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1. Побудова плану рахунків 
 

Однією з основ ведення обліку є побудова плану рахунків, за яким буде 

здійснюватися ведення бухгалтерського обліку. План рахунків - перелік 

рахунків бухгалтерського обліку, з зазначенням ознак відкритих до них 

рахунків аналітичного обліку, які будуть використовуватися для відображення 

господарських операцій в комп'ютерній обліковій програмі. 

Структура та підпорядкування субрахунків у базових поставках 

комп'ютерних облікових програм відповідає Наказу Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та 

Інструкції про його застосування» №291 від 30.11.1999 р. 

У процесі ведення обліку господарської діяльності підприємства 

самостійно вносять зміни до ієрархії субрахунків плану рахунків, оптимально 

пристосовуючи його до особливостей ведення обліку, В більшості випадків 

базовий план рахунків здатний задовольнити всі вимоги бухгалтерії 

підприємства і не потребує додаткового налаштування. 

План рахунків - один з центральних об'єктів бухгалтерського і 

податкового обліку. У 1С: Бухгалтерії передбачено два плани рахунків. Один 

призначений для бухгалтерського обліку, другий - для податкового.  

Проглянути стандартний бухгалтерський план рахунків можна, виконавши 

команду (Операции > Планы счетов) (Операції > Плани рахунків) і вибравши 

у вікні, що з'явилося, пункт План рахунків бухгалтерського обліку (рис. 3.1). 



 
Рис. 3.1. План счетов бухгалтерского учѐта 

 

План рахунків бухгалтерського обліку містить перелік рахунків, 

передбачених Планом рахунків і Інструкцією по його вживанню. Коди рахунків 

відповідають кодам, прийнятим в Плані рахунків. Рахунки можуть мати 

субрахунки. Наприклад, рахунок 10 "Основні засоби" має субрахунку 101 

"Земельні ділянки" і 103 "Будинки та споруди". Рахунки можуть мати до трьох 

субконто. Субконто, як ми вже говорили, призначені для організації 

аналітичного обліку.  У План рахунків можна додавати нові рахунки і 

субрахунки у призначеному для користувача режимі і в режимі конфігурації. 

Плани видів характеристик схожі на довідники. Вони використовуються 

для зберігання видів характеристик об'єктів. Наприклад, план видів 

характеристик Виды субконто хозрасчѐтные зберігає інформацію про види 

субконто, які застосовуються для організації аналітичного обліку (рис. 3.2). 



 
Рис. 3.2. План видов характеристик Виды субконто хозрасчетные 

 

Користувач може вносити зміни в план Виды субконто хозрасчетные, 

задаючи нові розрізи аналітичного обліку, які йому потрібні. 
 

 

2. Необхідність використання констант та довідників при роботі з 

програмою «1С:Бухгалтерія» 
 

 

Деякі дані в системі обліку змінюються дуже рідко або, в ідеалі, не 

змінюються зовсім. Такі дані зазвичай зберігаються в константах. Наприклад - 

це інформація про валюту регламентованого обліку. Зазвичай такий облік 

ведеться в гривнях, але в конфігурації передбачена спеціальна константа, що 

містить зведення про валюту регламентованого обліку. 

Як правило, заповнення констант ведеться при завданні яких-небудь 

параметрів обліку, тому зазвичай немає необхідності в цілеспрямованому 

заповненні яких-небудь констант. 

Якщо ви хочете зберігати зведення про велику кількість схожих об'єктів - 

це означає, що вам потрібно скористатися одним з довідників, що існують в 

1С:Бухгалтерії. Нижче перераховані деякі із стандартних довідників: 

Номенклатура - довідник, який призначений для зберігання інформації 

про товари, матеріали, послуги. Номенклатура - це приклад ієрархічного 

довідника, тобто довідника, в якому виділяють групи елементів (наприклад - 



Послуги) і окремі елементи.  На рис. 3.3 приведена форма списку довідника 

Номенклатура. 

 
Рис. 3.3. Форма списка справочника 

 

У лівій частині форми можна бачити панель, що відображує групи, в 

правій відображуються групи і елементи довідника.  Окрім форми списку в 

довідників зазвичай є ще декілька форм. Така практика прийнята для різних 

об'єктів системи - зазвичай існує декілька форм, які система автоматично 

викликає в різних ситуаціях.  Для редагування елементів довідника (а так само - 

для створення нових елементів) використовується форма елементу довідника 

(рис. 3.4). Ця форма дозволяє ввести дані про елемент номенклатури. 

 
Рис. 3.4. Форма элемента справочника 



Структура цієї форми дуже нагадує структуру форми документа, 

розглянутого вище. Вона містить безліч реквізитів, які слід заповнити (або 

залишити незаповненими, якщо вони не потрібні в конкретній організації) при 

створенні елементу довідника.   

Валюти - довідник, що зберігає відомості про валюти, використовувані в 

обліку (рис. 3.5). Цей довідник так само має декілька форм, використовуваних 

при роботі з ним.   

 
Рис. 3.5. Форма справочника Валюты 

 

 

Контрагенти - довідник, що зберігає відомості про контрагентів - 

фізичних і юридичних осіб (постачальниках, покупцях і т.д), з якими має 

справу організація.  Заповнення довідників - один з етапів первинної підготовки 

системи до роботи. Причому, робота з довідниками - їх заповнення, 

використання елементів, є важливою частиною допоміжної роботи, яку 

доводиться проводити бухгалтерові, ведучому облік в 1С:Бухгалтерії.  

Фактично, якщо вам, наприклад, вперше знадобилося вказати в документі 

контрагента, з яким ваша організація раніше не працювала, ви повинні спочатку 

створити елемент довідника Контрагенти, який міститиме потрібні відомості, а 

потім - підставити створений елемент в документ. Такий підхід може здатися 

надлишковим - проте, якщо через якийсь час вам знову доведеться створювати 

документ, вказуючи того ж контрагента, ви по гідності оціните користь від 

раніше створеного елементу довідника. 

Зручність використання довідників полягає в тому, що, ввівши один раз, 

наприклад, відомості про контрагента, ви можете користуватися введеними 

даними для підстановки їх в документи або в інші об'єкти системи. Наприклад, 

якщо який-небудь документ повинен містити детальну інформацію про вашого 

контрагента, а ця інформація вже є в системі - вам досить вибрати потрібний 

елемент довідника, а все останнє буде зроблено автоматично. Так досягається 

підвищення швидкості роботи з однаковими даними, а так само їх 

одноманітність. 
 

3. Об’єкт Документ у програмі «1С:Бухгалтерія» та елементи управління 

документами 
 

Об'єкт Документ в 1С:Бухгалтерії - це аналог звичайного документа. 

Програма отримує облікові дані з документів, які вводить користувач. От як 

виглядає документ (рис. 3.6). Наприклад це порожній документ Поступление 

товаров и услуг. 



 
Рис. 3.6. Окно документа 

 

У заголовку вікна документа, після його назви, можна відмітити зірочку 

"*". Це означає, що дані документа змінені, але документ ще не записаний. 

Після запису зірочка із заголовка зникне.  Звернете увагу на те, що дані, які 

належить ввести в документ, логічні діляться на дві частини. Перша частина - 

це реквізити документа, які присутні на нім в однині. Наприклад - документ має 

лише одну дату і один номер.  Ці дані зазвичай розташовані у верхній частині 

документа (хоча бувають і виключення), часто їх називають реквізитами шапки 

документа. У нижній частині документа ви бачите декілька вкладок, на одній з 

якої, підписаною як Товары, розташована таблична частина документа. Вона 

має декілька колонок - №, Номенклатура, Количество, Цена і т.д і призначена 

для зберігання списку однотипних даних про товари. 

Документ, після того, як введені дані, передбачені його формою, можна 

або просто записати, натискує на кнопку Записать, або записати і провести, 

натискує на кнопку ОК, або відмовитися від роботи з документом, натискує на 

кнопку Закрыть і відповівши Нет на питання системи про те, чи хочете ви 

зберігати зміни в документі.  Потрібно розуміти, що поняття "проведення" і 

"запис" мають різне значення. Якщо ви запишете документ - він буде 

збережений в базі даних, проте він не зробить жодних змін в обліку. 

А саме, він не сформує рухів по регістрах. Якщо ж документ проводиться 

- він і записується в базу даних і змінює різні регістри, створюючи, 

модифікуючи, видаляючи записи в регістрах.  При необхідності заповнений 

документ можна роздрукувати. Зазвичай для цього його потрібно провести, або, 

якщо це дозволяє логіка конкретної облікової роботи, записати. 

Думаю, ви вже звернули увагу на безліч кнопок, які присутні в документі, 

- вони згруповані в панелях інструментів документа і табличного поля, є 

кнопки і біля полів введення. Врахуйте, що подібні кнопки зустрічатимуться 



вам постійно при роботі в системі, тому, один раз розібравшись з їх 

призначенням, ви зможете надалі без особливих складнощів освоювати нові 

документи, "оснащені" схожими елементами управління. В табл. 3.1 приведені 

деякі роз'яснення, що стосуються елементів управління, які зустрілися в 

розглянутому документі. Врахуйте, що якщо ви не знайомі з системою, деякі 

пояснення здадуться вам не зовсім зрозумілими - не турбуйтеся - просто 

читайте далі і ви знайдете відповіді на свої питання. Не забувайте про 

самостійні експерименти з програмою - ніщо так добре не упорядковує 

теоретичні знання як практика. 
Таблиця 3.1 

Елементи управління документом 

 

Меню Операция  

 

Це меню служить для вибору операції, інформацію про 

яку ви вводитимете в систему. Від вибраного вигляду 

операції залежить склад реквізитів документа, доступних 

для редагування. 

Цены и валюта  

 

Ця кнопка відкриває вікно, що дозволяє налаштовувати 

інформацію про типи цін і валюту, які використовуються 

в документі програми «1С:Бухгалтерія» 

Действия  

 

У цьому меню, як випливає з його назви, зібрані 

команди, що дозволяють виконувати різні дії з 

документом. 

Найти в списке 

  

Ця кнопка дозволяє знайти документ у відповідному 

йому журналі документів. При натисненні на неї 

активується рядок журналу із записом про документ. 

Якщо документ ще не попав в журнал (наприклад, це 

відноситься до тільки що створених, не збережених 

документів), кнопка буде неактивна. 

Перечитать данные объекта  Ця кнопка  прочитує з сховища даних інформацію про 

об'єкт і оновлює поля у відкритій формі. 

Создать новый копированием 

 

Створює новий документ, скопіювавши в нього дані з 

відкритого документа. Виконуючи  цю операцію, слід 

розуміти, що створений документ має власний номер і 

дату. Створивши документ копіюванням, ви можете 

правити його незалежно від вихідного документа і 

виконувати з ним будь-які інші дії. 



Провести  При проведенні документ надає вплив на стан обліку. 

Натискує цю кнопку, ви проведете документ, не 

закриваючи його форму. 

Отменить проведение   Отмена проведения нужна в том случае, если вы хотите, 

чтобы редактируемый документ не оказывал влияние на 

состояние учета.  

Ввести на основании 

 

Документи можуть бути введені на підставі інших 

документів. Ця кнопка відкриває список документів, які 

можуть бути введені на підставі редагованого документа. 

При введенні на підставі з документа-підстави (тобто - з 

відкритого) в цільовий документ копіюються дані, 

відібрані розробником. Таким чином, у результаті 

виходить документ, деякі реквізити і табличні частини 

якого заповнені на підставі відкритого документа. При 

заповненні на підставі дані можуть не просто 

копіюватися а змінюватися по яких-небудь алгоритмах. 

Результат проведения 

документа   

Відкриває вікно обробки, що містить інформацію про 

проведення документа. Надалі ми часто звертатимемося 

до цього вікна для аналізу результатів проведення 

документа. Ця кнопка актуальна для проведених 

документів. 

Структура подчиненности 

документа  

Відкривається вікно, що показує структуру підлеглості 

документа. Наприклад, якщо на підставі нашого 

документа буде введений інший документ, це відіб'ється 

в структурі підлеглості документа. 

Показать / скрыть счета учета  

 

Дозволяє відображавати або приховувати поля введення 

рахунків обліку в документах. При належному 

налаштуванні системи рахунку обліку підставляються в 

документи автоматично. При необхідності них можна 

відредагувати вручну, за відсутності такої необхідності 

можна приховати поля введення. 

Вызов календаря  

 

Ця кнопка зазвичай розташована в полі, призначеному 

для введення дати. При натисненні на неї відкривається 

поле календаря, показане на малюнку. З його допомогою 

зручно вводити дату в подібні поля. За бажання вводити 

і редагувати дату в поля введення дати можна вручну. 

Калькулятор 

 

Поля, призначені для введення числових значень містять 

кнопку із зображенням калькулятора. Натиснення на цю 

кнопку відкриває вікно калькулятора, на якому можна 

виконати обчислення, необхідні для заповнення поля. 

Такі поля можна заповнювати і вручну. 

Элементы управления панели инструментов табличного поля  

Добавить  За допомогою цієї кнопки можна додати новий рядок в 

табличне поле. 



Добавить копированием  Якщо рядки, які ви додаєте в табличне поле, 

розрізняються не дуже сильно, рациональніше всього 

додавати нові рядки за допомогою кнопки Додати 

копіюванням. Вона створює новий рядок, копіюючи в неї 

вміст виділеної. 

Изменить текущий элемент  Переводити виділений рядок табличного поля в режим 

редагування. 

Удалить текущий  Видаляє поточний рядок табличного поля. 

Переместить вверх, 

переместить вниз  

Кнопки дозволяють переміщати виділений рядок вгору 

або вниз в табличному полі. 

Упорядочить по возрастанию,  

упорядочить по убыванию 

 
 

Дозволяють упорядковувати рядки табличного поля  

Ссылка для ввода счета-

фактуры   

Документи, спільно з якими слід вводити рахунки-

фактури (для цілей обліку ПДВ) містять вкладку 

Рахунок, скориставшись якою можна ввести в систему 

інформацію про рахунок-фактуру, яка поступила в 

організацію разом з документом, що вводився.  

 

Зверніть увагу на те, що багато дій при роботі з документами (це 

справедливо і при роботі з іншими об'єктами) можна виконати за допомогою 

клавіатурних поєднань, на комп'ютерному жаргоні званих "гарячими 

клавішами". Мабуть, немає необхідності в спеціальному вивченні гарячих 

клавіш. Зазвичай, якщо користувачеві доводиться багато разів виконувати які-

небудь дії, він швидко освоює потрібні клавіатурні поєднання.   

Як правило, "гарячі клавіші" відмінно запам'ятовуються тоді, коли вам 

доводиться виконувати безліч однотипних дій. Наприклад, якщо вам вперше 

доведеться вручну заповнювати велику табличну частину документа, перший 

десяток записів ви зробите, швидше за все, користуючись меню або кнопками, а 

потім, придивившись до поєднань клавіш, відповідних потрібних команд, 

почнете користуватися ними. Можливість виконати практично всі рутинні дії з 

клавіатури, не користуючись мишею або іншим пристроями, дуже сильно 

економить час на великих об'ємах робіт по введенню даних. 
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