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План доповіді

 Огляд сервісів 1С:ІТС Україна та їх

використання у повсякденній роботі 

практикуючого бухгалтера

 Новий сервіс «Консультації аудитора»: 

умови активації, використання та надання 

безкоштовного сервісу персональних 

консультацій 

 Плани запуску нових сервісів, що 

допоможуть значно спростити роботу 

бухгалтера. 



Що таке ІТС ?

Інформаційно-технічний супровід – сервісне 

обслуговування як останній цикл продажу програмного 

продукту.

Розробка – Продаж – Впровадження - Обслуговування

- Вдосконалення функціоналу

- Виправлення наявних помилок

- Оновлення згідно змін у законодавстві

- Зміна конфігурації

- Консультації по роботі з програмою

- Розробка додаткових сервісів і послуг



Основні види ІТС

ТЕХНО       ПРОФ

ТАРИФНІ ПЛАНИ

(У  партнерів з наявним статусом ЦС)

Компанія «Медіа Сервіс» успішно 

пройшла аудит 2016р. та отримала  

статус «1С:Центр супроводу»



Огляд сервісів 1С:ІТС Україна та їх 

використання у повсякденній 

роботі практикуючого бухгалтера



Що таке сервіси 1С:ІТС? Який 

їх склад?
Сервіси 1С:ІТС - можливості, що надаються зареєстрованим користувачам

програмних продуктів «1С:Підприємство» додатково до основного функціоналу

програм.

Сервіси 1C:ІТС, доступні користувачам :

1С:Оновлення програм - отримання оновлень прикладних рішень (конфігурацій) і 
технологічної платформи, інформації про плани виходу релізів. 

Інформаційна система 1С:ІТС Україна - найповніший інформаційний ресурс для людей, які 
працюють з програмами 1С:Підприємства – довідники, методики, посібники, консультації 
щодо використання програм та із законодавства.

 1С:Звіт - інтегрований з програмами 1С:Підприємства сервіс здачі електронної звітності в 
Державні органи, реєстрації податкових документів в ЄРПН та обміну ними між 
контрагентами.

1С:Лекторій - регулярні семінари з огляду законодавчих змін і його відображенню в 
програмах 1С:Підприємства: в очній формі та у форматі відеолекцій. 

1С:Лінк - простий спосіб організувати безпечний віддалений доступ через Інтернет до 
програм (інформаційних баз) 1С:Підприємства, які встановлено на комп'ютері користувача.

1С:ІТС Галузевий - сервіс, що входить до складу комплексної підтримки 1С:ІТС Україна та 

призначений для користувачів галузевих та спеціалізованих рішень.

Консультації аудитора - персональні письмові консультації від експертів і аудиторів з 
питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку. 
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Portal.1c.eu – єдине вікно для отримання 

сервісів 1C:ІТС

 В якості єдиного вікна, через яке можна отримати всю 

інформацію про сервіси, виступає ресурс portal.1c.eu.

 Інформація на сайті доступна трьома мовами: українською, 

російською та англійською.

 Крім короткого переліку сервісів 1С:ІТС є можливість за 

кожним ресурсом відкрити більш детальну інформацію (умови 

отримання, інструкції і т.д.).

 Також для кожного сервісу є блок з корисними посиланнями на 

ресурси, пов'язані з сервісом. Наприклад, на ресурс releases.1c.eu, 

з якого можна завантажити оновлення 1С:Підприємства або на 

онлайн-версію 1С:ІТС Україна (сайт ITS.1C.UA).

Зареєструйтеся на сайті і будете мати можливість 

зареєструвати придбані програмні продукти, отримувати 

інформацію про термін дії укладеного договору ІТС, термін 

активації сервісу 1С:ІТС Галузевий і оцінку якості його надання.
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1С:ІТС Україна - повноцінна інформаційна система 
структурована під «цільову аудиторію»

 Інформаційна система доступна на сайті its.1c.ua (диску 1С:ІТС 

Україна)

 Детальний опис складу 1С:ІТС Україна викладено в розділі «Про 

проект ІТС»

 Інформаційна система включає

наступні розділи:

 Новини

 Користувачам 1С:Підприємства

 Облік в госпрозрахункових організаціях

 Облік в бюджетних організаціях

 База нормативних документів

 Періодика та книги

 Розробка та адміністрування



Чим допомагає інформаційна 

система 1С:ІТС Україна?

Основні проблеми:

 величезний потік вхідної інформації з боку законодавця;

 складність цієї інформації;

 відсутність часу на те, щоб все вивчити і розібратися.

Рішенням проблеми є ознайомлення з матеріалами

опублікованими на сайті ІТС досвідченими методистами, 

спеціалістами лінії консультації і залученими авторами.

Викладений матеріал допомагає не тільки зорієнтуватися в 

нормах чинного і дуже мінливого законодавства, а й зрозуміти

сформовану практику застосування цих норм.
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Ми виписали податкову накладну, де невірно 

вказали назву контрагента. Як правильно 

оформити розрахунок коригування?

 Довідник «ПДВ: правила оподаткування та облік»

 У довіднику розглядаються всі основні питання, пов'язані з порядком 

формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, 

обчислення суми податку і нюансів заповнення звітності з цього 

податку, а також податкових накладних. Всі матеріали довідника 

забезпечені посиланнями на нормативні документи і підтримуються в 

актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація буде корисна в 

першу чергу бухгалтерам, керівникам, підприємцям, податковим 

консультантам і аудиторам.

 Довідник «Методична підтримка 1С:Підприємства 8»

 Розділ «Методична підтримка 1С:Підприємства 8» наповнюється 
методистами 1С:ІТС Україна, розробниками платформи і типових 
конфігурацій, а також незалежними фахівцями.

 У розділі в першу чергу публікуються матеріали, які викликають 
найбільшу кількість питань у користувачів і партнерів. За відгуками 
користувачів - в розділі можна знайти відповіді і рекомендації на 90% 
питань, що виникають при роботі з типовими продуктами 
1С:Підприємства.

?



Які документи повинен надати працівник для 
застосування податкової соціальної пільги? Як цю 

операцію оформити в програмі? Чому може не 
застосовуватися ПСП для співробітника?

Довідник «Праця і заробітна плата»

 У довіднику розглядаються основні питання, пов'язані з кадровою тематикою і 

розрахунком заробітної плати. Всі матеріали довідника забезпечені посиланнями на 

нормативні документи і підтримуються в актуальному стані. Довідник 

поповнюється як новими розділами з обліку праці і заробітної плати, так і статтями, 

що описують порядок відображення теоретичного матеріалу у типових 

конфігураціях для України.

Розділ «Бухгалтеру на замітку»

 Розділ містить набір нормативної інформації, яка потрібна для щоденної роботи

(дані для розрахунку заробітної плати, ставки та строки сплати ЄСВ та ПДФО, види, 

терміни подання звітності, види первинної документації на підприємстві та інше).

 Доступний для ознайомлення всім відвідувачам сайту its.1c.ua.

Довідник «Методична підтримка 1С:Підприємства 8»

Довідник «Поради лінії консультацій»

 До складу розділу входять відповіді на найбільш поширені питання, з якими 

користувачі звертаються на Лінію консультації, а також рекомендації спеціалістів 

Служби технічної підтримки користувачів з 1С:Підприємства з оптимального 

використання програм у повсякденній бухгалтерській практиці.

?



Керівництво поставило умову не брати 
співробітників за трудовим договором, а тільки на 
час виконання робіт. Ніколи не оформляли таких 

операцій раніше. Де можна почитати про це і як таку 
операцію правильно оформити в програмі?

 Довідник «Договори: умови і форми»

 Довідник присвячений питанням укладення господарських 

договорів. У ньому розглядаються питання укладення 

найбільш поширених видів господарських договорів між 

суб'єктами господарювання в їх підприємницькій 

діяльності. Особливу увагу приділено істотним умовам 

кожного з розглянутих видів договорів. Матеріали даного 

довідника супроводжено зразками договорів, що дозволяє 

користувачеві без особливих зусиль скласти договір під 

конкретні умови його діяльності.

 Довідник «Праця і заробітна плата»

 Довідник «Методична підтримка 1С:Підприємства 8»

?



Ми перейшли із загальної системи оподаткування на 

єдиний податок. Де можна дізнатися про проблеми 

пов'язані з переходом?

 Довідник «Спрощена система оподаткування, обліку та 

звітності»

 У довіднику розглядаються загальні положення спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності, умови 

перебування, які податки не нараховує і не сплачує платник ЄП, 

ставки, терміни і порядок сплати, оподаткування (податковий та 

бухгалтерський облік), особливості «перехідного» періоду при 

зміні системи оподаткування, переваги і недоліки спрощеної 

системи і т. д.

 Розділ «Бухгалтеру на замітку»

?



Декларація з ПДВ подається протягом 20 
календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного місяця. У листопаді 20-те 
число - це неділя. 

Останній день подачі 18-те чи 21-ше?

 Довідник «Регламентована звітність»

 У довіднику описується встановлений нормативними 

документами з бухгалтерського та податкового обліку порядок 

заповнення форм регламентованої звітності. Всі матеріали 

довідника забезпечені посиланнями на нормативні документи і 

підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику 

інформація буде корисна бухгалтерам при складанні звітності 

для подачі в державні органи.

 Розділ «Календар бухгалтера»

 У розділі міститься інформація про терміни подачі звітності в

податкові та статистичні органи, а також графік платежів за 

податками і зборами в різні органи на поточний місяць.

 Інформація доступна всім відвідувачам сайту its.1c.ua.

?



Не вдається заповнити таблиці Звіту з ЄСВ у

1С:Звіт. Як правильно заповнити звіт з ЄСВ?

 Довідник «1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними 

документами»

 розділ «Методичні рекомендації з використання програми 

«1С:Звіт».

 В даному розділі представлені методичні матеріали з 

роботи у програмі «1С:Звіт», що надаються фахівцями 

компанії «1С-СЕД».

?



В «1С:Звіт» не надходять розрахунки коригування 

від контрагентів. З чим пов'язана проблема та що 

зробити для її вирішення?

 Довідник «1С:Звіт. Електронна звітність, обмін первинними 

документами»

Розділ «Консультації з питань роботи з програмою 

«1С:Звіт»».

 В даному розділі представлені консультації з питань 

роботи у програмі «1С:Звіт», з якими найчастіше 

звертаються користувачі на Лінію консультацій        

«1С-СЕД». Консультації надаються фахівцями компанії 

«1С-СЕД».

?



Новий сервіс «Консультації аудитора»: 

умови активації, використання та 

надання безкоштовного сервісу 

персональних консультацій 



Можливості сервісу
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 З жовтня 2016 року спільно з консалтинговою

компанією «НАРМС» запущено сервіс «Консультації

аудитора», який дозволяє клієнтам отримувати

персональні письмові відповіді на питання від експертів

і аудиторів з питань бухгалтерського, податкового та

кадрового обліку.

 Сервіс доступний як для представників

госпрозрахункових організацій, так і для бюджетних.



Умови отримання сервісу 

«Консультації аудитора» 
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Для отримання доступу до сервісу необхідно:

самостійно або за допомогою партнера

1С:Франчайзі провести реєстрацію програмного

продукту у правовласника, а також в Особистому

кабінеті користувача на Порталі 1С:ІТС;

мати діючий договір інформаційно-технологічного

супроводу (1С:ІТС) з партнером 1С:Франчайзі;

активувати сервіс «Консультації аудитора» (мати

право скористатися сервісом).

https://portal.1c.eu/software


Активація сервісу

«Консультації аудитора» 
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Сервіс доступний:
Безкоштовно

 Користувачам, які уклали один з договорів:

 1С:ІТС ПРОФ на 12 місяців;

 пільговий договір 1С:ІТС ПРОФ на 12 місяців (за схемою 8+4).

 Надається одна консультація протягом терміну дії договору.

 Невикористана безкоштовна консультація не переноситься на
наступний період.

Платно

 Усім користувачам ліцензійних продуктів «1С:Підприємство», що
виконали умови отримання сервісу.

 Для придбання слід звернутися до партнерів 1С:Франчайзі.

Найменування Рекоменд. роздрібна ціна,

грн. з ПДВ 20%

Інформаційно-консультаційна 

послуга

«Консультація аудитора»

450



Як задати питання аудитору? 
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Питання можна задати:

 за адресою ел. пошти answ_audit@1c.ua;

 скористашись web-формою в особистому кабінеті на сайті ІТС:

mailto:answ_audit@1c.ua


 Користувачі, можуть придбати (докупити) будь-яку кількість консультацій.

 Час підготовки відповіді - сім робочих днів (день отримання питання і

день відправлення відповіді в цей термін не включаються).

 Одним листом надсилається тільки одне питання:

 При надсиланні декількох питань відправляться відповідь про

неприйняття до розгляду звернення, що містить кілька питань.

 Наступне питання можна надіслати після отримання відповіді на

попереднє запитання.

 За кожним запитанням можна задавати не більше одного

уточнюючого запитання.

 Питання, щодо роботи у конфігураціях на платформі «1С:Підприємство»

до розгляду не приймаються. З таких питань слід звернутися до Служби

технічної підтримки користувачів з 1С:Підприємства.

 Користувач повинен відправити питання самостійно. Відправка питання

через партнера не допускається.

Умови використання сервісу

«Консультації аудитора» для користувачів
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https://portal.1c.eu/applications/10


Приклад консультації аудитора



Статистика за 2 місяці роботи сервісу 

«Консультації аудитора»

За місяць кількість звернень користувачів

збільшилася більше ніж у 2 рази.



 Докладніше з описом можливостей, умов отримання та порядку

формування звернення до аудиторів можна ознайомитися в описі сервісу на

Порталі 1С:ІТС:

Опис сервісу «Консультації аудитора»
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1С - Коннект

 Швидкий доступ до спеціалістів лінії техпідтримки

 Функція віддаленого підключення

 Наявність текстового чату/голосових дзвінків

 Можливість оцінки роботи спеціаліста

 Фіксація всіх звернень

 Економія часу, не потрібно здійснювати телефонні дзвінки

 Зручний та  зрозумілий інтерфейс



Плани запуску нових сервісів, що 

допоможуть значно спростити 

роботу бухгалтера



ДФС України,

інші державні органи

1. 1С:Звіт інтегрується в конфігурації 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. Пряме з’єднання з центральним шлюзом ДФС

4. 1С:Звіт працює з усіма основними АЦСК, в тому числі і з 

безкоштовними ключами електронного цифрового підпису 

від ДФС.

Робота з 1С:Звітом
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Розвиток 1С:Звіт

Що нового слід очікувати найближчим часом в 

1С:Звіт:

 Запит до ЄРПН за період часу з – по.
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Розвиток 1С:Звіт

Що нового слід очікувати найближчим часом в 1С:Звіт:

 Модуль ЕДО – обмін між контрагентами основними 

первинними документами купівлі-продажу:

рахунок, товарна накладна, акт; 

замовлення постачальнику, повернення 

постачальнику;

переоцінка товарів на комісії, звіт комітенту.

Обмін буде можливий між користувачами 1С:Звіт, 

M.E.Doc і Сота.
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Підсумки доповіді

 Для прикладів були обрані як питання, що часто 

зустрічаються, так і питання індивідуального характеру, що 

дозволило продемонструвати можливості інформаційної 

системи 1С:ІТС Україна, в теоретичній частині, і в частині 

візуалізації в програмах 1С:Підприємства.

 Використання всіх сервісів і методичних матеріалів 

включених до складу 1С:ІТС Україна полегшує роботу

користувачів, скорочує час на пошуки необхідної інформації, 

допомагає швидше освоїти можливості прикладних рішень.

Навчіться користуватися всіма можливостями 1С:ІТС Україна 

і ви будете отримувати актуальну інформацію, яка 

полегшить вашу повсякденну роботу!
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Дякую за увагу!

Нові можливості сервісів 
1С:ІТС для ведення 

обліку на підприємстві

Єдиний семінар 1С
для бухгалтерів та керівників

14 грудня 2016 року

 Дмитро Момонт


