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� надання інформаційних послуг студентам усіх форм навчання з пи-
тань організації власного бізнесу; 

� виконання науково-дослідних робіт відповідно до   госпдоговірної і 
держбюджетної тематик;    

� працевлаштування студентів через налагодження довгострокових 
партнерських стосунків із потенційними роботодавцями. 

 

1.Игры – обучение, тренинг, досуг /  Под ред. В.В.Петрусинського. – М.: Нова шко-
ла, 1994. – 368 с. 

2.Кларин Н.В. Технология обучения .– Рига, 1999. – 328 с. 
3.Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу. Кн.1. Технологія підгото-

вки і проведення тренінгів. – К.: КНЕУ, 2001. – 117 с. 
4.Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу. Кн.2. Методичне керів-

ництво для викладачів-тренерів. – К.: КНЕУ, 2003. – 297 с. 
5.Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу. Кн.3. Технологія ство-

рення і організації діяльності фірм. – К.: КНЕУ,  2003. – 297 с. 
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ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ ПРИДБАННЯ ЗАПАСІВ  
В ПРОГРАМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ  1С: БУХГАЛТЕРІЯ    
 

Розглядається загальна схема обліку операцій придбання запасів у постачальників і 
розрахунків з ними та проведений аналіз сформованих при цьому бухгалтерських прово-
док в програмі автоматизованого обліку 1С: Бухгалтерія. 
 

Одним з шляхів удосконалення освітнього забезпечення підготовки 
фахівців з обліку і аудиту є використання ними автоматизованих систем 
бухгалтерського обліку, що дозволяє підвищити якість, оперативність, 
точність та об’єктивність вихідної облікової інформації, а також пред-
ставити її у вигляді, зручному для подальшого аналізу і прийняття рі-
шень. 

Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають 
великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки облі-
ку, в тому числі облік придбання запасів [1]. Суттєве місце на ринку 
програм автоматизованого бухгалтерського обліку займає програма 
1С:Бухгалтерія системи автоматизованого обліку 1С:Підприємство. Не 
зважаючи на певну кількість навчально-методичних посібників стосов-
но використання даної програми, одні з них [1-3] мають лише описовий 
характер, в інших [4-5] питання автоматизованого обліку розглядаються 
на окремих прикладах без відображення повної узагальненої схеми про-
цесу автоматизації ділянок обліку та аналізу сформованих при цьому 
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бухгалтерських проводок, що ускладнює використання даної програми 
та розуміння принципів її функціонування. 

Метою даної роботи є формування загальної схеми обліку операцій 
придбання запасів у постачальників і розрахунків з ними та аналіз сфо-
рмованих при цьому бухгалтерських проводок в програмі автоматизо-
ваного обліку 1С:Бухгалтерія. 

Оскільки придбання запасів у постачальників можна здійснювати за 
безготівковий та готівковий розрахунки з ними (зокрема, через підзвіт-
ну особу), в програмі 1С:Бухгалтерія слід використовувати схему обліку 
придбання запасів та розрахунків з постачальниками, котра в загально-
му випадку включає такі етапи: 

1. Укладання договору з контрагентом-постачальником на поста-
чання запасів за допомогою документа «Договір». 

2. Реєстрація рахунку постачальника на оплату запасів за допомо-
гою документа «Рахунок вхідний». 

3. Виплата авансу (повної або часткової передоплати) постачальни-
ку за допомогою документів «Платіжне доручення» та «Банківська ви-
писка» при безготівкових розрахунках або документа «Видатковий ка-
совий ордер» з видом операції «Оплата замовлення постачальника» при 
розрахунках готівкою, або видача підзвітній особі підзвітної суми для 
придбання запасів та витрат на відрядження за допомогою документа 
«Видатковий касовий ордер» з видом операції «Видача грошей під 
звіт». 

4. Виписка працівнику підприємства доручення на отримання запа-
сів у постачальника та/або посвідчення про відрядження за допомогою 
документів «Довіреність» та «Посвідчення відрядження». 

5. Оформлення авансового звіту за допомогою документа «Авансо-
вий звіт» без виконання бухгалтерських проведень придбаних запасів у 
випадку придбання запасів підзвітною особою. 

6. Оприбуткування запасів на складі за допомогою документа 
«Прибуткова  накладна». 

7. Реєстрація додаткових витрат, пов’язаних з придбанням запасів, 
за допомогою документа «Витрати на придбання». 

8. Податковий облік придбаних запасів та додаткових витрат за до-
помогою документа «Запис книги придбання» з видом документа «По-
даткова накладна», «ГТД», «Чек» або «Інше». 

9. Оплата постачальнику за отримані запасі при відсутності або час-
тковій передоплаті за допомогою тих же документів, що і при виплаті 
авансу, або повернення підзвітною особою невитрачених коштів в касу 
підприємства за допомогою документа «Прибутковий касовий ордер» з 
видом операції «Надходження грошей із звіту». 
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У випадку виявлення бракованих або зайвих запасів схема обліку 
повернення запасів та розрахунків з постачальниками включає такі ета-
пи: 

1. Оформлення рахунку постачальнику для оплати бракованих за-
пасів за допомогою документа «Рахунок-фактура». 

2. Виплата авансу (повної або часткової передоплати) постачальни-
ком за браковані запаси за допомогою документів «Платіжна вимога» 
та «Банківська виписка» при безготівкових розрахунках або документа 
«Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Інші операції» та ко-
дом рахунку 63 при розрахунках готівкою.  

3. Повернення бракованих або зайвих запасів постачальнику за до-
помогою документа «Повернення постачальнику». 

4. Внесення коригувань до податкового обліку придбаних запасів за 
допомогою документа «Запис книги придбання» з видом документа 
«Розрахунок коректування». 

5. Оплата постачальником за повернуті браковані запасі за допомо-
гою тих же документів, що і при виплаті авансу постачальником.  

Результати проведеного аналізу бухгалтерських проводок, що фор-
муються при проведенні документів, наведено в таблиці. 
 

Бухгалтерські проводки, що формуються при проведенні документів 
 

Бухгалтерські проводки 
Операція Документ рахунки 

дебету 
рахунки 
кредиту 

зміст проводок 

1 2 3 4 5 

Виплата авансу 

«Банківська 
виписка» 

(«Видатко-
вий касовий 
ордер») 

371 
6415 
ВР 

31 (30) 
6441 
ВР 

Виплачений аванс 
ПДВ 

Валові витрати 

Оприбуткування запасів 
(додаткових витрат) 

після часткової виплати 
авансу 

ВР 
63 

6415 
6441 

Рахунки 
запасів 

ВР 
371 
63 
63 
63 

Валові витрати 
Зарахування авансу 

ПДВ 
Податковий кредит 
Оприбуткування 
(дооцінка) запасів 

Оприбуткування запасів 
(додаткових витрат) 
після повної виплати 

авансу 

«Прибуткова 
накладна» 
(«Витрати 
на придбан-
ня») 63 

6441 
Рахунки 
запасів 

371 
63 
63 

Зарахування авансу 
Податковий кредит 
Оприбуткування 
(дооцінка) запасів 

 
Продовження таблиці 
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Оприбуткування запасів 
(додаткових витрат) без 

виплати авансу 
 

ВР 
6415 Рахунки 

запасів 

ВР 
63 
63 

Валові витрати 
ПДВ 

Оприбуткування 
(дооцінка) запасів 

Оплата за оприбутковані 
запаси 

«Банковская 
выписка» 

(«Расходный 
кассовый 
ордер») 

63 31 (30) 

 

Виплата авансу або 
оплата постачальником 
за браковані запаси 

«Банковская 
выписка» 

(«Приходный 
кассовый 
ордер») 

31 (30) 
643 
ВД 

681 
6415 
ВД 

Отриманий аванс 
ПДВ 

Валові доходи 

Повернення бракованих 
запасів постачальнику 

«Возврат 
поставщику» 

371 
6441 

Рахунки 
запасів 
Рахунки 
витрат 

63 
63 
63 
 

Рахунки 
запасів 

Повернення авансу 
ПДВ (сторно) 

Повернення запасів 
(сторно) 

Списання додаткових 
витрат 

Повернення 
зайвих запасів постача-

льнику 
 

ВР 
6415 

Рахунки 
запасів 
Рахунки 
витрат 

ВР 
63 
63 
 

Рахунки 
запасів 

Вал. витрати (сторно) 
ПДВ (сторно) Повер-
нення запасів (стор-

но) 
Списання додаткових 

витрат 

Видача підзвітної суми 
«Расходный 
кассовый 
ордер»  

372 30 
 

Оформлення авансового 
звіту 

«Авансовый 
отчет» 

6415 
ВР 

Рахунки 
витрат 

372 
ВР 
372 

ПДВ 
Валові витрати 
Списання витрат 

Оприбуткування запасів 
через підзвітну особу 

«Приходная 
накладная» 

(«Расходы на 
приобрете-
ние») 

ВР 
63 

6415 Рахунки 
запасів 

ВР 
372 
63 
63 

Валові витрати 
Списання підзв. суми 

ПДВ 
Оприбуткування 

запасів 

Повернення коштів під-
звітною особою 

«Приходный 
кассовый 
ордер» 

30 372  

 

Таким чином, в даній роботі представлена загальна схема обліку 
операцій придбання запасів у постачальників, повернення запасів по-
стачальникам і розрахунків з ними і проведений аналіз сформованих 
при цьому бухгалтерських проводок в програмі автоматизованого облі-
ку 1С: Бухгалтерія. Отримані результати глибше розкривають правила    
та особливості обліку операцій придбання запасів в програмі. 
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1.Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / Ф.Ф.Бутинець, 
С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с. 

2.Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії: Порадник користувача ПК. – 2-е вид. – Львів: 
„БАК”, 2002. – 232 с. 

3.1С:Предприятие 7.7. «Бухгалтерский учет для Украины». Редакция 2. Руководство 
по ведению учета (описание конфигурации). – М.: Фирма «1С», 2001. – 307 с. 

4.Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. Хозяйственные операции в 
компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Уч. пособие. – К.: Диасофт, 2002. – 528 с. 

5.Уткин Ю.А. Курс  бухгалтерского  учета  с  помощью  программы 1С: Бухгалте-
рия 7.7 для Украины: Методическое пособие к практическим занятиям. – Харьков: ИПЦ 
«Ксилон», 2003. – 500 с. 

Отримано 20.04.2004 
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Л.О.УКРАЇНСЬКА, д-р екон. наук, О.В.ІВАНІСОВ 
Харківський державний економічний  університет  
  

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ  
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ  
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ   
 

Головними задачами вдосконалення підготовки виробництва в сучасних умовах є: 
прискорення процесів створення і упровадження у виробництво нової техніки і підвищен-
ня ефективності підготовки виробництва і освоєння нових видів продукції. Конкретні 
шляхи рішення цих задач реалізуються в результаті дослідження і використання внутріш-
ньовиробничих резервів. 
 

Головною метою удосконалення підготовки виробництва до випу-
ску нової продукції є пошук невикористаних можливостей подальшого 
скорочення термінів і витрат на створення нової техніки, підвищення її 
якості і ефективності. Основними можливостями удосконалення підго-
товки виробництва є резерви, які  поділяються на три великі групи: 
прискорення підготовки виробництва до випуску нової продукції; ско-
рочення витрат на розробку і освоєння виробництва нових виробів; під-
вищення технічного рівня і економічності нових видів продукції.  

Використовування резервів прискорення підготовки виробництва 
повинне забезпечити скорочення періоду розробки, освоєння і упрова-
дження у виробництво нових видів продукції. Оскільки процес ство-
рення нових виробів включає період роботи і час перерв між окремими 
етапами, то реалізація резервів скорочення термінів підготовки вироб-
ництва припускає необхідність скорочення часу робочого періоду і усу-
нення всякого роду перерв між частинами процесу. 


