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ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
 

Господарський договір є ключовим аспектом організації відносин між 

суб’єктами господарювання і, особливо, ефективним балансиром організації 

господарських зв’язків, ведення господарської діяльності та дієвим 

інструментом і засобом її планування. Безпосередньо підписання сторонами 

господарського договору є формою вираження господарського зобов’язання, 

оскільки йому притаманний особливий суб’єктивний склад, специфіка 

діяльності суб’єктів господарювання, а також предмет і мета, для досягнення 

якої укладається цей договір [1]. 

Головною умовою господарського законодавства щодо ведення бізнесу є 

ефективна координація діяльності суб’єктів господарювання, тому 

господарським договорам, як базовим методам організації відносин між 

суб’єктами господарювання та дієвим інструментам правової організації 

господарського життя суспільства, належить провідне місце в системі 

господарського права України [1]. 

При введенні нового документа необхідно вказати (Шлях: Інфо→Дерево 

об’єктів аналітичного обліку→Контрагенти і договори→Контрагенти→Фізичні 

особи» (для введення даних щодо засновників (рис. 1, 2):  

 

 
 

Рис. 1.Формування договорів 
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- номер договору зовнішні (номер договору суб’єкта господарювання); 

- дату укладання договору; 

- дату початку дії договору, дату закінчення договору; 

- зі списку штатних одиниць відділу продажу вибрати посаду 

відповідального співробітника за супровід цього договору; 

- з групи об’єктів аналітичного обліку, обрати контрагента-покупця. 

 

 
Рис. 2. Ведення первинних параметрів одговору 

 

Необхідно зауважити, що кожній посаді надано код (4 символи) - 

маршрут збуту, а для кожного по батькові контрагента введена п'ятисимвольна 

нумерація. З таких кодів формуються внутрішній номер договору, наприклад, 

215110017-1, де 2151 – код посади, 10017 – номер контрагента, 1 – номер по 

порядку договору з цим контрагентом для обраного коду посади. 

Умовою оплати за замовчуванням встановлено «За фактом», але є 

альтернативне рішення - відстрочка. Другий варіант передбачає вказівку днів 

відстрочки. Формою доставки крім підприємством - продавцем може бути 

обраний самовивіз. Вибір типу ціни є обов'язковим з масиву цін, налаштованих 

у прейскуранті це зі знижкою. Значення поля «Сегмент» (сегмент ринку) 

вибирається з однойменного довідника та ідентифікується латинською літерою. 

У разі відмови від вибору сегмента використовуються всі сегменти ринку. 

За умови підписання договору (установка ознаки в однойменному полі) 

клавішами <Alt>-<Ins>, може бути створена додаткова угода. У разі 

встановлення ознаки «Наявність специфікації» стає активною закладка 

«Специфікація» для введення останньої. 

Клавішами F3 можна отримати картку договору, тобто інформацію про 

всі операції за участю вибраного документа, а також сальдо та обороти по 

ньому, відкриваючи необхідну закладку. 

При веденні початкових залишків засновників, необхідно вести даних 
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контрагентів (Шлях: Інфо→Дерево об’єктів аналітичного обліку→Контрагенти 

і договори→Контрагенти→Фізичні особи»). При збішенні статутного капіталу 

оформлення документів залежить вид виду внеску. При цьому формування 

договору відбувається в відповідності до контрагента.  
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