
Початкове налаштування системи 
(або що необхідно зробити на старті)

Налаштування всієї 
інформаційної бази 
(для всіх організацій 

підприємства в цілому)

Настройки 
параметрів

обліку

Настройки 
програми

Налаштування для 
конкретної організації

Облікова 
політика 

організацій

Облікова 
політика по 
персоналу

Налаштування для 
кожного користувача 

системи

Настройки 
користувача

Налаштування рахунків 
обліку за умовчанням

Рахунки обліку 
номенклатури

Рахунки обліку 
розрахунків з

контрагентами

Рахунки обліку 
(інші)

Способи 
відображення 

зарплати в 
обліку

Способи 
відображення 

витрат по 
амортизації

Настройка 
встановлюєть
ся, якщо вона 
необхідна хоч 

для однієї 
організації 

підприємства

1
Заповнюється 

для кожної 
організації 

окремо 
відповідно до 

її облікової 
політики

2
Суттєво 

впливає на 
доступний 

функціонал та 
зручність 
роботи 

користувача

3
Забезпечує 
коректне 

проведення 
документів по 

основним 
розділам 

обліку

4

Окремі настройки 
програми можна 
зробити як загалом, 
так і по організаціях 
або користувачах



При 
встановленні 

прапорця 
додається 
відповідна 

аналітика на 
рахунки БО

Розділи 
настройок, що 
впливають на 
план рахунків 

БО

Налаштування 
всієї 

інформаційної 
бази (для всіх 

організацій 
підприємства в 

цілому)

Настройки параметрів
обліку

Запаси

Вести облік по партіях

Вести облік по  складах

Товари у роздробі

По номенклатурі 
(обороти)

По ставках ПДВ

Розрахунки з 
контрагентами

Вести розрахунки по 
документах

Інший аналітичний 
облік

Вести аналітичний 
облік коштів по 
відокремленим 

підрозділам

Початкове налаштування плану рахунків БО 
(опціонально додаються аналітичні розрізи, що 

необхідні для обліку)



Початкове налаштування плану рахунків БО (коли 
необхідно додавати додаткові аналітичні розрізи)

Настройка Аналітика, що 
додається

На яких рахунках буде 
додаватися

Коли необхідно встановити аналітику 

Вести облік по партіях Партії 1521, 1531,20, 201-209, 221, 25, 
26, 27, 28, 281, 2821, 283, 284, 
2851, 289, УЗ 

Якщо хоч одна з організацій, що ведуть облік в 
даній ІБ, застосовує спосіб оцінки вартості МПЗ: 
ФІФО

Вести облік по складах Склади 1521, 1531,20, 201-205, 207-
209, 221, 25, 26, 27, 28, 281, 
2821, 2822, 284, 2851, 289, 
0222, 0241, 08

Якщо хоч одна з організацій, що ведуть облік в 
даній ІБ, зберігає МПЗ на декількох складах

По номенклатурі 
(обороти)

Номенклатура 
(відображаються тільки 
обороти за цією 
аналітикою)

2822 Тільки, якщо організація займається роздрібною 
торгівлею через НТТ та бажає аналізувати 
товари, що передані у НТТ у розрізі 
номенклатури (при цьому виторг здається у касу 
тільки загальною сумою)

По ставках ПДВ Ставки ПДВ 2822, 2852 Тільки, якщо організація займається роздрібною 
торгівлею через НТТ та використовує різні ставки 
ПДВ

Вести розрахунки по 
документах

Документи розрахунків 
з контрагентами

36, 361-363,371, 3711, 3712, 
377, 3771, 3772, 63, 631-633, 
643, 6431, 6432, 644, 6441, 
6442, 680, 681, 6811, 6812, 685, 
6851, 6852

Якщо  хоч одна з організацій передбачає 
деталізувати свої взаєморозрахунки хоч з одним 
контрагентом до документів (рахунку, акту, 
накладної тощо). Наявність аналітики гарантує 
лише можливість такої деталізації. Техніка 
ведення взаєморозрахунків (по договорам або 
по документам) встановлюється на рівні 
договору

Вести аналітичний облік 
коштів по 
відокремленим 
підрозділам

Відокремлені 
підрозділи без 
утворення юридичної 
особи

301, 302 Якщо хоч одна з організацій передбачає вести 
облік готівкових грошових коштів по 
відокремленим підрозділам (без утворення 
юридичної особи) або по різним касам



Етапи введення початкових залишків

Сформувати баланс 
за попередній 

період

•За допомогою 
попередніх засобів 
введення обліку 
(«вручну», Excel, 
«1С:Підприємство 7» 
тощо)

Заповнити аналітики 
для переносу 

залишків

•Наприклад, рахунки 
на оплату 
контрагентів, за 
якими залишились 
заборгованості

Встановити дату 
введення залишків

•Як правило, це кінець періоду, що є 
попереднім до періоду початку обліку 
в програмі. Встановлюється в обробці 
введення залишків

По кожному 
рахунку, що має 

залишок, перенести 
дані в програму 

•За допомогою обробки 
«Введення початкових 
залишків». Балансові рахунки –
закладка «Основні», 
забалансові на відповідній 
закладці

Перевірити 
правильність 

введення залишків

•За 
допомогою 
звітів 
програми  


