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Лекція-презентація 

Тема. Автоматизація обліку грошових коштів 

Навчальна мета: розкрити інформаційне забезпечення автоматизації 

обліку руху грошових коштів. Охарактеризувати особливості формування 

довідників з обліку грошових коштів, порядок складання первинних документів 
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1. Інформаційне забезпечення автоматизації обліку руху грошових 

коштів. 
 

 

Кожне підприємство для здійснення своєї діяльності має у своєму 

розпорядженні грошові кошти. Рух грошових коштів, який відбувається в 

процесі діяльності, може здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій 

формах. Підприємства для здійснення розрахунків готівкою повинні     мати касу. 

Каса – це приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та 

зберігання готівкових коштів, інших цінностей та касових документів, де, як 

правило, ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси, доставку 

та зберігання коштів несуть керівники підприємств. 

Для збереження коштів і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і 

касових операцій юридичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності 

банки відкривають поточні рахунки. 

На поточному рахунку акумулюються вільні грошові кошти організації: 

виторг за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані по слуги, авансові 

платежі, касовий виторг та ін. 

Поточний рахунок – це рахунок, що відкривається установою банку для 

юридичної особи і призначений для зберігання грошових коштів, проведення 

розрахункових операцій за вимогою власника. Розрахункові рахунки 

використовуються для здійснення розрахунків: з бюджетом, постачальниками, 

покупцями, різними дебіторами і кредиторами. 

Облік надходжень, переміщень і списань грошових коштів підприємства в 

системі «1С: Підприємство 8.3» забезпечує підсистема «Облік руху грошових 

коштів». Дана підсистема забезпечує розв’язання наступних завдань: 

 ведення оперативного обліку фактичного руху грошових коштів 

підприємства на розрахункових рахунках і в касах; 

 оформлення усіх необхідних первинних документів і формування їх 

друкованих форм; 

 здійснення реєстрації усіх сформованих документів з обліку грошових 

коштів; 

 відокремлена реєстрація фактів створення первинного документу і 

створення операції, що формується цим докумен- том; 

 ведення обліку використання грошових коштів за напрямами у розрізі 

статей руху; 

 формування спеціалізованої звітності руху готівки в  касі підприємства, 



 ведення обліку операцій покупки і продажу коштів в  іноземній валюті. 
 

2. Особливості формування довідників з обліку грошових коштів. 
 

Для відображення готівкових операцій підприємства в програмному 

комплексі "1С: Підприємство 8.3." необхідно створити касу. При цьому, якщо 

підприємство використовує декілька видів валют, то необхідно створити касу 

для кожної з них. Для створення каси необхідно виконати такі дії: Інтерфейс → 

Довідники → Каси (рис. 1). 

 

Рис. 1. Довідник "Каси" 

Щоб створити нову касу, необхідно скористатися кнопкою "Додати" 

( ). У відкритій екранній формі необхідно обрати підприємство, вказати назву 

каси та валюту, а також важливо вказати відповідальну особу – касира, який 

буде реєструвати касові операції підприємства (рис. 2). 

Рис. 2. Створення нової каси 

 

Відповідальна особа буде автоматично заповнюватися в усіх касвих 

документах підприємства. 



Для відображення готівкових операцій підприємства в програмному 

комплексі "1С: Підприємство 8.3" необхідно створити поточний рахунок. При 

цьому, якщо підприємство використовує декілька видів валют, то необхідно 

створити рахунок для кожної з них, а також, якщо підприємство здійснює 

кредитні, депозитні чи інші операції – створити окремі рахунки для цих  

операції. 

Створити банківські рахунки можна в реєстраційній формі підпри- 

ємства, відкрити яку можливо, здійснивши такі дії: Інтерфейс → Довідники → 

Організації → Організації (рис. 3). 

Рис. 3. Реєстраційна форма створення підприємства 

 



У полі "Основний банківський рахунок", натиснувши на кнопку " " 

відкривається довідник "Банківські рахунки" (рис. 4). 

 

Рис. 4. Довідник "Банківські рахунки" 

 

Щоб створити новий банківський рахунок, необхідно скористатися 

кнопкою "Додати" ( ). У відкритій екранній формі необхідно ввести                          номер 

розрахункового рахунку отриманий в банку, обрати вид рахунку та валюту (рис. 

5). 

Рис. 5. Елемент "Банківський рахунок":  створення нового поточного 

рахунку 



Програмний комплекс "1С: Підприємство 8.3", як правило, містить 

вбудований довідник банків України, тому назва банку з’являється           автоматично. 

Якщо довідник банків не заповнено, то банк необхідно додати в 

довідник власноруч. Програма запропонує додати банк до класифікатора, після чого 

необхідно заповнити електронну картку (рис. 6). 

Рис. 6. Довідник "Банк": створення нового елемента 

 

Також новий банк можна додати до довідника й іншим шляхом, а саме 

виконавши такі дії: Інтерфейс "Управління грошовими коштами" → Довідники → 

Банки та кнопкою "Додати" ( ) створити новий елемент у довіднику. 

Господарські операції, пов’язані з банком та розрахунковими рахунками, в 

"1С: Підприємство 8.3" оформляється документами, зібраними в меню "Банк" 

інтерфейсу "Управління грошовими коштами". 

Незмінними реквізитами екранних форм документів є номер документа, 

дата, підприємство, від імені якого створений документ, а також рахунок обліку 

– всі ці значення заповнюються автоматично. Інші рекві- зити користувач обирає 

з довідників або заповнює вручну. 

Операції, пов’язані з рухом грошових коштів, можна відображати у два 

етапи: перший етап – це реєстрація самого документа у програмі, а другий – 

фактичний рух грошових коштів. На другому етапі у сформованих документах 

необхідно поставити відмітку про оплату (прапорець напроти "Оплачено") та 

перепровести документ, при цьому дата оплати може відрізняти від дати 

формування документа. Цю можливість реалізовано тільки у платіжних 



дорученнях, оскільки для касових документів дата оплати збігається з датою 

оформлення документа. 

Заповнюючи документи, зверніть увагу: програма сама підказує, які 

реквізити. 

Після заповнення всіх реквізитів первинного документа, його необхідно 

зберегти на провести в обліку. Для збереження документа необхід но в екранній 

формі натиснути на кнопку "Записати". Для проведення документа в обліку 

необхідно натиснути на кнопку  або "Ок". 

Після складання кожного первинного документа необхідно пере- вірити 

бухгалтерське проведення, яке було сформовано в автоматичному режимі 

відповідно до налаштувань програми. Бухгалтерське проведення формується 

лише   після проведення первинного   документа в обліку. Перевірити 

бухгалтерське проведення можливо натиснувши кнопку . 

За допомогою кнопки "Друк" можна одержати друковану форму 

розрахункового документа. 
 

3. Порядок складання первинних документів руху готівки та 

безготівкових коштів 

 

Головним документом, що регламентує проведення та документальне 

оформлення готівкових розрахунків, є Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні. Воно є обов’язком для всіх юридичних та 

фізичних осіб – підприємців, які здійснюють операції з готівкою в національній 

валюті. 

Для здійснення розрахунків готівкою кожна організація повинна мати касу і 

вести касову книгу за установленою формою. Готівка може надходити в касу 

організації з обслуговуючого банку, від покупців або за іншими підставами. 

Основними документами в програмному комплексі «1С: Підприємство 8.3» 

для відображення руху грошових коштів у касі підприємства призначено 

документи: "Видатковий касовий ордер" та "Прибутковий касовий ордер". 

Видатковий та прибутковий касові ордери є первинними документами, а касова 

книга – спеціальним звітом. 

Незмінними реквізитами екранних форм касових ордерів є номер 

документа, дата, підприємство, від імені якого створюється документ, та 

рахунок обліку – всі ці значення заповнюються автоматично. Інші реквізити 

користувач обирає з довідників або заповнює вручну. 

Після заповнення всіх реквізитів первинного документа, його необ- хідно 

зберегти на провести в обліку. Для збереження документа необхідно в екранній 

формі натиснути на кнопку "Записати". Для проведення документа в обліку 

необхідно натиснути на кнопку  або "Ок". 

Після складання кожного первинного документа необхідно переві- рити 

бухгалтерське проведення, яке було сформовано в автоматичному режимі 

відповідно до налаштувань програми. Бухгалтерське проведення формується лише 

після проведення первинного документа в обліку. Перевірити бухгалтерське 

проведення можливо натиснувши кнопку . 



За допомогою кнопки "Друк" можна одержати друковану форму документа. 

Кнопка "Прибутковий касовий ордер", яка розташована внизу екранної форми, 

надає можливість попереднього перегляду документа. 

Надходження готівки в касу організації оформлюється прибутко- вими 

касовими ордерами. Усі прибуткові касові ордери зберігаються в 

однойменному журналі, потрапити до якого можна таким шляхом: Інтерфейс → 

Каса → Прибутковий касовий ордер (рис. 7, 8). Щоб створити новий документ, 

необхідно скористатися кнопкою "Додати" ( ).  

 

Рис. 7. Вікно документу «Прибутковий касовий ордер» в системі 

«1С: Підприємство 8.3» (режим вибору виду операцій) 

 

Рис. 8. Прибутковий касовий ордер: повернення грошових коштів 

підзвітною особою 



Для оформлення господарських операцій з витрат готів- кових коштів з каси 

організації в програмі призначений доку мент «Видатковий касовий ордер» (рис. 

9) з такими видами операцій: 

 
 

Рис. 9. Вікно «Видатковий касовий ордер» в системі «1С: 

Підприємство 8.3» (режим вибору виду операцій) 

 

Усі видаткові касові ордери зберігаються в однойменному журналі, 

потрапити до якого можна таким шляхом: Інтерфейс → Каса → Видатковий 

касовий ордер (рис. 10, 11). 
 

 

Рис. 10. Журнал видаткових касових ордерів 

 

Щоб створити новий документ, необхідно скористатися кнопкою 

"Додати" ( ).  



  
 

Вкладка "Основна" Вкладка "Друк" 

Рис. 11. Видатковий касовий ордер: 

видача авансу підзвітній особі 

 

Надходження безготівкових коштів на поточний рахунок підприємства в 

програмному комплексі "1С: Підприємство 8.3" оформлюється Платіжним 

дорученням вхідним. Нове платіжне доручення можна створити натисканням 

кнопки "Додати" ( ) в однойменному журналі, потрапити до якого можна таким 

шляхом: Інтерфейс → Банк → Платіжне доручення вхідне (рис. 12). 

Рис. 12. Журнал вхідних платіжних доручень 

 

У відкритій екранній формі "Платіжне доручення вхідне" важливо, перш за 

все, обрати вид операції, адже залежно від виду операції змінюються реквізити 

електронної форми. Вид операції може приймати такі значення (рис. 13): 

 

 

 



Рис. 13. Вікно створення документу «Платіжне доручення вхідне» 

 

Слід розглянути приклад заповнення Платіжного доручення вхідного (рис. 14). 

Рис. 14. Платіжне доручення вхідне: оплата від покупця 



Перерахування безготівкових коштів на поточний рахунок конт- рагентів 

від підприємства в програмному комплексі "1С: Підприємство 8.3" 

оформлюється Платіжним дорученням вихідним. Нове платіжне доручення можна 

створити натисканням кнопки "Додати" ( ) в однойменному журналі, потрапити 

до якого можна таким шляхом: Інтерфейс → Банк → Платіжне доручення     

вихідне (рис. 15). 

Рис. 15. Журнал вихідних платіжних доручень 

 

У відкритій екранній формі "Платіжне доручення вихідне" важливо, перш 

за все обрати вид операції, адже залежно від виду операції змінюються реквізити 

електронної форми. Вид операції може приймати такі значення (рис. 16): 

 

 

Рис. 16. Вікно створення документу «Платіжне доручення вихідне» 

 

Слід розглянути приклади заповнення Платіжного доручення вихідного 

(рис.17). 



 

Рис. 17. Платіжне доручення вихідне: 

перерахування податку на доходи фізичних осіб 

 
 

4. Формування зведених та накопичувальних документів руху 

грошових коштів 

 

У Журналі касових документів зберігається список усіх створених 

видаткових та прибуткових ордерів підприємства (рис. 18). 

Екранна форма Журналу дозволяє за допомогою кнопки "Відбір за видом 

документу" на панелі інструментів переглянути тільки прибуткові або тільки 

видаткові ордери. 



Рис. 18. Журнал касових документів 

Крім того, з Журналу касових документів можна створювати нові касові 

документи. Для цього достатньо натиснути кнопку "Додати" ( ) і в діалоговому 

вікні вибрати, який саме документ створюється. 

Кнопка   на панелі інструментів відображає бухгалтерські проведення, 

сформовані касовими документами в бухгалтерському обліку. 

Безпосередньо з Журналу касових документів можна перейти до Касової 

книги шляхом натискання кнопки "Касова книга" на панелі інст рументів. 

Звіт "Касова книга" можна отримати, виконавши дії: Інтерфейс → Каса → 

Касова книга (рис. 19). 

Рис 19. Касова книга 



 

У діалоговому вікні необхідно вказати календарний період, за який 

необхідно сформувати касову книгу, обрати організацію та валюту. Після 

натискання кнопки "Сформувати" машина виведе на екран електронну форму 

касової книги, яку можна також роздрукувати. 

У Журналі банківських розрахункових документів зберігається список усіх 

створених платіжних доручень, оголошень, грошових чеків підприємства (рис. 

20), потрапити до якого можна таким шляхом: Інтерфейс  → Банк → Банківські 

розрахункові документи. 

 

Рис. 20. Банківські розрахункові документи 

 
Екранна форма Журналу дозволяє за допомогою кнопки "Відбір за видом 

документа" на панелі інструментів переглянути тільки вхідні або тільки вихідні 

платіжні доручення та інше. 

Крім того, з Журналу банківських розрахункових документів можна 

створювати нові розрахункові документи. Для цього достатньо натиснути кнопку 

"Додати" ( ). і в діалоговому вікні вибрати, який саме документ створюється. 

Кнопка   на панелі інструментів відображає бухгалтерські проведення, 

сформовані розрахунковими документами в бухгалтерському обліку. 

У програмному комплексі "1С: Підприємство 8.3" реалізовано механізм 

групового введення та обробки платіжних документів – це обробка "Виписка 

банку", а також реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу 

"Клієнт-банк". Ці обробки створюють чи коригують документи, які, у свою чергу 

формують проводки. 

Для формування виписки банку необхідно зайти в меню "Банк"     та обрати 

пункт "Виписка                                банку" (рис. 21). У формі обробки, що відкрилася, обирається 

підприємство, розрахунковий рахунок, а також період, за який необхідно 

сформувати виписку банку та натиснути кнопку "Виконати". 
 



 

Рис. 21. Виписка банку 

 

Виписка банку містить перелік розрахункових документів за обраний 

період в аспекті контрагентів, з якими було проведено розрахунки. Крім того, 

виписка банку має залишки на початок та кінець періоду, обороти за рахунками 

обліку грошових коштів у банку з метою контролю грошових коштів 

підприємства. 
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