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movement of inventories that will improve the level of accounting and control of 

their use.

In General, summing up, we can say that the inventories’ accounting at the 

investigated transport companies is not organized quite in accordance with the 

requirements. The disadvantages of the investigated transport enterprises in 

accounting practice are: 

- general accumulation of information on the accounts which requires details 

with the purpose of obtaining necessary data for making managerial decisions 

regarding the flow of inventories; 

- use for inventories’ accounting adapted free forms of primary documents, 

characterized by a high complexity in their processing;

- absence of rationing of inventories use.

The elimination of the aforementioned disadvantages will encourage transport 

companies to properly resolve problematic issues, which have been in accounting 

practices in the area of inventories’ accounting.
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технологій та дизайну

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ 

ЗАПАСІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ «1С: ПІДПРИЄМСТВО» 

Процес накопичення інформації в умовах використання інформаційних 

систем постійно удосконалюється. Використання комп’ютерної техніки при 

автоматизації обліку дає змогу підвищити рівень ефективності управління 

підприємством і тим самим збільшити ефективність його діяльності.
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Зокрема, автоматизація обліку запасів дає змогу зменшити кількість і 

рутинність таких видів робіт як підрахунок ефективності використання цих 

об’єктів, дотримання строків поновлення їх резервів.

Нині багато досліджень пов’язано з вирішенням проблем автоматизації 

облікової роботи підприємств. Дослідження в основному спрямовані на 

комплексне вирішення автоматизації, поєднання автоматизації різних ділянок 

облікової роботи із використанням різних програмних комплексів. Створенню 

інформаційних систем обліку приділяли увагу вітчизняні дослідники: М.М. 

Бенько, Е.П. Завгородній, С.В. Івахненков, В.О. Осмятченко та ін. Але постійне 

вдосконалення технічних засобів, програмного забезпечення на сьогодні 

залишає ці дослідження актуальними і такими, що потребують оновлення.

Сьогодні ринок пред’являє нові вимоги до діяльності підприємств, які 

діють у всьому світі. В основу цих вимог покладені міжнародні правила і 

стандарти, дотримання яких —це умова виживання підприємств у сучасних 

ринкових умовах.

Однією із проблем сьогодні є перехід на нові сходинки по формуванню 

інформаційного забезпечення підприємства.

Саме цьому присвячений даний матеріал.

Методичні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про запаси визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 

“Запаси”. Виконання функцій управління запасами на підприємстві втілюється 

у формуванні інформації про діяльність підприємства — відбуваються процеси 

передавання, зберігання і перероблення інформації в єдиному інформаційному 

просторі. У ньому розв’язуються певні комплекси задач, що виникають на всіх 

стадіях управлінського циклу.

Досить поширеним програмним продуктом обліку запасів на вітчизняних 

підприємствах є 1С: Підприємство. Зокрема, набуває поширення використання 

2-ї редакції типової конфігурації «Бухгалтерський облік для України».
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Облік придбання запасів у даній конфігурації можна розділити на етапи, 

що можуть відрізнятися послідовністю формування електронних документів 

залежно від першої події (оприбуткування чи оплата запасів).

Перший етап передбачає заповнення довідників зокрема, номенклуатура, 

контрагенти. Другий етап передбачає заповнення документів, що відрізняються 

послідовністю створення. Якщо перша подія оприбуткування запасів тоді 

послідовність запасів має бути такою: 

Рахунок на оплату постачальника.

Надходження товарів і послуг.

Реєстрація вхідного податкового документа.

Платіжне доручення, списання з банківського рахунка (Рис.1).

На третьому етапі з метою перевірки формуються внутрішні звіти, 

зокрема оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдові відомість по рахунках 

(631, 20-28), аналіз рахунка та інші. 

Комплексний підхід до автоматизації обліку запасів дозволяє оперативно 

одержувати всі необхідні дані за визначений період і істотно підвищує рівень 

управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Відповідно до послідовності проведення облікових процесів при купівлі 

запасів із використанням інформаційної системи 1С Підприємство можна 

включити: 

1. загальну схему обробки інформації.

2 завдання обробки інформації.

3. проведення аналогії між теоретичним матеріалом практикою 

відображення операцій в обліку та системою 1С: Підприємство.

4. скласти та використати таблиці відповідності між первинними 

документами та їх аналогами електронних форм у системі.

5. використовувати алгоритм створення документів залежно від 

хронологічної послідовності введення документів.

6. здійснювати контроль ведених документів із визначенням їх впливу на 

формування звітних документів. 



184

Рис. 1. Організація документування при купівлі запасів в умовах використання програмного продукту 

1С: Підприємство


