
фінансово-кредитної установи.
Отримані внаслідок обробки рекомендації дозволяють підготувати обгрунтовані
рішення для поведінки на фінансових і товариних ринках, виробити стратегію в області
менеджменту чи маркетингу.
За класами реалізованих технологічних операцій АІТ розглядають за типами
внесених у систему програмних комплексів і реалізованих ними функцій. До них
належать текстова обробка, електронні таблиці, автоматизовані банки даних, обробка
графічної та звукової інформації, мультимедіа.
За типом користувацького інтерфейсу розглядають АІТ з точки зору можливості
доступу користувача до інформаційних та обчислювальних ресурсів. Виділяють пакетні,
діалогові та мережні АІТ. Пакетна АІТ надає можливість користувачеві втручатися в
процес обробки інформації лише на початковій та завершальній стадіях. Діалогова АІТ
дозволяє здійснювати це в процесі самої обробки інформації.
За варіантами використання комп’ютерної мережі АІТ класифікують за типами
мережі, що використовується, зокрема: локальної, багаторівневої, глобальної. Всі вони
орієнтовані на технологічну взаємодію сукупності пристроїв передачі, обробки,
нагромадження і захисту даних.

За обслуговуваними предметними областями виділяють АІТ, які призначені для
обробки інформації та вироблення управлінських рішень у певній сфері економічної
діяльності (наприклад, промисловій, сільськогосподарській, статистичній, транспортній).
При класифікації АІТ за типом користувацького інтерфейсу можна виділити
системний і прикладний інтерфейси. Якщо прикладний інтерфейс пов’язаний з
реалізацією деяких функціональних інформацйних технологій, то системний – це набір
прийомів взаємодії з комп’ютером, який реалізується операційнию системою або її
надбудовою.
Режими автоматизованої обробки інформації
Режими роботи ЕОМ визначають залежно від можливостей доступу користувача
до машинних ресурсів й особливостей організації програмного та технічного
забезпечення. Розрізняють такі режими оброблення інформації в АІС: пакетний,
телеобробленя, інтерактивний (або діалоговий), реального часу, розподілу часу.
Пакетний режим: суть його полягає у послідовному виконанні наявної сукупності
програм обробки даних, оформлених у виді пакета завдань, під керівництвом деякої
операційної системи. За такого режиму користувач немає доступу до машинних ресурсів.
Його викристовують за централізованого оброблення внформації, в спеціальному
підрозділі – інформаційно-обчислювальний центр.
Режим пакетного оброблення інформації передбачає введення всієї необхідної
інформації (проаграм, даних) в обчислювальну систему до початку розв’язування задачі
й оброблення інформації згідно із заданим алгоритмом перетворення. Одначасно
відповідно до технологій оброблення інформації здійснюють контроль і корекцію даних,
формування вихідних файлів даних.
Основна мето пакетного режиму оброблення інформації – мінімізувати час
розв’єязання заданого потоку задач завдяки безперервному їх обробленню.
Всі задачі, розв’язуються в пакетному режимі мають такі властивості:

алгоримт розв’язування задачі повністю формалізований і процес її розв’язування
не вимагає втручання користувача;

наявний великий обсяг вхідних і вихідних даних, більшість яких зберігається на
магнітних носіях у вигляді пакету завдань;

розрахунок виконується для переважної більшості записів вхідних файлів;

задача розв’язується тривалий час через велику кількість даних і складність
розрахунків;

розв’язування задач здійснюється з певною періодичністю.
Режим телеоброблення інформації: його застосовують за необхідності
оперативної взаємодії користувача з ЕОМ у процесі оброблення інформації, що
надходить від віддалених абонентів. У цьому режимі користувач дістає безпосередній
доступ до машинних ресурсів.
Системи телеоброблення інформації працюють у двох режимах: реального часу
(такі системи називаються активними) і віддаленого пакетного оброблення. В
останньому випадку передбачають введення первинних даних з віддаленого термінала
користувача по каналах зв’язку в ЕОМ, розв’язання задачі на ЕОМ і видача результатів
на термінал користувача.
Інтерактивний (діалоговий) режим: за такого режиму користувач має
безпосередній доступ до машинних ресурсів, а обробка інформації ведеться у вигляді
діалогу. Користувач безпосередньо бере участь в реалізації процесу оброблення даних на
ЕОМ.

Для такої технології обробки даних забезпечується:
1.
безпосереднє поєднання людини і обчислювальної системи, використовуючи
передачу і прийняття повідомлень через локальний чи віддалений термінал;
2.
пошук потрібних користувачеві даних або програм;
3.
швидка обробка обчислювальною системою прийнятих повідомлень і передача
результатів обробки користувачеві;
4.
активна дія користувача на хід і порядок виконання технологічних операцій
обробки даних.
Центральним моментом цієї технології є організація діалогу користувача з
комп’ютером, в ході якого користувач інформується про стан розв’язуваної задачі і має
можливість активно впливати на хід обчислювального процесу.
Режим “діалог” передбачає багаторазове надходження запитів користувача в
систему. На кожний запит видається відповідь чи зустрічний запит. Щоб мова
спілкування між користувачем та комп’ютером була зрозумілою обом сторонам, вони
повинні мати спільний тезаурус (мова понять і відношень між ними). Чим ширший і
різноманітніший тезаурус, тим вищий рівень інтелекту спілкування, але разом з тим вищі
вимоги ставляться до програмного забезпечення і параметрів комп’ютера (розрядність,
швидкодія, обсяг пам’яті).
Режим реального часу: даний режим використовується в управлінні складними
економічними
об’єктами.
Даний
режим
використовують
для
управління
швидкоплинними процесами (наприклад, передачею та обробленням банківської
інформації в глобальних міжнародних мережах). Важливою характеристикою, яка
визначає область застосування режиму реального часу, є швидкість (час) реакції системи
управління на зміну стану керованого об’єкту. З тієї точки зору виділяють
автоматизовані системи управління з високим, середнім та низьким ступенями реакції.
До автоматизованих систем з високим рівнем реакції віносять такі, у яких час прийому,
обробки і доведення результуючої інформації до споживача складає секунди, а той
частки секунд. Для класу систем із середнім ступенем реакції цей час складає десятки
секунд або хвилин. В системах з низьким ступенем реакції час на обробку інформації
складає хвилини або години, а сам процес збирання інформації може тривати декілька
днів.
Режим поділу часу: в цьому реживі до машинних ресурсів одночасно можуть
звертатися кілька користувачів або програм, а оброблення інформації здійснюється так,
що в користувача створюється враження монопольного володіння машинними
ресурсами. Для реалізації такого режиму потрібне спеціальне ПЗ.
Загальні механізми товарних документів
Товарні документи це ті документи, які забезпечують відображення в ІБ
господарських операцій з товарно – матеріальними цінностями і мають у собі одну або
декілька табличних частин. Товарні документи обслуговують декілька видів
господарських операцій, що мінімізує кількість видів документів. Склад видів операцій
змінюється в залежності від виду документа. При заповненні документа потрібно
звертати увагу на поточний вид господарської операції, яка використовується в
документі. Інформацію про те можна отримати лише у заголовку документа. Для зміни
виду операції необхідно скористатись кнопкою «Операція», яка розташована вище і
лівіше інших елементів управління у формі товарного документа.
При виборі нового виду документа автоматично формується відповідна назва
документа і змінюється склад граф табличної частини документа. Вид операції можна

змінити у будь – який момент часу, навіть для проведеного документа – після його
успішного перепроведення всі відповідні дані будуть коректно змінені у ІБ.
Механізм «Ціни і валюти». Практично у всіх товарних документа існує
універсальний механізм «Ціни і валюти», який використовується для входу у
підсистему ціноутворення в товарних документах (кнопка «Ціни і валюти» з панелі
інструментів вікна документа).
У правій частині вікна «Ціни і валюти» відображаються на поточний момент часу
установлені значення параметрів. Склад, призначення і поведінка елементів управління в
цьому вікні залежить від виду документа.
Поле Тип цін. Значення реквізиту вибирається із довідника «Типи
номенклатури». При виборі контрагента і договору встановлюється тип ціни, який
визначений у договорі контрагента. Якщо потрібно змінити тип ціни потрібно
активізувати поле Перезаповнити ціни по типу цін – ОК.
Поле Валюта. Значення реквізиту вибирається із довідника «Валюти». Зміна
валюти обумовлює автоматичний перерахунок цін у табличний частині документа у
новій валюті (активізувати поле Перерахувати ціни по валюті).
Поле Курс взаєморозрахунків. В реквізиті зберігається курс взаєморозрахунків.
По замовчуванню встановлюється курс на дату документа. Взятий із регістра відомостей
«Курси валют». Значення цього курсу валюти можна змінювати вручну. Курс валюти
можна встановлювати на потрібну дату. Змінювати вручну курс валюти не
рекомендується.
Поле Враховувати ПДВ. Якщо поле не активізоване, то сума в документів
розраховується без обліку ПДВ. ПДВ в документі не враховується ані в електронній
формі, ані в друкованій формі.
Поле Сума включає ПДВ. Поле є активним тоді, коли активне полу Враховувати
ПДВ. Сума ПДВ розраховується автоматично на основі суми і ставки ПДВ, які вказані по
кожній позиції номенклатури в табличні частині документа. Якщо поле активне, то ПДВ
включене у вартість номенклатурної позиції. У полях Ціна і Сума відображаються числа
із включеним у них ПДВ (у іншому випадку число відображається без ПДВ).
Поле Перерахувати ПДВ з врахуванням округлення. Встановлює похибку до
декількох копійок у вартості позиції номенклатури.
У товарних документах обовязково має задаватися назва Організації і
заповнюватися поля Контрагент і Договір, а також у таких документах присутні
декілька незалежних одна від одної табличних часин, як розташовані на відповідних
закладках (Товари, Послуги, Тара, Обладнання і інші).
Таблична частина товарного документа заповнюється позиціями номенклатури із
довідника «Номенклатура». Для заповнення табличної частини використовується
механізм «Підбір» – «Підбір номенклатури в документ». Передбачені наступні режими
роботи механізму підбору номенклатурних позицій: По довіднику, Ціни номенклатури,
Залишки номенклатури, Залишки і ціни.
Кнопка «Змінити» забезпечує службову обробку, яка полягає у груповій зміні
реквізитів рядків відповідної табличної частини.
Важливо! При створенні нового елемента в довіднику «Номенклатура» при купівлі
товарів їх потрібно створювати у групі «Товари» (для групи «Товари» виставлені всі
налаштування і рахунки) і у табличні частині вказувати рахунок 281 – Схема реалізації
«Товари» – Статті доходів і збитків «Товари на складах».

У такому випадку буде відсутній конфлікт між рахунками у документах
оприбуткування та реалізації!
Автоматизація обліку готівкових коштів
Здійснюючи операцію оплати за готівку формується документ «Прихідний
касовий ордер». Документ відображає прихід грошей в касу за різними видами операцій
документа.
Документ ПКО формується командою «Прихідний касовий ордер» з меню
«Каса». В результаті здійснення такої операції відкривається вікно «Прихідні касові
ордера», в якому потрібно застосувати кнопку «Додати». Відкривається діалогове вікно
«Вибір виду операції документа» і вибрати потрібний вид операції – «ОК».
Вікривається документ в якому потрібно заповнити усі потрібні поля.
На закладці «Реквізити платежу» зазначити всю потрібну інформацію у
відповідні поля. Записати коментар операції і вибрати відповідальну особу (можна гол.
бухгалтера або касира).
Документ можна створювати як новий, так і на основі документів які відображають
продаж товарів («Реалізація товарів і послуг» – «На основі» – «ПКО»). Документ у
такому випадку має іншу форму – поля деякі вже заповнені інші якщо потрібно –
заповнити вручну.
Документ має друковану форму. Документ формує проведення.
Завдання 6. Відобразити господарську операцію Прихідним касовим ордером.
Постійному покупцю «Покупець» було продано товар на суму 10 тис. грн. Кошти
надійшли у касу фірми.
Реалізація завдання: Документ заповнюється наступним чином: задається рах.
обліку 301, сума за проданий товар, контрагент, ставка ПДВ, рахунки бухгалтерського
обліку, та статті в/р (в/д), податкове призначення – господарська діяльність. Документ
«Записати» – «ОК».
Важливо! Якщо для заповнення полів недостатньо інформації – її потрібно по ходу
створити.
Завдання 7. Відобразити відповідними документами списання коштів з підзвіту. З
каси Ваша фірми видали 5 тис. грн. на покупку товарів (тканина) підзвітній особі
Петренко В.С.
Документ створюється наступним чином: створюється «РКО» на видачу 5 тис. грн.
Петренко В.С. з каси на придбання товару (тканина). Петренко повинен відзвітувати
перед бухгалтерією за отримані кошти (авансовий звіт).
Реалізація завдання: 1. Створюється «РКО» (Меню «Каса» – «РКО» – кнопка
«Додати» – «Видача грошей підзвіту» – «ОК»). Виставляється рахунок і заповнюються
всі поля; 2. На його основі документ «Авансовий звіт» («РКО» – «На основі» –
«Авансовий звіт» (активізується поле податковий облік, закладка «Аванси»
заповнюється автоматично, закладка «Оплата» заповнюється користувачем вручну); 3.
Документ «Записати» – «ОК».
Оприбуткування одержаних ТМЦ
Відображення господарських операцій закупки ТМЦ визначається: джерелом
надходження – безпосередньо від постачальника або через підзвітну особу;
документооборотом, який прийнятий на підприємстві; наявністю додаткових витрат на

придбання ТМЦ. Які повинні бути включені у вартість ТМЦ, в тому числі митних витрат
по імпортних операціях.
Схему документообороту для відображення операцій купівлі ТМЦ і зв’язаних з
нею інших операцій можна представити наступним чином:
Контрагенти (договір з постачальником) – Рахунок на оплату постачальнику (На
основі Договора) – «Надходження товарів і послуг» (На основі «Рахунка на оплату
постачальнику») – «Повернення товарів постачальнику» (На основі «Надходження
товарів і послуг») – «Надходження додаткових витрат» (На основі «Надходження
товарів і послуг») – ВМД по імпорту (На основі «Надходження товарів і послуг»).
Якщо на отримання ТМЦ співробітнику підприємства потрібно виписати
довіреність, то така операція реєструється з допомогою документа «Довіреність» (На
основі «Рахунка на оплату постачальнику»). Довіреність призначена тільки для
формування друкованої форми.
Відображення операцій по закупівлі матеріальних цінностей у постачальника
відбувається документом «Надходження товарів і послуг». Документ може бути
введений на основі «Рахунка оплати постачальнику» або новий. Для відображення
операцій покупки ТМЦ обовязковим є: «Вид операції документа» – покупка, комісія;
«Вид договору» – з постачальником.
Валюта операції визначається валютою договору з контрагентом. Перелік
куплених ТМЦ відображається на закладці «Товари» завдяки кнопці «Підбір». Послуги
відображаються на закладці «Послуги» і вибираються з довідника «Номенклатура» –
група «Послуги».
Завдання 8. Відобразити відповідними документами господарську операцію. Ваша
фірма здійснює закупівлю товару Кондиціонер Тайв у розмірі 100 шт. по ціні 3000 грн.
(без ПДВ). Товар купується із ставкою ПДВ 20% і оприбутковується на склад Основний.
Ваша фірма працює з постачальником «Комфорт» по договору. Контрагенту було
виписано Рахунок. На перевезення товару фірма має додаткові витрати у розмірі 1000
грн. Товар перевозить фірма «Перевізник – Комфорт». З перевізником Ваша фірма
співпрацює по договору.
Реалізація завдання: 1. Створити контрагента «Комфорт»; 2. Договір з
контрагентом (заповнюються поля контрагент, назва, вид договору, тип ціни, вид
діяльності, коментар). Документ «Договір» запускається з меню «Операції» –
«Довідники» – «Договори контрагентів»; 3. Документ «Рахунок на оплату
постачальнику» з меню «Покупка» – «Покупка, комісія» – «ОК» (заповнюються усі
потрібні поля і таблична частина через кнопку «Підбір» або кнопку «Додати» панелі
інструментів. Товар у довіднику «Номенклатура» зазначається Без ПДВ, а в документі
у табличній частині %ПДВ вибрати 20%); 4. Документ «Надходження товарів і
послуг» (на основі «Рахунка на оплату постачальнику»); 5. Документ «Платіжне
доручення вихідне» (на основі документа «Надходження товарів і послуг») –
заповнити усі потрібні поля; 6. «Виписка банку» для проведення «Платіжного
доручення вихідного»; 7. «Договір» з перевізником; 8. Документ «Надходження
додаткових витрат» (на основі документа «Надходження товарів і послуг») –
заповнюються всі потрібні поля – спосіб розподілення по сумі, ставка ПДВ, рахунок 281.
Документи «Записати» – «ОК».
Якщо закупка ТМЦ здійснюється через підзвітну особу, то потрібно створити
документ «Надходження товарів і послуг» а пізніше документ «Авансовий звіт».

Повернення ТМЦ постачальнику
Куплені у постачальника товари можуть бути йому повернені. Операція
повернення куплений товарів відображається документом «Повернення товарів
постачальнику». Документ має бути створений з видом операції «покупка, комісія» і в
рамках договору виду «З постачальником».
Документ зручно створювати на основі документа «Надходження товарів і
послуг». Коректно заповнюються усі поля документа і потрібно лише дозаповнити поле
кількість і перелік ТМЦ.
Відображаються відповідними документами товарно – грошові відносини
(документ «Платіжне доручення вхідне»).
Завдання 9. Серед куплених товарів Кондиціонер Тайв 2 шт. було бракованих.
Ваша фірма їх повертає постачальнику і за браковані товари гроші надходять на рахунок
фірми.
Важливо! У Документі «Повернення товарів постачальнику» на закладці Рахунки
обліку доходів/витрат задати рахунок доходів 631 витрат 3711.
На основі документу «Повернення товарів постачальнику» створюється
документ «Платіжне доручення вхідне». Дозаповнюються усі потрібні поля. Документ
проводиться через обробку «Банківська виписка».
Всі документи спочатку записуються а пізніше закриваються кнопкою «ОК» з
подальшим формуванням проводок.
Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто формування документі щодо автоматизації обліку грошових коштів,
а також автоматизації придбання ТМЦ.
Питання для самоконтролю:
1.
В які довідники заноситься інформації стосовно касових операцій;
2.
Яким чином здійснюється автоматизація обліку готівкових коштів?
3.
Які документи формуються при автоматизації обліку готівкових коштів?
4.
Що таке оприбуткування ТМЦ?
5.
Які документи оформляються при купівлі ТМЦ?
6.
Що таке Тп цін і для чого цей механізм використовується?
7.
Яким чином відбувається повернення ТМЦ, які були придбані за готівку і по
безготівковому рахунку?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О.М.,ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №3
ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АІС. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ
ПОСЛУГ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРОДАЖУ ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін
як
«Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір бізнеспроцесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси суб’єктів
підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія» та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій автоматизації
обліку послуг та автоматизації операцій продажу ТМЦ.
План лекції:
1.
Основні відомості про інформаційне забезпечення АІС.
2.
Поняття інформаційної база та форми її організації.
3.
Класифікація та кодування інформації.
3.1.
Методи класифікації економічної інформації.
3.2.
Кодування економічної інформаці.
3.
3.
Штрихове кодування.
4.
Реалізація ТМЦ.
5.
Повернення товарів покупцями.
6.
Автоматизація обліку послуг.
Опорні поняття: послуги,
номенклатура, договір.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Основні відомості про інформаційне забезпечення АІС
Інформаційне забезпечення являє собою сукупність проектних рішень за обсягами,
розташуванням, формами організації інформації, яка циркулює в автоматизованій ІС.
Інформаційне забезпечення є найважливішим елементом АІС, оскільки воно
забезпечує розв'язування задач управління і наповнює їх конкретним змістом. Для
функціональних підсистем АІС воно є сукупністю інформаційних ресурсів.
Інформаційне забезпечення АІС призначене для відображення інформації, яка
характеризує стан керованого об'єкту і є основою для прийняття управлінських рішень. В
теорії автоматизованих систем обробки економічної інформації інформаційне
забезпечення поділяють на:

сукупність показників та потоків інформації;

довідникові дані;

системи класифікації та кодування економічної інформації;

уніфіковану систему документації;

сукупність інформаційних масивів (файлів), які зберігаються на машинних носіях;

обслуговуючий персонал, який забезпечує надійність збереження та якість обробки
даних.

Загальну структуру інформаційного забезпечення подано на рис.1.
Інформаційне забезпечення

Методичні та інструктивні
документи

Позамашинна

Інформаційна база

Систама класифікації та
кодування

Внутрімашинна

Рис. 1. Структура інформаційного забезпечення АІС
Створення інформаційного забезпечення здійснюється у тісному зв'язку з
технологією автоматизованої обробки інформації та відповідним програмним
забезпеченням.
Поняття інформаційної бази та форми її організації
Підґрунтям функціональної діяльності будь-якого економічного об'єкта є
інформація під якою в загальному розумінні вважають систему повідомлень (сигналів),
що зменшують невизначеність у відповідних областях людської діяльності.
У складі інформаційного забезпечення виділяється позамашннне та
внутрішньомашинне інформаційне забезпечення. Дані позамашинною сфери мають бути
перенесені на машинний носій, де вони утворять машинну інформаційну базу (ІБ).
Основу комп'ютерної ІС становить інформаційна база (ІБ), що являє собою
сукупність упорядкованої інформації, використовуваної при функціонуванні ІС.
Інформаційна база має на меті забезпечити взаємообмін інформацією між структурними
одиницями комп'ютерної ІС, а також інформаційними системами різних рівнів
управління.
Інформаційна база умовно поділяється на позамашинну і на внутрішньомашинну.
До позамашинної бази відносять ту частину інформаційної бази, яка обробляється
людиною без застосування засобів комп’ютерної техніки.
Позамашинна ІБ – це сукупність усіх документованих даних (відомостей).
Основним носієм інформації тут виступає документ. За ознакою інформації, що
міститься, і своїм призначенням (подальшим використанням) документи поділяють на
первинні (вхідні) та похідні (вихідні). Вхідні документи містять первинну інформацію.
Вони поділяються на нормативно-довідкові та оперативні. Перші (нормативно-довідкові)
належать до категорії умовно-сталої інформації і містять різні регламентуючі норми та
нормативи, характеристики різних об'єктів, ціни, тарифи, які тривалий час
використовуються в розрахунках без зміни. Склад нормативно-довідкових документів
визначається характером проблемної сфери й особливістю системи управління об’єктом
(облікові прибутково-витратні документи на товари і матеріали, накпадні, платіжні
документи та ін).
Похідні (вихідні) документи формуються в процесі автоматизованого оброблення і
видаються як результат. Вони формуються на основі інформації оперативних файлів і

файлів нормативно-довідкової інформації, містять інформацію, необхідну для прийняття
управлінських рішень на різних рівнях управління об'єктом.
Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому
залежить від способу організації її інформаційної бази (ІБ).
Склад і зміст ІБ визначаються, з одного боку, вимогами системи і самою суттю
управління, а з іншого – вимогами автоматизованої обробки даних на ЕОМ.
При розробці інформаційної бази слід керуватися такими принципами:

використання єдиної методики ідентифікації об'єктів і подій;

застосування типової схеми обміну даними між системою і людьми, зокрема
формування масивів, внесення до них змін і видачу даних;

застосування єдиної схеми зберігання даних;

забезпечення можливості поетапного і безперервного нарощування ємності
інформаційної бази;

використання програмного апарату, який забезпечує ефективну роботу з даними;

забезпечення інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами.
Під час розробки ІБ слід ураховувати низку вимог, що ставляться з боку системи
управління.
Основні з них такі: повнота, своєчасність і регулярність надходження й обробки
інформації, а також достовірність і точність останньої.
Під повнотою інформації розуміють те, що розміри ІБ мають бути мінімальними,
але достатніми для прийняття управлінських рішень. Оскільки надмірна інформація не
сприяє ефективному її використанню і утруднює процес управління.
Порушення термінів надходження й обробки інформації робить її непотрібною для
управління, а отже, вона має бути вірогідною (достовірною) і точно відповідати
об'єктивним показникам об'єкта управління.
Внутрішньомашинна база – це та частина інформаційної бази, яка
використовується в АІС і фіксується на машинних носіях. Основним її завданням є
адекватне відображення об'єкта управління в пам'яті ЕОМ і забезпечення інформаційних
потреб для задач управління, що розв'язуються в АІС.
Найважливіші вимоги висуваються до інформаційної бази з боку машинної
обробки інформації, а саме: однозначну та формалізоване описання об'єктів і актів
виробничо-господарської діяльності; застосування ефективних методів роботи з
інформацією; вилучення дублюючих потоків інформації; уніфікація, спрощення й
усунення надмірної документації; забезпечення ефективної форми обміну інформацією
між людиною та ЕОМ.
Внутрішньомашинна інформаційна база складається з інформаційних файлів, які
можуть бути організовані у вигляді окремих незалежних між собою, локальних
інформаційних файлів чи у вигляді бази даних, якими керує система управління базами
даних (СУБД).
Отже, внутрішньомашинна ІБ є сукупністю взаємозв'язаних масивів інформації і
становить інформаційний фонд (ІФ).
Основний принцип організації ІФ – гнучкість його побудови. Суть принципу
гнучкості полягає у виконанні двох умов:

організація ІФ має забезпечувати можливість постійного нарощування і
розширення без докорінної перебудови його структури;

необхідно мати програмні засоби організації ІФ, що дають змогу підтримувати
будь-яку необхідну кількість інформаційних файлів.

Єдиний інформаційний фонд АІС є сукупністю взаємозв'язаних файлів, перша
частина яких утворюється на основі інформації первинних документів з позамашинної
ІБ, друга формується в процесі розв'язування задач правління, а третя передається по
каналах зв'язку із зовнішніх АІС.
У сучасних ІС для організації інформаційного забезпечення використовується
концепція бази даних (БД).
Сутність організації інформаційного забезпечення (ІЗ) полягає в тому, що
інформаційні файли проектуються окремо для кожної конкретної задачі чи комплексу
задач. Такі системи називають іноді файловими. Файлові системи мають низку недоліків.
Головними з них є такі:
1. Надлишковість даних. Файлові системи характеризуються, значною надлишковістю,
оскільки нерідко для розв'язування різних задач управління використовуються одні і ті
самі дані. Дублювання даних у різних файлах зумовлює неекономне використання
пам'яті на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях і призводять до того, що інформація
одного й того самого об'єкта управління розподіляється між багатьма файлами.
2. Неузгодженість даних. Сутність цього недоліку полягає в тому, що, як уже
зазначалось, при файловій організації ІЗ одна й та сама інформація може розміщуватися
у різних файлах. При цьому технологічно складно простежити за внесенням змін
одночасно в усі файли. Через це може виникнути неузгодженість даних, коли одне й те
саме поле в різних файлах може мати різні значення.
3. Залежність структур даних і прикладних програм. При файловій організації логічна та
фізична структура повнністю залежить від прикладної програми. З огляду на те постає
проблема модифікації структури файлу. А саме для того, щоб виконати певні дії які не
передбачені прикладною програмою, потрібно модифікувати саму прикладну програму а
це є трудомісткий процес.
Класифікація та кодування інформації
Успіх створення єдиної інформаційної бази істотно визначається уніфікацією та
стандартизацією її складових.
Для зменшення затрат на обробку інформації, потрібно її попередньо стиснути
(подати в більш компактній формі, закодувати). Кодування прискорює запис даних на
машинні носії, передачу інформації по каналах зв’язку і дозволяє здійснити
стандартизацію всієї системи документації.
Класифікація і кодування – це дві невіддільні частини одного процесу – перекладу
різноманітної економічної інформації з природної мови на формалізовану мову ЕОМ. У
процесі згаданого перекладу вони виконують різні функції. Об’єктами класифікації та
кодування є економічні показники.
Класифікація – поділ множини об'єктів на частини за їх подібністю або
відмінністю згідно з прийнятими методами.
У процесі класифікації використовують такі поняття:
Система класифікації – сукупність методів і правил класифікації та їхній результат.
Об'єкт класифікації – елемент класифікованої множини.
Ознака класифікації – властивість або характеристика об'єкта, за якою виконується
класифікація.
Класифікаційне угрупування – частина об'єктів, яка виділена під час класифікації.
Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угрупувань: клас, підклас, група,
підгрупа, вид, підвид, тип.0
Засобом вираження результатів класифікації є кодування.

Кодування – це процес присвоєння умовних позначень різноманітним об’єктам.
Сукупність правил, котрі визначають систему знаків і порядок їх використання для
позначення об’єктів, називають системою кодування.
Код – знак або сукупність знаків, узятих для позначення об'єкта у вигляді знаку або
системи знаків (букв, цифр або їх сполучення). Кількість знаків в кодовому позначенні
визначає довжину коду.
Алфавіт (абетка) коду – система знаків, узятих для створення коду.
Розряд код – позиція знака в коді.
Контрольне число – розрахункове число, яке використовується для перевірки
вірогідності запису коду.
Розв’язок проблеми інформаційної взаємодії АІС базується на застосуванні
загальнодержавних і галузевих класифікаторів техніко-економічної інформації.
Класифікатор – офіційний документ, що являє собою систематизований перелік
назв і кодів класифікаціних угрупувань або об'єктів класифікації.
Із загальнодержавних класифікаторів найбільший інтерес представляє
загальнодержавний класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції (ЗКП).
ЗКП складається із двої блоків – ідентифікації і назви, як класифікаційних ознак, так і
конкретної продукції. Загальна формула структури повного кодового позначення
продукції за ЗКП можна подати наступним чином (рис.2).

Рис. 2. Структурна формула коду за ЗКП
Позначення:
Х – класифікаційна ознака з цифровим алфавітом коду;
В – класифікаційна ознака з буквенним кодом;
0 – порядковий код з цифоровим алфавітом;
„+” – знак відображення ієрархічного зв’язку.
Ідентифікаційний блок побудований з використанням шестирівневої ієрархічної
системи класифікації, послідовної і паралельної системи кодування десятьма цифровими
десятковими знаками, а також ідентифікації об’єктів в межах класифікаційних групувань
і включає класифікаційну та ідентифікаційну частини.
Класифікаційна частина складається з вищих класифікаційних угрупувань (ВКГ).

Класифікатори техніко-економічної інформації можуть створюватися системним
або локальним способом. За системного способу інформація класифікується з
урахуванням вимог різних рівнів управління (підприємство, міністерство, відомство), за
за локального у межах одного підприємства, організації або установи.
Класифікатори, розроблені за системним способом, містять повну інформацію, яка
використовується на різних рівнях управлінням.
Недолік системного способу розробки класифікаторі полягає в тому, що він робить
структуру класифікатора дуже громіздкою, а код багатозначним. (Наприклад, код
промислової продукції в загальнодержавному класифікаторі містить 11 знаків).
Класифікатори, розроблені за локальним способом, містять інформацію, достатню
для діяльності лише одного об'єкта управління (підприємства, установи). Їх позитивна
властивість полягає в тому, що вони компактні, негроміздкі, коди мають невелику
довжину.
Методи класифікації економічної інформації
Система класифікації визначається і характеризується використаним методам
класифікації, ознаками класифікації (покладеними в основу виділення класифікаційних
угрупувань), їх послідовністю і кількістю рівнів (ступенів) класифікації, а також
кількістю угрупувань (ємністю).
Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних
угрупувань і їх зв'язки між собою.
Розрізняють два основні методи класифікації:
1) ієрархічний;
2) фасетний.
Ієрархічний метод класифікації характеризується тим, що початкова множина
об'єктів техніко-економічної інформації послідовно поділяється на угрупування (класи)
першою рівня поділу, далі – на угрупування наступного рівня і так далі.
Сукупність угрупувань утворює при цьому ієрархічну деревоподібну структуру,
яку часто зображають у вигляді розгалуженого (гіллястого) графа; вузлами цього графа є
угрупування, як це показано на рисунку 3.

Рис. 3. Схема угрупувань ієрархічного методу класифікації
На цьому рисунку початкова множина С поділяється на першому рівні (ступені) на
m угрупувань першого рівня (C11,C12,…C1m). Потім кожне угрупування поділяється на
угрупування наступного рівня і так далі. Так, угрупування С 1 поділяється на n
угрупувань другого рівня (С11, С12, ..., С1n), а угрупуваня С11 на k угрупувань третього

рівня (С111,С112, ...С11k). Кількість рівнів класифікації визнає глибину класифікації і
глибина класифікації у кожній гілці ієрархічної структури може бути різною.
Ієрархічний метод класифікації характеризується кількістю рівнів (ступенів)
класифікації, глибиною, ємністю і гнучкістю. Кількість рівнів визначає глибину
класифікації.
Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угрупувань
залежить ємність. Як правило, найбільшу кількість послідовних угрупувань на які може
поділятися попереднє угрупування на кожному рівні класифікації, беруть сталою або для
всієї класифікації, або для даного рівня.
Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу
складається з коду розділу та однозначного коду підрозділу. Код класу складається з
коду підрозділу та однозначного коду класу. Код підкласу складається з коду класу та
однозначного коду підкласу. Частина підкласів поділяється на групи. Код групи
складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.
Застосування ієрархічного методу класифікації пояснюється його доброю
пристосованістю до ручної обробки, звичністю, великою інформованістю кодів, які
мають змістовне навантаження.
Проте цей метод класифікації має ряд недоліків, які іноді ускладнюють, його
використання. Це, передусім, жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і
їхньою послідовністю. Через це зміна хоча б однієї ознаки призводить до перерозподілу
класифікаційних угрупувань.
Недоліки ієрархічного методу класифікації компенсуються фасетним методом, за
яким початкова множина об'єктів може незалежно поділятися на класифікаційні
угрупування щоразу з використанням однієї з обраних ознак.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список
значень найменованої ознаки класифікації. Наприклад, ознака "колір" містить такий
список значень: червоний, білий, чорний, блакитний, зелений; ознака "професія" містить
такий список значень: апаратника, автослюсар, ... токар і інше. Отже, система
класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять
значення ознак класифікації. Кількість фасетних формул визначається можливим
поєднанням ознак. Для кожної фасетної формули може бути утворена ієрархічна
класифікацаія, в якій на кожному рівні поділу використовується одна ознака, що
відповідіє окремій фасеті, а послідовність ознак, визначається фасетною формулою.
Розглянемо, як гіпотетичний приклад фасетну класифікацію одягу в разі
використання трьох ознак (фасетів): вид тканини, сезонність, призначення (таб. 1).
Таблиця 1
ФАСЕТИ
1
2
3
Назва ознаки
Вид тканиин
Сезонність
Призначення одягу
Значення ознаки

Вовна
Бавовна
Трикотаж

Зимова Літня
Демісезонна
Літня

Чоловічий
Жіночий
Дитячий

Шовк
При застосуванні фасетного методу класифікації слід додержувати таких основних
правил:

ознаки, які використовуються в різних фасетах, не повинні повторюватися
(принцип взаємного виключення фасетів);


із усіляких ознак, які характеризують множину об'єктів класифікації, відбираються
і фіксуються лише істотні, які забезпечують розв'язування конкретних економічних
задач.
Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу. Він найбільш
підходить для ефективного функціонування комп'ютерних інформаційних системі.
Кодування економічної інформації
Кодування призначене для формалізованого опису назв різноманітних аспектів
даних, які використовуються в управлінні економікою, найчастіше у вигляді цифрових
кодів. Таке подання найприйнятніше для підвищення ефективності автоматизованої
обробки економічної інформації.
Під кодуванням загалом розуміють процес позначення первинної множини об'єктів
або повідомлень набором символів заданого алфавіту на основі сукупності певних
правил. Залежно від використаних символів розрізняють цифрові, буквено-цифрові та
буквені коди. Кількість символів у алфавіті називають основою коду. Залежно від основи
коду вони бувають двійкові, десяткові, шістнадцяткові і т.ін. Залежно від використаних
правил кодування коди можуть бути змінної чи постійної довжини.
Системою кодування називають сукупність методів і правил позначення об'єктів
заданої множини. Система кодування характеризується ємністю – кількістю кодів, що
різняться між собою, тобто комбінацій, використаним алфавітом коду і правилами
утворення коду.
Код характеризується довжиною, тобто кількістю використаних розрядів,
структурою, яка відбиває зміст окремих розрядів або груп розрядів коду.
Найпростішим і найпоширенішим методом кодування об'єктів первинної множини
є порядковий метод. При використанні цього меюду кожний об'єкт класифікованої
множини кодується за допомогою поточного номера. Порядковий метод застосовується
при кодуванні одноознакових сталих та малозначних номенклатур, наприклад, категорії
персоналу, статті витрат, види платежів до бюджету тощо. Порядковий метод кодування
дуже простий для ідентифікації. Але суттєвим недоліком даного методу є відсутність у
коді будь-якої інформації про об'єкт і відносна складність автоматичної обробки
інформації при підбитті підсумків за групами об'єктів.
Притаманні порядковому методу кодування недоліки деякою мірою усунуті в
серійно- порядковому методі кодування.
Метод характеризується тим, що первинна множина поділяється на кілька частин
(згідно з деякою ознакою) і для кодування об'єктів кожної частини призначається серія
номерів (кодів). Об'єкти кодуються порядковим номером у межах відведених для ннх
серій.
Цей метод кодування використовується для об'єктів, які мають дві ознаки. Можна
припустити, що при такому кодуванні використовується змінний алфавіт коду.
При кодуванні сукупності властивостей об'єктів, тобто при створенні
інформаційного блока, рекомендують застосовувати два основних методи створення
коду: послідовного кодування на основі використання ієрархічної класифікації і
паралельного кодування на основі фасетної класифікації.
При використанні фасетної класифікації (паралельне кодування) кожне
угруповання системи класифікації відповідає деякій сукупності значень властивостей
об'єктів. При цьому кожне угруповання першого рівня поділу відповідає одному
значенню, другого – значенню двох властивостей і т.ін.

При використанні послідовного кодуванні (ієрархічна класифікація) логічно
будується код (кодова комбінація), який має велику інформативність. Але код при цьому
дуже громіздкий і складної структури. Через негнучкість послідовного методу кодування
його доцільно використовувати лише в тих випадках, коли техніко-економічна
інформація змінюється у незначних розмірах або зовсім не змінюється протягом
тривалого часу використання класифікаторів. Метод широко застосовується при
розробці загальнодержавних класифікаторів продукції, галузей і т. ін.
Якщо для позначення кожної окремої ознаки незалежно використовується один або
кілька розрядів коду, то такий метод кодування сукупності властивостей називають
паралельним, а інакше – незалежним, або фасетним.
Структура коду сукупності властивостей при паралельному методі відповідає
фасетній формулі. На рис. 3 подано код класифікаційного угруповання, яке об'єднує
об'єкти, що характеризуються чотирма властивостями.
Як видно з рис. 4, значення кожної властивості кодується незалежно, а
послідовність властивостей визначається конкретною фасетною формулою (1-2-3-4), код
040109502.

Рис. 4. Паралельний метод кодування
Паралельний метод кодування дає багатоаспектну класифікацію. Вона добре
пристосована для машинної обробки і розв'язання різних економічних задач. Блокова
побудова коду за фасетами спрощує його стандартизацію. До недоліків цього методу
кодування належить менша порівняно з послідовним методом інформативність і ємність,
що пояснюється неповним використанням останньої.
Штрихове кодування
Штрихове кодування є одним із типів автоматичної ідентифікації, який
використовує метод оптичного зчитування інформації (сканери), і базується на принципі
двійкової системи числення, тобто інформація запам'ятовується як послідовність 0 і 1.
Широким лініям і широким проміжкам присвоюється значення 1, а вузьким – 0. Отже,
штрихове кодування – це спосіб побудови коду з допомогою послідовного розташування
широких і вузьких, темних і світлих смуг.
Кожному виду товару присвоюється номер, який складається з 13 цифр. Перші дві
цифри визначають державу, де вироблений товар; наступні 5 цифр – фірму
(підприємство) – виробника; ще 5 цифр визначають назву товару та його окремі
споживчі властивості; остання цифра коду контрольна і використовується для перевірки
правильності зчитування коду сканером.

Контрольне число розраховується за модулем 11 і розрахунок можна подати у
вигляді формули
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де d i – розряд коду та wi – вага розряду.
Приклад. Потрібно визначити контрольне число коду 290304.
di
2
9
0
3
0
wi
1
2
3
4
5
В цьому випадку ваги цифр коду будуть такими:
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(залишок 1)
11
11
КЧ=56-11*5=1. Контрольне число для даного коду буде 1. Код запишеться наступним
чином 2903041.
Якщо при розрахунку КЧ одержують залишок, рівний 10, то для забезпечення
однорозрядного КЧ необхідно зробити його повторний розрахунок, застосовуючи іншу
послідовність ваг. Якщо при повторному розрахунку КЧ залишок ві ділення виявляється
рівним 10, то контрольне число приймається 0.
Приклад. Розглянемо штриховий код 482 0000 57010 7 розчинної кави „Галка”,
виділемо і проінтегруємо його компоненти:
482 – Україна; 0000 – без ідентифікації виробника; 57010 – 100% Натуральна
розчинна кава, енергетична цінність 250-300 ккал (ГОСТ 29148-91); остання цифра коду
7 контрольне число, яке розраховується наступним чином:
1. 8+0+0+5+0+0=13.
2. 13*3=39.
3. 4+2+0+0+7+1=14.
4. 39+14=53.
5. 60-53=7.
Виділяють такі види штрихових кодів:
UPC – універсальний товарний код, який розроблений у США і застосовується в країнах
Америки;
ЕАN – товарний код, який створений в Європі на базі UPC. Він відповідає назві
Європейської асоціації товарної нумерації, яка на нинішній час отримала статус
Міжнародної організаці;
UCC/EAN – єдиний стандартизований штриховий код, який створений спільними
зусиллями організацій США.
У відповідності з видами виділяють такі штрихові коди: UPC-12, EAN-13, EAN-14,
EAN-8.
Штриховий код UPC-12 маг дванадцять розрядів. Його структура така: перша
цифра коду – знак системи нумерації (3), наступних п'ять цифр – номер виробника
(00025), ще п'ять цифр – код продукту (00234) і остання цифра (9) – контрольна.
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Рис. 4. Штриховий код UPC-12
Штриховий код EAN-13 має тринадцять розрядів. Його структура така: перших три
цифри коду здебільшого визначають країну, в якій виробляють товар; наступних чотири
цифри – код підприємства-виробника: потім п'ять цифр – код продукту; остання цифра –
контрольна. Прикладом цього коду є рис. 5

4600023100129
Рис. 5. Штриховий код EAN-1
Штриховий код EAN-8 має вісім розрядів і використовується для кодування
малогабаритних упаковок. Його структура така: перших три цифри коду визначають
країну, в якій виробляють товар; наступних чотири цифри – код продукту, остання цифра
– контрольна. Приклад цього коду наведений на рис. 6.

46020246
Рис. 6. Штриховий код EAN-8
Штриховий код EAN-14 має чотирнадцять розрядів і прямокутний контур (рис. 7).
Його структура за послідовністю та значеннями цифр така ж, як і коду EAN-13. Крім
того, він містить ще один додатковий розряд, який розташовується в коді першцм і
відображає специфіку упаковки цифрами від 1 до 8, нариклад:

14500523100126
Рис. 7. Штриховий код EAN-14
Реалізація ТМЦ

Для правильного відображення операцій продажу одним із основних моментів є
контроль наявності ТМЦ на залишках у потрібній кількості. Для правильного розрахунку
собівартості товарів, що продаються, важливі наступні фактори:

Правильна хронологічна послідовність документів – документи оприбуткування
ТМЦ повинні бути по часі створені швидше, ніж документи продажу. Якщо порушується
хронологія формування документів, то потрібно внести зміни до документів і їх
перепровести.

Єдине значення облікових параметрів в операціях надходження та продажу
товарів, тобто неможна продати чи списати товари зі складу на який не було
оприбуткування.
Схема продажу ТМЦ може бути представлена наступним чином:
Контрагенти (договір з покупцем) – «Рахунок на оплату покупцю» (На основі
«Договору») – «Реалізація товарів і послуг» (На основі «Рахунка на оплату
покупцю») – «Повернення товарів покупцю» (На основі «Реалізація товарів і
послуг»).
Відображення операцій реалізації визначається видом торгівлі. Операції реалізації
контрагентам по оптовій схемі відображаються документом «Реалізація товарів і
послуг». Вид операції документа повинен бути «Продаж, комісія», перелік товарів, що
продаються відображаються на закладці «Товари». Документ потрібно оформляти в
рамках договору виду «З покупцем».
При заповнені переліку номенклатури з допомогою механізму «Підбір» є
можливість бачити залишки ТМЦ на будь-яку потрібну дату. Потрібно вибрати у полі
«Підбір» табличної частини вікна «Підбір номенклатури в документ» позицію
«Залишки номенклатури» – у середньому вікні групу «Товари» – у нижньому вікні
результат.
Для формування проводок по документу крім рахунків обліку ТМЦ і
взаєморозрахунків з контрагентом потрібні спеціальні рахунки відображення операцій
реалізації.
Товарно–грошові відносини відображаються документами «Платіжне доручення
вхідне» і «Банківська виписка».
Завдання 10. Покупцю «Добро» Вашою фірмою було продано 20 кондиціонерів
Тайв по ціні 3500 грн. з ПДВ. З контрагентом «Добро» Ваша фірма співпрацює по
договору. Між фірмами ведуться товарно–грошові відносини.
Реалізація завдання. 1. Створити контрагента «Добро»; 2. Договір з контрагентом
(заповнюються поля контрагент, назва, вид договору, тип ціни, вид діяльності,
коментар). Документ «Договір» запускається з меню «Операції» – «Довідники» –
«Договір» контрагентів; 3. Документ «Рахунок на оплату покупцю» з меню «Продаж»
(заповнюються усі потрібні поля і таблична частина через кнопку «Підбір» або кнопку
«Додати» панелі інструментів. Товар у довіднику «Номенклатура» Без ПДВ, а в
документі у табличній частині %ПДВ поставити 20%); 4. Документ «Реалізація товарів
і послуг» (На основі Рахунка). На закладці «Товари», використовуючи механізм
«Підбір» з довідника «Номенклатура» вставити товар, що продається (кондиціонер
Тайв). У табличній частині вказати рахунок 281, заповнити поле Схема реалізації –
Товари та поле Статті доходів та витрат – Товари на оптових складах; 5. Документ
«Платіжне доручення вхідне» (На основі документа «Реалізація товарів і послуг») –
заповнити усі потрібні поля; 6. «Виписка банку» для проведення «Платіжного
доручення вхідного». 7. Для відображення прибутку формується «Податкова

накладна» на основі документа «Реалізація товарів і послуг». 8. Документи
«Записати» – «ОК».
Результатом проведення документа «Реалізація товарів і послуг» повинні
сформуватись проводки: Дт902 Кт281; Дт361 Кт702; Дт702 Кт6432.
Важливо! Для документів «Рахунок на оплату покупцю» та «Реалізація товарів і
послуг» встановити «Тип ціни» використовуючи механізм «Ціни та валюта».
Повернення товарів покупцями
Відображення операцій повернення покупцем раніше проданих ТМЦ відбувається
з допомогою документа «Повернення товарів від покупця».
Документ може бути створений введенням на основі документа реалізації або
довільним чином. У другому випадку є можливість заповнити документ по кількох
документах реалізацію.
При оформленні повернення, як правило, виникає задача визначення собівартості
поверненого товару або продукції. Цю задачу можна вирішити двома способами:
1.
Вручну – облікова сума задається вручну в реквізиті Собівартість та Собівартість
ПО.
2.
Автоматично – в шапці документа в полі «Документ відвантаження» заповнюється
посилання на документ продажу. В цьому випадку документ поставки буде визначений
автоматично.
В документі повернення передбачено ручне управління сумою сторнуючих
податкових доходів на той випадок, якщо реалізація здійснювалась по авансу до 01.04.11
року. Активізувати поле на закладці «Додатково».
Завдання 11. Контрагент повертає бракований товар Вам на фірму (в кількості 5
шт.), а Ваша фірма у свою чергу повертає за бракований товар гроші.
Реалізація завдання. 1. Документ має бути створений з видом операції «Продаж,
комісія» і в рамках договору виду «З покупцем»; 2. Документ зручно створювати на
основі документа «Реалізація товарів і послуг». Коректно заповнюються усі поля
документа і потрібно лише дозаповнити поле кількість і перелік ТМЦ; 3.
Відображаються відповідними документами товарно–грошові відносини (документ
«Платіжне доручення вихідне»); 4. Для проведення документи сформувати «Виписку
банку».
Автоматизація обліку послуг
Відображення операцій послуг здійснюється за допомогою документа
«Надходження товарів і послуг». Елемент послуга створюється в довіднику
Номенклатура. У вікні, що відкрилося заповнити усі потрібні поля, і активізувати поле
«Послуга».
У товарному документі послуги вносяться на закладці «Послуги» з рахунком
затрат 231.
При продажу послуг Вашою фірмою іншим контрагентам формується документ
«Реалізація товарів і послуг» на закладці «Послуги». Також формується документ
«Акт про надання виробничих послуг» (заповнюються усі поля, рахунок 231, Схема
реалізації – Послуги).
Відображаються відповідними документами і грошові відносини.

Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто поняття послуги, формування документів щодо автоматизації
операцій обліку послуг та автоматизації операцій продажу ТМЦ.
Питання для самоконтролю:
1.
В який довідник вноситься елемент Послуга?
2.
Які формуються документи при купівля послуги?
3.
Які формуються документи пр. продажу послуги?
4.
Які формуються документи при продажу ТМЦ?
5.
Як здійснюється повернення проданого товару?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О.М.,ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №4
ТЕМА 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ. АВТОМАТИЗАЦІЯ
ОБЛІКУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін
як
«Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір бізнеспроцесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси суб’єктів
підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія» та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій автоматизації
складського обліку та автоматизації обліку в роздрібній торгівлі.
План лекції:
1.
Складські операції.
2.
Інвентаризація ТМЦ.
Оприбуткування надлишків ТМЦ. Списання нестач ТМЦ
3.
Переміщення ТМЦ.
4.
Облік товарів в роздрібній торгівлі.
5.
Надходження в роздріб.
6.
Реалізація в роздріб.
7.
Операції з роздрібною виручкою
8.
Повернення товарів від покупця.
Опорні поняття: складський облік, роздріб, інвентаризація, списання, переміщення,
виручка, повернення товарів.
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна
презентація.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Складські операції
Для більшості підприємств велике значення мають не тільки взаєморозрахунків з
зовнішніми контрагентами, але й детальний облік ТМЦ на складах, а також повний
контроль запасів на підприємстві.
Існує цілий ряд типових господарських операцій внутрішнього складського обліку
товарів.
До них можна віднести: оприбуткування запасів, що поступили із різник джерел,
які не звязані з купівлею:

матеріали, отримані в результаті ліквідації основних засобів;

запаси, отримані в якості відшкодування по претензіях;

взнос запасами у статутний фонд;

інвентаризація місць зберігання ТМЦ;

оприбуткування надлишків; списання нестачі;

переміщення ТМЦ між складами та магазинами підприємства;

передача ТМЦ в підрозділ підприємства для використання на власні господарські
потреби, в тому числі на виробничу діяльність.
Відображення операцій інвентаризації матеріальних цінностей на складі будьякого виду (склади оптові, роздрібні, неавтоматизовані торгові точки) відбувається з
допомогою документа «Інвентаризація товарів на складі».
Сам документ зміну залишків не видає, навіть якщо знайдені відхилення. По
результатах інвентаризації можна відкорегувати складські залишки.

Ця операція виконується іншими документами, які можуть створитися «введенням
на основі» акта інвентаризації.
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Рис. 4. Складські операції
Весь документооборот представлений схемою (рис. 4), з допомогою якої
відображаються складські операції в типовому рішенні.
Інвентаризація ТМЦ
Дані в інвентаризаційну відомість можна автоматично заповнити інформацією про
залишки позицій номенклатури на вибраному в шапці документа складі з допомогою
кнопки «Заповнити» – «Заповнити по залишках по складах».
Якщо по ТМЦ ведеться партійний облік і на залишках є один вид ТМЦ, но по
різних цінах, такі дані виводяться одним рядком. Дані про залишки позицій
номенклатури відображаються в графі Облікова кількість і не редагуються. В графу
Кількість заносяться реальні залишки на складах, отримані в результаті проведеної
інвентаризації. В графі Відхилення фіксується відхилення між реальними залишками,
які зафіксовані в результаті проведення інвентаризації, і залишком по даних обліку.
Якщо потрібно провести вибіркову інвентаризацію по окремих номенклатурних
позиціях, то потрібно застосовувати наступну методику заповнення документів:

Перелік потрібної номенклатури заповнити кнопкою «Підбір» або довільним
чином.

Заповнити облікові дані для них по команді «Заповнити» – «Перезаповнити» –
«Облікові кількості і суми».

При необхідності виправити графу Кількість у відповідності з фактичними
залишками.
На закладці «Додатково» заповнюються поля членів комісії та голови комісії.
Документом формуються друковані форми двох видів:

«Акт інвентаризації товарів на складі»;

«Інвентаризаційний опис».
Оприбуткування надлишків ТМЦ
Якщо за результатами інвентаризації були виявлені надлишки матеріальних
цінностей, то для зарахування їх на баланс потрібно використати документ

«Оприбуткування товарів» (вид операції «Товари, продукція»), який можна вводити
на основі документа «Інвентаризація товарів на складі».
При цьому вартість товару вказується вручну або копіюється із документа
інвентаризація, а документ формує нову партію.
Завдання 12. На складі в процесі інвентаризації було виявлено надлишок
кондиціонерів у розмірі 5 шт. Відобразити господарську операцію відповідним
документом. Надлишки оприбуткувати на основі документу «Інвентаризація товарів
на складі» документом «Оприбуткування товарів».
Реалізація завдання: 1. Меню «Склад» – «Інвентаризація товарів на складі». 2.
Задається склад на якому відбувається інвентаризація і заповнюється таблична частина
документа. Можна її заповнити за допомогою механізму «Підбір».
Важливо! Документ «Інвентаризація товарів на складі» повинен бути створений
пізніше по часу і по даті за документ «Надходження товарів і послуг».
Списання нестач ТМЦ
Якщо по результатах інвентаризації ТМЦ виявлено недостачу або пошкодження, то
списання з балансу цих ТМЦ відбувається документом «Списання товарів», який
можна вводити на основі інвентаризації.
Собівартість списаних ТМЦ розраховується автоматично у відповідності з
обліковим методом оцінки запасів. При необхідності можна вручну вибрати партію для
списання і / або задати фіксовану вартість списання.
Переміщення ТМЦ
При наявності у підприємства декількох місць зберігання матеріальних цінностей
виникає необхідність відображення переміщення ТМЦ між ними. Така операція
відображається документом «Переміщення товарів» з видом операції «Товари,
продукція».
В якості складу «Відправник» вказується склад, з якого відбувається
відвантаження товару, а в якості складу «Отримувач» вказується той склад, на який
поступає товар.
Крім того, цим документом можна здійснити зміну деяких облікових параметрів.
Можна перекинути вартість і кількість матеріальних цінностей з рахунка (реквізит
«Рахунок обліку відправлення») на інший рахунок обліку (реквізит «Рахунок обліку
отримувача») в бухгалтерському обліку. При цьому матеріальна цінність не повинна
змінювати своєї суті. Тобто, запаси перекидаються на інший рахунок обліку запасів, а
обладнання переміщується в рамках 15 рахунка.
При наявності у підприємства точок роздрібної торгівлі цим же документом можна
переміщувати товари в роздріб і назад.
Завдання 13. Зі складу Основний на Додатковий склад було переміщено 10 шт.
кондиціонерів.
Реалізація завдання: 1. Меню «Склад» – «Переміщення товарів» – «Добавити»
– «Вибір виду операції документа» – «Товари, продукція» – «ОК». 2. Заповнити всі
потрібні поля та табличну частину документа, використовуючи механізм «Підбір». 3.
При створенні Додаткового складу задати тип ціни («Основна ціна закупівлі»).
Використання ТМЦ в господарській діяльності
В процесі господарської діяльності підприємства відбувається використання
матеріальних цінностей на виробничу діяльність. Відображення використаних ТМЦ в

складі поточних витрат, виробничих витрат, витрат на брак або витрат майбутніх
періодів відбувається документом «Вимога–Накладна».
В документі можна відобразити такі види витрат:
На рахунок 23 – виробничі;
На рахунок 91 – загальновиробничі;
На рахунок 92 – адміністративні;
На рахунок 93 – видатки на збут;
На рахунок 94 – інші операційні.
Документом можна відобразити списання ТМЦ на ТЗР (транспортно – заготівельні
видатки) (рахунок 200 або 208). Документ не призначений для роботи зі складом виду
«Неавтоматизована Торгова Точка».
Власні матеріали вказуюються на закладці «Матеріали», а матеріали, що
передаються в переробку, вказуються на закладці «Матеріали замовника». Решта
реквізитів заповнюються так само, як і в документі «Списання товарів».
Переоцінка облікової вартості ТМЦ
Регламентна переоцінка запасів у відповідності з статей 9 БУ до чистої вартості
реалізації на дату балансу виконується регламентним документом «Закриття місяця» з
меню «Операції» – «Регламентні операції», якщо в документі встановлений прапорець
дії, що має виконатись – «Переоцінка вартості запасів».
Облік товарів в роздрібній торгівлі
Торгівля в роздріб відрізняється від інших видів торгівлі тим, що:

на товари і продукцію, які передані для продажу, як правило, завчасно встановлені
ціни реалізації. Їх зміна допустима, але інтерпритуються такі зміни як регламентні
операції переоцінки;

продаж здійснюється кінцевому споживачу;

оплата за продані товари і продукцію надходить, як правило, відразу у момент
продажу;

операція не потребує оформлення юридичних документів продажу (рахунок на
оплату, розхідна накладна, податкова накладна покупцю і т.д).
Для ведення оперативного обліку в підрозділах підприємства, які займаються
роздрібною торгівлею, призначена підсистема «Облік роздрібної торгівлі». Підсистема
дає можливість оформляти:

надходження товарів безпосередньо в роздрібні точки підприємства;

передачу товарів на роздрібні склади з оптових складів і назад;

реалізацію товарів і продукції в роздрібних точках;

операції повернення від покупця;

прийняття роздрібної виручки в касу підприємства та інші.
Принциповим моментом, який визначає відображення і облік операцій роздрібної
торгівлі в прикладному рішенні, є:

вид складу, що використовується (реквізит довідника «Склади» (місця
зберігання)):
 «роздрібний» (автоматизована торгова точка АТТ) – торгова точка вважається
автоматизованою, якщо її засоби технічного забезпечення або специфіка торгової
діяльності дозволяє щоденно формувати детальний звіт про продані товари і вносити
його в інформаційну базу;

 «неавтоматизована торгова точка» (НТТ) – торгова точка вважається
неавтоматизованою, якщо щоденної реєстрації проданих товарів в ній не ведеться, і в
інформаційну базу вносяться зведені дані за деякий період.

Спосіб оцінки товарів в роздріб (Облікова політика підприємства):
 «по вартості купівлі» – облік ведеться на рахунку 289;
 «по вартості продажу» – облік в цінах продажу ведеться на субрахунках 282
рахунка (2821 – на роздрібному складі, 2822 – на складі НТТ), а облік торгової націнки
ведеться відповідно на субрахунках 285 рахунка (2851 – на роздрібному складі, 2852 – на
складі НТТ). При цьому:

По роздрібному складу завжди ведеться аналітичний облік в розрізі позицій
номенклатури: складський і партійний облік встановлюються так само як і для всіх
інших запасів – Налаштування параметрів обліку;

По складу НТТ ведеться сумовий облік в розрізі місць зберігання, а додатковий
аналітичний облік ведеться в залежності від Налашутвання параметрів обліку – ознака
використання зворотньої аналітики по номеклатурі і ознаці обліку товарів в розрізі
ставок ПДВ.
Надходження в роздріб
В типовій конфігурації передбачені такі варіанти відображення надходження
товарів в роздріб з обліковими цінами:

надходження товарів від постачальника в роздрібну точку:
 від постачальника – документ «Находження товарів і послуг»;
 через підзвітну особу – документ «Авансовий звіт».

Внутрішнє надходження товарів і продукції:
 по передачі з іншого складу підприємства – документ «Переміщення товарів»;
 оприбуткування надлишків по результатах інвентаризації – документом
«Оприбуткування товарів».
Реалізація в роздріб
Продаж товарів в роздріб може відбуватись:

кінцевому споживачу за готівку – відображається документом «Звіт про роздрібні
продажі»:
 для складу виду «Роздрібний» (Автоматизована торгова точка) документом
реєструються продажі за кожний день;
 для складу виду НТТ продажі реєструються за деякий період, причому документ
може бути введений на основі документа інвентаризація;

юридичній особі з оформленням всіх потрібних документів (накладна, податковий
документ, документи оплати) – документ «Реалізація товарів і послуг» (Крім НТТ).
Вид операції в документі «Звіт про роздрібний продаж» при створенні нового
документа потрібно вибрати в залежності від виду складу (роздрібної точки), яка вказана
в документі:

склад АТТ (роздрібний АТТ) – вид операції ККМ (формується повна схема
проводок – надходження виручки в касу, нарахування податкових зобовязань по ПДВ,
списання товарів і т.д). Потрібно сформувати «ПКО» – «Запис в касову книгу»;

склад НТТ – вид операції НТТ (проводка по касі не формується, використовується
рахунок 709 «Дохід від реалізації в роздріб» і формується документ «Прихідний
касовий ордер».

В залежності від виду операцій документом формуються різні проводки. Вид
документа і склад реквізитів також залежить від виду операцій.
Автоматична підстановка цін в документі продажу відбувається в відповідності з
типом цін, які вказані у формі елемента довідника «Склади (місце зберігання)».
Операції з роздрібною виручкою

Реєстрація надходження роздрібної виручки при продажу кінцевому покупцю –
відбувається документом «Прихідний касовий ордер» з видом операції «Прийом
роздрібної виручки».

Інкасація роздрібної виручки реєструється документом «Розхідний касовий
ордер» з операцією Інкасація грошових коштів. При цьому формуються проводки по
дебету рахунка 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті», зарахування
грошей на рахунок здійснюється документом «Платіжний ордер на надходження
грошових коштів» з видом операції «Інкасація грошових коштів».
Потрібно у документах зазначати роздрібну точку від якої надходять гроші.
Можна оформити продаж товару в роздріб з повною чи частковою оплатою
банківським кредитом або платіжною карткою. При відображені такої реалізації для
автоматизованої торгової точки в документів «Звіт про роздрібний продаж» на
закладці «Платіжні картки і банківські кредити» потрібно заповнити вид оплати, дані
про контрагента (банк-кредитор), договір і сума оплати по вказаному виду оплати. Для
неавтоматизованої точки вказуються ті самі дані в документі «Прихідний касовий
ордер» з видом операції «Прийом роздрібної виручки».
В аналітиці 333 рахунка використовується банк. Фактичні надходження грошових
коштів на рахунок підприємства оформляється платіжним дорученням видом операції
«Надходження від продажу по платіжних картках і банківських кредитах». Грошові
кошти перераховуються банком, з яким укладений договір виду Інші. Витрати на
обслуговування банком рахунків відображаються в платіжному документі.
Завдання 14. З роздрібного магазину «Магазин підприємства» продано 5 шт.
кондиціонерів за роздрібною ціною.
Реалізація завдання: 1. Створити склад (вид складу – неавтоматизована торгова
точка). При створенні вказати «Тип цін» – роздрібна ціна; 2. Здійснити інвентаризацію;
3. Оприбуткувати надлишки на складі; 4. Перемістити 5 шт. кондиціонерів зі складу
«Основного» у «Магазин підприємства»; 5. Сформувати документ «Звіт про продаж у
роздріб» (вид операції НТТ) – заповнити поля на закладці «Рахунки обліку»; 6.
Сформувати документ «Прихідний касовий ордер» (заповнити рахунок обліку ПДВ
6434).
Повернення товарів від покупця
Відображення повернення товарів від покупця здійснюється документом «Звіт про
роздрібний продаж» для складу виду «Роздрібний» кількість, що повертається
вказується з мінусом. Для складу виду НТТ спеціального способу відображення
повернення не передбачено: можна відобразити повернення на склад виду «Роздрібний»
документом «Звіт про роздрібний продаж» і вказати кількість з мінусом; можна при
внесені вручну прихідним касовим ордером зменшити її на суму повернення; можна
відобразити повернення на склад виду «Оптовий» документом «Повернення товарів
від покупця».

Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто поняття складу та роздрібу, формування документів щодо
автоматизації складського обліку та автоматизації операцій роздрібної торгівлі.
Питання для самоконтролю:
1.
Що таке складський облік?
2.
Яким чином здійснюється автоматизація складського обліку?
3.
Як здійснюється інвентаризація в 1С?
4.
Як можна здійснити списання в 1С?
5.
Для чого формується документ Переміщення?
6.
Як здійснюється реалізації товару в роздрібній торгівлі?
7.
Які формуються документи при продажу з роздрібу?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О.М.,ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №5
ТЕМА 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір
бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси
суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія»
та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій
автоматизації обліку операцій в іноземній валюті.
План лекції:
1.
Облік операцій в іноземній валюті.
2.
Купівля ТМЦ за валюту.
3.
Реалізація ТМЦ на експорт.
4.
Облік грошових коштів в іноземній валюті.
5.
Валютний підзвіт.
Опорні поняття: валюта, купівля за валюту, продаж за валюту, валютний звіт.
Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
1.
1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у
бухгалтерському
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податковому
обліках:
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1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. –
464 с.
3.
1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_
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ресурс].
–
Режим
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Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с.
6.
Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
7.
Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок,
бухгалтерский учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html.
8.
Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.
9.
Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в
1С: Предприятие 8 / А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с.

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. –
256 с.
11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні
рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко.
– Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с.
12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата
и управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А.
Грянина, С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с.
13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О.
Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937.
14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 /
А. А. Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с.
15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу
«1С Підприємство 8:
Бухгалтерія для України» / Л. Заячківська Л. – 65 с.
16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А.
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[Электронный
ресурс].
–
Режим
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17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку
та аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання,
2008. – 343 с.
18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд.
«Альфа–Пресс», 2007. – 200 с.
19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі /
В.
Кошик
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20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів
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Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.
22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум /
А. Б. Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с.
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А. Б. Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с.
24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики.
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25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника.
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ресурс]. – Режим доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html.
26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения
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Махмутова, Л. З. Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229.
27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным
предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–
Петербург, 2006. – 704 с.
28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление
производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/.
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30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний
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Навчальне обладнання,
мультимедійна презентація.
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ноутбук,

проектор,

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Облік операцій в іноземній валюті
В топовій конфігурації передбачено відображення наступних господарських
оперпцій з розрахунками в іноземній валюті:

закупка матеріальних цінностей і отримання робіт (послуг) по імпорту;

включення в склад вартості куплених ТМЦ суми митних і інших додаткових
витрат;

реалізація на експорт;

розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті;

закупка та продаж іноземної валюти;

інші операції з грошовими коштами в іноземній валюті.
Для коректного ведення обліку операцій в іноземній валюті важливо
правильно реєструвати необхіну нормативно-довідникову інформацію: внести всі
валюти, які використовуються в діяльності в довідник Валюти і курси валют (їх
потрібно вносити регулярно по мірі їх зміни – для коректного розрахунку курсових
різниць повинен використовуватись єдиний курс на день). Переоцінка залишків по
валюті здійснюється в кінці місяця документом «Закриття місяця» – «Переоцінка
валютних коштів» (ставиться галочка) з меню «Операції» – «Регламентовані
операції». Також важливим є використання рахунків з ознакою валютного обліку
(312 «Рахунок в іноземні валюті», 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» та
інші). При використанні цих рахунків фіксується сума в іноземній валюті і сама

валюта та виконується розрахунок гривневого еквівалента. Для цього
використовується курс валюти на дату створення документа.
Купівля ТМЦ за валюту
Для відображення закупівлі товарів, які ввезені по імпорту, потрібно
зареєструвати з контрагентом договір виду «З постачальником» і вказати іноземну
валюту. В такі договари автоматично підставляється схема податкового обліку
Імпорт/Експорт.
Матеріальні активи, які отримані по імпорту, оприбутковуються документом
«Надходження товарів і послуг» без ПДВ. В документі вказуються ціни в валюті
договора з іноземним постачальником. Розрахунок гривневого еквівалента
відбувається автоматично при проведенні документа і відображається тільки у
проводках. ПДВ по імпорту товарів нараховується тим же документом, що і основні
митні витрати – «ГТД по імпорту» (ВМД по імпорту).
Отриманні послуг від нерезидента відображаються по таких самих принципах
– в рамках договору в іноземній валюті. Акт отриманих послуг відображається
документом «Надходження товарів і послуг» без ПДВ на закладці «Послуги».
Митна декларація не оформляється.
Оплата/передоплата постачальнику відображається платіжними документами
(рахунок 312).
Важливо! Валюта рахунка повинна співпадати з валютою договору.
Додаткові витрати по імпорту – митний збір, акциз, ПДВ і мито, які
фіксуються в вантажній митній декларації. Суму цих витрат потрібно розподілити
на собівартість ввезених ТМЦ. Митні витрати на собівартість куплених ТМЦ
відображаються з допомогою документа «ВМД по імпорту». Оприбуткування
самих ТМЦ здійснюється документом «Надходження товарів і послуг» від
іноземного постачальника (по договору в іноземній валюті). У довіднику
«Контрагенти» створюється елемент Митниця і заповнюється Договір з митницею
де враховуються усі митні платежі. Вид Договора повинен бути Інші.
В документі «ВМД по імпорту» на закладці «Основні» вказується номер
вантажної митної декларації (Номер ВМД), по якій необхідно ввести інформацію
про мито і збори.
Автоматичний розподіл загальних сум по розділу, які введені у верхній
частині документа по товарах, які вказані у нижній частині документа, здійснюється
по кнопці «Розподілити». Список товарів можна заповнити автоматично по кнопці
«Заповнити». На закладках «Рахунки обліку розрахунків» і «Інші рахунки
обліку» вказується інформація про рахунки обліку розрахунку з митницею, рахунки
обліку мита, ПДВ і акцизу. Інші додаткові витрати реєструються документом
«Надходження додаткових витрат».
Реалізація ТМЦ на експорт
Відображення операцій реалізації на експорт відбувається аналогічно
операціям імпорту, тобто: договір з покупцем в іноземній валюті; операція продажу
фіксується документом «Реалізація товарів і послуг»; в документі вказуються ціни
в валюті договора; розрахунок гривневих сум прибутку від реалізації здійснюється
автоматично при проведенні документа і відображаються тільки в проводках; курс
валюти для розрахунку гривневого еквівалента операції береться або на дату
документа, або по курсу аванса (якщо він був). Для відображення митних витрат по

експорту потрібно створити договір з митницею виду «З постачальником»,
послуги митниці відображати документом «Надходження товарів і послуг» на
закладці «Послуги».
Облік грошових коштів в іноземній валюті
В конфігурації автоматизованого оформлення операцій з грошовими коштами
в іноземній валюті здійснюєтьс:

заявка на купівлю–продаж валюти (документ «Заявка на купівлю–продаж
валюти» з меню «Банк»);

надходження безготівкових і готівкових грошових коштів в іноземній валюті
оформляється документом «Платіжне доручення вхідне», «Платіжний ордер,
надходження грошових коштів» на валютний рахунок (312 або 314) або
«Прихідний касовий ордер» у валюті (302 рахунок);

перерахунок (списання) безготівкових і готівкових грошових коштів в
іноземній валюті оформляється документом «Платіжне доручення вихідне»,
«Платіжний ордер, списання грошових коштів» на валютний рахунок (312 або
314) або «Розхідний касовий ордер» у валюті (302 рахунок);

купівля–продаж валюти відображається документом «Купівля-продаж
валюти».
Операція купівлі і продажу валюти відображається в чотири етапи: 1.
Оформлення заявки на купівл–продаж валюти; 2. Перерахунок коштів з
банківського рахунку (в національній валюті – для купівлі валюти, в іноземній
валюті для продажу) – офорляється документами «Платіжне доручення вихідне»,
«Платіжний ордер, списання грошових коштів» з видом операції «Купівля –
продаж валюти» з субрахунку рахунка 31 на рахунок 333 або 334; 3. Оформлення
операції купівлі–продажу валюти документом «Купівля–продаж валюти»; 4.
Зарахування коштів на розрахунковий рахунок (гривні, яка отримана від продажу
валюти, або купленої іноз. валюти – офорляється документами «Платіжне
доручення вхідне», «Платіжний ордер на надходження грошових коштів» з
видом операції «Купівля –продаж валюти» з рахунка 333 або 334 на субрахунок
рахунка 31.
Послідовність документів при відображенні операції купівлі валюти:
«Заявка на купівлю валюти» – «Платіжне доручення вихідне» – «Купівля валюти
(купівля валюти)» – «Платіжне доручення вхідне».
Послідовність документів при відображенні операції купівлі валюти:
«Заявка на продаж валюти» – «Платіжне доручення вихідне» – «Купівля валюти
(продаж валюти)» – «Платіжне доручення вхідне».
Завдання 15. Відобразити операцію купівлі валюти через банк Грант. Ваша
фірма купую валюту у розмірі 1000 дол. Валюта надходить на валютний рахунок.
Для купівлі валюти з гривневого рахунку знімаються кошти у розмірі 9 100 грн. і
перераховуються банку Грант.
Реалізація завдання: 1. Оформити заявку на купівлю валюти – заповнити всі
поля у документі (курс валюти має бути визначений на дату документа); 2.
Сформувати «Платіжне доручення вихідне» на зніманні коштів з рахунку – 8 300
грн. (на основі «Заявки»); 3. Купівля валюти (на основі «Заявки»); 4. «Платіжне

доручення вхідне» (на основі документа «Купівля») – валюта надходить на
валютний рахунок.
Валютний підзвіт
Валюта розрахунків з підзвітними особами визначається по першому
документу:

або при видачі авансу в Розхідному касовому ордері;

або в документі Авансовий звіт.
Суми в авансовому звіті вказуються в валюті, визначеній для даного
документа (по кнопці Ціни і валюта). Гривневий еквівалент в бухгалтерському
обліку буде розрахований в залежності від наявності авансів, які видані підзвітній
особі:

при наявності авансу – по середньому курсу виданих авансів;

при відсутності авансів – по курсу НБУ на дату документа.
В податковому обліку операції відображаються аналогічно бухгалтерському
обліку.
Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто формування документів щодо автоматизації обліку
операцій в іноземній валюті.
Питання для самоконтролю:
1.
Як в 1С вводиться елемент Валюта?
2.
Яким чином здійснюється купівля товару за валюту?
3.
Яким чином здійснюється відображення оплати мита при перевезенні товару
з-за кордону?
4.
Як здійснюється облік грошових коштів в іноземній валюті?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О.М.,ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №6
ТЕМА 6. КАДРОВИЙ ОБЛІК. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір
бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси
суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія»
та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій
автоматизації обліку праці та заробітної плати.
План лекції:
1.
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати.
2.
Облік кадрів. Прийом на роботу. Кадрове переміщення. Звільнення
3.
Облік відпрацьованого часу для розрахунку зарплати.
4.
Розрахунок заробітної плати.
5.
Виплата заробітної плати працівникам.
Опорні поняття: кадровий облік, облік праці, заробітна плата, прийом на роботу,
кадрове переміщення, звільнення, розрахунок заробітної плати, виплата з/п.
Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
1.
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Навчальне обладнання,
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проектор,

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Функції підсистеми можна умовно поділити на дві частини: кадровий облік та
розрахунок заробітної плати.
Кадровий облік доє можливість вести облік руху кадрів по кожній організації,
а саме оформляти документи (накази про прийом на роботу, про переведення, про
звільнення) і оформляти звітність (особисті карточки робітників, списки робітників
з відображення будь–яої кадрової інформації). В конфігурації ведення кадрового
обліку є невідємною частиною розрахунку заробітної плати, так як кадрові
документи містять інформацію, необхідну для подальшого розрахунку заробітної
плати.
В рамках підсистеми розрахунку заробітної плати вирішуються наступні
задачі: нарахування з/п персоналу; розрахунок регламентованих законодавством
податків та зборів; підготовка платіжних документів на виплату грошових коштів
робітникам і для перерахування сум в бюджет і фонди; складання внутрішньої та
регламентованої звітності по праці і з/п; формування проводок по результатах
розрахунку зарплати.
Виплату зарплати можна здійснювати як готівковими коштами, так і шляхом
перерахування зарплати на карточні рахунки робітників.
Для вигідної роботи користувача в конфігурації є механізм спрощення
введення, аналізу і коректування кадрвих даних і даних по розрахунку з/п:


обробка «Помічник по обліку заробітної плати» з меню «Зарплата» –
помічник, який відображає послідовність дій, які необхідно виконати і дає
можливість створювати і коректувати документи – від прийому на роботу
співробітника до оформлення проводок по обліку з/п.;

«Управління даними робітника» з меню «Зарплата» – інструмент
управління інформацією про робітників, які дають можливість оперувати всіма
даними вибраного робітника: вводити, переглядати і редагувати дані кадрового
обліку і відомості по нарахуванні і утриманні.
Облік кадрів
Список робітників організації доповнюється і змінюється лише документами
кадрового обліку: прийом на роботу; кадрове переміщення організації; звільнення із
організації.
Інформація про умови оплати праці вводиться в основному кадровому
документі «Прийом на роботу в організацію» і «Кадрове переміщення
організації». Цю інформацію прийнято називати плановою, тому що фактичний
розмір з/п залежить не тільки від розміру ставки, а і від таких параметрів, як
відпрацьований час.
Кадровий облік дає можливість реєструвати в інформаційній базі інформацію
про кожного робітника: дані про нього, як про фізичну особу, тобто інформація
загального характера; дані, які повязані з виконанням посадових обовязків, тобто
місце праці, посада, табельний номер; дані про оплату праці.
Прийом на роботу
При прийомі на роботу реєструється не тільки кадрова інформація, але й
параметри для розрахунку зарплати: всі постійно діючі персональні нарахування і
утримання; перерахунок взносів, які повинні бути розраховані виходячи із заробітку
працівника; правила відображення зарплати в обліку.
Прийом на роботу, тобто реєстрація фізичної особи, як робітника,
здійснюється документом «Прийом на роботу в організацію» з меню «Кадри».
В документі потрібно вибрати робітника із довідника «Співробітники
організації» і вказати: підрозділ, в якоу буде працювати робітник і посаду; дату
прийому – вона може бути іншою ніж дата самого наказу. Дата прийому буде
вважатись базовим періодом для розрахунку індексації, якщо більш пізніша дата не
вказана в реквізиті «базовий період індексації заробітку».
Якщо робітник має картковий рахунок в банкуі виплату з/п пропонується
здійснювати на це рахунок, то введенням на основі наказу про прийом можна ввести
документ «Введення відомостей про банківських карткових робітниках».
Прийом на основне місце праці формується документом «Прийом на роботу
в організацію» вказавши при цьому вид зайнятості «Основне місце роботи» для
робітника, що створюється у довіднику «Співробітники організації» і організацію,
в яку буде прийматися робітник.
В конфігурації розрізняють зовнішнє та внутрішнє сумісництво і оформлення
його здійснюється документом «Прийом на роботу в організацію» вказавши у полі
«Вид зайнятості» позиції Сумісництво чи Внутрішнє сумісництво.

Кадрове переміщення
Переведення в інший підрозділ або на іншу посаду оформляється докуменом
«Кадрове переміщення організацією» з меню «Кадри». При заданні робітника,
решта реквізитів заповнюються значеннями, які є дісними на момент створення
документа. Користувач може їх змінити при необхідності. В документі є можливість
автоматичного заповнення робітниками конкретного підрозділу або конкретної
посади – кнопка «Заповнити» на командній панелі форми документа.
Якщо переміщення супроводжується зміною розміра оплати, то і втабличній
частині «Нарахування» в графі «Дія» вказується Змінити і задається новий розмір.
Якщо зміна розміру заробітку повинно супроводжуватись обнуленням базового
місяця для розрахунку індексації, то потрібно активізувати поле «Індексація
заробітку з коефіцієнтом». Якщо яке–небудь нарахування чи утримання більше не
діяє, то потрібно у відповідній табличній частині вказати дію «Припинити».
В цьому документи можна зафіксувати підвищення окладу зафіксувавши поле
«Індексація заробітку з коефіцієнтом». В табличні частині «Нарахування» в
графі «Дія» вказується «Змінити» і задається новий розмір. Тільки при такому
відображенні буде змінений базовий місяць для розрахунку індексації з/п.
Дані закладок «Нарахування» і «Утримання» можна редагувати
використовуючи механізм «Групові зміни». У формі «Групові зміни нарахувань»
потрібно встановити курсор на зміненому виді розрахунку (оклад по днях, оклад по
годинах) і вибрати одне із дій: встановити значення, змінити (сумою), змінити
(процентом) – «Виконати».
Звільнення
Звільнення робітників здійснюється документом «Звільнення із організації».
При цьому відбувається відміна всіх нарахувань, утримань та пільг робітника.
Дата звільнення є останнім робочим днем співробітника. Перелік всіх
можливих причин звільнення зберігається в довіднику «Підстава звільнення».
Заповнюється цей довідник при потребі – є можливість вибору із списку підстав для
звільнення стосовно Кодексу законів про працю.
Облік відпрацьованого часу для розрахунку зарплати
Розрахунок з/п при використанні системи місячних окладів відбувається
шляхом ділення розміру окладу на нормативний час і множенням на фактино
відпрацьований час.
Норма робочого часу при 5–ти денному робочому тижні задається в документі
«Регламентований виробничий календар» з меню «Зарплата», пізніше звідти
підставляється в документ розрахунку зарплати і може бути змінена користувачем.
Фактично відпрацьований час по замовчуванню вважається рівним
нормативному часу. Якщо фактично відпрацьований час не співпадає з
нормативним, то користувач коректує його в документі розрахунку з/п.
Перед початком кожного календарного року потрібно заповнити виробничий
календар з меню «Зарплата», а саме: вибрати рік, вказати правильні дати
мігруючих свят (Паска, Зелені свята); здійснити накладання свят на астрономічний
календар (кнопка Першочергове значення); заповнений календар потрібно
записати – «Записати».

Важливо! Якщо календар записаний, то при створенні документа «Нарахування
заробітної плати робітникам організації» параметри шапки документа «норма
днів за місяць» і «норма годин за місяць» будуть заповнюватись автоматично.
Розрахунок заробітної плати
Всі розрахунки, які повязані з оплатою праці, здійснюються документом
«Нарахування заробітної плати робітникам організації». При цьому автоматично
нараховуються заплановані нарахування і утримання, а а також ПДФО і внески в
фонди.
Місяць нарахування з/п визначає реквізит документа «Місяць нарахування».
В документі вручну вводяться утримання (лікарняні, відпускні, штрафи).
Для автоматичного заповнення і розрахунку табличної частини потрібно
скористатись кнопко «Заповнити і розрахувати все» командної панелі документа.
По кнопці «Заповнити» в командній панелі документа відбувається заповнення
табличних частин в нижній частині документа даними для тих співробітників, які
вказані у верхній табличній частині. По кнопці «Розрахувати» в командній панелі
документа відбувається розрахунок всіх табличних частин по даних, які є.
Результати розрахунків по кожному співробітнику можна проаналізувати на
закладці документа «Розрахунковий листок». При розрахунку формуються
проводки.
Виплата заробітної плати працівникам
В конфігурації виплата з/п здійснюється в два етапи: створення платіжних
відомостей, якими фіксуються суми, що виплачуються і забезпечується друк
вихідних форм; оформлення платіжних документів для відображення
взаєморозрахунків робітниками.
Суми до виплати фіксуються документом «Зарплата до виплати». Документ
виконує функції формування відомостей на виплату зарплати і подготовки до
перерахування сум ПДФО і внесків. Документ проводок не формує.
Факт виплати співробітникам реєструється платіжними документами: для
виплати через касу оформляється документ «Розхідний касовий ордер» на всю
відомість чи на кожного співробітника. «РКО» вводиться на основі документа
«Зарплата до виплати». У всіх рядках документа повинна бути встановлена
«виплаченість» зарплати; для виплати через банк оформляється документ
«Платіжне доручення вихідне» – введення на основі документа «Зарплата до
виплати».
Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто формування документів обліку кадрів, нарахування та
виплати заробітної плати.

Питання для самоконтролю:
1.
В які довідники заноситься інформація про працівників?
2.
Які документи існують у 1С для обліку кадрів та автоматизації нарахування
заробітної плати?
3.
Які відрахування знімаються при нарахуванні з/п?
4.
Як здійснюється виплата нарахованої з/п?

Укладач: ____________
Васьків О.М.,ст. викладач
(підпис)
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене
звання)

Конспект лекції №7
ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір
бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси
суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія»
та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій
автоматизації необоротних активів.
План лекції:
1.
Облік необоротних активів і малоцінних активів. Концепція підсистеми.
2.
Купівля обладнання з оприбуткуванням його на склад.
3.
Введення в експлуатацію. Нарахування амортизації.
4.
Продаж ОЗ. Переміщення обладнання. Переміщення ОЗ. Модернізація ОЗ.
5.
Інвентаризація ОЗ. Списання ОЗ.
Опорні поняття: необоротні активи, малоцінні активи, введення в експлуатацію,
амортизація, продаж ОЗ, інвентаризація ОЗ, модернізація ОЗ, списанна ОЗ.
Інформаційні джерела:
Основна та допоміжна література:
1.
1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у
бухгалтерському
та
податковому
обліках:
[Електронний
ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/.
2.
1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. –
464 с.
3.
1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_
bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531.
4.
Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в
1С:Підприємство.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting.
5.
Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з
навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с.
6.
Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
7.
Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок,
бухгалтерский учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html.
8.
Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.
9.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Облік необоротних активів і малоцінних активів.
Концепція підсистеми
В типовій конфігурації підтримується бухгалтерський і податковий облік
необоротних активів підприємства, які використовуються на підприємстві, а саме:
основних засобів; нематеріальних активів; інших необоротних матеріальних активів,
в тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних
фондів; капітальних інвестицій.
Підсистема необоротних активів складається із трьох незалежних частин,
кожна з яких володіє своїм набором об’єктів (документів, довідників, реєстрів) і
відповідає за визначений розділ обліку активів підприємства. Кожну частину
підсистеми Облік НА і малоцінних активів називають підсистемою або
підсистемою другого рівня.
Необоротні активи можна подати у такому виді:
Група ОЗ: основні засоби – облік (придбання, експлуатація, ліквідація,
модернізація, амортизація); пооб’єктний облік – 10, 11 1112, 1122 рахунки; рахунок
обліку – 151, 152, 153;
Група запаси: малоцінні необоротні активи і МБП – облік (придбання,
експлуатація, списання); кількісний облік – 1112, 1122, МЦ рахунки; рахунок обліку
– 221, 153;

Група НМА: нематеріальні активи – облік (придбання, експлуатація,
ліквідація, модернізація, амортизація); пооб’єктний облік – 12 рахунок; рахунок
обліку – 154.
В кожній із згаданих підсистем реалізований облік повного життєвого циклу
відповідних активів: купівля і облік до початку експлуатації; ввід в експлуатацію;
перенос вартості активів в склад витрат підприємства; вибуття активів.
Підсистема "Основні засоби"
Підсистема Основні засоби призначена для ведення обліку по кожному
об’єкту: основних засобах (субрахунки 10 рахунку); інших необоротних
матеріальних активах (субрахунки 22 рахунка, за винятком субрахунків 1112 і 1122).
Обліку життєвого циклу об’єктів основних засобів можна поділити на 2 етапи:
до вводу в експлуатацію – облік капітальних інвестицій на рахунку 15; після
введення в експлуатацію – облік основних засобів і інших необоротних
матеріальних активів на рахунках 10, 11. Податковий облік ведеться тільки
пооб’єктно, тобто кожний основний засіб обліковується одноосібно і кожний актив
реєструється як окремий елемент довідника Основні засоби. У довіднику
зберігається тільки загальна інформація про елемент, решта інформації про об’єкт
зберігається в реєстрах і вносить тільки тоді, коли проводиться документ Введення
в експлуатацію.

Рис. Вікно довідника Основні засоби
ОЗ в типовій конфігурації вважається об’єкт, який введений в експлуатацію.
Саме при оформленні цієї операції визначаються всі параметри обліку основного
засобу. Перелік ОЗ зберігаються в довіднику Основні засоби, і всі облікові
параметри в системі фіксуються автоматично.
Важливо! Інформація про рахунки обліку необоротних активів і належності до
податкової групи визначається тільки при вводі в експлуатацію основного засобу і
не змінюється в подальшому протягом всього життєвого циклу ОЗ.
Аналітичний облік ведеться
підрозділах, за якими ОЗ закріплені.
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Вкладення в майбутні основні засоби чи інші необоротні матеріальні активи
можуть бути оформленні по декількох схемах: купівля обладнання з
оприбуткуванням його на склад, пізніше ввід в експлуатацію без додаткових витрат;
купівля обладнання з оприбуткуванням його на склад, передача його зі складу в
монтаж (переведення його в розряд об’єкта будівництва); купівля об’єкта
будівництва (для купівлі об’єкта незавершеного будівництва).
Купівля обладнання з оприбуткуванням його на склад
Операція оформляється наступним чином: Надходження товарів і послуг з
видом операції Устаткування (рекомендується використати табличну частину
Устаткування). При необхідності може бути сформований документ Рахунок на
оплату постачальника з видом операції Устаткування. Документ Надходження
товарів і послуг введений на основі рахунка.

Рис. Документ Надходження товарів і послуг: Устаткування
Вартість купленого обладнання, до введення в експлуатацію, може бути
збільшена на вартість додаткових витрат по придбанні (документ Надходження
додаткових витрат, таблична частина Устаткування – при цьому будуть
сформовані проводки в дебет рахунка 1521, 1531 тільки по сумі, без кількості) або
на вартість митних витрат (документ ВМД по імпорту).
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію основних засобів оформляється документом
Введення в експлуатацію ОЗ.

Рис. Документ Введення в експлуатацію ОЗ: Об’єкти будівництва
Якщо основні засоби відрізняються лише інвентарним номером, то табличну
частину документа можна заповнити з використанням кнопки Групове додавання.
Документом можна ввести в експлуатацію як обладнання, яке зберігається на складі,
так і виготовлений (монтований) об’єкт, тобто об’єкт будівництва.
Нарахування амортизації
Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку виконується
щомісяця. Сам процес нарахування амортизації здійснюється при проведенні
документа Закриття місяця при активізації у ньому відповідного поля. Для
нарахування амортизації, при введенні активу в експлуатацію або введенні
початкових залишків, повинен бути вказаний метод амортизації. Основні параметри,
які вказані для розрахунку амортизації (метод розрахунку зносу, ліквідаційна
вартість, термін корисного використання, вартість активу для цілей розрахунку суми
амортизації і об’єм вироблення для розрахунку суми амортизації) можуть бути
змінені документами: Модернізація ОС, Зміна параметра нарахування
амортизації ОЗ, Зміна графіків амортизації ОС. При застосуванні прямолінійного
методу нарахування амортизації амортизація нараховується сезонно. При
застосуванні виробничого методу нарахування амортизація починає нараховуватись
з наступного дня після введення в експлуатацію (а не з наступного місяця).
Продаж ОЗ
Продаж ОЗ відображається в ІБ одним із двох можливих варіантів, в
залежності від часового розриву між прийнятим рішенням про продаж і фактом
продажу: 1. Якщо прийняття рішення про продаж і операція продажу відбулися в
одному місяці, то операція відображається одним документом Передача ОЗ; 2.
Якщо після прийняття рішення про продаж потрібно час на оформлення документів
або пошук покупця, і операція продажу, скоріше за все буде в іншому періоді, то
операція відображається в два етапи – документом Підготовка до передачі ОЗ та
наступним документом Передача ОЗ з посиланням на Документ підготовки.

Рис. Документ Передача ОЗ
Дія документа Передача ОЗ залежить від наявності посилання на документ
підготовки до продажу: якщо в шапці документа вказана спилка на документ
підготовки, то формуються тільки проводки по реалізації; якщо спилка не вказана,
то документ продажу виконує всі дії документа Підготовка до передачі і одночасно
– реалізацію з нового рахунку обліку.
Заповнення обох документів здійснюється аналогічно – в табличній частині
Основні засоби задається перелік засобів, що списуються. При натисканні кнопки
Заповнити – Для списку ОЗ для кожного об’єкта визначається його облікова і
залишкова вартість, сума нарахування амортизації. Крім того, в документі продажу
вказуються параметри операції реалізації – контрагент, договір, ціна продажу, схема
реалізації і рахунку обліку контрагента.
Продаж обладнання, яке зберігається на складі, оформляється документом
Реалізація товарів і послуг з видом операції Устаткування.
Переміщення обладнання. Переміщення ОЗ
Обладнання, яке зберігається на складі, до введення в експлуатацію, може
бути переміщено на: інший склад; на інший рахунок бухгалтерського обліку
(документ Переміщення товарів з видом операції Устаткування).
Переміщення ОЗ здійснюється документом Переміщення ОЗ. В документі
вказується тільки новий підрозділ і МВО, куди переміщується об’єкт. Для
заповнення реквізиту Подія відкривається список подій, у яких вид подій рівний
Внутрішнє переміщення. Проводки документом не формуються, а формуються
лише рух в реєстрі Місце знаходження ОЗ (Бухгалтерський облік).
Модернізація ОЗ
Списання накопичуваних сум витрат на покращення і ремонти ОЗ на
збільшення вартості об’єкта або витрати періоду для цілей БО і ПО відбувається з
допомогою документа Модернізація ОЗ. В шапці документа вказується вид
операції – ремонт або модернізація. Кожному виду відповідає свій рахунок
накопичення витрат, який вказується на закладці Бухгалтерський і податковий
облік.

Розрахунок сум накопичення витрат відбувається автоматично по кнопці
Розрахувати суми на закладці Бухгалтерський і податковий облік. Перенос
розрахованих сум в табличну частину документа відбувається по команді
Заповнити – Для списку ОЗ. Перерахунок ОЗ до того моменту повинен бути вже
вказаний в табличний частині документа. Автоматичний розрахунок сум витрат на
покращення в межах норми не проводиться. Реквізит потрібно заповнювати вручну,
використовуючи кнопку Розрахунок витрат на покращення.
Інвентаризація ОЗ
Відобразити дані інвентаризації можна за допомогою документа
Інвентаризація ОЗ з меню ОЗ. Документ можна заповнити автоматично списком
основних засобів, які рахуються в підрозділі на дату і час документа, з вказаним
інвентарним номером, МВО і поточною обліковою вартістю. Для цього присутня
кнопка Заповнити табличної частини. Документ не формує проводок. По
результатах інвентаризації потрібно здійснити: прийняти до обліку основний засіб
по поточній ринковій вартості і віднести цю вартість на доходи – введення в
експлуатацію з видом операції по результатах інвентаризації; списати основний
засіб, який виявлено в недостачі – документ Списання ОЗ; змінити
місцезнаходження основного засобу, якщо по результатах інвентаризації виявлено
недостачу в одному місці і надлишок в іншому – документ Переміщення ОЗ.
Списання ОЗ
Списання основного засобу пов’язане з фізичним зносом, а також у випадку
його ліквідації і відображається документом Списання ОЗ.
Заповнення документа здійснюється у такому порядку: заповнюється
перерахунок об’єктів ОЗ; кнопка Заповнити – Для списку ОЗ заповнюються
облікові суми, в тому числі амортизації за останній місяць; на закладці Додатково
визначаються параметри списання – рахунок і аналітика витрат, а також податкове
значення витрат.

Рис. Документ Списання ОЗ
Зазначається причина списання в шапці документа. Вибір причини ніяк не
впливає на відображення операцій в Податковому обліку.

Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто формування документів автоматизації необоротних
активів.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1.
Для чого призначена підсистема Основні засоби?
2.
Яким чином здійснюється купівля обладнання з оприбуткуванням його на
склад?
3.
Яким чином здійснюється введення в експлуатацію ОЗ?
4.
Яким чином і коли здійснюється формування документа Нарахування
амортизації?
5.
За допомогою якого документа здійснюється продаж ОЗ?
6.
Які рахунки використовуються при створенні ОЗ?
7.
За допомогою якого документа здійснюється послуга по ОЗ?
8.
Яким чином здійснюється введення початкових залишків по ОЗ?
9.
В якому довіднику можна записати статті витрат, які застосовуються для
формування інформації по ОЗ?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О. М., ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Конспект лекції №8
ТЕМА 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗВІТИ
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційний простір
бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси
суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Ризикологія»
та ін.
Мета лекції: навчитися формувати документи щодо здійснення операцій
автоматизації обліку виробничої діяльності та формувати звітність.
План лекції:
1.
Концепція підсистеми.
2.
Накопичення затрат виробничої діяльності.
Накопичення матеріальних затрат. Накопичення нематеріальних затрат.
3.
Відображення затрат на браковану продукцію.
4.
Випуск внутрішніх послуг.
5.
Звіти.
Опорні поняття: виробництво, номенклатура, виробничі затрати, внутрішні
послуги, собівартість, брак, звіти, регламентовані звіти, субрахунок.
Інформаційні джерела:
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1.
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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
Концепція підсистеми
В типовій конфігурації облік виробничої діяльності підтримується в
наступному об’ємі:

облік накопичення прямих і непрямих затрат на виробництво;

відображення у обліку випуску по плановій собівартості:
o
продукції, напівфабрикатів;
o
внутрішніх послуг;
o
послуг, які надаються зовнішніми контрагентами;

облік відходів, що повертаються;

розрахунок фактичної собівартості продукції, при якому:
o враховуються залишки незавершеного виробництва;
o враховується перерозподіл незавершеного виробництва;
o на собівартість випуску розподіляються загальновиробничі затрати;

пропорційно вказано користувачем в базі (об’єм випуску, планова
собівартість, прямі затрати);

постійні загальновиробничі затрати розподіляються у відповідності з
нормальною потужністю підрозділів;

затрати на брак розподіляються на собівартість випуску;

облік переробки давальницької сировини:

надання послуг по переробці давальницької сировини;
отримання послуг контрагентів по переробці власної сировини.
Укрупнено облік виробничої діяльності можна розділити на три етапи:

накопичення протягом місяця всіх затрат, які пов’язані з виробництвом (як
прямих, так і непрямих;

облік випуску продукції (напівфабрикатів, виробничих послуг) протягом
місяця;

розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції і наданих послуг.
В типовій конфігурації ці процеси реалізовані незалежно один від одного з
допомогою різних документів. Накопичення затрат і випуск продукції ведуться
паралельно протягом року, потім вкінці періоду здійснюється розрахунок фактичної
собівартості.
o
o

Накопичення затрат виробничої діяльності
До витрат на виробничу діяльність відносяться:

прямі виробничі затрати;

непрямі витрати (загальновиробничі) на виробництво;

затрати на брак.
Ця класифікація витрат напряму пов’язана з рахунком обліку:

Прямі виробничі затрати (незавершене виробництво) обліковуються на
субрахунках рахунка 23:
231 – «Основне виробництво»;
232 – «Допоміжні виробництва»;
233 – «Обслуговуючі виробництва»;

Затрати на брак – на рахунку 24 «Брак у виробництві»;

Непрямі витрати на виробництво – на рахунку 91 «Загальновиробничі
затрати».
Для всіх затрат, що розглядаються загальними розрізами аналітичного обліку
є:

Підрозділи – список підрозділів ведеться в довіднику «Підрозділи
організації»;

Стаття затрат – список ведеться в довіднику «Статті затрат» (довідник
«Статті затрат». Реквізити довідника визначають:
o
класифікацію статті по економічному елементу (реквізит «Вид затрат»);
o
ділення загальновиробничих витрат на постійні та змінні;
o
відповідність статтям податкової декларації.
Для виду субконто «Статті затрат» ведеться облік тільки оборотів, тобто
накопичення затрат відбувається в розрізі статей затрат, а при розрахунку фактичної
собівартості списання сум з 23 рахунка на продукцію відображається по пустій
статті. Залишок 23 рахунка також не розшифровується по статтях затрат.
Важливим принципом обліку прямих виробничих затрат і затрат на брак
(рахунки 23 і 24) є ведення аналітичного обліку в розрізі номенклатурних груп:

облік прямих затрат (незавершеного виробництва) не деталізується до об’єктів
випуску (продукції, послуг), а ведеться в розрізі номенклатурних груп:

ведення аналітичного обліку прямих затрат в розрізі номенклатурних груп є
обов’язковим.

В номенклатурну групу рекомендується об’єднати продукцію, яка має
однакову структуру собівартості і з точки зору податкового обліку, яка відноситься
до одного виду діяльності.
Облік залишків незавершеного виробництва в конфігурації реалізований
наступним чином:

вкінці місяця вводяться суми залишків незавершеного виробництва в розрізі
підрозділів і номенклатурних груп;

при розрахунку фактичної собівартості ці суми не включаються в собівартість
продукції і залишаються в незавершеному виробництві.
Відображення виробничих затрат в обліку
В процесі виробничої діяльності відбувається накопичення матеріальних і
нематеріальних затрат. В залежності від характеру виробництва і ті і інші затрати
можуть враховуватись як прямі і як непрямі. В типовій конфігурації для
відображення в обліку накопичення матеріальних і нематеріальних затрат
використовуються різні документи. Розподіл затрат на прямі, загальновиробничі і
затрати на брак визначаються рахунком бухгалтерського обліку.
Накопичення матеріальних затрат
Передача матеріалів і напівфабрикатів у виробництво відображається
документом «Вимога – накладна». Цей документ використовується для
накопичення як прямих затрат, так і непрямих затрат, в залежності від вказаних в
документі параметрів обліку затрат.
Списання матеріалів на різні підрозділи, а також списання з різних складів
відображається окремими документами. При списанні матеріалів на непрямі витрати
(рахунки 91, 92, 93) адрес накопичення затрат вказується на весь документ на
закладці рахунка обліку затрат – рахунок затрат, аналітика рахунка і податкове
призначення затрат. При списанні матеріалів на прямі затрати (субрахунки рахунка
23) на різні номенклатурні групи можна використати один документ. Для цього
потрібно в шапці документа активізувати поле «Рахунки затрат» на закладці
«Матеріали». В цьому випадку рахунок затрат, стаття затрат і номенклатурна група
затрат (разом з відображеним податковим призначення) будуть заповнюватись
пострічково.
Якщо матеріали, які придбані з одним податковим призначенням ПДВ,
потрібно списати на виробництво продукції (послуги) з іншим податковим
призначенням ПДВ, то для списання матеріалів на виготовлення такої продукції
потрібно виконати послідовно наступні дії:
з допомогою документа «Зміна податкового призначення запасів» змінити
цільове призначення запасів в податковому обліку. При цьому матеріал буде
списаний з одного податкового призначення і оприбуткований на інше;
передати матеріали у виробництво з допомогою документа «Вимога–
накладна», вказавши в реквізиті табличної частини «Податкове призначення» вид
діяльності продукції, який відповідає податковому призначенню в номенклатурній
групі до якої належить продукція.

Якщо на підприємстві прийнято здійснювати списання матеріалів одночасно з
реєстрацією факту виробничого виготовлення, то можна відобразити списання
матеріалів в документі виготовлення «Звіт виробництва за зміну».
Для цього потрібно в шапці документа активізувати поле «Списати
матеріали». Якщо на продукцію, що випускається є нормативи (специфікацію), то
вказавши посилання на специфікацію в табличну частину «Продукція», табличну
частину «Матеріали» можна заповнити автоматично.
Накопичення нематеріальних затрат
Накопичення нематеріальних затрат в період звітного періоду також
відображаються в типовій конфігурації з допомогою документів всіх підсистем:

витрати, які зв’язані з послугами, які надходять від контрагентів – документом
«Надходження товарів і послуг» на закладці «Послуги». Параметри обліку затрат
задаються в табличній частині;

витрати, які пов’язані з оплатою праці формуються документом
«Нарахування зарплати працівникам організації»;

витрати, які пов’язані з амортизацією необоротних активів – відповідними
операціями документа «Закриття місяця»;

витрати, які проплачені через підзвітну особу – документом «Авансовий звіт»
на закладці Інші;

інші витрати, які пов’язані з необоротними активами і малоцінками –
документами відповідних підсистем.
Відображення затрат на браковану продукцію
В процесі ведення виробничої діяльності виникають втрати по причині
виробничого браку. Для цілей відображення в обліку розділяють брак, що можна
виправити і брак, що виправити не можна.
Брак, що можна виправити відрізняється тим, що для виправлення браку
випущеної продукції здійснюються додаткові затрати по виправленню браку –
додаткова робота, додаткові матеріальні затрати. В результаті собівартості
«виправленої» продукції стає завищеною на суму додаткових затрат. Відображення
таких затрат в обліку визначаються декількома факторами.
Якщо суму затрат на виправлення браку потрібно виділяти в обліку, то суму
необхідно зараховувати на спеціальний 24 рахунок. Накопичення затрат на 24
рахунок відображається всіма вище перерахованими документами, тільки в якості
рахунка затрат вказується 24 рахунок. Якщо виділення суми затрат на брак
підприємству не потрібно, то затрати накопичуються разом з іншими затратами на
23 рахунок.
Додаткові затрати підприємства можна розподілити на випуск:

на собівартість одного конкретного виробу;

на собівартість всіх виробів одного виду;

на собівартість всіх однотипних виробів (в рамках однієї номенклатурної
групи).
Бракований товар списується зі складу у виробництво на окрему
номенклатурну групу, наприклад, «Виправлення браку». На цій групу

накопичуються затрати по виправленню браку (на 23 або 24 рахунок, в залежності
від позиції підприємства).
Відображення випуску бракованої продукції на склад можливий двома
способами:
Документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Продукція», якщо
неможливо оцінити суму втрати. В цьому випадку сума буде розрахована в кінці
місяця по фактичним затратам і потім списана на 24 рахунок (через рахунок
складського обліку). При цьому можливе зависання частини суми на 24 рахунку до
наступного місяця.
Документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Відходи, що
повертаються», якщо для продукції, що випускається, можливо визначити
фіксовану справедливу вартість. Така вартість в кінці місяця не перераховується.
Загальна сума накопичених затрат розподіляється, зменшена на вартість браку та
розподіляється на решта нормальні випуски продукції.
При будь-якому варіанті відображенні в обліку браку рекомендується
використовувати різні карточки номенклатури для бракованої і нормальної
продукції, для уникнення «зацикленості» в розрахунку собівартості і «зависання»
сум на рахунках обліку.
Відображення випуску продукції (послуг) в обліку
Під випуском продукції або напівфабрикатів в типовій конфігурації
розуміється оприбуткування продукції або напівфабрикатів на склад. В
бухгалтерському обліку така операція відображається проводкою «Дт 26 (25) Кт
23». Аналітичний облік готової продукції і напівфабрикатів ведеться в розрізі
номенклатури, складів і партій. Якщо виготовлений напівфабрикат є матеріальною
комплектуючою для наступного виробництва, він повинен бути списаний у
виробництво зі складу.
Основним принципом випуску продукції є те, що протягом періоду випуск
відображається тільки по плановій собівартості. Відповідно і облік випущеної
продукції протягом періоду ведеться по плановій собівартості. В кінці періоду
розрахунок фактичної собівартості буде здійснюватись пропорційно плановій
вартості, вказаній при випуску.
Важливо! В документі «Звіт виробництва за зміну» обов’язково повинна бути
вказана планова ціна. Нульові значення планової ціни (попередньої собівартості)
роблять неможливим в подальшому розрахунок фактичної собівартості.
Випуск готової продукції і напівфабрикатів і оприбуткування їх на склад
оформляється документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Продукція».
Планова собівартість випуску може вказуватись користувачем вручну або
підставлятись по замовчуванням. В шапці документа потрібно заповнити поля, що є
обов’язковими та вибираються з довідників, а саме:

склад (місце зберігання), куди оприбутковується продукція;

адрес затрат, які ввійдуть в собівартість випуску, тобто, рахунок обліку затрат
на виробництво (субрахунку рахунка 23);

підрозділ, який випускає продукцію; продукція/послуга.

Номенклатурна група, в рамках якої відображається випуск, вказується в
табличній частині. В подальшому, така продукція може бути реалізована (документ
«Реалізація товарів і послуг»), а напівфабрикати списані у виробництво (документ
«Вимога-накладна»).
Якщо при виробництві виникають відходи, то їх оприбуткування
оформляються документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Відходи, що
повертаються». При цьому вказується вартість, яка не перераховується при
розрахунку собівартості. Відходи, що повертаються, оприбутковуються на той
самий склад, що і продукція.
Випуск внутрішніх послуг
Під випуском внутрішніх послуг розуміється надання виробничих послуг
підрозділам підприємства. В бухгалтерському обліку така операція відображається
проводкою «Дт 91 (23, 92, 93) Кт 23».
Частіше всього внутрішні послуги надає допоміжне підприємство – для
забезпечення господарської діяльності підприємства, в тому числі для забезпечення
основного виробництва (опалення, освітлення, транспортні послуги, послуги
ремонту ОС). Прямі затрати на такі послуги також відображаються на 23 рахунку,
спеціальним документом потрібно відображати їх випуск, а в кінці місяця
розрахувати собівартість послуг.
Важливо! Загальновиробничі витрати деякого підрозділу розподіляються на 23
рахунок, тільки якщо для цього підрозділу були накопичені прямі затрати на 23
рахунок або був відображений випуск.
Випуск послуг власним підрозділам (внутрішніх послуг) оформляється
документом «Звіт виробництва за зміну» на закладці «Послуги». В табличній
частині «Послуги» обов’язково вказується підрозділ, якому надані послуги, рахунок
затрат, на який відносять ці послуги (23, 91, 92, 93) і значення розрізу аналітичного
обліку на тих рахунках.
Вигляд закладки залежить від налаштувань облікової політики, яка визначає:
як враховується випуск таких послуг, і пропорційно чому буде розраховуватись
фактична собівартість – пропорційно кількості послуг або плановій собівартості:

якщо в обліковій політиці вказано розподіл прямих затрат на внутрішні
послуги «По плановій собівартості», то в документі обов’язково вказувати планову
собівартість, пропорційно якій буде здійснюватись розрахунок фактичної
собівартості;

якщо в обліковій політиці вказано розподіл «По об’єму продукції», то
реквізит «Сума (Планова)» в табличній частині невидимий. Розрахунок фактичної
собівартості буде здійснюватись пропорційно кількості послуг, що випускаються;

якщо в обліковій політиці розподіл «По плановій собівартості і по об’єму
випуску», то в документі випуску користувач буде самостійно визначати, як
відображається випуск і, власне, пропорційно чому буде розраховуватись фактична
собівартість. В табличній частині «Послуги» користувач вибирає варіант
відображення (реквізит «послуги виражені в»): «В планових цінах» або «В
кількісних показниках». При цьому потрібно розуміти, що в одному періоді випуск

послуг в межах однієї номенклатурної групи потрібно відображати або по планових
цінах, або по об’єму випуску. В іншому випадку база розподілу буде неоднорідною і
фактична собівартість «достатньо умовною».
Надання виробничих послуг контрагентам
Під випуском зовнішніх послуг розуміється реалізація виробничих послуг
стороннім контрагентам. В бухгалтерському обліку така операція відображається
парою проводок «Дт 90 Кт 23 і Дт 36 Кт 70».
Надання виробничих послуг контрагентам з використанням планових цін
здійснюється з допомогою документа «Акт про надання виробничих послуг». В
табличній частині документа, для послуги вказується і ціна реалізації, згідно якої
будуть сформовані проводки по відображенню затрат і доходу від реалізації.
Номенклатурна група, вказана в табличній частині, виступає аналітикою рахунків із
схеми реалізації – 703 або 903.
Параметри накопичення прямих затрат (рахунок обліку і номенклатурна
група), котрі згодом ввійдуть в собівартість послуги, вказуються на закладці
Рахунки обліку затрат. Номенклатурна група, вказана на закладці рахунки обліку
затрат, виступає аналітикою випуску. При розрахунку собівартості послуги будуть
враховуватись виробничі затрати, накопичені саме по цій групі, а також по
підрозділу, вказаному у шапці документа.
Для випуску зовнішніх послуг (послуг сторонніх замовників) без
використання планових цін необхідно в обліковій політиці організації (закладка
«Виробництво» – «Рахунок 23») вказати правила розподілу прямих затрат на
послуги, що випускаються «По виручці» або «По плановій собівартості випуску і
виручці».
Надання виробничих послуг контрагентам без використання планових цін
здійснюється з допомогою документа «Реалізація товарів і послуг» на закладці
«Послуги». Розрахунок фактичної собівартості послуг, які оформлені цим
документом, буде здійснюватись пропорційно сумі доходу від реалізації послуг.
При цьому будуть списані затрати, які накопичуються по тим номенклатурним
групах, до яких належать реалізовані послуги. Тобто, по номенклатурних групах, які
вказані в карточці послуг.
Тому для таких послуг в довіднику «Номенклатура» обов’язково потрібно
вказати номенклатурну групу. Послуга, випуск якої відображається, повинна
входити в ту номенклатурну групу, по якій накопичені прямі затрати. По цій
номенклатурній групі в цьому періоді не рекомендується відображати випуск по
планових цінах. Інакше база розподілу буде не однорідна, а собівартість – досить
приблизною.
Розрахунок собівартості
Розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції, напівфабрикатів,
послуг здійснюється регламентним документом Закриття місяця з активізацією
поля Розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг). Перед
проведенням розрахунків в інформаційній базі повинні бути відображені всі
виробничі випуски. По тих підрозділах і номенклатурних групах, по яких
відображений випуск, повинні бути накопичені прямі витрати. Ці витрати будуть
розподілені на об’єкти випуску в межах номенклатурних груп. Крім того, в

інформаційній базі повинні бути накопичені всі загальновиробничі витрати на брак
(якщо такі враховуються).
Розрахунок фактичної собівартості здійснюється з обліком початкових
залишків незавершеного виробництва, фактичних витрат виробництва звітного
періоду і залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.
Якщо на собівартість продукції (послуг), яка виготовлена в звітному періоді
повинні бути віднесені не всі накопичені прямі витрати, то фіксація незавершеного
виробництва на кінець періоду здійснюється з допомогою документа Інвентаризація
незавершеного виробництва. В документі вводяться суми залишків витрат в
підрозділах по номенклатурних групах без зазначення статей витрат. Документ
повинен вводитись в інформаційну базу до розрахунку собівартості.
Розрахунок фактичної собівартості продукції здійснюється пропорційно базі
розподілу, встановленій в обліковій політиці.
При цьому на собівартість об’єкта (продукції, внутрішньої послуги), який
випущений в підрозділі по визначеній номенклатурній групі відноситься об’єм
прямих витрат, накопичених саме в цьому підрозділі і по цій номенклатурній групі.
На собівартість внутрішньої послуги випущеної без вказання планових цін
відноситься об’єм прямих витрат, накопичених в будь–яких підрозділах по
номенклатурній групі, до якої відноситься ця послуга. Загальновиробничі витрати
розподіляються на весь випуск того підрозділу, по яком вони накопичуються.
Розрахунок собівартості здійснюється в декілька етапів:

визначення порядку закриття періоду;

розрахунок собівартості об’єктів випуску по прямих витратах основного і
допоміжного виробництва по кожному переділу (переділ – етап виробництва, по
закінченню якого утворюється готовий продукт, який готовий до відправки в
подальше виробництво або на склад);

формування коректуючих проводок по напрямках випуску (на склад для
продукції, на витрати для послуг);

розподіл загальновиробничих витрат, тобто списання з рахунків 91 і розподіл
сум по розрізах аналітики рахунка 23;

списання сум витрат на брак з 24 рахунка на рахунок 23;

розрахунок собівартості об’єктів
випуску з
обліком
розподілу
загальновиробничих витрат, витрат на брак і зустрічного випуску;

формування коректуючих проводок по напрямках випуску.
Конфігурація підтримує два способи визначення порядку слідування
переділів: по підрозділах (ручне задання порядку закриття переділів), по переділах –
спосіб передбачає автоматичне визначення порядку закриття переділів.
Облік операцій з давальницькою сировиною
Операція виробництва продукції із сировини замовника з точки зору
взаєморозрахунків з контрагентами є операцією реалізації, тому відображається по
договору з покупцем. Цикл робіт по випуску продукції із сировини замовника
можна представити у вигляді наступних етапів:

отримання давальної сировини від замовника;

передача давальної сировини у виробництво;

накопичення власних витрат на виробництво продукції із давальної сировини;





випуск продукції із давальної сировини;
передача продукції замовнику, тобто, реалізації послуг по переробці;
розрахунок фактичної собівартості послуг.
Облік матеріалів замовника ведеться на за балансовому рахунку 022
Матеріали, які прийняті для переробки по заставній вартості:

матеріали, які надходять на переробку, обліковуються на субрахунку 0221
Матеріали на складі в розрізі контрагентів, складів і номенклатури;

матеріали замовника, віднесені на витрати виробництва, враховуються на
субрахунку 0222 Матеріали, які передані у виробництво в розрізі контрагентів і
номенклатури.
Податковий облік матеріалів замовника не ведеться. Облік власних витрат на
переробку сировини замовника ведеться на рахунку 231.
Облік випуску готової продукції, які виготовлені із матеріалів замовника,
ведеться на спеціальному рахунку 234 Давальне виробництво в розрізі
номенклатури і кількісному і сумовому вираженні. При цьому по дебету цього
рахунку відображається випуск продукції по плановій собівартості послуг, а по
кредиту – реалізація послуг по переробці сировини замовника (також по попередній
собівартості). В кінці періоду, при розрахунку собівартості, обороти рахунка 234
коректуються до фактичної собівартості послуг по переробці.
При веденні обліку в типовій конфігурації приймається, що моменти передачі
продукції замовнику і реалізація послуг по її виробництву співпадають і продукція,
виготовлена із матеріалів замовника, не зберігається на складі виробника. Якщо
факт передачі продукції і факт реалізації послуг по її виробництву не співпадають,
то в конфігурації є можливість оформити попередню передачу продукції з
допомогою документа Передача товарів з видом операції Передача продукції
замовнику. Це дає можливість надрукувати паперову накладну на передачу, але при
проведенні цього документа не формуються проводки.
Надходження матеріалів від замовника відображається з допомогою
документа Надходження товарів і послуг з видом операції В переробку.
Особливістю оформлення такої операції є те, що в табличній частині
документа вказується за балансовий рахунок обліку 0221 Матеріали на складі і
заставної ціни матеріалів, так як право власності на матеріали замовника не
переходить.
Передача матеріалів замовника у виробництво відображається документом
Вимога-накладна, перелік матеріалів відображається на закладці Матеріали
замовника. Дані з решти закладок документа не впливають на відображення
операцій з давальною сировиною. Цей документ можна створити на основі
документа Надходження товарів і послуг з видом операції В переробку. При
проведенні документа матеріали замовника списуються зі складу і відносяться на
витрати виробництва по заставних цінах. Облік матеріалів замовника у виробництво
ведеться тільки для цілей бухгалтерського обліку – на субрахунку 0222 Матеріали,
передані у виробництво в розрізі контрагентів і номенклатури.
Витрати накопичуються в бухгалтерському обліку на рахунку 231. Власні
матеріали можуть бути списані зі складів у виробництво документом Вимога–
накладна, але при цьому мають бути заповнені закладки Матеріали і Рахунки
обліку витрат.

Випуск продукції із давальної сировини
Випуск готової продукції із давальної сировини відображається документом
Звіт виробництва за зміну. В шапці документа, так як при відображенні випуску
власної продукції, вказується підрозділ, що випускає продукцію і рахунок обліку
власних прямих витрат на надання послуг по переробці (випуск продукції із
сировини замовника).
В табличній частині, в якості планової вартості, вказується планова
собівартість послуг по переробці, а в якості рахунка такої продукції – рахунок 234
Давальне виробництво. Це спеціальний рахунок для продукції із давальної
сировини.
Передача продукції замовнику і реалізація
послуг по переробці
Оформлення акту виконаних робіт по переробці сировини замовника
відображається з допомогою документа Реалізація послуг по переробці. Документ
відображає в обліку:
Реалізацію послуг: дебет рахунку обліку собівартості реалізації і кредит
рахунка 234 Давальне виробництво – проводки формуються по даних табличної
частини Продукція і послуги по плановій собівартості;
Списання з за балансу матеріалів замовника, використаних на виробництво
продукції, що передається – проводки по Кт рахунку 0222 формуються по даних
табличної частини Матеріали замовника.
Документ може бути введений на основі документа Вимога–накладна, яким
передавались у виробництво матеріали замовника, при цьому автоматично буде
заповнена таблична частина Матеріали замовника. Цю табличну частину також
можна заповнити переліком матеріалів, прийнятих в переробку (по залишках
рахунка 0222).
В табличній частині Продукція (послуги по переробці) вказується продукція
із давальної сировини, послуги по випуску якої оформляються даним документом.
Ця таблична частина може бути автоматично заповнена залишками на рахунку 234
або даними із вказаного документа Звіт виробництва за зміну, а також при
введенні на основі документа Звіт виробництва за зміну. В графі Ціна вказується
ціна реалізації послуг по переробці, а в графі планова вартість – планова вартість
цих послуг, вказана в документі випуску.
Для отримання друкованої форми накладної на передачу виготовленої
продукції замовнику використовується документ Передача товарів з видом
операції Передача продукції замовнику. Документ можна заповнити автоматично
Заповнити по залишках 234, якщо він формується по часу раніше, ніж акт послуг
переробки.
Документ не є обов’язковим в обліковій схемі, не формує проводок, а
призначений лише для друкованої форми накладної.
Розрахунок фактичної собівартості
Розрахунок фактичної собівартості по переробці давальної сировини
здійснюється регламентним документом Закриття місяця з активізацією поля
Розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг). Перед розрахунком
собівартості повинен бути оформлений документ реалізації послуг по переробці

сировини замовника. По результатах розрахунку собівартості формуються
коректуючи проводки:

Дт 234–Кт 231; Дт 903–Кт 234.
Завдання 18. 26 серпня відобразити випуск продукції в підрозділі Цех
основний по номенклатурній групі Меблі з одночасним списання зі складу
матеріалів у відповідності з нормами (специфікаціями): стіл – 50 шт. по 60 грн.,
специфікація – стіл стандартний; табуретка – 200 шт., по 6 грн., специфікація –
табуретка стандартна. 27 серпня відобразити реалізацію виготовленої продукції
контрагенту «Вега”: стіл – 50 шт. по 1000 грн.; табуретка – 100 шт. по 75 грн.
Реалізація завдання: 1. В довідник Статті затрат додати групу Виробничі
затрати. У групу Виробничі затрати додати елементи: матеріали власні: Вид
затрат – Матеріальні, рахунок 8 класу – 801. Послуги контрагентів (виробничі): Вид
затрат – Інші, рахунок 8 класу – 84. Оклади і тарифи (ВЗ): Вид затрат – Оплата
праці, рахунок 8 класу – 811. ЄСВ (ВЗ): Вид затрат – Відрахування на соціальні
потреби, рахунок 8 класу – 821. 2. У довідник Номенклатурні групи з меню
Підприємство – Товари (матеріали, продукція, послуги) додати нові елементи:
меблі: податкове призначення – госп. діял., ремонт меблів: податкове призначення –
госп. діял. 3. У довіднику Номенклатура з меню Підприємство – Товари
(матеріали, продукція, послуги) додати для матеріалів Дошка, лак, шурупи (в
карточках цих матеріалів: рахунок обліку – 201, рахунок обліку передачі – 206)
статтю затрат Матеріали власні. Матеріали створити у групі Матеріали довідника
Номенклатура. 4. В групу Продукція довідника Номенклатура додати елементи:
стіл: од. вим. – шт., Номенклатурна група – Меблі, табуретка: од. вим. – шт.,
Номенклатурна група – Меблі. 5. В групу Послуги довідника Номенклатура
додати елемент: ремонт меблів: послуга – активізувати, од. вим. – грн.,
Номенклатурна група – Ремонт меблів. 6. Створити специфікації (закладка
Специфікації у формі елемента довідника Номенклатура) і встановити їх
основними (кнопка Основна) для наступної продукції: стіл: назва – стіл
стандартний, кількість – 1, од. вим. – шт., вихідні комплектуючі: дошка – 2м куб.,
лак – 0,5 кг, шурупи – 0,3 кг. Табуретка: назва – табуретка стандартна, кількість – 1,
од. вим. – шт., вихідні комплектуючі: дошка – 1,2м куб., лак – 0,2 кг, шурупи – 0,15
кг.
Самоконтроль: на закладці Специфікації в елементах номенклатури Стіл і
Табуретка (група Продукція довідника Номенклатура) повинно бути по одній
стрічці, шрифт повинен бути жирним.
1.
Встановити для Тип ціни – Планова ціни для продукції (довідник Установка
цін номенклатури з меню Підприємство – Товари (матеріали, продукція,
послуги): стіл – 60 грн., Табуретка – 6 грн.
Самоконтроль: Підприємство – Товари (матеріали, продукція, послуги) – Ціни
номенклатури.
Дата документа – 1 серпня.
2.
Додати у довідник Способи відображення зарплати в обліку меню
Зарплата елементи: ЗП Цех (виробництво меблів): рахунок – 231, Цех виробництва
меблів, рахунок – 661, податкове призначення – госп. діял. ЗП Цех (ремонт меблів):
рахунок – 231, Цех ремонт меблів, рахунок – 661, податкове призначення – госп.
діял. 9. Додати записи в реєстр Відображення внесків на ФОП в реглам. обліку з

меню Зарплата. 10. Відобразити списання матеріалів з Основного складу у
виробництво (на ремонт меблів) (документ Вимога–накладна з меню
Виробництво, операція Матеріали): закладка Матеріали: лак – 5 кг., шурупи – 1 кг.
Закладка Рахунки обліку затрат: рахунок затрат – 231, підрозділ – цех,
номенклатурна група – ремонт меблів, стаття затрат – матеріали власні. В табличній
частині рахунок обліку – 201.
Дата документа – 10 серпня.
11. 26 серпня відобразити випуск продукції в підрозділі Цех основний, по
номенклатурній групі Меблі з одночасним списання зі складу матеріалів у
відповідності з нормами (специфікаціями): стіл – 50 шт. по 60 грн., специфікація –
стіл стандартний; табуретка – 200 шт., по 6 грн., специфікація – табуретка
стандартна. Активізувати поле Списати матеріали. Закладку Матеріали заповнити
автоматично. 12. 27 серпня відобразити реалізацію виготовленої продукції
(документ Реалізація товарів і послуг з меню Продаж) контрагенту «Вега”: стіл –
50 шт. по 1000 грн.; табуретка – 100 шт. по 75 грн. Тип цін – Планова.
Самоконтроль: сума по документу – 69 000 грн., в т. ч. ПДВ 11 500 грн.
Звітність підсистеми
Для отримання даних по залишках і оборотах рахунків, субконто і проводках в
різних розрізах бухгалтерського і податкового обліку потрібно використовувати
стандартні звіти:

оборотно-сальдову відомість;

оборотно-сальдову відомість по рахунку;

обороти рахунка;

аналіз рахунка;

карточка рахунка;

аналіз субконто;

обороти між субконто;

карточка субконто;

звіт по проводках і т. д.
Звіти використовують синтетичні і аналітичні дані обліку і формуються тільки
по проводках.
Для контролю залишків запасів в податковому обліку потрібно активізувати в
переліку показників, що виводяться поле ПО (дані податкового обліку). Список
показників виводиться у форму по кнопці Налаштування.
Регламентована звітність
В склад прикладного рішення входить набір регламентованих звітів.
Регламентованими називаються такі звіти, форми і порядок представлення яких
встановлюються різними законодавчими органами. До них відносяться:

форми фінансової звітності;

звітність в позабюджетні соціальні фонди;

податкові декларації і розрахунки;

форми статистики;

різні довідники.

Важливо! Форми регламентованої звітності входять у склад конфігурації і
розповсюджуються разом з новими релізами. Оновлення форм звітності виконується
в процесі оновлення самої конфігурації.


бази;






До основних можливостей регламентованої звітності можна віднести:
налаштування складу звіту;
заповнення показників звітності вручну і автоматично по даних інформаційної
редагування автоматично заповнених показників;
розшифровка заповнення показників;
вивід в друкованій формі;
вивантаження в електронній формі;
зберігання архіву звітності.

Загальний висновок за темою лекції:
У лекції розглянуто формування документів автоматизації необоротних
активів.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Якими документами регламентується облік на виробництві в 1С?
2. Для чого призначений довідник Статті витрат?
3. В чому полягає концепція підсистеми?
4. Де здійснюється відображення випуску продукції (послуг) в обліку?
5. Як здійснюється надання виробничих послуг контрагентам?
6. Яким чином здійснюється розрахунок собівартості?
7. Як здійснюється передача продукції замовнику і реалізація послуг по переробці?
8. Що таке Звіти в 1С?
9. Які є звіти в системі?
10. Яким чином можна оформити звіт по рахунку?
11. Чи можна сформувати звіт по субконто?
12. Що таке регламентовані звіти?
13. Що відносять до звітності підсистеми?

Укладач: ____________
(підпис)

Васьків О. М., ст. викладач
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

