
БУХГАЛТЕР МАЙБУТНЬОГО 

27 жовтня 2017 року Вадим Косий 

1С:ЕДО - швидкий та надійний обмін 

електронними юридично значущими 

документами між контрагентами. 

Переваги використання. 



Слайд 2 з 20 Слайд 2 з 22 

Сервіс 1С:Звіт – електронна звітність 

• В рамках інформаційно-технологічного супроводу ІТС:ПРОФ 

користувачам 1С:Підприємство безкоштовно надається 

доступ до сервісу 1С:Звіт – подача електронної звітності, 

реєстрація ПН/РК, обмін ПН/РК між контрагентами 

• 1С:Звіт інтегрується в конфігурацію 1С:Підприємство (7.7 і 8) 

• Має повний набір форм електронної звітності, що постійно 

оновлюється, більшість звітів автоматично заповнюється 

даними з 1С:Підприємства по кнопці «Заповнити» 

• Не потрібні проміжні файли, сторонні обробки і т.ін. - 1С:Звіт 

працює безпосередньо з документами вашої конфігурації 

1С:Підприємство 

• Камеральні перевірки, можливість моментально отримати 

розшифровки поданих даних у звітах і їх коригування, пакетна 

обробка документів допомагають швидко й вчасно подати 

звітність, зареєструвати ПН/РК.  

 



Слайд 3 з 20 Слайд 3 з 22 

Робота бухгалтера без 1С:Звіту 

ДФС України, 

інші державні органи 

Якщо існує 

експорт для 

звіту 
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ДФС України, 

інші державні органи 

1. 1С:Звіт інтегрується в конфігурацію 1С:Підприємство (7.7 і 8) 

і забезпечує прямий обмін даними . 

2. Більшість звітів автоматично заповнюється даними з 

1С:Підприємства по кнопці “Заповнити” без необхідності 

використання транзитних файлів, обробок і т.ін. 

3. Обмін ПН/РК між контрагентами-користувачами 1С:Звіт, 

M.E.Doc, Сота 

4. 1С:Звіт працює з ключами ЕЦП усіх основних АЦСК, в тому 

числі і з безкоштовними ключами ЕЦП від ДФС 

5. Для переходу з M.E.Doc на 1С:Звіт потрібно в M.E.Doc 

створити резервну копію і завантажити її в 1С:Звіт – всі дані 

будуть перенесені. 

 

Робота з 1С:Звітом 
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З 1 січня 2015 року – ПН/РК в електронному вигляді.  

1С:Підприємство через сервіс 1С:Звіт надало своїм користувачам 

можливість: 

• Реєструвати ПН/РК в ЄРПН 

• Обмінюватись електронними ПН/РК між контрагентами  

 

Користувачі відчули, що електронний документообіг – це економія 

ресурсів та часу 

 

2017 рік – рік переходу на електронний документообіг – обмін не 

тільки ПН/РК, а й іншими документами: 

• Рахунок-фактура 

• Акт виконаних робіт 

• Товарна накладна 

• Договір, тощо. 

Електронний первинний документ 
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З переходом на електронний документообіг потрібно трошки 

перевернути свою свідомість і підкоригувати законодавство: 

Що перевіряли інспектори ДФС – правильність заповнення 

первинного документа (будь-яка неточність – невизнання 

документа, штраф) 

Електронний документ – це запис в базі даних, є заповнені 

обов'язкові реквізити, такі як сума, дата, номер, і т. ін.  – документ 

має бути визнаним, незалежно від того яку форму друкованого 

документа ви можете сформувати з цих даних 

Рік назад термін «первинний документ» був змінений, а вимоги до 

обов’язкових реквізитів були спрощені: 

з 1 січня 2017 р. рахунок (інвойс) може бути єдиним первинним 

документом, від решти папірців можна відмовитися. Але на 

практиці більшість за давнім звичаєм оформлює накладні та акти, 

побоюючись нашестя податкових інспекторів. 

Електронний первинний документ 
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5 жовтня 2017 року прийняті чергові зміни до Закону про бухоблік 

для приведення норм національного законодавства з бухобліку у 

відповідність до положень законодавства ЄС, підвищення 

прозорості фінансової звітності та спрощення документообігу 

підприємств у контексті реформування бухобліку та фінансової 

звітності в Україні. 

Прийнятий закон, наприклад, передбачає, що неістотні недоліки в 

первинних документах, що містять відомості про господарську 

операцію, не є підставою для невизнання господарської операції. 

І вже зараз і кількість податкових перевірок суттєво зменшилась, і 

фокус уваги податківців також змінився – свідомість повертається 

в потрібний напрямок  

Деякі великі прогресивні підприємства (Укртелеком, Київстар) 

почали чітко й планомірно переходити на електронний 

документообіг. Потрібно й іншим підтягуватись в цьому напрямку. 

Електронний первинний документ 
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Обмін паперовим рахунком 

• Створення документа 

• Друк (якщо контрагенту 

потрібна мокра печатка) або 

збереження в файл 

• Відправка контрагенту 

засобами електронної 

пошти 

• Контрагент вручну створює 

рахунок вхідний, на основі 

якого робить платежі, 

оприбуткування товарів та 

послуг 
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Електронний документообіг 

Це все не потрібно, якщо впровадити 

електронний документообіг за 

допомогою 1С:ЕДО 
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Електронний документообіг 

Контрагент 1 Контрагент 2 

• «Безшовна» інтеграція з «1С:Підприємством» 

• Підпис та шифрування документів 

• Обмін між контрагентами через сервер СДО по прямому 

з'єднанню, яке є швидким й надійним 
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Розглянемо на прикладі передачу 

електронного Рахунка-фактури з 

1С:Підприємства Продавця в 

1С:Підприємство Покупця через сервіс 

1С:ЕДО 

1С:ЕДО в 1С:Підприємстві 
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Створення рахунку 
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Відправка рахунку 
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Відправка рахунку 
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Отримання рахунку 
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Завантаження рахунку 
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Вхідний завантажений рахунок 
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Інтеграція 1С:ЕДО з 1С:Підприємством 

Модуль 1С:ЕДО, тісно інтегрований з типовими конфігураціями 

1С:Підприємства:  

• 1С:Бухгалтерія 8 для України, редакція 1.2, починаючи з версії 1.2.41; 

• 1С:Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0, починаючи з версії 2.0.5.3; 

• 1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України, 

редакція 1.2, починаючи з версії 1.2.42; 

• 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України, редакція 2.3, 

починаючи з версії 2.3.27; 

• 1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством, редакція 

1.3, починаючи з версії 1.3.51. 

• Надалі список конфігурацій, які підтримують інтеграцію з 

сервісом 1С:ЕДО, буде розширюватись.  

Документи, доступні для завантаження/вивантаження: Рахунок-

фактура, Акт виконаних робіт і Товарна накладна. 

Вбудований редактор шаблонів дозволяє самостійно створити 

будь-який документ для обміну з контрагентами  
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Переваги модуля 1С:ЕДО 

• Надійність та впевненість в автентичності документа – 

документ шифрується і підписується ЕЦП; 

• Контроль процесу обміну електронними документами на всіх 

етапах – відображення статусів проходження електронного 

документа в інтерфейсі модуля; 

• Економія коштів (папір, картриджі для принтера, поштові марки 

та конверти, послуги кур'єра, простір для архіву, час 

співробітників); 

• Підвищення ефективності бізнес-процесів за рахунок 

скорочення часу на обмін документами; 

• Обмін будь-якими документами між контрагентами-

користувачами програм 1С:ЕДО, M.E.Doc, Сота; 

• Кількість документів не обмежена, а вартість – 51 грн на місяць 

• Користувачі 1С:Звіт, які придбають сервіс 1С:ЕДО, отримають 

інтегровану систему електронної звітності та документообігу з 

єдиним інтерфейсом.  

 



Слайд 20 з 20 Слайд 20 з 22 

Перед початком роботи 

Документи, які регламентують електронний документообіг: 

• Податковий кодекс України; 

• Цивільний кодекс України; 

• Закон України №851 «Про електронні документи та 

електронний документообіг»; 

• Закон України №852 «Про електронний цифровий підпис»; 

• Закон України №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»; 

• Постанова КМУ№68 «Про затвердження Порядку засвідчення 

наявності електронного документа (електронних даних) на 

певний момент часу.  
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Перед початком роботи 

Рекомендуємо додати в договори зі своїми контрагентами пункт 

про нову схему обміну первинними документами з таким 

формулюванням: 

 

"Сторони погоджуються, що рахунки, акти і накладні за послуги 

або товари, які отримані за цим Договором, будуть надані 

виключно в електронному вигляді, складені відповідно  

до чинного законодавства про електронні документи, 

електронний документообіг і електронний цифровий підпис, із 

заповненням усіх обов'язкових реквізитів і накладанням 

електронного цифрового підпису уповноваженої особи та 

печатки". 

 

Якщо договір був підписаний раніше, то рекомендується внести 

зазначені зміни, підписавши додаткову угоду. 



Слайд 22 з 20 Слайд 22 з 22 

Підтримка 

 Сайт https://fredo.com.ua/ 

 Дистрибутив 1С:Звіт з модулем 1С:ЕДО та оновлення 

програми; 

 Інструкції по використанню та налаштуванню; 

 Останні новини та зміни в програмі; 

 Форум користувачів. 

 Сторінка 1С:Звіт в Facebook, Telegram, Google+ - зручно 

отримувати повідомлення про новини стосовно 1С:Звіт та 

1С:ЕДО; 

 Розділ на сайті portal.1c.eu 

 Через сервіс підтримки користувачів 1С-Коннект  

 E-mail: hotline@1c-sed.com.ua Тел.: (044) 490-66-99 

 

http://www.1c-sed.com.ua/
http://www.1c-sed.com.ua/
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