
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри цифрової економіки та 

бізнес-аналітики 

протокол № 1 від “28” серпня 2020 р. 

 

Зав. кафедри ____________ Шевчук І. Б. 
                 (підпис) 
          

 

 

ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У 

ФІНАНСАХ 

   (назва навчальної дисципліни) 

 

галузь знань:        07 «Управління та адміністрування» 

                       (шифр і назва галузі знань) 

спеціальність:                   072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»                       

                                              (код та найменування спеціальності) 

спеціалізація:    «Фінанси, митна та податкова справа» 

                            (найменування спеціалізація) 

                 освітній ступінь:            бакалавр     
      (бакалавр/магістр) 

       

 

 

 

 

Укладач: 
 

             Васьків О.М ., ст. викладач 
                                               (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
 

ЛЬВІВ 2020 

КК
аа
фф
ее
дд
рр
аа

  
цц
ии
фф
рр
оо
вв
оо
її
  е
е
кк
оо
нн
оо
мм
іі
кк
ии

  
тт
аа

  
бб
іі
зз
нн
ее
сс

--
аа
нн
аа
лл
іі
тт
ии
кк
ии

  

 

 



2 

 

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти з 

метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни. При цьому він набуває навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, 

обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній галузі. 

Лабораторні роботи завжди виконуються після вивчення певного розділу (чи 

розділів) теоретичного курсу, оскільки вони є практичним підтвердженням 

теоретичних положень і висновків. Крім того, лабораторні заняття прищеплюють 

любов до предмета і сприяють розвитку навичок, які потрібні для практичної і 

винахідницької діяльності. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 

самостійну виконавчу діяльність. Виконуючи лабораторну роботу, студенти повинні 

проявляти ініціативу в подоланні труднощів. Звертатися до викладача лише тоді, 

коли вичерпано всі можливості вирішення питань по виконанню окремого етапу 

лабораторної роботи. 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 

− опанування методами експериментальних досліджень (обробка результатів 

дослідів); 

− формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою 

практичної роботи; 

− набуття навичок з безпеки проведення експериментальних досліджень; 

− узагальнення, систематизація та поглиблення теоретичного матеріалу завдяки 

його практичному застосуванню; 

− формування умінь застосовувати отримані знання в практичній діяльності, 

формування компетенцій; 

− розвиток аналітичних та проектувальних вмінь; 

− вироблення самостійності, відповідальності і творчої ініціативи. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 

компонентом компетенції фахівця. 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою дисципліни. 

Лабораторне завдання (робота) може носити репродуктивний, частково-

пошуковий і пошуковий характер. Роботи, що носять репродуктивний характер, 

відрізняються тим, що при їх проведенні студенти користуються детальними 

інструкціями, в яких вказані: мета роботи, пояснення (теорія, основні 

характеристики), порядок виконання роботи, таблиці, висновки (без формулювань), 

контрольні питання, література. 

Роботи, що носять частково-пошуковий характер, відрізняються тим, що при 

їх проведенні студенти не користуються детальними інструкціями, їм не заданий 

порядок виконання необхідних дій. В такому випадку студентам потрібно самим 

вибрати спосіб виконання лабораторної роботи. 
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Роботи, що носять пошуковий характер, відрізняються тим, що студенти 

повинні вирішити нову для них проблему, спираючись на наявні у них теоретичні 

знання. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням спеціального устаткування. В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 

виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають на меті 

придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та навичок за відомим 

алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, але навчальні цілі 

обмежені відсутністю творчості студентів.  

При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання особливу 

увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 

− беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

− ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення лабораторних 

робіт; 

− виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 

− скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 

− захистити результати лабораторної роботи; 

− одержати оцінку за лабораторну роботу через визначену форму контролю 

(захист звітів лабораторних робіт, написана програма в середовищі програмування). 

Викладач повинен: 

− провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 

− керувати проведення лабораторної роботи; 

− здійснити поточний контроль опанування студентами методичних 

рекомендацій; 

− забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні лабораторної 

роботи; 

− скласти графік консультацій; 

− оцінити навчальну діяльність студента у процесі виконання лабораторної 

роботи. 

У ході проведення лабораторного заняття викладач зобов’язаний забезпечити 

якісне виконання завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 

Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач повинен 

оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота реєструється в 

навчальному журналі. Усі студенти повинні зробити кожне завдання на лабораторну 

роботу з дисципліни. 

 

 



 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

2.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ за-

няття Тема та короткий зміст заняття 
К-ть 

годин 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1 16 

1 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ. 

1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.1 БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 

ПРОГРАМУ. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ. РОБОТА З ДОВІДНИКАМИ. РУЧНІ 

ОПЕРАЦІЇ  РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ 

2 

2 

ТЕМА 2. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТА З 

ДОКУМЕНТАМИ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

2 

3 

ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АІС. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ПОСЛУГ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРОДАЖУ ТОВАРНО-

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

2 

4 

ТЕМА 4. Інформаційні технології оброблення економічної 

інформації. АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

2 

5 ТЕМА 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 2 

6 
ТЕМА 6. КАДРОВИЙ ОБЛІК. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ 
2 

7 ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 2 

8 ТЕМА 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗВІТИ 2 

 Разом годин 16 
 

 

 

 

 

2.2. Календарно-тематичний план лабораторних занять, заліків по модулях, контрольних робіт 

№ 

Заняття Тема 
К-ть  

годин 

1 2 3 

 Заліковий модуль №1 32 

1 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО 

ОПИСУ. 1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.1 БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ. РОБОТА З 

ДОВІДНИКАМИ. РУЧНІ ОПЕРАЦІЇ  РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ 

2 

2 

ТЕМА 2. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТА З 

ДОКУМЕНТАМИ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

4 

3 

ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АІС. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ПОСЛУГ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРОДАЖУ ТОВАРНО-

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

4 

4 

ТЕМА 4. Інформаційні технології оброблення економічної 

інформації. АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

4 

5 ТЕМА 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 4 

6 
ТЕМА 6. КАДРОВИЙ ОБЛІК. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ 
6 

7 
ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ. ТЕМА 8. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗВІТИ 
6 

8 Залік по модулю 2 

 Разом годин 32 

 



План лабораторного заняття № 1 

 

Тема № 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ. ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ. РОБОТА З ДОВІДНИКАМИ. РУЧНІ ОПЕРАЦІЇ  

РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ОБЛІКУ 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитися з існуючими довідниками, 

набути навики введення та маніпулювання інформацією в довідниках різних видів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

 
 

Завдання: 

1. У довіднику Організації створити новий елемент ТзОВ «ДресКод» та елемент 

ТзОВ «ДресКод2». У довіднику «Контрагенти» створити нові елементи «Замовник 

1» та «Замовник 2». У новостворену групу «Замовники» перенести створені 

елементи. 

2. Після створення нових елементів знищити елементи ТзОВ «ДресКод2», 

«Замовник 1» та «Замовник 2». 



 
 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Поняття довідника. Робота з довідниками 

Довідники призначені для зберігання відомостей про безліч однотипних 

об'єктів, які багато разів використовують при веденні аналітичного обліку і для 

заповнення документів. Зазвичай довідниками є списки організацій, товарів, 

робітників та ін. 



У «1С: Підприємства» довідники служать для зберігання умовно-сталої 

інформації, яка використовується при заповненні документів. Також довідники звичайно 

використовуються для організації аналітичного обліку. 

Довідники можна заповнювати на початку роботи і в процесі ведення обліку. 

Робота з довідниками може відбуватися у двох режимах: режим перегляду та 

редагування і режим вибору елемента довідника. 

Для роботи Довідники вибираються з меню «Операції» – «Довідники». На 

екран буде виданий список довідників, що існують у системі. Для роботи потрібно 

вибрати визначений довідник. 

Елемент цього довідника має командну панель і додаткову панель 

інструментів. 

Командна панель присутня у вікні елементів довідників завжди.  

Додаткова панель інструментів присутня тільки в тому випадку, якщо вікно 

має табличну частину; за допомогою кнопок додаткової панелі можна додавати, 

копіювати, змінювати, видаляти рядки в таблиці. 

В програмі є можливість ведення обліку для декількох організацій, зв'язаних 

інтересами одного власника чи групи власників (холдинг, компанія). 

Найкраще скористатись пунктом «Підприємство» головного меню. Команда 

«Підприємство» – «Організації» або «Операції» – «Довідники» – «Організації». 

Форма заповнюється потрібною інформацією, а саме заповнюються реквізити: 

 Префікс – два символи, які додаватимуться на початку кожного номера 

документів даної організації (згодом, не відкриваючи документ, по префіксу можна 

визначити яка з організацій сформувала даний документ); 

 Головна Організація – реквізит заповнюється тільки для філій, 

представництв та інших підрозділів, які не являються самостійними юридичними 

особами, і включає посилання на головну організацію (попередньо введену в базу); 

 Основний банківський рахунок – для підстановки по замовчуванню в інші 

форми. 

Коди та інші реєстраційні дані можуть з часом змінюватись («періодичні» 

реквізити), тому на вказаних закладках присутній реквізит дата і ці дані фіксуються 

в регістрі відомостей «Коди організації» на певну дату. Редагувати коди організації 

краще у формі регістра відомостей. 

На закладці «Контактна інформація» початково відображаються всі види 

контактної інформації, вказані в довіднику «Види контактної інформація « для 

об'єктів виду «Організація». Ці рядки видалити не можна. Потрібно внести дані в 

поле «Представлення» для потрібних рядків, при цьому відкривається спеціальне 

діалогове вікно, відмінне для кожного типу інформації (адреса, телефон та ін.). 

Можна внести додаткові рядки про інші види контактної інформації. Введена 

інформація фіксується в регістрі відомостей « Контактна інформація». 

З форми довідника за допомогою кнопки «Перейти» можна перейти до іншої 

пов'язаної інформації – до довідників («Банківські рахунки», «Підрозділи 

організацій» та ін.) та регістрів відомостей («Контактна інформація» та ін.). 

В довідниках можна створювати новий елемент (рядок, запис) наступними 

способами: 

а) вибрати пункт «Дія» – «Додати»; 

б) клацнути мишкою по піктограмі на командній панелі довідника; 

в) натиснути клавішу Ins і заповнити новий рядок (запис). 



Редагувати елемент. Для цього потрібно встановити курсор у клітинку 

довідника, значення якого потрібно відредагувати, і натиснути  кнопку на командній 

панелі довідника (або клавішу Enter або двічі клацнути на ній мишею або ж 

натиснути клавішу F2 або вибрати пункт «Дія» – «Змінити»). 

Знищувати елемент. Розрізняють два режими видалення: безпосереднє 

видалення і позначка на видалення. Доступність режимів залежить від прав 

конкретного користувача (настроєних у режимі «Конфігуратор»). 

Для знищення елемента в довіднику потрібно виконати такі дії: 

1) встановити позначку на видалення доданих раніше записів. Для цього потрібно 

встановити курсор у рядку, значення якого потрібно видалити, і натиснути на 

клавішу Del, або вибрати пункт «Дія» – «Встановити позначку на вилучення» 

(або клацнути по піктограмі ). У результаті позначені елементи матимуть вигляд 

; 

2) відмінити позначку на видалення одного із записів, для цього потрібно помістити 

курсор на рядок з раніше позначеним елементом і вибрати пункт «Дія» – «Зняти 

позначку на вилучення» (або натиснути на клавішу Del, або піктограму ); 

3) видалити позначені об'єкти. Для остаточного видалення позначених об'єктів 

потрібно зайти у меню «Операції» – «Знищення помічених об’єктів». З'явиться 

повідомлення «Продовжити виконання операції?», скористатись кнопкою «Так». 

Після чого з'явиться вікно «Пошук і знищення помічених об’єктів», у ньому 

натиснути кнопку «Контроль». Система проконтролює, чи не використовувався 

даний об'єкт при заповненні інших довідників або яких-небудь документів. Потім 

з'явиться вікно із списком об'єктів, можливих для видалення (скористатись кнопкою 

«Знищити»). 

Якщо вікно «Пошук і знищення помічених об’єктів» не з'явилося, значить 

права доступу налаштовані таким чином, що не можна видаляти об'єкти, а тільки 

позначати їх на видалення. А остаточно видаляти об'єкти має право інший 

користувач інформаційної бази. 

 

Важливо! Позначені на видалення об'єкти не можуть брати участь в обліку. 

 

Довідник можна організувати в ієрархічну структуру тобто крім елементів 

довідника містяться групи елементів. У ієрархічних довідниках використовуються 

такі позначення: 

 піктограмою позначені елементи довідника; 

 піктограмою позначені групи елементів. 

Важливо! Ієрархічні довідники мають декілька додаткових кнопок на командній 

панелі: 

а) кнопка «Ієрархічний перегляд» довідника: 

 якщо кнопка натиснута (тобто включений режим перегляду у вигляді 

ієрархічного списку), то елементи довідника розподілені по групах, і, щоб 

розкрити/закрити групу (іншими словами – відкрити/закрити папку), потрібно двічі 

клацнути на піктограмі; 

 якщо кнопка не натиснута (тобто вимкнений режим ієрархічного списку), то 

всі елементи довідника і назви груп видаються «вперемішку». Такий режим зручний 

для пошуку деякого елемента, якщо не відомо, до якої групи він входить. 



б) кнопка «Перемістити елемент в другу групу». Переміщає будь-який елемент з 

однієї групи в іншу, а потім – назад. Для цього в таблиці підсвічують елемент, який 

потрібно перемістити, та натискають кнопку «Перемістити елемент в другу 

групу» і в списку груп, що відкрився, вибирають групу, в яку треба перенести 

елемент; 

в) кнопка «Створення нової групи». Призначена для створення нової групи, 

наприклад, з назвою «Співробітники ... ». Замість трьох крапок вказують назву 

організації. 

Константи 

Перш ніж почати облік в програмі (тобто відображати ті чи інші господарські 

операції), необхідно виконати початкове налаштування параметрів обліку 

(включаючи налаштування облікової політики та деякі технічні параметри) і 

внести початкові залишки по рахунках і окремих регістрах обліку. 

Конфігурація ««1С: Підприємства» 8 – Бухгалтерія для України» містить 

Стартовий помічник, який допоможе задати основні параметри обліку, заповнити 

дані про організацію, необхідні для початку роботи з програмою (внести значення 

констант). Використання Стартового помічника суттєво знижує ймовірність 

помилок при вводі взаємозв’язаної інформації і полегшує початок роботи з 

програмою. 

Ввід значень констант здійснюється тільки із спеціальних форм, які 

викликаються або з меню «Операції» – «Константи», або з меню «Підприємство» 

– «Налаштування параметрів обліку» та «Сервіс» – «Налаштування програми». 

Константи у системі «1С: Підприємство» призначені для налаштування 

параметрів ведення обліку в інформаційній базі та встановлення технічних 

параметрів роботи програми. Як правило, в константах зберігається інформація, яка 

або зовсім не змінюється в процесі функціонування системи, або змінюється 

достатньо рідко. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 
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7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  
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форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 

24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 
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25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення 

задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття. 

Задача:  

 

 

http://knigoteka.org/category2%20/book1762-down.html
http://dugoba.ru/upp/
http://pro1c.org.ua/
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/
http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf


Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



План лабораторного заняття № 2 

 

Тема № 2. Внесення залишків до бази 1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.1. 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: ознайомитися зі способами введення 

господарських операцій, навчитися працювати з ручним режимом введення 

господарських операцій на прикладі введення початкових залишків. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

 



 
Завдання: 

1. Відобразити відомості про залишки коштів на основному рахунку фірми у розмірі 

500 тис. грн. 

1. Скористатись меню «Операції» – «Операції, введені вручну». 2. 

Скористатись кнопкою «Додати» з панелі інструментів вікна «Операція» 

(бухгалтерський та податковий облік) Новий. Заповнити усі поля верхньої частини 

вікна. 3. У табличній частині відповідного вікна скористатись кнопкою «Додати» 

панелі інструментів табличної частини вікна і внести потрібну інформацію. 4. Так, 

як рахунок активний, то згідно з визначеними правилами він вводиться у поле Рах. 

Дт, заодно заповнюється поле Субконто Дт відповідною інформацією, а саме із 

довідника Банківські рахунки вибирається потрібний рахунок (Основний 

гривневий). Друге субконто (пояснення до рахунку) можна опустити, так як руху 

коштів немає через введення початкових залишків. Початкові залишки вводяться по 

активному рахунку, тому по пасивному у полі Рахунок Кт із плану рахунків або 

вручну проставляються 00 і відповідно у полі Субконто Кт інформації не буде. 

Заповнюються поля Сума, Зміст і № журналу визначеною інформацією (а саме 

500 000, сальдо рах. 311, СА). 5. Після введення інформації скористатись кнопкою 

Enter для збереження проводки. 

2. Відобразити залишки у розмірі 10 тис. дол. на валютному рахунку фірми. При 

введенні відповідних проведень потрібно вносити рах. 312 (він активний), валюту 

(долар), валютну суму (10 тис. дол), рах. Кт 00, суму, зміст і № журналу. 

3. 

 
 



Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Бухгалтерські операції, які сформовані і документами, і ручними операціями, 

відображаються в журналі операцій (меню «Операції» – «Журнал операцій»). В 

нижній частині журналу операцій відображаються проводки, які включені у 

виділену операцію. Суми бухгалтерського обліку відображаються завжди, а суми 

податкового обліку можна показувати або приховувати із допомогою спеціальної 

піктограми. Крім того, проводки доступні до перегляду через спеціальний журнал 

«Журнал проводок» (бухгалтерський облік). 

Команда «Операції введені вручну» з меню «Операції» призначена для 

виконання наступних операцій: введення кореспонденції рахунків; введення 

господарської операції з використанням типової операції; коректування регістрів; 

сторнування записів одного або декількох документів. 

Найбільший інтерес представляє механізм типової операції, які вбудований у 

форму ручної операції. З його допомогою можна описати склад і принципи 

формування проводок у тих випадках, коли передбачених у прикладному рішенні 

документів не вистарчає. 

 

Важливо! У прикладному рішенні є можливість ручного коректування показників 

проводок. Активізувати поле Ручне коректування (вибрати у Журналі операції 

потрібну операцію – на панелі інструментів кнопку ДтКт – відкривається сама 

операція і в ній активізувати поле ручне коректування – поля можна коректувати). 

 

Початкові залишки вводяться станом на початок кварталу або року, але датою 

останнього дня попереднього кварталу (щоб не попали в обороти поточного 

кварталу). 

Залишки по кожному з рахунків вводяться в кореспонденції з допоміжним 

рахунком 00. Якщо на рахунку передбачено вести аналітичний облік, залишки 

вводяться в розрізі окремих об’єктів аналітики (субконто); якщо ведеться кількісний 

облік – обов’язково вказати кількість; якщо ведеться валютний облік – суму в 

валюті і гривневе покриття. Крім того, по деяких окремих ділянках обліку необхідно 

також заповнити допоміжні регістри обліку. 

Для перевірки правильності вводу залишків потрібно сформувати оборотно-

сальдову відомість за період внесення залишків. Якщо вихідне сальдо на рах. 00 

відсутнє, тобто обороти по дебету і кредиту рах. 00 співпадають, залишки введені 

правильно. Крім того, варто перевірити сальдо на всіх інших рахунках, щоб 

остаточно впевнитись в правильності внесення початкових залишків. 

Для коректної роботи програми необхідно також внести залишки по 

податковому обліку, причому, оскільки податкові рахунки позабалансові, 



кореспонденція рахунків не застосовується. 

 

Важливо! За допомогою механізму «Типова операція» можна сформувати 

проводки лише для одного контрагента. 

Для полегшення вводу залишків в програму «1С: Підприємства 8: 

Бухгалтерія для України» вбудовано обробку «Введення початкових залишків». 

Порядок роботи з обробкою наступний: спочатку необхідно вказати дату введення 

початкових залишків. Якщо на вказану дату відсутні дані про облікову політику 

організації, то ввести відповідний запис в регістр відомостей «Облікова політика 

організацій». 

Для того, щоб ввести початкові залишки, варто вибрати рахунок у списку 

рахунків, і натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку» (або Іns на клавіатурі). 

У списку рахунків можна вибрати як конкретний субрахунок, так і рахунок у 

цілому. 

При натисканні на кнопку «Ввести залишки по рахунку» буде відкритий 

документ «Введення початкових залишків». 

Документом «Введення початкових залишків» здійснюється введення 

залишків у розрізі розділів обліку. При відкритті документа система автоматично 

визначає по обраному рахунку, до якого розділу обліку він відноситься. Кожному 

розділу обліку відповідає свій набір рахунків бухгалтерського обліку. При введенні 

залишків по якому-небудь розділі обліку, у списку доступних рахунків може бути 

відсутнім субрахунок, по якому потрібно ввести залишки (таке можливо якщо при 

введенні залишків був обраний рахунок-група). Це означає, що зазначений 

субрахунок включений в інший розділ обліку. Подібний підхід обумовлений тим, 

що окремі субрахунки можуть мати аналітику, відмінну від аналітики основного 

рахунку. У таких випадках рекомендується в списку рахунків вибрати конкретний 

субрахунок і натиснути кнопку «Ввести залишки по рахунку».  

При натисканні на кнопку «Відкрити список документів» (F2), буде 

відкритий список документів, якими були введені залишки по обраному рахунку. 

Список документів відкривається із установленим відбором по розділу обліку, тому 

що фактично введення залишків здійснюється в розрізі розділів обліку. 

При введенні залишків інформація у формі введення залишків обновляється 

автоматично. Однак у деяких випадках, якщо введення залишків здійснюється 

одночасно декількома користувачами, для оперативного відновлення інформації 

варто скористатися кнопкою «Оновити». 

Введення залишків по ПДВ здійснюється одночасно з введенням залишків по 

розділу «Взаєморозрахунки c контрагентами». 

Для внесення початкових залишків можна також скористатись стандартними 

документами: 



 Коригування боргу – документ має операцію «Ввід початкових залишків», 

призначену для внесення залишків розрахунків з контрагентами (тобто, інформації 

про кредиторську і дебіторську заборгованість організації перед контрагентами, а 

також інформації стосовно залишків по податковому обліку ПДВ. 

 Ввід початкових залишків по ОЗ – залишки по основних засобах; 

 Прийняття до обліку НМА – залишки по нематеріальних активах; 

 Ввід початкових залишків малоцінки в експлуатації – дані по МШП, 

малоцінних необоротних активах, бібліотечних фондах, введених в експлуатацію; 

 Оприбуткування товарів – для внесення залишків ТМЦ на складах, причому 

як рахунок доходів (закладка «Рахунки обліку») слід вказати рах.00; 

 Платіжний ордер, надходження коштів – для внесення залишків коштів на 

банківських рахунках організації; 

 Прибутковий касовий ордер – для внесення залишків коштів в касах 

організації; 

 Введення початкових залишків по зарплаті використовують для 

заповнення початкових залишків заборгованості перед робітниками по зарплаті, 

внесків в фонди соціального страхування, ПДФО та формування проводок за цими 

сумами; 

 Операція (бухгалтерський і податковий облік) – ручні проводки для 

внесення всіх інших залишків. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting
https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html


8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення 

задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття. 

Задача: Відобразити господарську операцію Оплата постачальнику за придбані товари (на 

суму 3000 тис. грн.) (рознести рахунки по рах. Дт та рах. Кт). Для відображення проводок 

скористатись механізмом «Типові операції». 
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План лабораторного заняття № 2-3 

 

Тема № 3. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

ГРОШОВИХ КОШТІВ. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТОВАРНО-

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитись працювати з документами, які 

використовуються для відображення операцій, що стосуються руху готівки в касі, 

руху на безготівкових рахунках та придбання ТМЦ. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

 

 
 

Завдання: 

1. Відобразити господарську операцію Прихідним касовим ордером. Постійному 

покупцю «Покупець» було продано товар на суму 10 тис. грн. Кошти надійшли у 

касу фірми. Документ заповнюється наступним чином: задається рах. обліку 301, 

сума за проданий товар, контрагент, ставка ПДВ, рахунки бухгалтерського обліку, 



та статті в/р (в/д), податкове призначення – господарська діяльність. Документ 

«Записати» – «ОК». Важливо! Якщо для заповнення полів недостатньо інформації 

– її потрібно по ходу створити. 

2. Відобразити відповідними документами списання коштів із підзвіту. З каси Ваша 

фірми видали 5 тис. грн. на покупку товарів (тканина) підзвітній особі Петренко 

В. С. Документ створюється наступним чином: створюється «РКО» на видачу 5 тис. 

грн. Петренко В. С. з каси на придбання товару (тканина). Петренко повинен 

відзвітувати перед бухгалтерією за отримані кошти (авансовий звіт). 1. Створюється 

«РКО» (Меню «Каса» – «РКО» – кнопка «Додати» – «Видача грошей підзвіту» – 

«ОК»). Виставляється рахунок і заповнюються всі поля; 2. На його основі документ 

«Авансовий звіт» («РКО» – «На основі» – «Авансовий звіт» (активізується поле 

податковий облік, закладка «Аванси» заповнюється автоматично, закладка 

«Оплата» заповнюється користувачем вручну); 3. Документ «Записати» – «ОК». 

3. Ваша фірма здійснює закупівлю товару Кондиціонер Тайв у розмірі 100 шт. по 

ціні 3000 грн. (без ПДВ). Товар купується із ставкою ПДВ 20% і оприбутковується 

на склад Основний. Ваша фірма працює з постачальником «Комфорт» по договору. 

Контрагенту було виписано Рахунок. На перевезення товару фірма має додаткові 

витрати у розмірі 1000 грн. Товар перевозить фірма «Перевізник-Комфорт». З 

перевізником Ваша фірма співпрацює по договору. 1. Створити контрагента 

«Комфорт»; 2. Договір з контрагентом (заповнюються поля контрагент, назва, вид 

договору, тип ціни, вид діяльності, коментар). Документ «Договір» запускається з 

меню «Операції» – «Довідники» – «Договори контрагентів»; 3. Документ 

«Рахунок на оплату постачальнику» з меню «Покупка» – «Покупка, комісія» – 

«ОК» (заповнюються усі потрібні поля і таблична частина через кнопку «Підбір» 

або кнопку «Додати» панелі інструментів. Товар у довіднику «Номенклатура» 

зазначається Без ПДВ, а в документі у табличній частині %ПДВ вибрати 20%); 4. 

Документ «Надходження товарів і послуг» (на основі «Рахунка на оплату 

постачальнику»); 5. Документ «Платіжне доручення вихідне» (на основі 

документа «Надходження товарів і послуг») – заповнити усі потрібні поля; 6. 

«Виписка банку» для проведення «Платіжного доручення вихідного»; 7. 

«Договір» з перевізником; 8. Документ «Надходження додаткових витрат» (на 

основі документа «Надходження товарів і послуг») – заповнюються всі потрібні 

поля – спосіб розподілення по сумі, ставка ПДВ, рахунок 281. Документи 

«Записати» – «ОК». 

Якщо закупка ТМЦ здійснюється через підзвітну особу, то потрібно створити 

документ «Надходження товарів і послуг», а пізніше документ «Авансовий звіт». 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Загальні механізми товарних документів 

Товарні документи це ті документи, які забезпечують відображення в ІБ 

господарських операцій з товарно-матеріальними цінностями і мають у собі одну 

або декілька табличних частин. Товарні документи обслуговують декілька видів 

господарських операцій, що мінімізує кількість видів документів. Склад видів 

операцій змінюється в залежності від виду документа. При заповненні документа 

потрібно звертати увагу на поточний вид господарської операції, яка 

використовується в документі. Інформацію про те можна отримати лише у 



заголовку документа. Для зміни виду операції необхідно скористатись кнопкою 

«Операція», яка розташована вище і лівіше інших елементів управління у формі 

товарного документа. 

При виборі нового виду документа автоматично формується відповідна назва 

документа і змінюється склад граф табличної частини документа. Вид операції 

можна змінити у будь-який момент часу, навіть для проведеного документа – після 

його успішного перепроведення всі відповідні дані будуть коректно змінені у ІБ. 

Механізм «Ціни і валюти». Практично у всіх товарних документа існує 

універсальний механізм «Ціни і валюти», який використовується для входу у 

підсистему ціноутворення в товарних документах (кнопка «Ціни і валюти» з панелі 

інструментів вікна документа). 

У правій частині вікна «Ціни і валюти» відображаються на поточний момент 

часу установлені значення параметрів. Склад, призначення і поведінка елементів 

управління в цьому вікні залежить від виду документа. 

Поле Тип цін. Значення реквізиту вибирається із довідника «Типи 

номенклатури». При виборі контрагента і договору встановлюється тип ціни, який 

визначений у договорі контрагента. Якщо потрібно змінити тип ціни потрібно 

активізувати поле Перезаповнити ціни по типу цін – ОК. 

Поле Валюта. Значення реквізиту вибирається із довідника «Валюти». Зміна 

валюти обумовлює автоматичний перерахунок цін у табличний частині документа у 

новій валюті (активізувати поле Перерахувати ціни по валюті). 

Поле Курс взаєморозрахунків. У реквізиті зберігається курс 

взаєморозрахунків. По замовчуванню встановлюється курс на дату документа. 

Взятий із регістра відомостей «Курси валют». Значення цього курсу валюти можна 

змінювати вручну. Курс валюти можна встановлювати на потрібну дату. Змінювати 

вручну курс валюти не рекомендується. 

Поле Враховувати ПДВ. Якщо поле не активізоване, то сума в документів 

розраховується без обліку ПДВ. ПДВ в документі не враховується ані в електронній 

формі, ані в друкованій формі. 

Поле Сума включає ПДВ. Поле є активним тоді, коли активне полу 

Враховувати ПДВ. Сума ПДВ розраховується автоматично на основі суми і ставки 

ПДВ, які вказані по кожній позиції номенклатури в табличні частині документа. 

Якщо поле активне, то ПДВ включене у вартість номенклатурної позиції. У полях 

Ціна і Сума відображаються числа із включеним у них ПДВ (у іншому випадку 

число відображаються без ПДВ). 

Поле Перерахувати ПДВ з врахуванням округлення. Встановлює похибку 

до декількох копійок у вартості позиції номенклатури. 

У товарних документах обов’язково має задаватися назва Організації і 

заповнюватися поля Контрагент і Договір, а також у таких документах присутні 

декілька незалежних одна від одної табличних частин, які розташовані на 

відповідних закладках (Товари, Послуги, Тара, Обладнання і інші). 

Таблична частина товарного документа заповнюється позиціями 

номенклатури із довідника «Номенклатура». Для заповнення табличної частини 

використовується механізм «Підбір» – «Підбір номенклатури в документ». 

Передбачені наступні режими роботи механізму підбору номенклатурних позицій: 

По довіднику, Ціни номенклатури, Залишки номенклатури, Залишки і ціни. 

Кнопка «Змінити» забезпечує службову обробку, яка полягає у груповій зміні 



реквізитів рядків відповідної табличної частини. 

Важливо! При створенні нового елемента в довіднику «Номенклатура» при купівлі 

товарів їх потрібно створювати у групі «Товари» (для групи «Товари» виставлені 

всі налаштування і рахунки) і у табличні частині вказувати рахунок 281 – Схема 

реалізації «Товари» – Статті доходів і збитків «Товари на складах». 

У такому випадку буде відсутній конфлікт між рахунками у документах 

оприбуткування та реалізації! 

 

Автоматизація обліку готівкових коштів 

При здійсненні операції оплати за готівку формується документ «Прихідний 

касовий ордер». Документ відображає прихід грошей у касу за різними видами 

операцій документа. 

Документ ПКО формується командою «Прихідний касовий ордер» з меню 

«Каса». В результаті здійснення такої операції відкривається вікно «Прихідні 

касові ордера», в якому потрібно застосувати кнопку «Додати». Відкривається 

діалогове вікно «Вибір виду операції документа» і вибрати потрібний вид операції 

– «ОК». Відкривається документ в якому потрібно заповнити усі потрібні поля. 

На закладці «Реквізити платежу» зазначити всю потрібну інформацію у 

відповідні поля. Записати коментар операції і вибрати відповідальну особу (можна 

гол. бухгалтера або касира). 

Документ можна створювати як новий, так і на основі документів які 

відображають продаж товарів («Реалізація товарів і послуг» – «На основі» – 

«ПКО»). Документ у такому випадку має іншу форму – поля деякі вже заповнені 

інші якщо потрібно – заповнити вручну. 

Документ має друковану форму. Документ формує проведення. 

 

Оприбуткування одержаних ТМЦ 

Відображення господарських операцій закупки ТМЦ визначається: джерелом 

надходження – безпосередньо від постачальника або через підзвітну особу; 

документооборотом, який прийнятий на підприємстві; наявністю додаткових витрат 

на придбання ТМЦ. Які повинні бути включені у вартість ТМЦ, в тому числі 

митних витрат по імпортних операціях. 

Схему документообороту для відображення операцій купівлі ТМЦ і зв’язаних 

з нею інших операцій можна представити наступним чином: 

Контрагенти (договір з постачальником) – Рахунок на оплату 

постачальнику (На основі Договору) – «Надходження товарів і послуг» (На 

основі «Рахунка на оплату постачальнику») – «Повернення товарів 

постачальнику» (На основі «Надходження товарів і послуг») – «Надходження 

додаткових витрат» (На основі «Надходження товарів і послуг») – ВМД по 

імпорту (На основі «Надходження товарів і послуг»). 

Якщо на отримання ТМЦ співробітнику підприємства потрібно виписати 

довіреність, то така операція реєструється із допомогою документа «Довіреність» 

(На основі «Рахунка на оплату постачальнику»). Довіреність призначена тільки 

для формування друкованої форми. 

Відображення операцій по закупівлі матеріальних цінностей у постачальника 

відбувається документом «Надходження товарів і послуг». Документ може бути 

введений на основі «Рахунка оплати постачальнику» або новий. Для 



відображення операцій покупки ТМЦ обов’язковим є: «Вид операції документа» – 

покупка, комісія; «Вид договору» – з постачальником. 

Валюта операції визначається валютою договору з контрагентом. Перелік 

куплених ТМЦ відображається на закладці «Товари» завдяки кнопці «Підбір». 

Послуги відображаються на закладці «Послуги» і вибираються з довідника 

«Номенклатура» – група «Послуги». 

 

Повернення ТМЦ постачальнику 

Куплені у постачальника товари можуть бути йому повернені. Операція 

повернення куплених товарів відображається документом «Повернення товарів 

постачальнику». Документ має бути створений з видом операції «покупка, комісія» 

і в рамках договору виду «З постачальником». 

Документ зручно створювати на основі документа «Надходження товарів і 

послуг». Коректно заповнюються усі поля документа і потрібно лише дозаповнити 

поле Кількість і Перелік ТМЦ. 

Відображаються відповідними документами товарно-грошові відносини 

(документ «Платіжне доручення вхідне»). 

 

Важливо! У Документі «Повернення товарів постачальнику» на закладці 

Рахунки обліку доходів/витрат задати рахунок доходів 631 витрат 3711. 

 

На основі документу «Повернення товарів постачальнику» створюється 

документ «Платіжне доручення вхідне». Дозаповнюються усі потрібні поля. 

Документ проводиться через обробку «Банківська виписка». 

Всі документи спочатку записуються, а пізніше закриваються кнопкою «ОК» з 

подальшим формуванням проводок. 

 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting


доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 

24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html
https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html


osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 

25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 

26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З. 

Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229. 

27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным 

предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–

Петербург, 2006. – 704 с.  

28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление 

производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/. 

29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібн. 

/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.  

30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

31. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка 

зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm. 

33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Серед куплених товарів Кондиціонер Тайв 2 шт. було бракованих. Ваша 

фірма їх повертає постачальнику і за браковані товари гроші надходять на рахунок 

фірми. 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html
http://knigoteka.org/category2%20/book1762-down.html
http://dugoba.ru/upp/
http://pro1c.org.ua/
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/
http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf
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План лабораторного заняття № 4-5 

 

Тема № 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОСЛУГ. АВТОМАТИЗАЦІЯ 

ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПРОДАЖУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: відобразити в системі 

"1С: Підприємство 8.0. Бухгалтерія для України" оформлення договірних 

зобов’язань з покупцями та замовниками товарів, формування заказів на постачання 

необхідного переліку товарів, проведення безготівкових розрахунків з покупцями та 

замовниками, оформлення відвантаження товарів та відображення податкових 

зобов’язань. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. За допомогою якого документа можна провести планування надходження 

грошових коштів від покупця?  

2. Яким чином можна автоматично сформувати документ Податкова накладна?  

3. Який звіт системи дозволяє відстежувати результати за проведеними 

операціями? 

4. Наведіть послідовність документів, яка може застосовуватися в системі для 

оформлення господарчих операцій з продажу товарів. 

5. Які регістри відомостей налаштовуються й використовуються в системі при 

оформленні операцій з продажу товарів?  

6. За допомогою якого документу в системі оформлюється введення залишків 

товарів на складі підприємства? 

 

 

Завдання: 

Спробуйте створити набір документів, який відображатиме операцію продажу 

Вашою фірмою ТМЦ.  

Покупцю "Добро" Вашою фірмою було продано 10 курток жіночих по ціні 

3500 грн. з ПДВ. З контрагентом "Добро" Ваша фірма співпрацює по договору. Між 

фірмами ведуться товарно-грошові відносини. 

1. Введення відомостей про контрагента (покупця) 

Необхідно в довіднику Контрагенти (меню Підприємство – Контрагенти) 

створити  групу Покупці.  

У цій групі створіть запис за покупцем ТзОВ "Добро". Інформація вноситься 

згідно закладкам: Загальні, Контакти, Рахунки і договори. 

2. Формування договору з покупцем 
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Складіть договір з покупцем ТзОВ "Добро" та вкажіть його як основний. Для 

цього необхідно заповнити такі закладки: Основні, Рахунок обліку і Податковий 

облік. 

3. Оформлення операцій продажу товарів  

3.1. Оформлення попередньої домовленості про купівлю товарів  

Для оформлення подібних домовленостей призначений документ Рахунок на 

оплату покупцю. В рамках цього документа контролюється отримання грошових 

коштів від покупця за товари та оформлюється реалізація товарів та послуг покупцю 

за оформленим рахунком. 

Створіть документ (меню Продаж – Рахунок на оплату покупцю – кнопка 

Додати) та заповніть його. 

Для заповнення табличної частини документу скористатись механізмом 

Підбір. 

Для оформлення оплати за рахунком, на підставі документа Рахунок на 

оплату покупцю можна виписати документ Прихідний касовий ордер у випадку 

готівкової оплати або зафіксувати безготівкову оплату за допомогою документа 

Платіжне доручення вхідне з наступним його акцептом. 

Щоб документ набув чинності, натисніть кнопку Записати – ОК. 

Вибуття позицій номенклатури за виписаним заказом оформлюється за 

допомогою документа Реалізація товарів і послуг. 

3.2. Облік надходження грошових коштів 

Облік надходження грошових коштів при безготівкових розрахунках 

проводиться за допомогою документа Платіжне доручення вхідне. 

Створіть Платіжне доручення вхідне на підставі документу Рахунок на 

оплату покупцю. 

Для цього знайдіть та відкрийте створений у попередньому завданні Рахунок 

на оплату покупцю" та натисніть Дія – На підставі – Платіжне доручення вхідне.  

Після цього буде автоматично створено новий документ. Дозаповніть порожні 

поля.  

Щоб документ Платіжне доручення вхідне набув чинності, натисніть кнопку 

Записати – ОК. 

Для проведення документу Платіжне доручення вхідне потрібно сформувати 

документ Виписка банку з меню Банк наступним чином: 1) у вікні, що відкрилося 

задати назву організації; 2) в полі Рахунок в банку вибрати позицію – По всіх; в 

полі Період з … по задати дату, коли повинен провестись документ (поточний 

місяць); 3) у табличні частині документа серед виведених рахунків в банку вибрати 

потрібний (Основний гривневий) і два рази по ньому клацнути мишею; 4) у вікні, 

що відкрилось виставити дату виписки, як у платіжному дорученні; 5) наступним 

кроком є використання кнопки Підбір неоплачених з панелі інструментів вікна; 6) у 

вікні, що відкрилось відобразиться неоплачений рахунок в банку і поставити біля 

нього галочку (активізувати його); 7) скористатись кнопкою Провести відмічені. 

Закрити документ Виписка банку і перевірити документ Платіжне 

доручення вхідне (у полі Оплачено проставиться галочка). 

За даним документом сформувалися бухгалтерські проведення (скористатись 

кнопко з панелі інструментів ДтКт).  

Для фіксації факту реалізації (відвантаження) товарів необхідно оформити 
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документ Реалізація товарів і послуг. 

За умови відвантаження товарів покупцю вибирається договір, в якому 

встановлено вид договору З покупцем. Документ Реалізація товарів і послуг 

сформуйте на підставі документа Рахунок на оплату покупцю.  

Документ Реалізація товарів і послуг може бути проведений по 

бухгалтерському й податковому обліку. Після проведення даного документа за ним 

сформувались бухгалтерські проведення. 

Друковану форму документа Реалізація товарів і послуг сформуйте за 

допомогою кнопки Друк. 

3.3. Облік податкових зобов’язань 

Оформлення податкового зобов’язання за даною операцією оформлюється 

документом Податкова накладна (використати режим введення на підставі раніш 

оформленого документа Реалізація товарів і послуг).  

За даним документом сформувались бухгалтерські проведення. 

Друковану форму документу Податкова накладна сформуйте за допомогою 

кнопки Друк. 

Контрагент повертає бракований товар Вам на фірму (в кількості 5 шт.), а 

Ваша фірма у свою чергу повертає за бракований товар гроші. 

3.4. Для закріплення набутих знань відобразіть необхідними документами 

наступну господарську операцію. Ваша фірма продає покупцю „Все для дому” 

тканину бавовняну у кількості 5 м. 

3.5. Для закріплення набутих знань відобразіть необхідними документами 

наступну господарську операцію. Ваша фірма продає покупцю „Квартет” костюми 

чоловічі у кількості 10 шт. 

Відобразіть за допомогою необхідних документів ситуацію повернення Вам 

фірмою Квартет одного чоловічого костюма. 

4. Реалізація послуг організацією 

Відображення послуг 

Нехай покупець фірма "Явір" заключила договір і зробила замовлення Вашій 

організації на послугу у вигляді пошиву на замовлення пальто в кількості 100 шт. по 

ціні 1200 грн. без ПДВ. Необхідно оформити послугу (пошив пальто на замовлення). 

5. Закрийте всі вікна. 

6. Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Продаж товарно-матеріальних цінностей 

Для правильного відображення операцій продажу одним із основних моментів 

є контроль наявності ТМЦ на залишках у потрібній кількості. Для правильного 

розрахунку собівартості товарів, що продаються, важливі наступні фактори: 

 Правильна хронологічна послідовність документів – документи 

оприбуткування ТМЦ повинні бути по часі створені швидше, ніж документи 

продажу. Якщо порушується хронологія формування документів, то потрібно внести 

зміни до документів і їх перепровести. 
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 Єдине значення облікових параметрів в операціях надходження та продажу 

товарів, тобто неможна продати чи списати товари зі складу на який не було 

оприбуткування. 

Схема продажу ТМЦ може бути представлена наступним чином: 

Контрагенти (договір з покупцем) – Рахунок на оплату покупцю (На основі 

Договору) – Реалізація товарів і послуг (На основі Рахунка на оплату покупцю) – 

Повернення товарів покупцю (На основі Реалізація товарів і послуг). 

 

Реалізація ТМЦ покупцю 

Відображення операцій реалізації визначається видом торгівлі. Операції 

реалізації контрагентам по оптовій схемі відображаються документом «Реалізація 

товарів і послуг. Вид операції документа повинен бути Продаж, комісія», перелік 

товарів, що продаються відображаються на закладці Товари. Документ потрібно 

оформляти в рамках договору виду З покупцем. 

При заповнені переліку номенклатури з допомогою механізму Підбір є 

можливість бачити залишки ТМЦ на будь-яку потрібну дату. Потрібно вибрати у 

полі Підбір табличної частини вікна Підбір номенклатури в документ позицію 

Залишки номенклатури – у середньому вікні групу Товари – у нижньому вікні 

результат. 

Для формування проводок по документу крім рахунків обліку ТМЦ і 

взаєморозрахунків з контрагентом потрібні спеціальні рахунки відображення 

операцій реалізації. 

Товарно-грошові відносини відображаються документами Платіжне 

доручення вхідне і Банківська виписка. 

Важливо! Для документів Рахунок на оплату покупцю та Реалізація товарів і 

послуг встановити Тип ціни використовуючи механізм Ціни та валюта. 

 

Повернення ТМЦ від покупця 

Відображення операцій повернення покупцем раніше проданих ТМЦ 

відбувається з допомогою документа Повернення товарів від покупця. 

Документ може бути створений введенням на основі документа реалізації або 

довільним чином. У другому випадку є можливість заповнити документ по кількох 

документах реалізацію. 

При оформленні повернення, як правило, виникає задача визначення 

собівартості поверненого товару або продукції. Цю задачу можна вирішити двома 

способами: 

1. Вручну – облікова сума задається вручну в реквізиті Собівартість та 

Собівартість ПО. 

2. Автоматично – в шапці документа в полі «Документ відвантаження» 

заповнюється посилання на документ продажу. В цьому випадку документ поставки 

буде визначений автоматично. 

В документі повернення передбачено ручне управління сумою сторнуючих 

податкових доходів на той випадок, якщо реалізація здійснювалась по авансу до 

01.04.11 року. Активізувати поле на закладці Додатково. 
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Документ зручно створювати на основі документа Реалізація товарів і послуг. 

Коректно заповнюються усі поля документа і потрібно лише дозаповнити поле 

кількість і перелік ТМЦ. 

Відображаються відповідними документами товарно-грошові відносини 

(документ Платіжне доручення вихідне). Для проведення документи сформувати 

Банківську виписку. 
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Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting
https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html
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Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 

24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 

25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 

26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З. 

Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229. 

27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным 

предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–

Петербург, 2006. – 704 с.  

28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление 

производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/. 

29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібн. 

/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.  

30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

31. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка 

зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm. 

33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf. 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html
https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html
http://knigoteka.org/category2%20/book1762-down.html
http://dugoba.ru/upp/
http://pro1c.org.ua/
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/
http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Покупцю «Добро» вашою фірмою було продано 20 кондиціонерів Тайв по ціні 

3500 грн. з ПДВ. З контрагентом «Добро» ваша фірма співпрацює по договору. Між 

фірмами ведуться товарно-грошові відносини. 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 



План лабораторного заняття № 6 

 

Тема № 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ.  

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися працювати з документами, які 

використовуються для відображення операцій, що стосуються обліку товарно-

матеріальних цінностей на складах. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Які господарські операції можна віднести до внутрішнього складського обліку 

товарів? 

2. Яким чином можна заповнити документ Інвентаризація товарів на складі? 

3. Для чого використовують документ Оприбуткування товарів? 

4. На основі якого документа формується документ Оприбуткування товарів? 

5. За якої ситуації формується документ Списання товарів? 

6. На основі якого документа формується документ Списання товарів? 

7. Для чого використовується документ Переміщення товарів? 

8. Яким чином можна сформувати документ Переміщення товарів? 

9. Яким чином можна сформувати табличну частину документів, що описують 

складський облік? 

10. Яке призначення довідника Склади (місце зберігання)? 

11. На які склади від постачальників надходять запаси? 

 

Завдання: 

1. Відкрийте довідник Склади (місця зберігання) та створіть нові елементи: 

Головний магазин, склад Тканини, магазин Роздрібний. Всі придбані ТМЦ 

оприбутковуються на Основний склад. 

2. У Головний магазин з Основного складу передано 2 метри бавовняної 

тканини. Заповнити табличну частину документа (рахунок відправника 201). При 

створенні Головного магазину для поля Тип ціни задати ціну – Роздрібна ціна з 

довідника Типи цін номенклатури для Виду складу – Неавтоматизована торгова 

точка – Записати – ОК. 

3. Вашою фірмою було оприбутковано на Основний склад дубляж коричневий у 

кількості 100 м. за ціною 20 грн./м та 150 м за ціною 15 грн./м тканина шерстяна. 

Постачальником дубляжу коричневого та тканини шерстяної є фірма „Весна”. 

Відповідно до попередньої домовленості з покупцем-фірмою „Мода-Зима” Ваша 

фірма продає по безготівковому рахунку 50 м дубляжу коричневого за ціною 25 

грн./м. 



Фірма провела інвентаризацію ТМЦ на Основному складі. Інвентаризації 

підлягають тканина шерстяна, та дубляж коричневий. Інвентаризацію проводила 

Інвентаризаційна комісія. 

Для створення комісії по інвентаризації в документі Інвентаризація товарів на 

складі на закладці Додатково, скориставшись кнопкою Вибрати склад комісії, 

потрібно: а) задати у довіднику Вибір складу комісії назву комісії 

Інвентаризаційна комісія; б) у довіднику Склад комісії сформувати склад комісії 

з працівників підприємства. Для створення комісій потрібно скористатись меню 

Підприємство – Інші – Комісії. Для формування комісій потрібно скористатись 

меню Підприємство – Інші – Склад комісії. 

На складі після інвентаризації виявлено нестачу дубляжу коричневого в розмірі 5 м. 

Інвентаризацію провела Комісія з інвентаризації. 

4. Організація списує товари, недостачу яких було виявлено під час 

інвентаризації. Рахунок списання – 947; (закладка рахунок обліку); стаття затрат – 

недостачі (пошкодження цінностей); податкове призначення затрат – господарська 

діяльність. Списання провела Комісія по списанню. Використання кнопки Змінити 

над табличною частиною дає можливість здійснити обробку табличної частини, 

вибравши відповідну дію та задавши відповідні коефіцієнти. Для перерахунку 

табличної частини скористатись кнопкою Виконати. Таким чином можна 

розподілити суму по кількості на певний коефіцієнт. 

5. На Основному складі в процесі ще одної інвентаризації було виявлено 

надлишок тканини шерстяної у розмірі 20 м. Відобразити господарську операцію 

відповідним документом. Використання кнопки Змінити над табличною частиною 

дає можливість здійснити обробку табличної частини, вибравши відповідну дію та 

задавши відповідні коефіцієнти. Для перерахунку табличної частини скористатись 

кнопкою Виконати. Таким чином можна змінити ціни в документі (збільшувати або 

зменшувати) на певний відсоток. 

6. Сформувати документ по переміщенню товарів: 5 штанів жіночих та 5 курток 

жіночих переміщуються з Основного складу у магазин Роздрібний. 

7. Ваша організація придбала 80 м. тканини шовкової по 48 грн./м. та 200 шт. 

ґудзиків перламутрових по 1 грн. за шт. і оприбуткувала все на Основний склад. 

Відобразіть операцію необхідними документами. 

8. З Основного складу 50 м. тканини шовкової переміщено на склад Тканини. 

9. Своєму постійному покупцю Ваша фірма продала 20 м. тканини шовкової за 

ціною 50 грн./м. зі складу Тканини. Відобразити факт продажу тканини шовкової 

відповідними документами. 

10. Створіть новий документ, що відображає проведення процесу інвентаризації 

на складі Тканини, внаслідок якого виявили надлишок 3 м. тканини шовкової. 

11. Відобразіть операцію оприбуткування виявлених в результаті інвентаризації 

надлишків. 

12. Ваше підприємство закуповує у вітчизняного постачальника ТзОВ 

„Будівельник” 80 кв. м. плити ДСП по ціні 45 грн. м. для виконання ремонтно-

будівельних робіт і оприбутковує на основний склад. Відобразіть операцію 

необхідними документами. 

13. За допомогою документа списання ТМЦ відобразіть операцію передачі з 

основного складу 30 кв. м. плити ДСП для виконання ремонтно-будівельних робіт. 



14. На Вашу фірму від постачальника „Комфорт” надійшли вентилятори Тайв в 

кількості 70 шт. по ціні 3000 тис. грн. Товар оприбутковується на Основний склад. 

Вентилятор створити у групі Товари довідника Номенклатура. Рахунок 281, рахунок 

передачі 283. Схема реалізації Товари. 

15. Згодом 10 шт. вентилятора Тайв було переміщено у Головний магазин та 10 

шт. у магазин Роздрібний. 

16. Інвентаризація проводилась на складі Додатковий на який було переміщено 20 

вентиляторів Тайв. 

17. В результаті інвентаризації на складі Додатковий було виявлено нестачу 2 

вентиляторів, яка була списана. 

18. У табличній частині документа Списання рахунок обліку 281, рахунок 

списання 947, статті витрат – недостачі на складі. 

19. Закрийте всі вікна. Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Складські операції 

Для більшості підприємств велике значення мають не тільки 

взаєморозрахунків з зовнішніми контрагентами, але й детальний облік ТМЦ на 

складах, а також повний контроль запасів на підприємстві. Існує цілий ряд типових 

господарських операцій внутрішнього складського обліку товарів. До них можна 

віднести: 

 Оприбуткування запасів, що поступили із різник джерел, які не зв’язані з 

купівлею: матеріали, отримані в результаті ліквідації основних засобів; запаси, 

отримані в якості відшкодування по претензіях; внесок запасами у статутний фонд. 

 Інвентаризація місць зберігання ТМЦ. 

 Оприбуткування надлишків. 

 Списання нестачі. 

 Переміщення ТМЦ між складами та магазинами підприємства. 

 Передача ТМЦ в підрозділ підприємства для використання на власні 

господарські потреби, в тому числі на виробничу діяльність. 

Весь документооборот можна представити наступною схемою, з допомогою 

якого відображаються складські операції в типовому рішенні. 

 

Інвентаризація ТМЦ 

Відображення операцій інвентаризації матеріальних цінностей на складі будь-

якого виду (склади оптові, роздрібні, неавтоматизовані торгові точки) відбувається з 

допомогою документа Інвентаризація товарів на складі. Сам документ зміну 

залишків не видає, навіть якщо знайдені відхилення. 

По результатах інвентаризації можна відкоригувати складські залишки. Ця 

операція виконується іншими документами, які можуть створитися «введенням на 

основі» акта інвентаризації. 

Дані в інвентаризаційну відомість можна автоматично заповнити інформацією 

про залишки позицій номенклатури на вибраному в шапці документа складі з 

допомогою кнопки Заповнити – Заповнити по залишках по складах. 



Якщо по ТМЦ ведеться партійний облік і на залишках є один вид ТМЦ, але по 

різних цінах, такі дані виводяться одним рядком. Дані про залишки позицій 

номенклатури відображаються в графі Облікова кількість і не редагуються. В 

графу Кількість заносяться реальні залишки на складах, отримані в результаті 

проведеної інвентаризації. В графі Відхилення фіксується відхилення між 

реальними залишками, які зафіксовані в результаті проведення інвентаризації, і 

залишком по даних обліку. 

Якщо потрібно провести вибіркову інвентаризацію по окремих 

номенклатурних позиціях, то потрібно застосовувати наступну методику заповнення 

документів: 

 Перелік потрібної номенклатури заповнити кнопкою Підбір або довільним 

чином. 

 Заповнити облікові дані для них по команді Заповнити – Перезаповнити 

облікові кількості і суми. 

 При необхідності виправити графу Кількість у відповідності з фактичними 

залишками. 

На закладці Додатково заповнюються поля членів комісії та голови комісії. 

Якщо на підприємстві діє постійна інвентаризаційна комісія, її склад можна 

зафіксувати в реєстрі відомостей Склад комісії. Якщо комісій на підприємстві 

декілька (по списанню ТМЦ, по списанню ОС, інвентаризаційна і т.д.), то перелік 

видів комісії фіксується в довіднику Комісія. Для кожного виду комісії можна 

вказати свій склад (Підприємство – Інші – Комісії, Склад комісії). 

Документом формуються друковані форми двох видів: 

 Акт інвентаризації товарів на складі; 

 Інвентаризаційний опис. 

Крім того, за результатами інвентаризації на підставі документа 

Інвентаризація товарів на складі можна оформити документ Звіт про роздрібний 

продаж, в якому відображається кількість проданого товару. Документ Звіт про 

роздрібний продаж сформується на основі документа Інвентаризація товарів на 

складі у тому випадку, коли облікова кількість буде більшою за фактичну. 

Відхилення облікової кількості від фактичної списувати не потрібно. 

 

Оприбуткування надлишків ТМЦ 

Якщо за результатами інвентаризації були виявлені надлишки матеріальних 

цінностей, то для зарахування їх на баланс потрібно використати документ 

Оприбуткування товарів (вид операції Товари, продукція), який можна вводити 

на основі інвентаризації. 

При цьому вартість товару вказується вручну або копіюється із документа 

інвентаризація, а документ формує нову партію. 

Важливо! Документ Інвентаризація товарів на складі повинен бути створений 

пізніше по часу і по даті за документ Надходження товарів і послуг. 

Інвентаризація проводиться по тій кількості, що є на складі по подіях. 

 

Списання ТМЦ 



Якщо по результатах інвентаризації ТМЦ виявлено недостачу або 

пошкодження, то списання з балансу цих ТМЦ відбувається документом Списання 

товарів, який можна вводити на основі інвентаризації. 

Собівартість списаних ТМЦ розраховується автоматично у відповідності з 

обліковим методом оцінки запасів. При необхідності можна вручну вибрати партію 

для списання і / або задати фіксовану вартість списання. 

 

Переміщення ТМЦ між складами 

У типовій конфігурації вважається, що запаси від постачальників надходять 

тільки на оптові склади підприємства (тобто тільки на склади, де облік ведеться в 

купівельних цінах), і вже звідти – на роздрібні склади (магазини). 

При наявності у підприємства декількох місць зберігання матеріальних 

цінностей виникає необхідність відображення переміщення ТМЦ між ними. Така 

операція відображається документом Переміщення товарів з видом операції 

Товари, продукція. 

В якості складу Відправник вказується склад, з якого відбувається 

відвантаження товару, а в якості складу Утримувач вказується той склад, на який 

поступає товар. 

Крім того, цим документом можна здійснити зміну деяких облікових 

параметрів. Можна перекинути вартість і кількість матеріальних цінностей з 

рахунка (реквізит Рахунок обліку відправлення) на інший рахунок обліку 

(реквізит Рахунок обліку утримувача) в бухгалтерському обліку. Але при цьому 

матеріальна цінність не повинна змінювати своєї суті. Тобто, запаси перекидаються 

на інший рахунок обліку запасів, а обладнання переміщується в рамках 15 рахунка. 

При наявності у підприємства точок роздрібної торгівлі цим же документом 

можна переміщувати товари в роздріб і назад. 

 

Використання ТМЦ в господарській діяльності 

В процесі господарської діяльності підприємства відбувається використання 

матеріальних цінностей на виробничу діяльність. Відображення використаних ТМЦ 

в складі поточних витрат, виробничих витрат, витрат на брак або витрат майбутніх 

періодів відбувається документом Вимога-Накладна. 

В документі можна відобразити такі види витрат: 

На рахунок 23 – виробничі; 

На рахунок 91 – загальновиробничі; 

На рахунок 92 – адміністративні; 

На рахунок 93 – видатки на збут; 

На рахунок 94 – інші операційні. 

Документом можна відобразити списання ТМЦ на ТЗР (транспортно-

заготівельні видатки) (рахунок 200 або 208). Документ не призначений для роботи зі 

складом виду Неавтоматизована Торгова Точка. 

Власні матеріали вказуються на закладці Матеріали, а матеріали, що 

передаються в переробку, вказуються на закладці Матеріали замовника. Решта 

реквізитів заповнюються так само, як і в документі Списання товарів. 

 

Переоцінка облікової вартості ТМЦ 



Регламентна переоцінка запасів у відповідності з статей 9 БУ до чистої 

вартості реалізації на дату балансу виконується регламентним документом 

Закриття місяця з меню Операції – Регламентні операції, якщо в документі 

встановлений прапорець дії, що має виконатись – Переоцінка вартості запасів. 

 

Довідник "Склади (місця зберігання)" 

Команда Склад – Склади (місця зберігання) або Операції - Довідники – 

Склади (місця зберігання). 

Кожний елемент довідника описує деяке фізичне місце зберігання (ангар, 

площадка, кімната й т.д.). Формально товари, що зберігаються на одному складі, 

можуть бути власністю різних організацій. 

В довідник повинна бути занесена інформація хоча б про один склад. 

Один зі складів варто вказати як основний склад в настройках користувача. 

Зазначений склад буде використовуватися за замовчуванням при початковій 

установці значень реквізитів для нових документів.  

Якщо облік торгових операцій ведеться в конфігурації Торгівля і склад один 

із складів використовується для обміну даними із вказаною конфігурацією (цей 

склад потрібно вказати в налаштуваннях обліку). 

Формально ТМЦ, які зберігаються на одному складі, можуть належати різним 

фірмам компанії, але для цілей управлінського обліку розподілу залишків на 

складах відбувається тільки по номенклатурних ознаках.  

Партійний облік може вестись в розрізі складів або по підприємству в цілому 

(спосіб ведення партійний обліку визначається в налаштуваннях параметрів обліку). 

В конфігурації розділяються оптові, роздрібні склади і неавтоматизовані 

торгові точки. 

Реквізит Тип цін визначає тип цін, по яких буде здійснюватись роздрібна 

торгівля з вказаного складу, тобто тип роздрібних цін (вказувати обов'язково для 

роздрібних складів). 

 

Важливо! Жорсткий контроль роздрібних цін здійснюється тільки при продажу 

товарів в неавтоматизованій торговій точці, в інших випадках допускається зміна 

цін при продажу товарів в роздріб.  

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

v8config://e7a02f51-d3b9-424a-93fc-2e7fe97a2288/mdobject/idfd0c3124-91f5-4c1e-bbc0-f2163e61ff2a/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
v8config://e7a02f51-d3b9-424a-93fc-2e7fe97a2288/mdobject/id3c09623e-bb00-479b-9d12-4e50b8513c0e/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531


[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting
https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html


Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 

24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 

25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 

26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З. 

Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229. 

27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным 

предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–

Петербург, 2006. – 704 с.  

28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление 

производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/. 

29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібн. 

/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.  

30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

31. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка 

зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm. 

33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf. 

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: На складі в процесі інвентаризації було виявлено надлишок кондиціонерів у 

розмірі 5 шт. Відобразити господарську операцію відповідним документом. 

Надлишки оприбуткувати на основі документу «Інвентаризація товарів на складі» 

документом «Оприбуткування товарів». 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 7 

 

Тема № 6. Автоматизація обліку в роздрібній торгівлі. 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні техноллогії», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися працювати з документами, які 

використовуються для відображення операцій, що стосуються обліку в роздрібній 

торгівлі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке Автоматизована торгова точка? 

2. Що таке Неавтоматизована торгова точка? 

3. Як здійснюється продаж товарів в роздріб? 

4. Яким документом здійснюється продаж в роздріб? 

5. Які додаткові документи потрібно формувати про роздрібній торгівлі? 

6. Як можна здійснити повернення бракованого товару в магазин? 

7. Як формується Прихідний касовий ордер при поверненні товару? 

8. Яким чином можна змінити ціну товару у документі Звіт про роздрібний 

продаж? 

 

Завдання: 

Для реалізації операції продажу товарів з магазину потрібно виконати 

наступний набір операцій: 

1) Створити склад (Магазин роздрібний). При створенні елементу магазин 

вказати тип ціни – Роздрібні, Вид складу – роздрібний (автоматизована торгова 

точка – АТТ) або неавтоматизована торгова точка – НТТ; 

2) Здійснити інвентаризацію товару на складі, якщо товар продається з ; 

3) Оприбуткувати надлишки; 

4) Перемістити товар з Основного складу у магазин; 

5) Сформувати документ Звіт про роздрібний продаж. 

6) Сформувати Прихідний касовий ордер. 

2. Відобразіть операцію продажу з Магазину роздрібного 20 шт. столів офісних 

за роздрібною ціною 4000 грн. Вид складу НТТ. Якщо потрібного товару немає у 

Магазині роздрібному – потрібно здійснити операції купівлі товару та переміщення 

до магазину роздрібного. При створенні елемента Стіл офісний у довіднику 

Номенклатура задати рахунок обліку – 281, рахунок передачі – 283. У документі 

Надходження товарів і послуг зазначити рахунок обліку – 281. У документі 

Переміщення зазначити Магазин роздрібний (НТТ), роздрібна ціна, рахунок 

відправника – 281, рахунок одержувача – 289. У документі Звіт про роздрібний 

продаж зазначити Магазин роздрібний (НТТ), рахунок обліку 289, НТТ. На закладці 



Рахунки обліку зазначити рахунки: рахунок доходів – 7091, рахунок відрахування з 

доходів – 7092. Документ Записати – ОК. Заповнити поле Інвентаризація.  

Для відображення продажу з магазину потрібно: 

1) У довіднику Склади (місця зберігання) перевірити чи Магазин 

роздрібний має встановлені параметри Вид складу – НТТ з типом цін Роздрібна 

ціна. 

2) У довіднику Рахунки номенклатури з меню Підприємство – Товари 

(матеріали, продукція, послуги) додати записи: у стовпці Номенклатура – додати 

запис Товари – два рази клацнути мишкою для відкриття вікна Рахунок обліку 

номенклатури в якому вводиться наступна інформація: Склад – Магазин 

роздрібний, Тип складу – Роздрібний, Рахунок – 289 (якщо в Обліковій політиці 

підприємства Спосіб оцінки товарів в роздріб заданий по вартості покупки) – 

2822 (якщо в Обліковій політиці підприємства Спосіб оцінки товарів в роздріб 

заданий по продажній вартості), Рахунок забалансовий – 0241, Схема реалізації – 

Товари, Податкове призначення – Господарська діяльність.  

3) У довіднику Типи цін номенклатури з меню Підприємство – Товари 

(матеріали, продукція, послуги) – Типи цін номенклатури додати елемент 

Роздрібні ціни (валюта ціни – грн., ціни включають ПДВ – так, метод округлення – 

по арифметичним правилам, округляти до – 0,01). 

4) Для кожного товару задати Тип ціни – Роздрібні ціни з меню 

Підприємство – Товари (матеріали, продукція, послуги) – Установка цін 

номенклатури та заповнити табличну частину. Заповнюється в процесі заповнення 

інформації про товар. 

5) Створити документ Звіт про роздрібні продажі в якому 

відображатиметься продаж 20 столів офісних з Магазину роздрібного (вид складу 

ККМ). На закладці Рахунки виставити рахунок обліку ПДВ – 6434 і задати статті 

в/д – продаж товарів і послуг, стаття в/д (при поверненні) – зміна суми компенсації. 

6) Враховуючи залишкову кількість товару в магазині, товар почали 

продавати з Магазину роздрібного за зниженими цінами – (-2%) (змінити ціни на 

%).  

7) Змінити ціну товару у сторону збільшення чи зменшення можна у 

документі Звіт про роздрібні продажі, скориставшись кнопкою Змінити і у вікні, 

що відкрилось у першому полі вибрати Змінити ціни на % і у наступному полі 

вказати відсоток на який буде змінюватись ціна. Для формування у документі нової 

ціни скористатись кнопкою Виконати. 

8) Відобразити за допомогою Прибуткового касового ордера факт 

надходження грошей за щойно реалізований товар. Надходження роздрібної 

виручки із НТТ здійснюється документом Прибутковий касовий ордер з меню 

Каса, вид операції – Прийом роздрібного виторгу. В документі активізувати поле 

Неавтоматизована торгова точка і задати усі рахунки. У табличній частині 

документа виставити рахунок обліку ПДВ – 6434. 

3. Відобразіть за допомогою документа Звіт про роздрібний продаж та касового 

ордера операцію продажу з Магазину роздрібного 3 шт. пальто жіноче за ціною 

4000 грн. Оскільки даний товар на момент проведення операції знаходяться на 

Основному складі, їх потрібно перемістити в Магазин роздрібний (Вид складу – 

Роздрібний). 

Для реалізації поставленої задачі потрібно: 



1) Здійснити переміщення товару за допомогою документа Переміщення 

товарів з меню Склад, операція Товари, продукція. 

2) Відобразити операцію продажу товару документом Звіт про роздрібний 

продаж з меню Продаж, операція ККМ. Якщо товар куплений в кредит або по 

платіжній картці заповнюється закладка Платіжні карти і банківські кредити. 

Заповнити відповідною інформацією решта закладки. 

3) Створити документ Прибутковий касовий ордер для відображення 

факту надходження коштів в касу. 

4. З Магазину роздрібного (вид складу роздрібний) підприємства продано 3 шт. 

пальто жіноче за роздрібною ціною. Відобразіть операцію необхідними 

документами. Як постійному покупцю товар продавався зі знижкою 3% 

(встановити знижку з %). 

5. Відобразіть операцію повернення кінцевим покупцем 2 столів офісних в 

Магазин роздрібний у зв’язку з виявленим браком (документ Звіт про роздрібний 

продаж з кількістю товарів, що повертається зі знаком «мінус». Рахунки на закладці 

Рахунки такі ж, як і в документі Звіт про роздрібний продаж. У табличній частині 

документа зазначити документ продажу – Звіт про роздрібний продаж в полі 

Документ продажу. 

6. Для відображення факту повернення грошей з каси покупцю за повернений 

товар необхідно створити Прибутковий касовий ордер. Документ можна створити 

на основі документа Звіт про роздрібний продаж. У полі Рахунок зазначити – 

рахунок 301. У полі Склад зазначається назва магазину з якого надійшли кошти в 

касу. Якщо продаж в роздріб здійснювався з НТТ, то потрібно активізувати поле 

НТТ і зазначити усі рахунки у відповідні поля. У полі Сума продаж зазначається 

сума, на яку було продано товар. У поле Сума повернення  зазначається сума, на 

яку було повернено товар. У шапці документа у полі Сума відображається різниця 

між сумою продажу та сумою повернення. Таблична частина заповнюється 

автоматично. У полі Рахунок обліку ПДВ задати рахунок 6434, податкове 

призначення – госп. д-сть. – Enter – Записати – ОК. 

7. Розрахувати середню торгову націнку можна, використовуючи документ 

Закриття місяця з меню Операції – Регламентовані операції. 

8. Закрийте всі вікна. Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Облік товарів в роздрібній торгівлі 

Торгівля в роздріб відрізняється від інших видів торгівлі тим, що: 

 На товари і продукцію, які передані для продажу, як правило, завчасно 

встановлені ціни реалізації. Їх зміна допустима, але інтерпретуються такі зміни як 

регламентні операції переоцінки; 

 Продаж здійснюється кінцевому споживачу; 

 Оплата за продані товари і продукцію надходить, як правило, відразу у момент 

продажу; 

 Операція не потребує оформлення юридичних документів продажу (рахунок 

на оплату, розхідна накладна, податкова накладна покупцю і т. д). 



Для ведення оперативного обліку в підрозділах підприємства, які займаються 

роздрібною торгівлею, призначена підсистема «облік роздрібної торгівлі». 

Підсистема дає можливість оформляти: 

 Надходження товарів безпосередньо в роздрібні точки підприємства; 

 Передачу товарів на роздрібні склади з оптових складів і назад; 

 Реалізацію товарів і продукції в роздрібних точках; 

 Операції повернення від покупця; 

 Прийняття роздрібної виручки в касу підприємства та інші. 

Принциповим моментом, який визначає відображення і облік операцій 

роздрібної торгівлі в прикладному рішенні, є: 

 вид складу, що використовується (реквізит довідника Склади (місця 

зберігання)): 

 роздрібний (автоматизована торгова точка АТТ) – торгова точка вважається 

автоматизованою, якщо її засоби технічного забезпечення або специфіка торгової 

діяльності дозволяє щоденно формувати детальний звіт про продані товари і 

вносити його в інформаційну базу; 

 неавтоматизована торгова точка (НТТ) – торгова точка вважається 

неавтоматизованою, якщо щоденної реєстрації проданих товарів в ній не ведеться, і 

в інформаційну базу вносяться зведені дані за деякий період.  

 Спосіб оцінки товарів в роздріб (Облікова політика організацій): 

 по вартості купівлі – облік ведеться на рахунку 289; 

 по вартості продажу – облік в цінах продажу ведеться на субрахунках 282 

рахунка (2821 – на роздрібному складі, 2822 – на складі НТТ), а облік торгової 

націнки ведеться відповідно на субрахунках 285 рахунка (2851 – на роздрібному 

складі, 2852 – на складі НТТ). При цьому: 

 по роздрібному складу завжди ведеться аналітичний облік в розрізі позицій 

номенклатури: складський і партійний облік встановлюються так само як і для всіх 

інших запасів – Налаштування параметрів обліку; 

 по складу НТТ ведеться сумовий облік в розрізі місць зберігання, а 

додатковий аналітичний облік ведеться в залежності від Налаштування параметрів 

обліку – ознака використання зворотної аналітики по номенклатурі і ознаці обліку 

товарів в розрізі ставок ПДВ. 

 

Надходження в роздріб. Реалізація в роздріб. 

Надходження в роздріб 

В типовій конфігурації передбачені такі варіанти відображення надходження 

товарів в роздріб з обліковими цінами: 

 надходження товарів від постачальника в роздрібну точку: 

 від постачальника – документ Находження товарів і послуг; 

 через підзвітну особу – документ Авансовий звіт. 

 Внутрішнє надходження товарів і продукції: 

 по передачі з іншого складу підприємства – документ Переміщення товарів; 

 Оприбуткування надлишків по результатах інвентаризації – документом 

Оприбуткування товарів. 

 

Реалізація в роздріб 



Продаж товарів в роздріб може відбуватись: 

 Кінцевому споживачу за готівку – відображається документом Звіт про 

роздрібні продажі. 

 Для складу виду Роздрібний (Автоматизована торгова точка) документом 

реєструються продажі за кожний день. 

 Для складу виду НТТ продажі реєструються за деякий період, причому 

документ може бути введений на основі документа інвентаризація. 

 Юридичній особі з оформленням всіх потрібних документів (накладна, 

податковий документ, документи оплати) – документ Реалізація товарів і послуг 

(Крім НТТ). 

Вид операції в документі Звіт про роздрібний продаж при створенні нового 

документа потрібно вибрати в залежності від виду складу (роздрібної точки), яка 

вказана в документі: 

 склад АТТ (роздрібний АТТ) – вид операції ККМ (контрольно-касові 

машини) (формується повна схема проводок – надходження виручки в касу, 

нарахування податкових зобов’язань по ПДВ, списання товарів і т. д). Потрібно 

сформувати Прихідний касовий ордер – Запис в касову книгу. 

 Склад НТТ – вид операції НТТ (неавтоматизована торгова точка) (проводка 

по касі не формується, використовується рахунок 709 Дохід від реалізації в роздріб 

і формується документ Прихідний касовий ордер. 

В залежності від виду операцій документом формуються різні проводки. Вид 

документа і склад реквізитів також залежить від виду операцій. 

Автоматична підстановка цін в документі продажу відбувається в 

відповідності з типом цін, які вказані у формі елемента довідника Склади (місце 

зберігання). 

 

Операції з роздрібною виручкою 

 Реєстрація надходження роздрібної виручки при продажу кінцевому покупцю 

– відбувається документом Прихідний касовий ордер з видом операції Прийом 

роздрібної виручки. 

 Інкасація роздрібної виручки реєструється документом Розхідний касовий 

ордер з операцією Інкасація грошових коштів. При цьому формуються проводки по 

дебету рахунка 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті, зарахування 

грошей на рахунок здійснюється документом Платіжний ордер на надходження 

грошових коштів з видом операції Інкасація грошових коштів. 

В аналітиці 333 рахунка використовується банк. Фактичні надходження 

грошових коштів на рахунок підприємства оформляється платіжним дорученням 

видом операції Надходження від продажу по платіжних картках і банківських 

кредитах. Грошові кошти перераховуються банком, з яким укладений договір виду 

Інші. Витрати на обслуговування банком рахунків відображаються в платіжному 

документі. 

Потрібно у документах зазначати роздрібну точку від якої надходять гроші. 

Можна оформити продаж товару в роздріб з повною чи частковою оплатою 

банківським кредитом або платіжною карткою. При відображені такої реалізації для 

автоматизованої  торгової точки в документів Звіт про роздрібний продаж на 

закладці Платіжні картки і банківські кредити потрібно заповнити вид оплати, 



дані про контрагента (банк-кредитор), договір і сума оплати по вказаному виду 

оплати. Для неавтоматизованої точки вказуються ті самі дані в документі 

Прихідний касовий ордер з видом операції Прийом роздрібної виручки. 

В тому випадку, якщо раніше прибуткувався виторг, що надійшов з 

неавтоматизованих торгівельних точок, документ Звіт про роздрібні продажі 

проводить перерозподіл раніше відображеного виторгу (документом Прибутковий 

касовий ордер). Передбачається, що в цьому випадку Прибутковий касовий ордер 

відображає виторг по спеціальних рахунках 7091 Дохід від роздрібних продажів 

(7092  Відрахування з доходу від роздрібних продажів у випадку повернень), а 

Звіт про роздрібні продажі відображає цей виторг по уточненій аналітиці. 

 

Повернення проданих товарів від покупця 

Відображення повернення товарів від покупця здійснюється документом Звіт 

про роздрібний продаж для складу виду Роздрібний кількість, що повертається 

вказується з мінусом. Для складу виду НТТ спеціального способу відображення 

повернення не передбачено: можна відобразити повернення на склад виду 

Роздрібний документом Звіт про роздрібний продаж і вказати кількість з мінусом; 

можна при внесені вручну Прихідним касовим ордером зменшити її на суму 

повернення; можна відобразити повернення на склад виду Оптовий документом 

Повернення товарів від покупця. 

 

Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі 

Переоцінку товарів при роздрібній торгівлі проводять у випадку зміни 

роздрібних цін: 

1. Для складу виду Роздрібний переоцінка виконується в розрізі позицій 

номенклатури; 

2. Для складу виду НТТ ведеться сумовий облік, тому таблична частина 

згортається по номенклатурі і переоцінка вводиться загальною сумою. 

Розрахунок середньої реалізованої роздрібної націнки і коректування 

списання по проданих товарах здійснюється в кінці місяця регламентованим 

документом Закриття місяця з меню Операції – Регламентні операції, якщо в 

документі встановлений прапорець дії, що має виконатись – Коректування 

фактичної вартості номенклатури. 

 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 
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2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 
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План лабораторного заняття № 8-9 

 

Тема № 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

Навчальний час: 4 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися працювати з документами, які 

використовуються для відображення господарських операцій з розрахунками в 

іноземній валюті. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Яким чином здійснюється автоматизація валютних операцій? 

2. Яким документом здійснюється закупівля ТМЦ по імпорту? 

3. Як здійснюється реалізація ТМЦ на експорт? 

4. Як здійснюються облік грошових коштів в іноземній валюті? 

5. Які документи застосовуються до купівлі валюти? 

6. Які документи використовуються для продажу валюти? 

7. В якому документі відображаються додаткові витрати по імпорту? 

8. Для чого використовується документ ВМД по імпорту? 

 

Завдання: 

Для реалізації операції з розрахунками в іноземній валюті потрібно: 

Здійснити налаштування обліку і ПДВ з меню Підприємство – Облікова 

політика – Параметри обліку курсових різниць; у довіднику Валюти задати 

курси валют; створити розрахункові рахунки з меню Підприємство – Організація. 

По кнопці Перейти відкрити довідник Банківські рахунки; у довіднику 

Контрагенти. 

1. Відобразити операцію купівлі валюти через банк Грант. Ваша фірма купує 

валюту у розмірі 1000 дол. Валюта надходить на валютний рахунок. Для купівлі 

валюти з гривневого рахунку знімаються кошти у розмірі 9 100 грн. і 

перераховуються банку Грант. Сума валюти 1000 дол., курс біржі (максимальний 

курс) – 804 грн., гривневе покриття – 9 100 грн., комісійні – 2%, відрахування в ПФ 

– немає, валюту гривню 9100 грн. перераховують з рахунка Додатковий рахунок 

утримувачу банк Грант. 

Процедуру відображення операції проведемо наступним чином: 

1.  Оформіть заявку на купівлю валюти – заповніть усі поля у документі 

(курс валюти має бути визначений на дату документа). Задається сума валютна, 

максимальний курс = гривневому покриттю, комісія. 

2.  Сформуйте Платіжне доручення вихідне на зніманні коштів з рахунку 

– 8 300 грн. (на основі Заявки). Вказується сума в гривнях, яку знімають для купівлі 

валюти і активізується поле Оплачено; 



3.  Оформіть купівлю валюти за допомогою документа Купівля валюти 

(на основі Заявки).  

4.  Оформіть Платіжне доручення вхідне (на основі документа Купівля) – 

валюта надходить на валютний рахунок. 

2.  Спробуйте відобразити за допомогою необхідних документів наступну 

господарську операцію. Ваша фірма купує 300 дол. США за курсом 8,11. Кошти на 

купівлю валюти виділяються з основного гривневого рахунку. Процедуру купівлі 

валюти здійснюватиме банк „Укргазбанк”. За послугу банку фірма сплачує 1% від 

суми. 

3.  Для закріплення набутих знань відобразіть за допомогою необхідних 

документів наступну господарську операцію. Фірма купує 400 євро за курсом 10,13. 

Валюта надходить на євро-рахунок фірми. Гроші на купівлю даної валюти 

виділяються з основного гривневого рахунку фірми. Процедуру купівлі здійснює 

банк „Дністер”, який за свої послуги одержує 40,52 грн. 

4.  Відобразіть за допомогою необхідних документів наступну господарську 

операцію. Фірма продає зі свого доларового рахунку 200 дол. США. Одержані гроші 

надходять на основний гривневий рахунок фірми. За послуги банку фірма сплачує 

„Укргазбанку” 1% від суми. Сума валюти – 200 дол. перерахована утримувачу банк 

Гран з рахунка Валютний рахунок, курс біржі (максимальний курс) – 795 грн., 

гривневе покриття – 1590 грн.), комісійні – 1%. 

Процедуру відображення операції проведемо з формуванням наступних 

документів: 

1. Формується документ Заявка на купівлю-продаж валюти; 

2. На основі Заявки формується документ Платіжне доручення вихідне; 

3. На основі Заявки формується документ Продаж валюти; 

4. З продажу валюти на гривневий рахунок надходять кошти. Формується 

документ Платіжне доручення вхідне. 

5.  Спробуйте відобразити за допомогою необхідних документів наступну 

господарську операцію. Ваша фірма купує в іноземного постачальника “Warta” 10 

комп’ютерних ламп по 20 дол. США. Товар перевозиться через Мостиську 

митницю, з якою укладений договір і де сплачується митний збір 200 грн, ставка 

мита – 5%, 100 грн. акцизу та Ставка ПДВ – 20%. Заповнити усі решта поля 

відповідною інформацією. Послуги перевізника „Велл-транс” становлять 205 грн. 

Для відображення операції потрібно: 

1. Сформувати документ Платіжне доручення вихідне з меню Банк для 

відображення передоплати митниці (операція Інші розрахунки з контрагентами); 

2.  Сформувати документ Платіжне доручення вихідне для відображення 

передоплати постачальнику (операція Оплата постачальнику); 

3.  Сформувати документ Надходження товарів і послуг (% ПДВ – НЕ 

ПДВ); 

4.  Сформувати документ ВМД по імпорту для відображення митного 

збору, мита та ПДВ. Номер ВМД – 1, Митний збір – 380 грн., Ставка мита – 5%, 

Ставка ПДВ – 20%. Митна вартість розраховується автоматично, якщо заповнена 

таблична частина. 

6.  Для закріплення набутих знань відобразіть за допомогою документів наступну 

господарську операцію. Ваша фірма купує в іноземного постачальника „Lambi” 10 

комп’ютерних стільців Галант по 50 євро. Товар перевозиться через Рава-Руську 



митницю, де сплачуються усі збори. Послуги перевізника „ТранспКо” становлять 

1200 грн. 

7.  Спробуйте відобразити за допомогою необхідних документів наступну 

господарську операцію. Ваша фірма продає іноземному покупцю “Maori” 10 пар 

жіночих штанів по 20 дол. США. Товар перевозиться через Мостиську митницю, з 

якою укладений договір і де сплачується 500 грн. митного збору, ставка мита – 5%, 

150 грн. акцизу – 2% та Ставка ПДВ – 20%. Заповнити усі решта поля відповідною 

інформацією. Послуги перевізника „Велл-транс” становлять 205 грн. 

Для відображення операції потрібно: 

1. Сформувати документ Платіжне доручення вхідне з меню Банк для 

відображення передоплати митниці (операція Оплата від покупця); 

2.  Сформувати документ Реалізація товарів і послуг (% ПДВ – 0%); 

4.  Сформувати документ ВМД по імпорту для відображення митного 

збору, мита та ПДВ. Номер ВМД – 2, Митний збір – 500 грн., Ставка мита – 5%, 

Ставка ПДВ – 20%. Митна вартість розраховується автоматично, якщо заповнена 

таблична частина. 

5.  Сформувати документ Надходження товарів і послуг для відображення 

послуг Митниці (Закладка Послуги – Номенклатура – Послуги митниці, кількість – 

1, сума – 240, Рахунок витрат – 93, субконто 1 – митниця експорт, податкове 

призначення – госп. діял.) 

Розподілити суми митних зборів можна з допомогою кнопки Розподілити. 

8.  Спробуйте відобразити за допомогою необхідних документів наступну 

господарську операцію. Ваша фірма відправляє працівника Якова С. С. у 

відрядження за кордон. Для відрядження працівнику було видано з корпоративної 

картки 500 дол. США. 

1.  У довіднику Контрагенти додати елемент Яків С. С. – фіз. особа і 

створити його банківський рахунок у валюті USD в банку Грант; 

2.  Із довідника Організації перейти до довідника Банківські рахунки по 

кнопці Перейти та створити новий банківський рахунок Вашої організації: номер 

рахунка та банк вказати довільні; валюта – долар; назва – корпоративна картка; 

3.  Через документ Платіжне доручення вихідне операцією Перерахунок 

на інший рахунок організації здійснити перерахунок коштів з валютного рахунку 

(рахунок 12) на корпоративну картку (рахунок 314) – 500 дол.; 

4.  Документом Платіжне доручення вихідне операцією Перерахунок 

грошових коштів підзвітній особі відобразити отримання працівником валюти з 

корпоративної картки – 400 дол.; 

5.  Документом Авансовий звіт відобразити авансовий звіт працівника 

Якова С. С. У документі по кнопці Ціни і валюти встановити валюту документа – 

USD. Закладка Інші: у всіх рядках % ПДВ – Не ПДВ, білет – 120 дол., добові – 160 

дол., проживання – 80 дол. У всіх рядках – рахунок витрат – 92, підрозділ 

Адміністрація – Стаття затрат – витрати на відрядження, податкове призначення – 

госп. діял. Закладка Аванси – вказати документи видачі грошових коштів підзвітній 

особі. 

6.  Відобразити надходження залишкових коштів на валютний рахунок. 

9.  Перегляньте, які проводки генерують створені Вами документи. 

10.  Завершіть роботу з програмою. 

 



 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Облік операцій в іноземній валюті 

В типовій конфігурації передбачено відображення наступних господарських 

операцій з розрахунками в іноземній валюті: 

 Закупка матеріальних цінностей і отримання робіт (послуг) по імпорту; 

 Включення в склад вартості куплених ТМЦ суми митних і інших додаткових 

витрат; 

 Реалізація на експорт; 

 Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті; 

 Закупка та продаж іноземної валюти; 

 Інші операції з грошовими коштами в іноземній валюті. 

Для коректного ведення обліку операцій в іноземній валюті важливо 

правильно реєструвати необхідну нормативно-довідникову інформацію: внести всі 

валюти, які використовуються в діяльності в довідник Валюти і курси валют (їх 

потрібно вносити регулярно по мірі їх зміни – для коректного розрахунку курсових 

різниць повинен використовуватись єдиний курс на день). Переоцінка залишків по 

валюті здійснюється в кінці місяця документом Закриття місяця – Переоцінка 

валютних коштів (ставиться галочка) з меню Операції – Регламентовані операції. 

Також важливим є використання рахунків з ознакою валютного обліку (312 

Рахунок в іноземні валюті, 362 Розрахунки з іноземними покупцями та інші). 

При використанні цих рахунків фіксується сума в іноземній валюті і сама валюта та 

виконується розрахунок гривневого еквівалента. Для цього використовується курс 

валюти на дату створення документа. 

 

Закупівля ТМЦ по імпорту. Реалізація ТМЦ на експорт 

Для відображення закупівлі товарів, які ввезені по імпорту, потрібно 

зареєструвати з контрагентом договір виду «з постачальником» і вказати іноземну 

валюту. В такі договори автоматично підставляється схема податкового обліку 

Імпорт/Експорт. 

Матеріальні активи, які отримані по імпорту, оприбутковуються документом 

Надходження товарів і послуг без ПДВ. В документі вказуються ціни в валюті 

договори з іноземним постачальником. Розрахунок гривневого еквівалента 

відбувається автоматично при проведенні документа і відображається тільки у 

проводках. ПДВ по імпорту товарів нараховується тим же документом, що і основні 

митні витрати – ГТД по імпорту (ВМД по імпорту). 

Отриманні послуг від нерезидента відображаються по таких самих 

принципах – в рамках договору в іноземній валюті. Акт отриманих послуг 

відображається документом Надходження товарів і послуг без ПДВ на закладці 

Послуги. Митна декларація не оформляється. 

Оплата/передоплата постачальнику відображається платіжними документами 

(рахунок 312).  

 

Важливо! Валюта рахунка повинна співпадати з валютою договору. 



 

Додаткові витрати по імпорту – митний збір, акциз, ПДВ і мито, які 

фіксуються в вантажній митній декларації. Суму цих витрат потрібно розподілити 

на собівартість ввезених ТМЦ. Митні витрати на собівартість куплених ТМЦ 

відображаються з допомогою документа ВМД по імпорту. Оприбуткування самих 

ТМЦ здійснюється документом Надходження товарів і послуг від іноземного 

постачальника (по договору в іноземній валюті). У довіднику Контрагенти 

створюється елемент Митниця і заповнюється Договір з митницею де 

враховуються усі митні платежі. Вид Договору повинен бути Інші. 

В документі МВД по імпорту на закладці Основні вказується номер 

вантажної митної декларації (Номер ВМД), по якій необхідно ввести інформацію 

про мито і збори. 

Автоматичний розподіл загальних сум по розділу, які введені у верхній 

частині документа по товарах, які вказані у нижній частині документа, здійснюється 

по кнопці Розподілити. Список товарів можна заповнити автоматично по кнопці 

Заповнити. На закладках Рахунки обліку розрахунків і Інші рахунки обліку 

вказується інформація про рахунки обліку розрахунку з митницею, рахунки обліку 

мита, ПДВ і акцизу. Інші додаткові витрати реєструються документом 

Надходження додаткових витрат. 

 

Реалізація ТМЦ на експорт 

Відображення операцій реалізації на експорт відбувається аналогічно 

операціям імпорту, тобто: договір з покупцем в іноземній валюті; операція продажу 

фіксується документом Реалізація товарів і послуг; в документі вказуються ціни в 

валюті договори; розрахунок гривневих сум прибутку від реалізації здійснюється 

автоматично при проведенні документа і відображаються тільки в проводках; курс 

валюти для розрахунку гривневого еквівалента операції береться або на дату 

документа, або по курсу авансу (якщо він був). Для відображення митних витрат по 

експорту потрібно створити договір з митницею виду «з постачальником», послуги 

митниці відображати документом Надходження товарів і послуг на закладці 

Послуги. 

 

Облік грошових коштів в іноземній валюті 

В конфігурації автоматизованого оформлення операцій з грошовими коштами 

в іноземній валюті здійснюється: 

 заявка на купівлю-продаж валюти (документ Заявка на купівлю-продаж 

валюти з меню Банк); 

 надходження безготівкових і готівкових грошових коштів в іноземній валюті 

оформляється документом Платіжне доручення вхідне, Платіжний ордер, 

надходження грошових коштів на валютний рахунок (312 або 314) або Прихідний 

касовий ордер у валюті (302 рахунок); 

 перерахунок (списання) безготівкових і готівкових грошових коштів в 

іноземній валюті оформляється документом Платіжне доручення вихідне, 

Платіжний ордер, списання грошових коштів на валютний рахунок (312 або 314) 

або Розхідний касовий ордер у валюті (302 рахунок); 



 купівля-продаж валюти відображається документом Купівля-продаж 

валюти. 

Операція купівлі і продажу валюти відображається в чотири етапи: 

1.  Оформлення заявки на купівля-продаж валюти; 

2.  Перерахунок коштів з банківського рахунку (в національній валюті – для 

купівлі валюти, в іноземній валюті для продажу) – оформляється документами 

Платіжне доручення вихідне, Платіжний ордер, списання грошових коштів з 

видом операції Купівля –продаж валюти з субрахунка рахунка 31 на рахунок 333 

або 334; 

3.  Оформлення операції купівлі-продажу валюти документом Купівля-продаж 

валюти; 

4.  Зарахування коштів на розрахунковий рахунок (гривні, яка отримана від 

продажу валюти, або купленої іноземної. валюти – оформляється документами 

Платіжне доручення вхідне, Платіжний ордер на надходження грошових 

коштів з видом операції Купівля –продаж валюти з рахунка 333 або 334 на 

субрахунок рахунка 31. 

Послідовність документів при відображенні операції купівлі валюти: 

Заявка на купівлю валюти – Платіжне доручення вихідне – Купівля валюти (купівля 

валюти) – Платіжне доручення вхідне. 

Послідовність документів при відображенні операції купівлі валюти: 

Заявка на продаж валюти – Платіжне доручення вихідне – Купівля валюти (продаж 

валюти) – Платіжне доручення вхідне. 

Документ Купівля-продаж валюти зручно створювати введенням на основі 

документа Заявка на купівлю-продаж валюти. В цьому випадку частина полів 

документа заповнюється автоматично. Інша частина полів – рахунки обліку доходів 

і витрат і їх аналітика також можуть заповнюватись автоматично – по даних реєстру 

відомостей Рахунки обліку (інші). 

 

Валютний підзвіт 

Валюта розрахунків з підзвітними особами визначається по першому 

документу: 

 або при видачі авансу в Розхідному касовому ордері; 

 або в документі Авансовий звіт. 

Суми в авансовому звіті вказуються в валюті, визначеній для даного 

документа (по кнопці Ціни і валюта). Гривневий еквівалент в бухгалтерському 

обліку буде розрахований в залежності від наявності авансів, які видані підзвітній 

особі: 

 при наявності авансу – по середньому курсу виданих авансів; 

 при відсутності авансів – по курсу НБУ на дату документа. 

В податковому обліку операції відображаються аналогічно бухгалтерському 

обліку. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 



 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 
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Задача: Відобразити операцію купівлі валюти через банк Грант. Ваша фірма купує 

валюту у розмірі 1000 дол. Валюта надходить на валютний рахунок. Для купівлі 

валюти з гривневого рахунку знімаються кошти у розмірі 9 100 грн. і 

перераховуються банку Грант. 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



План лабораторного заняття № 10-12 

 

Тема № 8. КАДРОВИЙ ОБЛІК. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Навчальний час: 6 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: відобразити в системі довгострокові 

нарахування й утримання, нарахувати заробітну плату, відобразити виплату 

заробітної плати. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. В чому полягає кадровий облік в програмі? 

2. Як здійснюється прийом на роботу в організацію? 

3. Що забезпечує документ Кадрове переміщення? 

4. Як здійснюється розрахунок заробітної плати? 

5. Яким чином можна здійснити виплату нарахованої заробітної плати? 

6. Яка різниця між довідником Фізичні особи та довідником Співробітники 

організацій? 

7. Які потрібно сформувати документи при виплаті заробітної плати через касу? 

8. Які потрібно сформувати документи при виплаті заробітної плати через банк? 

 

Завдання: 

2. У довідник Фізичні особи додайте елемент Петренко Петро Іванович, дата 

народження 01.02.1970, стать – чоловіча, код по ДРФО – 1111111.Скористайтесь 

кнопкою Докладніше (внести інформацію) – Записати – ОК. У нижній частині 

вікна можна додати інформацію про фізичну особу (адресу, телефон). Додайте 

елемент Сидоренко Алла Іванівна, дата народження – 15.04.1980 року, стать – 

жіноча, код по ПДФО – 222222. 

3. У довідник Співробітники організації додайте нових співробітників, 

активізувавши опцію Створити нового співробітника, вибравши його із 

довідника Фізичні особи, Відкрити довідник фізичних осіб для вибору: Петренко 

Петро Іванович та Сидоренко Алла Іванівна, вибравши їх із довідника Фізичні 

особи і вказавши вид зайнятості – Основне місце роботи. 

4. Відобразіть прийом на роботу в організацію (документ Прийом на роботу в 

організацію з меню Кадри) в підрозділ Бухгалтерія (дата прийому – 06.05.2013 

року): 

Петренко Петро Іванович: посада – водій, спосіб відображення в бух обліку – 

зарплата (ЗВ); 

Сидоренко Алла Іванівна: посада – бухгалтер, спосіб відображення – зарплата (АЗ); 

На закладці Нарахування вкажіть: Петренко: оклад – 1500, індексація зарплати; 

Сидоренко: оклад – 3500, індексація зарплати – Записати-ОК. 



5. Перед нарахуванням заробітної плати потрібно у програмі заповнити і 

записати з меню Зарплата документ Регламентований виробничий календар на 

поточний рік. Потрібно виставити місяць за який буде нараховуватись зарплата – 

липень. Далі здійснити Початкове заповнення – Так – Записати. Правильність 

заповнення перевірте кнопкою Друк. Робочих днів 23, робочих годин – 184. 

6. Зареєструйте заяву на застосування пільг ПДФО від співробітників Іванов та 

Сидорова – Базова пільга з дати прийому. Документ Заяву на застосування пільги 

ПДФО введіть на основі документа Прийом на роботу в організацію. Доступ до 

створеного документа: Зарплата – Облік ПДФО і внесків – Заява на 

застосування пільги ПДФО. 

7. Нарахуйте заробітну плату за поточний місяць працівникам, які працюють в 

підрозділі Бухгалтерія. Відхилень від норми часу не було. Скористайтесь кнопкою 

Проводки у правій частині документа і внесіть всі рахунки (91, 92 ) і субконто. Для 

розрахунку заробітної плати і всіх відрахувань скористайтесь кнопками Заповнити 

та Розрахувати на всіх закладках табличної частини документа. Для автоматичного 

заповнення і розрахунку табличної частини потрібно скористатись кнопко 

Заповнити і розрахувати все командної панелі документа. По кнопці Заповнити в 

командній панелі документа відбувається заповнення табличних частин в нижній 

частині документа даними для тих співробітників, які вказані у верхній табличній 

частині. По кнопці Розрахувати в командній панелі документа відбувається 

розрахунок всіх табличних частин по даних, які є. На закладці Проводки зазначити 

рахунок Дт, якщо його немає (91) – Записати – ОК. 

Результати розрахунків по кожному співробітнику можна проаналізувати на 

закладці документа Розрахунковий листок. При розрахунку формуються проводки. 

8. Для Вашої фірми, якщо така політика не встановлена, встановіть облікову 

політику по персоналу (меню Підприємство – Облікова політика – Облікова 

політика (по персоналу): підтримка внутрішнього сумісництва – активізувати; 

округляти до – 0,01. 

9. Додайте співробітників в довідник Фізичні особи: Акімов Олександр 

Петрович – посада менеджер, Волков Володимир Вікторович – менеджер, Музичка 

Наталя Василівна, та Кіт Олена Яківна – Записати – ОК. 

10. У довідник Посади з меню Кадри додайте посади: менеджер та робочий. 

11. В підгрупу Адміністративні затрати додайте елементи (кнопка Додати з 

панелі інструментів) (меню Підприємство – довідник Статті затрат): 

Оклади і тарифи (АЗ): вид затрат – оплата праці, рахунок 8 класу – 811. 

Активізувати поле – Постійна затрата – Записати – ОК. 

ЄСВ (АЗ): вид затрат – відрахування на соціальні потреби, рахунок 8 класу – 821. 

Активізувати поле – Постійна затрата – Записати – ОК 

12. В підгрупу Затрати на збут додайте елементи: 

Оклади і тарифи (Збут): вид затрат – оплата праці, рахунок 8 класу – 811. 

Активізувати поле – Постійна затрата – Записати – ОК. 

ЄСВ (Збут): вид затрат – відрахування на соціальні потреби, рахунок 8 класу – 821. 

Активізувати поле – Постійна затрата – Записати – ОК. 

13. Для задання способу відображення зарплати в обліку (меню Зарплата – 

Способи відображення зарплати в обліку) додайте елементи у довідник: ЗП АУП 

– рахунок 92, субконто – Оклади і тарифи (АЗ), рахунок 661, податкове призначення 



- господарська діяльність; ЗП Збут – рахунок 93, субконто – Оклади і тарифи (Збут), 

рахунок 661, податкове призначення – господарська діяльність. 

14. Для відображення внесків на ФОП в регламентованому обліку додайте записи 

в реєстр Відображення внесків на ФОП в регламентованому обліку (меню Зарплата 

– Відображення внесків на ФОП в регламентованому обліку): період 01.01.2013, 

податок ЄСВ ФОП, статті затрат – ЄСВ (АЗ), період 01.01.2013, податок Соцстрах 

ФОП, статті затрат ЄСВ (Збут). 

15. В довідник Контрагенти з меню Підприємство додайте групу Обов’язкові 

платежі в якій створіть нові елементи: казначейство (банківський рахунок – ПДФО 

на закладці Рахунки і договори), пенсійний фонд (банківські рахунки – ЄСВ ФОП і 

ЄСВ з співробітника). Договір з контрагентами зробити Основний. 

16. Для задання параметрів платіжних документів по внесках в фонди додайте 

записи в реєстр відомостей Параметри платіжних документів по внесках у фонди 

з меню Зарплата – Облік ПДФО і внески – Параметри платіжних документів по 

внесках в фонди: перший елемент – стаття податкової декларації – порожнє поле, 

рахунок 6411, контрагент – Казначейство, рахунок контрагента – ПДФО; другий 

елемент – стаття податкової декларації – нарахування ЄСВ роботодавцями (36,76-

49,7%), рахунок – 651, Пенсійний фонд, ЄСВ ФОП; третій елемент – стаття 

податкової декларації – утримання ЄСВ з співробітника (3,6%), рахунок – 651, 

Пенсійний фонд, ЄСВ з співробітника. 

17. Відобразіть прийом на роботу (документ Прийом на роботу в організацію з 

меню Кадри) з 01 квітня 2013 року співробітників в підрозділ Адміністрація, спосіб 

відображення у всіх – ЗП АУП: Музичка Наталя Василівна – посада головний 

бухгалтер, Кіт Олена Яківна – посада директор; нарахування: Кіт О.Я. – оклад по 

днях 3000 грн., індексація зарплати; Музичка Н.В. – оклад по днях 2500 грн., 

індексація зарплати. Табличні частини Внески і Внески на ФОП заповнюються 

автоматично – Записати – ОК. 

18. Відобразіть прийом на роботу з 01 червня 2013 року співробітників у 

підрозділ Адміністрація, спосіб відображення у всіх – ЗП Збут: Волков В. В. – 

менеджер, Акімов А. П. – менеджер; нарахування: Волков В. В. – оклад по днях – 

2500 грн., індексація зарплати; Акімов А. Я. – оклад по днях – 2300 грн., індексація 

зарплати. Табличні частини Внески і Внески на ФОП заповнюються автоматично 

Записати – ОК. 

19. Вкажіть, що всі співробітники користуються базовою пільгою по ПДФО з 

дати прийому на роботу. Скористатись документом Заявка на застосування пільги 

ПДФО (ввести на основі наказів про прийом). Доступ до документів: Зарплата – 

Облік ПДФО і внесків – Заява на застосування пільги ПДФО. Заповнити 

табличну частину – Записати – ОК. 

20. Введіть дані про заборгованість по зарплаті перед Петренком П. І. на дату 

введення початкових залишків 1 серпня 2013 – 700 грн. У документі у полі місяць 

нарахування зазначити місяць серпень 2013, а у табличній частині зазначити місяць 

по заборгованості – липень 2013, рахунок – 661, сума – 700 грн. У полях 

Співробітник і Працівник зазначити прізвище Петренко П. І. 

21. Здійсніть розрахунок заробітної плати за липень для таких працівників: 

Музичка Н. В., Акімов А. П., Волков В. В. та Кіт О. Я. 

22. 30 липня підготуйте відомість на виплату зарплати (документ Зарплата до 

виплати з меню Зарплата) за червень – для працівників адміністративного 



підрозділу. Вкажіть вид виплати – Чергова виплата і автоматично заповніть 

табличні частини кнопкою Заповнити – По характеру виплати з панелі 

інструментів документа. 

23. Відобразіть виплату через касу 30 липня поточного року для працівників яким 

було нараховано заробітну плату за липень документом Зарплата до виплати 

організації з меню Зарплата. 

24. Виплата проводилась через касу, тому потрібно сформувати Видатковий 

касовий ордер на підставі документа Зарплата до виплати організації. 

25. Нарахуйте заробітну плату за серпень 2013 року всім працівникам: дата 

документа – 31 серпня, місяць нарахування – серпень, норма днів за місяць – 21, 

норма годин за місяць – 168, відхилень від норми не було, документ заповнити по 

кнопці Заповнити і розрахувати все і провести документ. 

26. 30 серпня підготуйте відомість на виплату зарплати за серпень 2013 року 

(документ Зарплата до виплати з меню Зарплата). Вкажіть вид виплати – Чергова 

виплата і автоматично заповніть табличні частини кнопкою Заповнити – За 

характеру виплати з панелі інструментів документа. Вказати для всіх працівників 

спосіб виплати Через банк, банк Аваль (додайте елемент в довідник), дату дії 

карточки – грудень наступного року, номер карточки – довільний набір цифр. Дата 

документів – 1 серпня 2013 року. 

27. 30 серпня відобразіть перерахунок заробітної плати на карточки працівників 

документом Платіжне доручення вихідне з видом операції Перерахунок 

заробітної плати створити на підставі документа Зарплата до виплати організації 

або документ Платіжне доручення вихідне з меню Банк. Для формування 

документу потрібно вказати банк, який перекидає гроші працівникам та рахунок 

куди гроші надходять. 

28. Закрийте всі вікна. Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Загальні відомості про порядок нарахування заробітної плати 

З 1 січня 2011 року почав діяти єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Єдиний 

соціальний внесок – це єдиний платіж до Пенсійного фонду, який міститиме в 

собі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування. Роботодавець 

сплачує і звітує лише до Пенсійного фонду – адже саме Пенсійний фонд буде 

адмініструвати цей внесок. 

Розщеплення суми єдиного соціального внеску проводить Держказначейство, 

зараховуючи потім складові соціального внеску на рахунки відповідних соціальних 

фондів.  

Отже, роботодавець, з нового 2011 року утримує із заробітної плати 

працівників суму єдиного соціального внеску, яка складає 3,6 % від суми 

нарахованої заробітної плати (п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI 

від 08.07.2010 р.) та податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який складає 15 % 

від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на 

загальнообов'язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п. 

164.6 Податкового кодексу).  

У той же час роботодавець робить нарахування на фонд оплати праці, які 



складають суму від 36,76 % до 49,7 %, залежно від класу професійного ризику 

виробництва (п. 5 ст. 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загально-

обов'язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08.07.2010 р.).  

Для розрахунку зарплати в системі важливо дотримуватися певної послідовності: 

1 крок. Введення відомостей про довгострокові нарахування (їх ще називають 

постійними або плановими нарахуваннями).  

2 крок. Введення відомостей про довгострокові утримання (їх ще називають 

постійними або плановими утриманнями). До довгострокових утримань відносяться, 

наприклад, аліменти.  

3 крок. Введення документів по обліку відхилень від графіка роботи (нез'явлення, 

відпустки, лікарняні, відрядження) і розрахунки по ним.  

4 крок. Розрахунок виплат працівникові при звільненні.  

5 крок. Введення відомостей про разові нарахування й утримання (наприклад, про 

премії).  

6 крок. Нарахування заробітної плати працівникам організації.  

7 крок. Виплата зарплати  

Кроки з 1 по 5 можуть виконуватися в довільній послідовності. Кроки 6 і 7 

завжди є послідовними. 

 

Облік кадрів 

Список робітників організації доповнюється і змінюється лише документами 

кадрового обліку: прийом на роботу; кадрове переміщення організації; звільнення із 

організації. 

Інформація про умови оплати праці вводиться в основному кадровому 

документі Прийом на роботу в організацію і Кадрове переміщення організації. 

Цю інформацію прийнято називати плановою, тому що фактичний розмір з/п 

залежить не тільки від розміру ставки, а і від таких параметрів, як відпрацьований 

час. 

Кадровий облік дає можливість реєструвати в інформаційній базі інформацію 

про кожного робітника: дані про нього, як про фізичну особу, тобто інформація 

загального характера; дані, які повязані з виконанням посадових обов’язків, тобто 

місце праці, посада, табельний номер; дані про оплату праці: планові параметри, які 

визначають набір щомісячних нарахувань і відрахувань співробітника і їх розмір; 

дані про податок прибутку працівника, список пільг. 

 

Прийом на роботу 

При прийомі на роботу реєструється не тільки кадрова інформація, але й 

параметри для розрахунку зарплати: всі постійно діючі персональні нарахування і 

утримання; перерахунок внесків, які повинні бути розраховані виходячи із заробітку 

працівника; правила відображення зарплати в обліку. 

Прийом на роботу, тобто реєстрація фізичної особи, як робітника, 

здійснюється документом Прийом на роботу в організацію з меню Кадри. 

В документі потрібно вибрати робітника із довідника Співробітники 

організації і вказати: підрозділ, в якому буде працювати робітник і посаду; дату 

прийому – вона може бути іншою ніж дата самого наказу. Дата прийому буде 

вважатись базовим періодом для розрахунку індексації, якщо більш пізніша дата не 

вказана в реквізиті «базовий період індексації заробітка». 



Якщо робітник має картковий рахунок в банку і виплату з/п пропонується 

здійснювати на це рахунок, то введенням на основі наказу про прийом можна ввести 

документ Введення відомостей про банківських карткових робітниках. 

Прийом на основне місце праці формується документом Прийом на роботу в 

організацію вказавши при цьому вид зайнятості Основне місце роботи для 

робітника, що створюється у довіднику Співробітники організації і організацію, в 

яку буде прийматися робітник. 

В конфігурації розрізняють зовнішнє та внутрішнє сумісництво і оформлення 

його здійснюється документом Прийом на роботу в організацію вказавши у полі 

Вид зайнятості позиції Сумісництво чи Внутрішнє сумісництво. 

 

Кадрове переміщення 

Переведення в інший підрозділ або на іншу посаду оформляється докуменом 

Кадрове переміщення організацією з меню Кадри. При заданні робітника, решта 

реквізитів заповнюються значеннями, які є дісними на момент створення документа.  

Якщо переміщення супроводжується зміною розміра оплати, то і в табличній 

частині Нарахування в графі Дія вказується Змінити і задається новий розмір. 

Якщо зміна розміру заробітку повинно супроводжуватись обнуленням базового 

місяця для розрахунку індексації, то потрібно активізувати поле Індексація 

заробітку з коефіцієнтом. Якщо яке-небудь нарахування чи утримання більше не 

діє, то потрібно у відповідній табличній частині вказати дію Припинити. 

В цьому документі можна відобразити підвищення окладу зафіксувавши поле 

Індексація заробітку з коефіцієнтом. В табличні частині Нарахування в графі Дія 

вказується Змінити і задається новий розмір. Тільки при такому відображенні буде 

змінений базовий місяць для розрахунку індексації з/п. 

Дані закладок Нарахування і Утримання можна редагувати використовуючи 

механізм Групові зміни. У формі Групові зміни нарахувань потрібно встановити 

курсор на зміненому виді розрахунку (оклад по днях, оклад по годинах) і вибрати 

одне із дій: встановити значення, змінити (сумою), змінити (процентом) – 

Виконати. 

В полі Значення можна, при необхідності, вказати від’ємні числа. 

 

Облік відпрацьованого часу для розрахунку зарплати. 

Розрахунок заробітної плати 

Розрахунок з/п при використанні системи місячних окладів відбувається 

шляхом ділення розміру окладу на нормативний час і множенням на фактино 

відпрацьований час. 

Норма робочого часу при 5-ти денному робочому тижні задається в документі 

Регламентований виробничий календар з меню Зарплата, пізніше звідти 

підставляється в документ розрахунку зарплати і може бути змінена користувачем. 

Фактично відпрацьований час по замовчуванню вважається рівним 

нормативному часу. Якщо фактично відпрацьований час не співпадає з 

нормативним, то користувач коректує його в документі розрахунку з/п. 

Перед початком кожного календарного року потрібно заповнити виробничий 

календар з меню Зарплата, а саме: вибрати рік, вказати правильні дати мігруючих 

свят (Паска, Зелені свята); здійснити накладання свят на астрономічний календар 



(кнопка Першочергове значення); заповнений календар потрібно записати – 

Записати. 

 

Важливо! Якщо календар записаний, то при створенні документа Нарахування 

заробітної плати робітникам організації параметри шапки документа норма днів 

за місяць і норма годин за місяць будуть заповнюватись автоматично. 

 

Розрахунок заробітної плати 

Всі розрахунки, які повязані з оплатою праці, здійснюються документом 

Нарахування заробітної плати робітникам організації. При цьому автоматично 

нараховуються заплановані нарахування і утримання, а також ПДФО (податок з 

доходів фізичних осіб) і внески у фонди. 

Місяць нарахування з/п визначає реквізит документа Місяць нарахування. В 

документі вручну вводяться утримання (лікарняні, відпускні, штрафи). 

Для автоматичного заповнення і розрахунку табличної частини потрібно 

скористатись кнопко Заповнити і розрахувати все командної панелі документа. По 

кнопці Заповнити в командній панелі документа відбувається заповнення 

табличних частин в нижній частині документа даними для тих співробітників, які 

вказані у верхній табличній частині. По кнопці Розрахувати в командній панелі 

документа відбувається розрахунок всіх табличних частин по даних, які є. 

Результати розрахунків по кожному співробітнику можна проаналізувати на 

закладці документа Розрахунковий листок. При розрахунку формуються проводки. 

 

Налаштування для нарахування та виплати заробітної плати 

Налаштування для нарахування та виплати заробітної плати співробітникам за 

допомогою модуля програми здійснюється в меню Операції – Регістр відомостей – 

Шкала ставок податків. Формування запису стосовно утримання із заробітної 

плати працівників суми Єдиного соціального внеску здійснюється у папці Внески 

працівників із зарплати. Для формування запису стосовно нарахування на фонд 

оплати праці суми Єдиного соціального внеску формується відповідний запис у 

папці Внески на ФОП. 

Як правило, ставки одного й того ж податку однакові для всіх підприємств та 

організацій. Такі ставки податків слід вносити в регістр, залишаючи пусте значення 

виміру Організація. Якщо ж для якогось податку ставка може змінюватися від 

одної організації до другої, то при заповненні регістру необхідно заповнити вимір 

Організація та вказати ставку податку для цієї конкретної організації. 

Налаштування регістра відомостей Ставки НДФЛ (ПДФО – податок з 

доходів фізичних осіб) здійснюється в меню Операції – Регістр відомостей. 

При розрахунку зарплати співробітників необхідно зберігати деякі проміжні 

результати розрахунків, які використовуються для звітності в державні органи. Для 

цього призначені види розрахунків, які згруповані в плані видів розрахунків.  

Кожний план видів розрахунків (меню Операції – Плани видів розрахунку – 

Внески у фонди) описує схему взаємодії записів регістру розрахунків та дозволяє 

задавати правила, за якими будуть проводитися розрахунки записів, їх взаємне 

розташування в часі і правила їх перерахунку. 

Планів видів розрахунку може бути декілька. Розподіл видів розрахунків за 

планами не є довільним, оскільки у плані є деякі загальні характеристики, які будуть 



діяти на всі види розрахунків, які в нього входять. Попередньо визначені види 

розрахунків сформовані на етапі конфігурування. В режимі "1С: Підприємство – 

Бухгалтерія для України" користувач не може їх видалити, але може 

відредагувати.  

1 крок. Введення відомостей про облікову політику по персоналу 

Для кожної організації налаштовується Облікова політика по персоналу 

організацій з меню Підприємство – Облікова політика – Облікова політика (по 

персоналу). 

Як було сказано раніше, кроки 2, 3, 4 і 5 будуть пропущені.  

6 крок. Нарахування зарплати працівникам організації 

Нарахування зарплати працівникам організації здійснюється з меню Зарплата 

– Нарахування зарплати. 

 
Рис. Документ Нарахування зарплати працівникам організації 

Документ Нарахування зарплати працівником організації проводить 

нарахування зарплати в кінці місяця (як основних нарахувань, так і інших надбавок і 

доплат, призначених робітникам). Документ заповнюються наступною 

інформацією: у полі Від вказується дата, коли проводиться нарахування – звичайно 

це остання дата місяця; у полі Місяць нарахування обов'язково проставляється 

місяць, за який нараховуватиметься зарплата; у полі Організація вказується своя 

організація; у полі Підрозділ потрібно вказати підрозділ, працівникам якого 

нараховується зарплата; у полях Норма днів за місяць і Норма годин за місяць 

заповнюються автоматично згідно заданих норм робочого часу при 5-ти денному 

робочому тижні в документі Регламентований виробничий календар з меню 

Зарплата. 

Формування документа здійснюється з використанням кнопки Заповнити у 

верхній частині вікна (Списком працівників) – Виконати). Документ 

автоматично заповниться працівниками організації. 

Таблична частина документа заповнюється кнопкою Заповнити – По всіх 

працівниках. Розрахунки результатів нарахувань відбуваються з використанням 



кнопки Заповнити – Розрахувати – По всіх працівниках. 

Кожну табличну частину можна заповнити і розрахувати окремо від інших 

табличних частин. Така необхідність може виникнути у випадку, якщо після 

розрахунку потрібно було заповнити або розрахувати ще раз дані по окремому 

працівникові. Для цих цілей передбачені кнопки Заповнити і Розрахувати в меню 

По працівнику в меню кожної табличної частини. 

Заповнення вкладки Внески. 

 
Рис. Документ Нарахування зарплати працівникам організації 

(вкладка Внески табличної частини) 

Заповнення вкладки Внески на ФОП: 

 
Рис. Документ Нарахування зарплати працівникам організації 



(вкладка Внески ФОП табличної частини) 

Для заповнення вкладки ПДФО використати послідовно режими Заповнити – 

По всіх працівниках – Розрахувати – По всіх працівниках. 

 
Рис. Документ Нарахування зарплати працівникам організації 

(вкладка ПДФО табличної частини) 

 

Важливо! Важливо пам'ятати, що документ Нарахування зарплати працівникам 

організації має бути останнім за розрахунком нарахувань працівників! Тому, якщо 

після розрахунку нарахувань цим документом були внесені які-небудь зміни даних 

для розрахунків за цей місяць, наприклад, зміна періоду відпустки працівникові, то 

обов'язково потрібно повернутися у вже збережений документ Нарахування 

зарплати співробітнику організації, заповнити його, знову розрахувати і зберегти.  

 

До сформованого документа Нарахування зарплати робітникам організації 

можна сформувати розрахункові відомості з меню Зарплата: 

1. Розрахунково-платіжну відомість (зведена) П-7.  

2. Розрахунково-платіжну відомість (по співробітнику) П-6.  

3. Уніфіковану форму П-50.  

4. Зведення відрахувань у фонди. 

Для кожної розрахункової відомості потрібно встановити період та 

скористатись кнопкою Сформувати, попередньо здійснивши Налаштування. 

7 крок. Виплата зарплати 

Для підготовки до виплати зарплати робітникам через касу або до 

перерахування зарплати на рахунки робітників у банку призначений документ 

Зарплата до виплати, що відкривається з меню Зарплата. 

У документі заповнюється назва організації, місяць нарахування (перший день 

місяця, за який виплачуватиметься зарплата), вид виплати (чергова виплата), дата 

виплати у полі Від, прізвище відповідальної особи, підрозділ, працівникам якого 



Таблична частина документа заповнюється через Підбір. Також у документі 

задається спосіб виплати – через касу або через банк та заповнюється нижня 

таблична частина. Сформований документ записується і проводиться. 

 

3. Виплата зарплати працівникам 

В конфігурації виплата з/п здійснюється в два етапи: створення платіжних 

відомостей, якими фіксуються суми, що виплачуються і забезпечується друк 

вихідних форм; оформлення платіжних документів для відображення 

взаєморозрахунків робітниками. 

Суми до виплати фіксуються документом Зарплата до виплати. Документ 

виконує функції формування відомостей на виплату зарплати і подготовки до 

перерахування сум ПДФО і внесків. Документ проводок не формує. 

Факт виплати співробітникам реєструється платіжними документами: для 

виплати через касу оформляється документ Розхідний касовий ордер на всю 

відомість чи на кожного співробітника. РКО вводиться на основі документа 

Зарплата до виплати. У всіх рядках документа повинна бути встановлена 

виплачено зарплату; для виплати через банк оформляється документ Платіжне 

доручення вихідне – введення на основі документа Зарплата до виплати. 

Проведення по виплаті зарплати в розрізі працівників, згідно платіжної 

відомості, формуються саме платіжними документами. 

Документ Платіжне доручення призначений для списання безготівкових 

грошових коштів, тобто сума до виплати буде перерахована з рахунку вашої фірми на 

банківський рахунок для подальшого перерахування на рахунки робітників. Необхідно 

заповнити документ, перевірити дату документа і дату оплати, яка визначається 

наявністю в документі прапорця Оплачено. Платіжне доручення друкується у двох 

екземплярах: один – для банку, другий – для організації. 

Далі необхідно сформувати розрахункові листки. Для цього потрібно 

скористатись меню Зарплата – Розрахункові листки. У вікні, що відкрилося, 

встановити період і натиснути кнопку Сформувати. У результаті будуть 

сформовані розрахункові листки для всіх працівників організації. 



 
Рис. Документ Нарахування зарплати працівникам організації 

(вкладка Розрахунковий листок) 

Якщо необхідно переглянути розрахунковий листок конкретного працівника, 

це можна зробити, задавши його ПІБ при відборі. 

 

4. Формування проведень по нарахованій зарплаті  

Для автоматизованого формування проведень по бухгалтерському та 

податковому обліку нарахованої зарплати призначено документ Способи 

відображення зарплати в регламентованому обліку з меню Зарплата. 

У документ Нарахування зарплати працівникам організації потрібно 

внести дату формування документа, місяць нарахувань та організацію. Далі за 

допомогою кнопки Заповнити – Списком працівників – Виконати вносяться 

записи за кожним співробітником, на якого нарахована зарплата. 

Після цього необхідно заповнити табличну частину по закладках даного 

документа таким чином. Сформовані проводки можна переглянути за допомогою 

кнопки Проводки, активізуючи закладки табличної частини документа. 

На закладці Нарахування буде показано відображення в бухгалтерському та 

податковому обліку основних нарахувань співробітників, які передбачаються (за 

кожним співробітником та виду нарахування), виходячи з правил відображення 

нарахувань у регламентованому обліку, які є в інформаційній базі. Після натискання 

на кнопку Розрахувати – По всіх працівниках поля даної закладки, які не 

заповнилися автоматично, необхідно заповнити вручну. 

На закладці Внески буде показано відображення в бухгалтерському та 

податковому обліку основних утримань зі співробітників, які передбачаються (за 

кожним співробітником), виходячи з правил відображення утримань у 

регламентованому обліку, які є в інформаційній базі. Після натискання на кнопку 

Розрахувати – По всіх працівниках поля даної закладки, які не заповнилися 



автоматично, необхідно внести вручну. 

На закладці Внески ФОП буде показано відображення в бухгалтерському та 

податковому обліку основних нарахувань на фонд оплати праці підприємства, які 

передбачаються, виходячи з правил відображення нарахувань у регламентованому 

обліку, які є в інформаційній базі. Після натискання на кнопку Розрахувати – По 

всіх працівниках поля даної закладки, які не заповнилися автоматично, необхідно 

внести вручну.  

На закладці ПДФО буде показано відображення в бухгалтерському та 

податковому обліку основних утримань зі співробітників, які передбачаються, 

виходячи з правил відображення нарахувань у регламентованому обліку та які є в 

інформаційній базі. Після натискання на кнопку Розрахувати – По всіх 

працівниках поля даної закладки, які не заповнилися автоматично, необхідно 

внести вручну. 

На закладці Проводки будуть показані зведені проведення з відображення 

зарплати в бухгалтерському та податковому обліку. За допомогою кнопки 

Сформувати проводки дані проведеного раніше розрахунку зарплати будуть 

відображені в документі в тих розрізах, які були сформовані за переліченими раніше 

закладками. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 
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ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Відобразіть збільшення окладу 1 вересня працівникам підрозділу 

Адміністрація: підвищення зарплати на 10%; в документі активізуйте поле 

Індексація заробітку з коефіцієнтом – 1 (документ Кадрове переміщення організації 

рекомендується заповнити співробітниками підрозділу АУП кнопкою Заповнити). 

При необхідності вкажіть спосіб відображення в бух обліку – ЗП АУП. Суми нових 

окладів встановіть кнопкою Групові зміни, вид розрахунку – Оклад по днях, дія – 

Змінити (процентом). 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 13 

 

Тема № 9. Автоматизація обліку необоротних активів 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: засвоїти класифікацію та сутність 

основних засобів, відобразити в системі бухгалтерський та податковий облік 

необоротних активів підприємства та розглянути особливості обліку експлуатації 

малоцінних швидкозношуючих предметів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Для чого призначена підсистема Основні засоби? 

2. Яким чином здійснюється купівля обладнання з оприбуткуванням його на 

склад? 

3. Яким чином здійснюється введення в експлуатацію ОЗ? 

4. Яким чином і коли здійснюється формування документа Нарахування 

амортизації? 

5. За допомогою якого документа здійснюється продаж ОЗ? 

6. Які рахунки використовуються при створенні ОЗ? 

7. За допомогою якого документа здійснюється послуга по ОЗ? 

8. Яким чином здійснюється введення початкових залишків по ОЗ? 

9. В якому довіднику можна записати статті витрат, які застосовуються для 

формування інформації по ОЗ? 

 

Завдання: 

1. В довідник Статті витрат додати групу Загальновиробничі (меню 

Підприємство – Статті витрат).  

1. У групі Загальновиробничі створити елемент Амортизація ОЗ (Заг.), 

Видом витрат – Амортизація і Рахунком 8 класу – 831. 

2. У групі Адміністративні витрати створити елемент Амортизація ОЗ 

(АЗ). 

3. У групі Витрати на збут створити елемент Амортизація ОЗ (Збут) та 

Амортизація МНМА (Збут). 

4. В довідник Статті витрат додати 2 елемента з Видом витрат – Інші і 

Рахунком 8 класу – 84. 

5. У групі Адміністративні витрати створити елемент Ремонт ОЗ (АЗ). 

6. У групі Витрати на збут створити елемент Ремонт ОЗ (Збут) – 

Записати – ОК. 



 
Рис. Вікно довідника Статті витрат 

1. Задати способи відображення витрат по амортизації. У довіднику Способи 

відображення витрат по амортизації з меню ОЗ додати елементи: засоби зв’язку 

– рахунок витрат – 93; Вид аналітики – Статті витрат; Аналітика – Амортизація 

МНМА (Збут) з групи Витрати на збут, коефіцієнт 1; загальновиробничі ОЗ – 

рахунок витрат – 91; Вид аналітики: підрозділи, ст. витрат, податкові призначення; 

Аналітика: Цех основний, амортизація ОЗ (Заг.), коефіцієнт 1; оргтехніка – рахунок 

витрат – 93; Вид аналітики – Статті витрат; Аналітика: Амортизація ОЗ (Збут), 

коефіцієнт 0,5; рахунок витрат – 92; Вид аналітики – Підрозділи, Статті витрат; 

Аналітика: Адміністрація, Амортизація ОЗ (Збут), коефіцієнт 0,5. 

2. Відобразити необхідними документами наступну операцію. Ваша фірма купує 

у постачальника "Обладнання" по договору "Договір-Обладнання" і оприбутковує 

на склад Основний засіб Прес у кількості 1 шт. за ціною 10 000 грн. Основний засіб 

вводиться в експлуатацію, нараховується амортизація. Протягом поточного місяця 

основний засіб контрагенту Меч продається за ціною 10 тис. грн. Купівля основного 

засобу здійснюється на сьогоднішню дату. 

Для реалізації поставленої задачі потрібно: 

1. В довіднику Основні засоби з меню Основні засоби створити елемент 

Прес. 

2. У довіднику Номенклатура з меню Підприємство – Товари (матеріали, 

продукція, послуги) в групу Обладнання до установки (групу створити) добавити 

елемент Прес (од. вим. – шт., ставка ПДВ – без ПДВ – Записати, ціна 10 000 грн. – 

Закладка Рахунки – рахунок обліку – 1521 – Записати – ОК). 

3. Сформувати документ Надходження товарів і послуг – Добавити з меню 

Купівля – вид операції Устаткування – ОК (табличну частину заповнити через 

механізм Підбір з папки Обладнання до установки задати всі параметри – ОК – в 

документі вказати %ПДВ – 20%, товар оприбуткувати на Основний склад, 

заповнити поле Договір (при створенні договору заповнити всі поля)), рахунок 

обліку – 1521, подат. приз. – госп. діяль. аморт. – Записати – ОК. 

4. Через три дні ввести Прес в експлуатацію документом Введення в 

експлуатацію з меню Основні засоби – вид операції Устаткування.  



Шапка документа: Закладка Основні засоби: Склад – Основний склад; 

Устаткування Прес; Рахунок інвестицій – 1521. Таблична частина: Скористатись 

механізмом Підбір і заповнити табличну частину – Прес. 

Закладка Загальні відомості: Подія – Введення в експлуатацію. Спосіб 

відображення витрат по аморт. – Загальновиробничі ОЗ. 

Закладка Бухгалтерський Облік: Підрозділ – Цех основний, матеріально-

відповідальний – Акімов О.П ., рахунок обліку – 104, рахунок нарахування 

амортизації – 131, спосіб нарахування амортизації – прямолінійний, строк корисного 

використання – 120 міс. 

Закладка Податковий облік: Врахувати як – виробничі, подат. приз. – господ 

діяльн., аморт., податкова група ОЗ – група 4 – Записати – ОК.  

Закладка Комісія: Заповнити усі поля Складу комісії. 

Сформований документ Записати – ОК. 

Документ можна сформувати і на основі сформованого документа 

Надходження товарів і послуг – Введення в експлуатацію. 

5. Нарахувати амортизацію на кінець місяця документом Закриття місяця з 

меню Операції – Регламентовані операції – Додати. В документі зняти всі 

активізації і активізувати – Нарахування амортизації – Записати – ОК. 

6. На кінець місяця відобразити продаж основного засобу Прес контрагенту 

"Меч" документом Передача ОЗ з меню Основні засоби. У шапці документа 

зазначити Контрагент – Меч, Подія – Передача, Договір – Основний договір. 

Табличну частину заповнити, використовуючи механізм Підбір – Прес з довідника 

Основні засоби. Кнопка Заповнити – Для списку ОЗ дає можливість заповнити 

решту інформації по ОЗ: сума 10 000 грн., ПДВ – 20%, схема реалізації – необоротні 

активи, рахунок продажу – 286. Документ Записати – ОК. Документом Передача 

ОЗ основний засіб знімається з обліку. 

4.  Відобразити отримання акту виконаних послуг від контрагента "Комфорт-

Послуга" по договору "Послуга-Устаткування". Здійснюється ремонт ПК на суму 

300 грн.  

Для реалізації операції отримання акту виконання послуг по ремонту ПК 

потрібно сформувати наступний набір документів: 

1. В довіднику Основні засоби з меню Основні засоби створити елемент 

Комп’ютер – Записати – ОК. 

2. У довіднику Номенклатура з меню Підприємство – Товари (матеріали, 

продукція, послуги) в групу Обладнання до установки (групу створити) добавити 

елемент Комп’ютер (од. вим. – шт., ставка ПДВ – без ПДВ – Записати, ціна 3 000 

грн. – Закладка Рахунок обліку – 1521 – Записати – ОК). 

3. Сформувати документ Надходження товарів і послуг – Добавити з меню 

Купівля – вид операції Обладнання – ОК (табличну частину заповнити через 

механізм Підбір з папки Обладнання до установки задати всі параметри – ОК – в 

документі вказати %ПДВ – 20%, товар оприбуткувати на Основний склад, 

заповнити поле Договір (при створенні договору заповнити всі поля)), рахунок 

обліку – 1521, стаття приросту – устаткування на складах, подат. приз. – госп. діяль. 

аморт. – Записати – ОК. 

4. Через три дні ввести Комп’ютер в експлуатацію документом Введення в 

експлуатацію з меню Основні засоби – вид операції Устаткування. 



Закладка Основні засоби: Устаткування Комп’ютер, рахунок інвестицій – 

1521 Заповнити табличну частину через механізм Підбір. 

Закладка Загальні відомості: Подія – Введення в експлуатацію. Спосіб 

відображення витрат по аморт. – Загальновиробничі ОЗ. 

Закладка Бухгалтерський Облік: Підрозділ – Бухгалтерія, матеріально-

відповідальний – Волков В. В., рахунок обліку – 104, рах. аморт. – 131, спосіб нарах. 

аморт. – прямолінійний, термін корисного використання – 60 міс. 

Закладка Податковий облік: Враховувати як – виробниче, подат. приз. – 

господ діяльн., аморт., податкова група ОЗ – група 4. Заповнений документ 

Записати – ОК. 

Документ можна сформувати і на основі документа Надходження товарів і 

послуг – Введення в експлуатацію. 

5. Нарахувати амортизацію за поточний місяць (на кінець місяця) документом 

Закриття місяця з меню Операції – Регламентовані операції – Додати. В 

документі зняти всі активізації і активізувати – Нарахування амортизації. 

6. Здійснити ремонт ПК. У довідник Об’єкти будівництва з меню Основні 

засоби додати елемент Ремонт ПК, податкове призначення – госп. діяльн. 

Відобразити отримання послуги по ремонту від контрагента (документ 

Надходження товарів і послуг з меню Купівля – вид операції Об’єкти 

будівництва – об’єкт будівництва – Ремонт ПК; Стаття витрат – послуги по 

ремонту; сума – 300, %ПДВ – 20%, рахунок обліку 235, податкове призначення – 

госп. діяльн. 

Через документ Ремонт ОЗ здійснити послугу ремонту (об’єкт – ремонт ПК, 

подія – Ремонт; закладка Бухгалтерський і податковий облік – рахунок – 235, 

кнопка Розрахувати суми. Блок Податковий облік – сума 250; закладка Основні 

засоби – основний засіб – комп’ютер, сума ремонту (ПО) – 250 – Записати – ОК. 

 

Важливо! Потрібно приймати до уваги, що по одному і тому ОЗ, на один і той ж 

період амортизацію нараховувати не можна! 

 

5.  Відобразити введення початкових залишків з меню Підприємство – Введення 

початкових залишків. Ввести залишки на початок поточного місяця (остання дата 

попереднього місяця) по основних залишках рах. 104: основний засіб – комп’ютер 

Pentium: рахунок обліку – 104, подат. приз. – господ. діял., аморт., поточна вартість 

(БО) – 5000 грн., сума накоп. аморт. (БО) – 600 грн., сума накоп. аморт. (ПО) – 600 

грн., рахунок амортизації – 131, спосіб нарахування аморт. – прямолінійний, нарах. 

аморт. (БО) – активізувати, податкова група ОЗ – група 4: машини і обладнання, 

спосіб відображення витрат по амортизації – оргтехніка, підрозділ (шапки 

документа) – Адміністрація, термін корисного використання – 50 місяців, 

матеріально-відповідальна особа – Волков В. В., дата  вводу в експлуатацію – 

10.12.2011, подія – комп’ютер, назва документа – акт, номер документа – 111, 

початкова вартість – 5000 грн. – Записати – ОК. 

6.  Ваша фірма вирішила придбати у фірми "Флеш" лазерний принтер НР-610 

вартість 2500 грн. 21.09.2011 року принтер було доставлена і введено в 

експлуатацію. 

Дані про принтер: 

Спосіб відображення витрат по амортизації  Адміністрація 



Рахунок інвестицій      1521 

Підрозділ        Бухгалтерія 

Матеріально-відповідальна особа    Сидоренко Алла Іванівна 

Рахунок обліку       104 

Враховувати як       Виробниче 

Нараховувати амортизацію     Активізувати 

Податкова група ОЗ:      Четверта 

Спосіб нарахування амортизації    Прямолінійний 

Термін корисного використання    36 місяців 

 

Важливо! У документі Надходження товарів і послуг, який відображає купівлю 

лазерного принтера, у табличній частині в полі Рахунок обліку зазначити рахунок – 

1521. 

 

7. Підприємство "Альбатрос" займається обслуговуванням і ремонтом офісного 

устаткування. 17.02.2013 р. надійшло замовлення на ремонт копіювального апарата. 

Вартість ремонту – 120 грн. 26.02.2013 р. на поточний рахунок підприємства 

надійшли гроші в оплату виконаних робіт. Відобразити операції на рахунках 

бухгалтерського обліку підприємства "Альбатрос". 

8. Відобразити надходження на Основний склад від постачальника "Автомобіль 

ВАЗ" по договору "Автомобіль-Обладнання" (додати новий договір) наступної 

інвестиції: Автомобіль 1 шт. по ціні 70 000 грн. 

Для реалізації поставленої задачі потрібно: 

1. В довідник Номенклатура додати в групу Обладнання новий елемент Автомобіль 

ВАЗ (рахунок обліку 1521). 

2. Відобразити через документ Надходження товарів і послуг з меню Купівля 

надходження нової інвестиції (операція Обладнання, закладка Обладнання). 

3. У довідник Об’єкти будівництва з меню ОЗ додати елемент Автомобіль ВАЗ, 

податкове призначення – госп. діял. 

4. У довідник Статті витрат з меню Підприємство в групу Об’єкти будівництва 

додати елемент Витрати на автомобіль: вид витрат – Інші, рахунок 8 класу – 84. 

5. Відобразити надходження від контрагента Малеев В. Г. акту про надання послуг по 

оформленню автомобіля (документ Надходження товарів і послуг з меню Купівля 

(операція Об’єкти будівництва, закладка Об’єкти будівництва): об’єкт 

будівництва – Автомобіль ВАЗ, стаття витрат – Витрати на автомобіль, сума – 2000 

грн., %ПДВ – НЕ ПДВ. Тип цін – основна ціна закупівлі. 

6. Використовуючи механізм Введення на підставі додати елемент Автомобіль в 

довідник Основні засоби. Для цього відкрийте довідник Номенклатура, встановіть 

курсор на елемент Автомобіль , скористайтесь кнопкою Ввести на підставі (або з 

контекстного меню команда На підставі) – Основні засоби. 

7. Відобразити введення в експлуатацію Автомобіля (документ Введення в 

експлуатацію з меню ОЗ, операція Об’єкти будівництва). Задати наступну 

інформацію: спосіб відображення витрат по амортизації – Збут, підрозділ – 

Адміністрація, МВО – Абдулов Юрій Володимирович, рахунок обліку – 105, 

враховувати як – Виробничі, нараховувати амортизацію – активізувати, спосіб 

нарахування амортизації – прямолінійний, термін корисного використання – 60 міс. 

Застосувати кнопку Розрахувати суми; закладка Основні засоби – основний засіб – 



Автомобіль, кнопка Заповнити (по назві) або скористатись механізмом Підбір – 

Записати – ОК. 

9. Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Облік необоротних активів і малоцінних активів. 

Концепція підсистеми 

В типовій конфігурації підтримується бухгалтерський і податковий облік 

необоротних активів підприємства, які використовуються на підприємстві, а саме: 

основних засобів; нематеріальних активів; інших необоротних матеріальних активів, 

в тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних 

фондів; капітальних інвестицій. 

Підсистема необоротних активів складається із трьох незалежних частин, 

кожна з яких володіє своїм набором об’єктів (документів, довідників, реєстрів) і 

відповідає за визначений розділ обліку активів підприємства. Кожну частину 

підсистеми Облік НА і малоцінних активів називають підсистемою або 

підсистемою другого рівня. 

Необоротні активи можна подати у такому виді: 

Група ОЗ: основні засоби – облік (придбання, експлуатація, ліквідація, 

модернізація, амортизація); пооб’єктний облік – 10, 11 1112, 1122 рахунки; рахунок 

обліку – 151, 152, 153; 

Група запаси: малоцінні необоротні активи і МБП – облік (придбання, 

експлуатація, списання); кількісний облік – 1112, 1122, МЦ рахунки; рахунок обліку 

– 221, 153; 

Група НМА: нематеріальні активи – облік (придбання, експлуатація, 

ліквідація, модернізація, амортизація); пооб’єктний облік – 12 рахунок; рахунок 

обліку – 154. 

В кожній із згаданих підсистем реалізований облік повного життєвого циклу 

відповідних активів: купівля і облік до початку експлуатації; ввід в експлуатацію; 

перенос вартості активів в склад витрат підприємства; вибуття активів.  

 

Підсистема "Основні засоби" 

Підсистема Основні засоби призначена для ведення обліку по кожному 

об’єкту: основних засобах (субрахунки 10 рахунку); інших необоротних 

матеріальних активах (субрахунки 22 рахунка, за винятком субрахунків 1112 і 1122). 

Обліку життєвого циклу об’єктів основних засобів можна поділити на 2 етапи: 

до вводу в експлуатацію – облік капітальних інвестицій на рахунку 15; після 

введення в експлуатацію – облік основних засобів і інших необоротних 

матеріальних активів на рахунках 10, 11. Податковий облік ведеться тільки 

пооб’єктно, тобто кожний основний засіб обліковується одноосібно і кожний актив 

реєструється як окремий елемент довідника Основні засоби. У довіднику 

зберігається тільки загальна інформація про елемент, решта інформації про об’єкт 

зберігається в реєстрах і вносить тільки тоді, коли проводиться документ Введення 

в експлуатацію. 



 
Рис. Вікно довідника Основні засоби 

ОЗ в типовій конфігурації вважається об’єкт, який введений в експлуатацію. 

Саме при оформленні цієї операції визначаються всі параметри обліку основного 

засобу. Перелік ОЗ зберігаються в довіднику Основні засоби, і всі облікові 

параметри в системі фіксуються автоматично. 

 

Важливо! Інформація про рахунки обліку необоротних активів і належності до 

податкової групи визначається тільки при вводі в експлуатацію основного засобу і 

не змінюється в подальшому протягом всього життєвого циклу ОЗ. 

 

Аналітичний облік ведеться по матеріально-відповідальних особах і 

підрозділах, за якими ОЗ закріплені. 

Вкладення в майбутні основні засоби чи інші необоротні матеріальні активи 

можуть бути оформленні по декількох схемах: купівля обладнання з 

оприбуткуванням його на склад, пізніше ввід в експлуатацію без додаткових витрат; 

купівля обладнання з оприбуткуванням його на склад, передача його зі складу в 

монтаж (переведення його в розряд об’єкта будівництва); купівля об’єкта 

будівництва (для купівлі об’єкта незавершеного будівництва). 

 

Купівля обладнання з оприбуткуванням його на склад 

Операція оформляється наступним чином: Надходження товарів і послуг з 

видом операції Устаткування (рекомендується використати табличну частину 

Устаткування). При необхідності може бути сформований документ Рахунок на 

оплату постачальника з видом операції Устаткування. Документ Надходження 

товарів і послуг введений на основі рахунка. 



 
Рис. Документ Надходження товарів і послуг: Устаткування 

Вартість купленого обладнання, до введення в експлуатацію, може бути 

збільшена на вартість додаткових витрат по придбанні (документ Надходження 

додаткових витрат, таблична частина Устаткування – при цьому будуть 

сформовані проводки в дебет рахунка 1521, 1531 тільки по сумі, без кількості) або 

на вартість митних витрат (документ ВМД по імпорту). 

 

Введення в експлуатацію 

Введення в експлуатацію основних засобів оформляється документом 

Введення в експлуатацію ОЗ.  

 
Рис. Документ Введення в експлуатацію ОЗ: Об’єкти будівництва 

Якщо основні засоби відрізняються лише інвентарним номером, то табличну 

частину документа можна заповнити з використанням кнопки Групове додавання. 

Документом можна ввести в експлуатацію як обладнання, яке зберігається на складі, 

так і виготовлений (монтований) об’єкт, тобто об’єкт будівництва. 



 

Нарахування амортизації 

Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку виконується 

щомісяця. Сам процес нарахування амортизації здійснюється при проведенні 

документа Закриття місяця при активізації у ньому відповідного поля. Для 

нарахування амортизації, при введенні активу в експлуатацію або введенні 

початкових залишків, повинен бути вказаний метод амортизації. Основні параметри, 

які вказані для розрахунку амортизації (метод розрахунку зносу, ліквідаційна 

вартість, термін корисного використання, вартість активу для цілей розрахунку суми 

амортизації і об’єм вироблення для розрахунку суми амортизації) можуть бути 

змінені документами: Модернізація ОС, Зміна параметра нарахування 

амортизації ОЗ, Зміна графіків амортизації ОС. При застосуванні прямолінійного 

методу нарахування амортизації амортизація нараховується сезонно. При 

застосуванні виробничого методу нарахування амортизація починає нараховуватись 

з наступного дня після введення в експлуатацію (а не з наступного місяця). 

 

Продаж ОЗ 

Продаж ОЗ відображається в ІБ одним із двох можливих варіантів, в 

залежності від часового розриву між прийнятим рішенням про продаж і фактом 

продажу: 1. Якщо прийняття рішення про продаж і операція продажу відбулися в 

одному місяці, то операція відображається одним документом Передача ОЗ; 2. 

Якщо після прийняття рішення про продаж потрібно час на оформлення документів 

або пошук покупця, і операція продажу, скоріше за все буде в іншому періоді, то 

операція відображається в два етапи – документом Підготовка до передачі ОЗ та 

наступним документом Передача ОЗ з посиланням на Документ підготовки. 

 
Рис. Документ Передача ОЗ 

Дія документа Передача ОЗ залежить від наявності посилання на документ 

підготовки до продажу: якщо в шапці документа вказана спилка на документ 

підготовки, то формуються тільки проводки по реалізації; якщо спилка не вказана, 

то документ продажу виконує всі дії документа Підготовка до передачі і одночасно 

– реалізацію з нового рахунку обліку. 



Заповнення обох документів здійснюється аналогічно – в табличній частині 

Основні засоби задається перелік засобів, що списуються. При натисканні кнопки 

Заповнити – Для списку ОЗ для кожного об’єкта визначається його облікова і 

залишкова вартість, сума нарахування амортизації. Крім того, в документі продажу 

вказуються параметри операції реалізації – контрагент, договір, ціна продажу, схема 

реалізації і рахунку обліку контрагента. 

Продаж обладнання, яке зберігається на складі, оформляється документом 

Реалізація товарів і послуг з видом операції Устаткування. 

 

Переміщення обладнання. Переміщення ОЗ 

Обладнання, яке зберігається на складі, до введення в експлуатацію, може 

бути переміщено на: інший склад; на інший рахунок бухгалтерського обліку 

(документ Переміщення товарів з видом операції Устаткування). 

Переміщення ОЗ здійснюється документом Переміщення ОЗ. В документі 

вказується тільки новий підрозділ і МВО, куди переміщується об’єкт. Для 

заповнення реквізиту Подія відкривається список подій, у яких вид подій рівний 

Внутрішнє переміщення. Проводки документом не формуються, а формуються 

лише рух в реєстрі Місце знаходження ОЗ (Бухгалтерський облік). 

 

Модернізація ОЗ 

Списання накопичуваних сум витрат на покращення і ремонти ОЗ на 

збільшення вартості об’єкта або витрати періоду для цілей БО і ПО відбувається з 

допомогою документа Модернізація ОЗ. В шапці документа вказується вид 

операції – ремонт або модернізація. Кожному виду відповідає свій рахунок 

накопичення витрат, який вказується на закладці Бухгалтерський і податковий 

облік. 

Розрахунок сум накопичення витрат відбувається автоматично по кнопці 

Розрахувати суми на закладці Бухгалтерський і податковий облік. Перенос 

розрахованих сум в табличну частину документа відбувається по команді 

Заповнити – Для списку ОЗ. Перерахунок ОЗ до того моменту повинен бути вже 

вказаний в табличний частині документа. Автоматичний розрахунок сум витрат на 

покращення в межах норми не проводиться. Реквізит потрібно заповнювати вручну, 

використовуючи кнопку Розрахунок витрат на покращення. 

 

Інвентаризація ОЗ 

Відобразити дані інвентаризації можна за допомогою документа 

Інвентаризація ОЗ з меню ОЗ. Документ можна заповнити автоматично списком 

основних засобів, які рахуються в підрозділі на дату і час документа, з вказаним 

інвентарним номером, МВО і поточною обліковою вартістю. Для цього присутня 

кнопка Заповнити табличної частини. Документ не формує проводок. По 

результатах інвентаризації потрібно здійснити: прийняти до обліку основний засіб 

по поточній ринковій вартості і віднести цю вартість на доходи – введення в 

експлуатацію з видом операції по результатах інвентаризації; списати основний 

засіб, який виявлено в недостачі – документ Списання ОЗ; змінити 

місцезнаходження основного засобу, якщо по результатах інвентаризації виявлено 

недостачу в одному місці і надлишок в іншому – документ Переміщення ОЗ. 

 



Списання ОЗ 

Списання основного засобу пов’язане з фізичним зносом, а також у випадку 

його ліквідації і відображається документом Списання ОЗ. 

Заповнення документа здійснюється у такому порядку: заповнюється 

перерахунок об’єктів ОЗ; кнопка Заповнити – Для списку ОЗ заповнюються 

облікові суми, в тому числі амортизації за останній місяць; на закладці Додатково 

визначаються параметри списання – рахунок і аналітика витрат, а також податкове 

значення витрат.  

 
Рис. Документ Списання ОЗ 

Зазначається причина списання в шапці документа. Вибір причини ніяк не 

впливає на відображення операцій в Податковому обліку.  

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_%20bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531
https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting


університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 
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24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 

25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 

26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З. 

Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229. 

27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным 

предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–

Петербург, 2006. – 704 с.  

28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление 

производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/. 

29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібн. 

/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.  

30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

31. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Ваша фірма купує у постачальника «Обладнання» по договору «Договір-

Обладнання» і оприбутковує на склад Основний засіб Прес у кількості 1 шт. за 

ціною 10 000 грн. (ціна без ПДВ). Основний засіб вводиться в експлуатацію, 

нараховується амортизація. Протягом поточного місяця основний засіб контрагенту 

Меч продається за ціною 10 тис. грн. Купівля основного засобу здійснюється на 

сьогоднішню дату. 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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План лабораторного заняття № 14 

 

Тема № 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: відобразити в системі "1С: Підприємство 

8.0. Бухгалтерія для України" методику обліку витрат виробництва готової 

продукції. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Якими документами регламентується облік на виробництві в 1С? 

2. Для чого призначений довідник Статті витрат? 

3. В чому полягає концепція підсистеми? 

4. Де здійснюється відображення випуску продукції (послуг) в обліку? 

5. Як здійснюється надання виробничих послуг контрагентам? 

6. Яким чином здійснюється розрахунок собівартості? 

7. Як здійснюється передача продукції замовнику і реалізація послуг по переробці? 

 

Завдання: 

Важливо! Запаси, які використовуються для виробництва товарів, обов’язково 

повинні заздалегідь бути оприбутковані на складі, і лише зі складу вони можуть 

бути передані у виробництво.  

 

1. В довідник Статті витрат з меню Підприємство додати групу Виробничі 

витрати. 

 
Рис. Вікно довідника Статті витрат 

У групу Виробничі витрати додати елементи:  



Матеріали власні: Вид витрат – Матеріальні, рахунок 8 класу – 801. 

Послуги контрагентів (виробничі): Вид витрат – Інші, рахунок 8 класу – 809. 

Оклади і тарифи (ОП): Вид витрат – Оплата праці, рахунок 8 класу – 811. 

ЄСВ: Вид витрат – Відрахування на соціальні потреби, рахунок 8 класу – 821. 

2. У довідник Номенклатурні групи з меню Підприємство – Товари 

(матеріали, продукція, послуги) додати нові елементи: 

Меблі: податкове призначення – госп. діял. 

Ремонт меблів: податкове призначення – госп. діял. 

3. У довіднику Номенклатура з меню Підприємство – Товари (матеріали, 

продукція, послуги) додати для матеріалів Дошка, лак, шурупи (в карточках цих 

матеріалів: рахунок обліку – 201, рахунок обліку передачі – 206) статтю витрат 

Матеріали власні. Матеріали створити у групі Матеріали довідника 

Номенклатура. 

4. В групу Продукція довідника Номенклатура додати елементи: 

Стіл: од. вим. – шт., Номенклатурна група – Меблі. Закладка Рахунки: Рахунок – 26, 

рахунок передачі – 283, схема реалізації Продукція. Позабалансові рахунки – 

Рахунок – 0221. 

Табуретка: од. вим. – шт., Номенклатурна група – Меблі. Закладка Рахунки: 

Рахунок – 26, рахунок передачі – 283, схема реалізації Продукція. Позабалансові 

рахунки – Рахунок – 0221. 

5. В групу Послуги довідника Номенклатура додати елемент: 

Ремонт меблів: послуга – активізувати, од. вим. – грн.., Номенклатурна група – 

Ремонт меблів. Закладка Рахунки – рахунок – 221. 

6. Створити специфікації (закладка Специфікації у формі елемента довідника 

Номенклатура з групи Продукція) і встановити їх основними (кнопка Основна) 

для наступної продукції: 

Стіл: найменування – стіл стандартний, кількість – 1, од. – шт., вихідні 

комплектуючі: дошка – 2м кв., лак – 0,5 кг, шурупи – 0,3 кг. 

Табуретка: найменування – табуретка стандартна, кількість – 1, од. – шт., вихідні 

комплектуючі: дошка – 1,2м кв., лак – 0,2 кг, шурупи – 0,15 кг. 

Самоконтроль: на закладці Специфікації в елементах номенклатури Стіл і 

Табуретка (група Продукція довідника Номенклатура) повинно бути по одній 

стрічці, шрифт повинен бути жирним. 

7. Встановити для Типи цін номенклатури – Планова. Ціни для продукції 

(довідник Встановлення цін номенклатури з меню Підприємство – Товари 

(матеріали, продукція, послуги). У довіднику Встановлення цін номенклатури  

за допомогою кнопки Додати записати: 

Стіл – 60 грн., Табуретка – 6 грн. 

Самоконтроль: Підприємство – Товари (матеріали, продукція, послуги) – Ціни 

номенклатури. 

Дата документа – 1 серпня. 

8. Додати у довідник Способи відображення зарплати в обліку меню 

Зарплата елементи: 

ЗП Цех (виробництво меблів): рахунок – 231, Цех основний, рахунок – 661, 

податкове призначення – госп. діял. 

ЗП Цех (ремонт меблів): рахунок – 231, Цех основний, рахунок – 661, податкове 

призначення – госп. діял. 



9. Додати (перевірити) записи в реєстр Відображення внесків на ФОП в 

реглам. обліку з меню Зарплата. 

10. Відобразити списання матеріалів з Основного складу у виробництво (на 

ремонт меблів) (документ Вимога-накладна з меню Виробництво, операція 

Матеріали): 

Закладка Матеріали: лак – 5 кг., шурупи – 1 кг. 

Закладка Рахунки обліку витрат: рахунок витрат – 231, підрозділ – Цех основний, 

номенклатурна група – ремонт меблів, стаття витрат – матеріали власні. 

В табличній частині рахунок обліку – 201. 

Дата документа – 10 серпня. 

11. 26 серпня відобразити випуск продукції за допомогою документа Звіт 

виробництва за зміну в підрозділі Цех основний, по номенклатурній групі Меблі з 

одночасним списання зі складу матеріалів у відповідності з нормами 

(специфікаціями): 

Стіл – 50 шт. по 60 грн., специфікація – стіл стандартний; 

Табуретка – 200 шт., по 6 грн., специфікація – табуретка стандартна. 

Активізувати поле Списати матеріали. Закладку Матеріали заповнити 

автоматично. 

12. 27 серпня відобразити реалізацію виготовленої продукції (документ 

Реалізація товарів і послуг з меню Продаж) контрагенту “Вега”: 

Стіл – 50 шт. по 1000 грн.; 

Табуретка – 100 шт. по 75 грн. 

Тип цін – Планова. 

Самоконтроль: сума по документу – 69 000 грн., в т. ч. ПДВ 11 500 грн. 

13.  29 серпня відобразити надання послуг Ремонт меблів (документ Акт про 

надання виробничих послуг з меню Продаж) контрагенту “Вега“ підрозділом Цех 

основний, по номенклатурній групі Ремонт меблів, рахунок обліку витрат – 231: 

ціна (Без ПДВ) – 2500 грн, вартість (планова) – 800 грн., схема реалізації – послуги, 

податкове призначення – госп. діял., Записати – ОК. 

14.  31 серпня виконати розрахунок собівартості продукції (Операції – 

Регламентовані операції - документ Закриття місяця, активізувати поле 

Розрахунок коректування собівартості продукції (послуг) – Записати – ОК. 

16. Проаналізувати структуру собівартості продукції (Операції – Регламентовані 

операції – Справка-розрахунки – Калькуляція). Задати період – Сформувати. 

17.  В реєстрі відомостей Рахунки обліку номенклатури заповнити забалансові 

рахунки для групи номенклатури Матеріали: рахунок обліку забалансовий – 0221, 

рахунок обліку передачі забалансовий – 0222. 

18.  В довідник Номенклатура в групу Продукція додати елемент Полиця: 

Номенклатурна група – Меблі: скористатись кнопкою Записати.  

На закладці Рахунки обліку скористатись режимом Налаштувати рахунки 

обліку – для даної номенклатури. 

На закладці Рахунки обліку рахунок обліку – 234, податкове призначення – 

госп. діял. 

На закладці Ціни – на 1 вересня: планова – 30 грн., оптова – 50 грн. 

На закладці Ціни вказати дату і після заповнення графи Ціни скористатись 

кнопкою Записати ціни. 



19.  В довіднику Контрагенти для контрагента Реаліст створити договір 

Переробка (документ Надходження товарів і послуг, операція В переробку): 

Вид договору – З покупцем, 

Тип цін – Оптова. 

1 вересня відобразити надходження від контрагента Реаліст давальницьких 

матеріалів: ДСП – 100 м.кв. по ціні 5 грн. ДСП додати в довідник Номенклатура в 

групу Матеріали. Додати одиницю вимірювання – м.кв. і Тип ціни – Оптова. 

20.  10 серпня відобразити списання матеріалів у виробництво: 

 Власні матеріали: лак – 0,5 кг. 

Матеріали замовника: ДСП – 90 м.кв. 

Рахунок витрат – 231. 

Підрозділ – Цех основний. 

Номенклатурна група – Меблі. 

21.  10 серпня відобразити випуск в підрозділ Цех основний (рахунок витрат 231) 

(документ Звіт виробництва за зміну): 

 Полиця – 60 шт. 

Автоматично заповнені реквізити: ціна (планова) – 30 грн., рахунок обліку – 234, 

номенклатурна група – Меблі. 

Документ Записати – ОК. 

22.  15 серпня відобразити: 

Передачу виробленої продукції замовнику Реаліст. 

Звіт про використані матеріали. 

Сформувати документ Реалізація послуг по переробці з меню Виробництво. 

Рекомендація: в документі закладки Продукція і Матеріали замовника заповнити 

автоматично по звіту виробництва за зміну. 

23.  15 серпня відобразити повернення замовнику Реаліст невикористані 

матеріали: ДСП – 10 м. кВ. Сформувати документ Повернення товарів 

постачальнику, операція – Із переробки. 

Рекомендація: табличну частину закладки Матеріали заповнити автоматично: 

Заповнити – Заповнити по надходженню. Із вікна, що відкрилося вибрати 

документ в якому відображається надходження матеріалів від постачальника. 

Кількість відкоригувати вручну. 

24.  25 серпня відобразити випуск і реалізацію контрагенту Вега послуг по 

ремонту меблів: 

Номенклатура – Ремонт меблів, кількість – 1, ціна – 500 грн. 

Документ Реалізація товарів і послуг, операція Продаж, комісія, закладка 

Послуга. 

25.  Завершіть роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Концепція підсистеми 

В типовій конфігурації облік виробничої діяльності підтримується в 

наступному об’ємі: 

 облік накопичення прямих і непрямих витрат на виробництво; 

 відображення у обліку випуску по плановій собівартості: 



o продукції, напівфабрикатів; 

o внутрішніх послуг; 

o послуг, які надаються зовнішніми контрагентами; 

 облік відходів, що повертаються; 

 розрахунок фактичної собівартості продукції, при якому: 

o враховуються залишки незавершеного виробництва; 

o враховується перерозподіл незавершеного виробництва; 

o на собівартість випуску розподіляються загальновиробничі витрати; 

 пропорційно вказано користувачем в базі (об’єм випуску, планова 

собівартість, прямі витрати); 

 постійні загально виробничі витрати розподіляються у відповідності з 

нормальною потужністю підрозділів; 

 витрати на брак розподіляються на собівартість випуску; 

 облік переробки давальницької сировини: 

o надання послуг по переробці давальницької сировини; 

o отримання послуг контрагентів по переробці власної сировини. 

Укрупнено облік виробничої діяльності можна розділити на три етапи: 

 накопичення протягом місяця всіх витрат, які пов’язані з виробництвом (як 

прямих, так і непрямих; 

 облік випуску продукції (напівфабрикатів, виробничих послуг) протягом 

місяця; 

 розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції і наданих послуг. 

В типовій конфігурації ці процеси реалізовані незалежно один від одного з 

допомогою різних документів. Накопичення витрат і випуск продукції ведуться 

паралельно протягом року, потім вкінці періоду здійснюється розрахунок фактичної 

собівартості. 

 

Накопичення витрат виробничої діяльності 

До витрат на виробничу діяльність відносяться: 

 прямі виробничі витрати; 

 непрямі витрати (загальновиробничі) на виробництво; 

 витрати на брак. 

Ця класифікація витрат напряму пов’язана з рахунком обліку: 

 Прямі виробничі витрати (незавершене виробництво) обліковуються на 

субрахунках рахунка 23: 

231 – Основне виробництво; 

232 – Допоміжні виробництва; 

233 – Обслуговуючі виробництва; 

 Витрати на брак – на рахунку 24 Брак у виробництві; 

 Непрямі витрати на виробництво – на рахунку 91 Загальновиробничі витрати. 

Для всіх витрат, що розглядаються загальними розрізами аналітичного обліку 

є: 

 Підрозділи – список підрозділів ведеться в довіднику Підрозділи організації; 

 Стаття витрат – список ведеться в довіднику Статті витрат (довідник Статті 

витрат. Реквізити довідника визначають: 

o класифікацію статті по економічному елементу (реквізит "Вид витрат"); 



o ділення загальновиробничих витрат на постійні та змінні; 

o відповідність статтям податкової декларації. 

Для виду субконто Статті витрат ведеться облік тільки оборотів, тобто 

накопичення витрат відбувається в розрізі статей витрат, а при розрахунку 

фактичної собівартості списання сум з 23 рахунка на продукцію відображається по 

пустій статті. Залишок 23 рахунка також не розшифровується по статтях витрат. 

Важливим принципом обліку прямих виробничих витрат і витрат на брак 

(рахунки 23 і 24) є ведення аналітичного обліку в розрізі номенклатурних груп: 

 облік прямих витрат (незавершеного виробництва) не деталізується до 

об’єктів випуску (продукції, послуг), а ведеться в розрізі номенклатурних груп: 

 ведення аналітичного обліку прямих витрат в розрізі номенклатурних груп є 

обов’язковим. 

В номенклатурну групу рекомендується об’єднати продукцію, яка має 

однакову структуру собівартості і з точки зору податкового обліку, яка відноситься 

до одного виду діяльності. 

Облік залишків незавершеного виробництва в конфігурації реалізований 

наступним чином: 

 вкінці місяця вводяться суми залишків незавершеного виробництва в розрізі 

підрозділів і номенклатурних груп; 

 при розрахунку фактичної собівартості ці суми не включаються в собівартість 

продукції і залишаються в незавершеному виробництві. 

 

Накопичення матеріальних витрат 

Передача матеріалів і напівфабрикатів у виробництво відображається 

документом Вимога-накладна. Цей документ використовується для накопичення 

як прямих витрат, так і непрямих витрат, в залежності від вказаних в документі 

параметрів обліку витрат. 

Списання матеріалів на різні підрозділи, а також списання з різних складів 

відображається окремими документами. 

 

При списанні матеріалів на непрямі витрати (рахунки 91, 92, 93) адрес 

накопичення витрат вказується на весь документ на закладці рахунка обліку витрат 

– рахунок витрат, аналітика рахунка і податкове призначення витрат. При списанні 

матеріалів на прямі витрати (субрахунки рахунка 23) на різні номенклатурні групи 

можна використати один документ. Для цього потрібно в шапці документа 

активізувати поле Рахунки витрат на закладці Матеріали. В цьому випадку 

рахунок витрат, стаття витрат і номенклатурна група витрат (разом з відображеним 

податковим призначення) будуть заповнюватись пострічково. 

Якщо матеріали, які придбані з одним податковим призначенням ПДВ, 

потрібно списати на виробництво продукції (послуги) з іншим податковим 

призначенням ПДВ, то для списання матеріалів на виготовлення такої продукції 

потрібно виконати послідовно наступні дії: 

з допомогою документа Зміна податкового призначення запасів змінити 

цільове призначення запасів в податковому обліку. При цьому матеріал буде 

списаний з одного податкового призначення і оприбуткований на інше; 



передати матеріали у виробництво з допомогою документа Вимога-накладна, 

вказавши в реквізиті табличної частини Податкове призначення вид діяльності 

продукції, який відповідає податковому призначенню в номенклатурній групі до 

якої належить продукція. 

Якщо на підприємстві прийнято здійснювати списання матеріалів одночасно з 

реєстрацією факту виробничого виготовлення, то можна відобразити списання 

матеріалів в документі виготовлення Звіт виробництва за зміну. 

Для цього потрібно в шапці документа активізувати поле Списати матеріали. 

Якщо на продукцію, що випускається є нормативи (специфікацію), то вказавши 

посилання на специфікацію в табличну частину Продукція, табличну частину 

Матеріали можна заповнити автоматично. 

 

Накопичення нематеріальних витрат 

Накопичення нематеріальних витрат в період звітного періоду також 

відображаються в типовій конфігурації з допомогою документів всіх підсистем: 

 витрати, які зв’язані з послугами, які надходять від контрагентів – документом 

Надходження товарів і послуг на закладці Послуги. Параметри обліку витрат 

задаються в табличній частині; 

 витрати, які пов’язані з оплатою праці формуються документом Нарахування 

зарплати працівникам організації; 

 витрати, які пов’язані з амортизацією необоротних активів – відповідними 

операціями документа Закриття місяця; 

 витрати, які проплачені через підзвітну особу – документом Авансовий звіт 

на закладці Інші; 

 інші витрати, які пов’язані з необоротними активами і малоцінками – 

документами відповідних підсистем. 

 

Відображення витрат на браковану продукцію 

В процесі ведення виробничої діяльності виникають втрати по причині 

виробничого браку. Для цілей відображення в обліку розділяють брак, що можна 

виправити і брак, що виправити не можна. 

Брак, що можна виправити відрізняється тим, що для виправлення браку 

випущеної продукції здійснюються додаткові витрати по виправленню браку – 

додаткова робота, додаткові матеріальні витрати. В результаті собівартості 

"виправленої" продукції стає завищеною на суму додаткових витрат. Відображення 

таких витрат в обліку визначаються декількома факторами. 

Якщо суму витрат на виправлення браку потрібно виділяти в обліку, то суму 

необхідно зараховувати на спеціальний 24 рахунок. Накопичення витрат на 24 

рахунок відображається всіма вище перерахованими документами, тільки в якості 

рахунка витрат вказується 24 рахунок. Якщо виділення суми витрат на брак 

підприємству не потрібно, то витрати накопичуються разом з іншими витратами на 

23 рахунок. 

Додаткові витрати підприємства можна розподілити на випуск: 

 на собівартість одного конкретного виробу; 

 на собівартість всіх виробів одного виду; 



 на собівартість всіх однотипних виробів (в рамках однієї номенклатурної 

групи).  

Бракований товар списується зі складу у виробництво на окрему 

номенклатурну групу, наприклад, "Виправлення браку". На цій групу 

накопичуються витрати по виправленню браку (на 23 або 24 рахунок, в залежності 

від позиції підприємства). 

Відображення випуску бракованої продукції на склад можливий двома 

способами: 

Документом Звіт виробництва за зміну на закладці Продукція, якщо 

неможливо оцінити суму втрати. В цьому випадку сума буде розрахована в кінці 

місяця по фактичним витратам і потім списана на 24 рахунок (через рахунок 

складського обліку). При цьому можливе зависання частини суми на 24 рахунку до 

наступного місяця. 

Документом Звіт виробництва за зміну на закладці Відходи, що 

повертаються (Зворотні відходи), якщо для продукції, що випускається, можливо 

визначити фіксовану справедливу вартість. Така вартість в кінці місяця не 

перераховується. Загальна сума накопичених витрат розподіляється, зменшена на 

вартість браку та розподіляється на решта нормальні випуски продукції. 

При будь-якому варіанті відображенні в обліку браку рекомендується 

використовувати різні карточки номенклатури для бракованої і нормальної 

продукції, для уникнення "зацикленості" в розрахунку собівартості і "зависання" 

сум на рахунках обліку. 

 

Відображення випуску продукції (послуг) в обліку 

Під випуском продукції або напівфабрикатів в типовій конфігурації 

розуміється оприбуткування продукції або напівфабрикатів на склад. В 

бухгалтерському обліку така операція відображається проводкою "Дт 26 (25) Кт 23". 

Аналітичний облік готової продукції і напівфабрикатів ведеться в розрізі 

номенклатури, складів і партій. Якщо виготовлений напівфабрикат є матеріальною 

комплектуючою для наступного виробництва, він повинен бути списаний у 

виробництво зі складу. 

Основним принципом випуску продукції є те, що протягом періоду випуск 

відображається тільки по плановій собівартості. Відповідно і облік випущеної 

продукції протягом періоду ведеться по плановій собівартості. В кінці періоду 

розрахунок фактичної собівартості буде здійснюватись пропорційно плановій 

вартості, вказаній при випуску.  

 

Важливо! В документі Звіт виробництва за зміну обов’язково повинна бути 

вказана планова ціна. Нульові значення планової ціни (попередньої собівартості) 

роблять неможливим в подальшому розрахунок фактичної собівартості. 

 

Випуск готової продукції і напівфабрикатів і оприбуткування їх на склад 

оформляється документом Звіт виробництва за зміну на закладці Продукція. 

Планова собівартість випуску може вказуватись користувачем вручну або 

підставлятись по замовчуванням. В шапці документа потрібно вказати: 

 склад (місце зберігання), куди оприбутковується продукція; 



 адрес витрат, які ввійдуть в собівартість випуску, тобто, рахунок обліку витрат 

на виробництво (субрахунку рахунка 23); 

 підрозділ, який випускає продукцію. 

Номенклатурна група, в рамках якої відображається випуск, вказується в 

табличній частині. В подальшому, така продукція може бути реалізована (документ 

Реалізація товарів і послуг), а напівфабрикати списані у виробництво (документ 

Вимога-накладна). 

Якщо при виробництві виникають відходи, то їх оприбуткування 

оформляються документом Звіт виробництва за зміну на закладці Відходи, що 

повертаються (Зворотні відходи). При цьому вказується вартість, яка не 

перераховується при розрахунку собівартості. Відходи, що повертаються, 

оприбутковуються на той самий склад, що і продукція. 

 

Випуск внутрішніх послуг 

Під випуском внутрішніх послуг розуміється надання виробничих послуг 

підрозділам підприємства. В бухгалтерському обліку така операція відображається 

проводкою "Дт 91 (23, 92, 93) Кт 23". 

Частіше всього внутрішні послуги надає допоміжне підприємство – для 

забезпечення господарської діяльності підприємства, в тому числі для забезпечення 

основного виробництва (опалення, освітлення, транспортні послуги, послуги 

ремонту ОС). Прямі витрати на такі послуги також відображаються на 23 рахунку, 

спеціальним документом потрібно відображати їх випуск, а в кінці місяця 

розрахувати собівартість послуг. 

 

Важливо! Загальновиробничі витрати деякого підрозділу розподіляються на 23 

рахунок, тільки якщо для цього підрозділу були накопичені прямі витрати на 23 

рахунок або був відображений випуск. 

 

Випуск послуг власним підрозділам (внутрішніх послуг) оформляється 

документом Звіт виробництва за зміну на закладці Послуги. В табличній частині 

Послуги обов’язково вказується підрозділ, якому надані послуги, рахунок витрат, 

на який відносять ці послуги (23, 91, 92, 93) і значення розрізу аналітичного обліку 

на тих рахунках. 

Вигляд закладки залежить від налаштувань облікової політики, яка визначає: 

як враховується випуск таких послуг, і пропорційно чому буде розраховуватись 

фактична собівартість – пропорційно кількості послуг або плановій собівартості: 

 якщо в обліковій політиці вказано розподіл прямих витрат на внутрішні 

послуги По плановій собівартості, то в документі обов’язково вказувати планову 

собівартість, пропорційно якій буде здійснюватись розрахунок фактичної 

собівартості; 

 якщо в обліковій політиці вказано розподіл По об’єму продукції, то реквізит 

Сума (Планова) в табличній частині невидимий. Розрахунок фактичної 

собівартості буде здійснюватись пропорційно кількості послуг, що випускаються; 

 якщо в обліковій політиці розподіл По плановій собівартості і по об’єму 

випуску, то в документі випуску користувач буде самостійно визначати, як 

відображається випуск і, власне, пропорційно чому буде розраховуватись фактична 



собівартість. В табличній частині "Послуги" користувач вибирає варіант 

відображення (реквізит "послуги виражені в"): "В планових цінах" або "В кількісних 

показниках". При цьому потрібно розуміти, що в одному періоді випуск послуг в 

межах однієї номенклатурної групи потрібно відображати або по планових цінах, 

або по об’єму випуску. В іншому випадку база розподілу буде неоднорідною і 

фактична собівартість "достатньо умовною". 

 

Надання виробничих послуг контрагентам 

Під випуском зовнішніх послуг розуміється реалізація виробничих послуг 

стороннім контрагентам. В бухгалтерському обліку така операція відображається 

парою проводок "Дт 90 Кт 23 і Дт 36 Кт 70". 

Надання виробничих послуг контрагентам з використанням планових цін 

здійснюється з допомогою документа "Акт про надання виробничих послуг". В 

табличній частині документа, для послуги вказується і ціна реалізації, згідно якої 

будуть сформовані проводки по відображенню витрат і доходу від реалізації. 

Номенклатурна група, вказана в табличній частині, виступає аналітикою рахунків із 

схеми реалізації – 703 або 903. 

Параметри накопичення прямих витрат (рахунок обліку і номенклатурна 

група), котрі згодом ввійдуть в собівартість послуги, вказуються на закладці 

Рахунки обліку витрат. Номенклатурна група, вказана на закладці рахунки обліку 

витрат, виступає аналітикою випуску. При розрахунку собівартості послуги будуть 

враховуватись виробничі витрати, накопичені саме по цій групі, а також по 

підрозділу, вказаному у шапці документа. 

Для випуску зовнішніх послуг (послуг сторонніх замовників) без 

використання планових цін необхідно в обліковій політиці організації (закладка 

Виробництво – Рахунок 23) вказати правила розподілу прямих витрат на послуги, 

що випускаються По виручці або По плановій собівартості випуску і виручці. 

Надання виробничих послуг контрагентам без використання планових цін 

здійснюється з допомогою документа Реалізація товарів і послуг на закладці 

Послуги. Розрахунок фактичної собівартості послуг, які оформлені цим 

документом, буде здійснюватись пропорційно сумі доходу від реалізації послуг. 

При цьому будуть списані витрати, які накопичуються по тим номенклатурним 

групах, до яких належать реалізовані послуги. Тобто, по номенклатурних групах, які 

вказані в карточці послуг. 

Тому для таких послуг в довіднику Номенклатура обов’язково потрібно 

вказати номенклатурну групу. Послуга, випуск якої відображається, повинна 

входити в ту номенклатурну групу, по якій накопичені прямі витрати. По цій 

номенклатурній групі в цьому періоді не рекомендується відображати випуск по 

планових цінах. Інакше база розподілу буде не однорідна, а собівартість – досить 

приблизною. 

 

Розрахунок собівартості 

Розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції, напівфабрикатів, 

послуг здійснюється регламентним документом Закриття місяця з активізацією 

поля Розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг). Перед 

проведенням розрахунків в інформаційній базі повинні бути відображені всі 

виробничі випуски. По тих підрозділах і номенклатурних групах, по яких 



відображений випуск, повинні бути накопичені прямі витрати. Ці витрати будуть 

розподілені на об’єкти випуску в межах номенклатурних груп. Крім того, в 

інформаційній базі повинні бути накопичені всі загальновиробничі витрати на брак 

(якщо такі враховуються). 

Розрахунок фактичної собівартості здійснюється з обліком початкових 

залишків незавершеного виробництва, фактичних витрат виробництва звітного 

періоду і залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду. 

Якщо на собівартість продукції (послуг), яка виготовлена в звітному періоді 

повинні бути віднесені не всі накопичені прямі витрати, то фіксація незавершеного 

виробництва на кінець періоду здійснюється з допомогою документа Інвентаризація 

незавершеного виробництва. В документі вводяться суми залишків витрат в 

підрозділах по номенклатурних групах без зазначення статей витрат. Документ 

повинен вводитись в інформаційну базу до розрахунку собівартості. 

Розрахунок фактичної собівартості продукції здійснюється пропорційно базі 

розподілу, встановленій в обліковій політиці. 

При цьому на собівартість об’єкта (продукції, внутрішньої послуги), який 

випущений в підрозділі по визначеній номенклатурній групі відноситься об’єм 

прямих витрат, накопичених саме в цьому підрозділі і по цій номенклатурній групі. 

На собівартість внутрішньої послуги випущеної без вказання планових цін 

відноситься об’єм прямих витрат, накопичених в будь-яких підрозділах по 

номенклатурній групі, до якої відноситься ця послуга. Загальновиробничі витрати 

розподіляються на весь випуск того підрозділу, по яком вони накопичуються. 

Розрахунок собівартості здійснюється в декілька етапів: 

 визначення порядку закриття періоду; 

 розрахунок собівартості об’єктів випуску по прямих витратах основного і 

допоміжного виробництва по кожному переділу (переділ – етап виробництва, по 

закінченню якого утворюється готовий продукт, який готовий до відправки в 

подальше виробництво або на склад); 

 формування коректуючих проводок по напрямках випуску (на склад для 

продукції, на витрати для послуг); 

 розподіл загальновиробничих витрат, тобто списання з рахунків 91 і розподіл 

сум по розрізах аналітики рахунка 23; 

 списання сум витрат на брак з 24 рахунка на рахунок 23; 

 розрахунок собівартості об’єктів випуску з обліком розподілу 

загальновиробничих витрат, витрат на брак і зустрічного випуску; 

 формування коректуючих проводок по напрямках випуску. 

Конфігурація підтримує два способи визначення порядку слідування 

переділів: по підрозділах (ручне задання порядку закриття переділів), по переділах – 

спосіб передбачає автоматичне визначення порядку закриття переділів. 

 

Облік операцій з давальною сировиною 

Операція виробництва продукції із сировини замовника з точки зору 

взаєморозрахунків з контрагентами є операцією реалізації, тому відображається по 

договору з покупцем. Цикл робіт по випуску продукції із сировини замовника 

можна представити у вигляді наступних етапів: 

 отримання давальної сировини від замовника; 



 передача давальної сировини у виробництво; 

 накопичення власних витрат на виробництво продукції із давальної сировини; 

 випуск продукції із давальної сировини; 

 передача продукції замовнику, тобто, реалізації послуг по переробці; 

 розрахунок фактичної собівартості послуг. 

Облік матеріалів замовника ведеться на за балансовому рахунку 022 

Матеріали, які прийняті для переробки по заставній вартості: 

 матеріали, які надходять на переробку, обліковуються на субрахунку 0221 

Матеріали на складі в розрізі контрагентів, складів і номенклатури; 

 матеріали замовника, віднесені на витрати виробництва, враховуються на 

субрахунку 0222 Матеріали, які передані у виробництво в розрізі контрагентів і 

номенклатури. 

Податковий облік матеріалів замовника не ведеться. Облік власних витрат на 

переробку сировини замовника ведеться на рахунку 231. 

Облік випуску готової продукції, які виготовлені із матеріалів замовника, 

ведеться на спеціальному рахунку 234 Давальне виробництво в розрізі 

номенклатури і кількісному і сумовому вираженні. При цьому по дебету цього 

рахунку відображається випуск продукції по плановій собівартості послуг, а по 

кредиту – реалізація послуг по переробці сировини замовника (також по попередній 

собівартості). В кінці періоду, при розрахунку собівартості, обороти рахунка 234 

коректуються до фактичної собівартості послуг по переробці. 

При веденні обліку в типовій конфігурації приймається, що моменти передачі 

продукції замовнику і реалізація послуг по її виробництву співпадають і продукція, 

виготовлена із матеріалів замовника, не зберігається на  складі виробника. Якщо 

факт передачі продукції і факт реалізації послуг по її виробництву не співпадають, 

то в конфігурації є можливість оформити попередню передачу продукції з 

допомогою документа Передача товарів з видом операції Передача продукції 

замовнику. Це дає можливість надрукувати паперову накладну на передачу, але при 

проведенні цього документа не формуються проводки. 

Надходження матеріалів від замовника відображається з допомогою 

документа Надходження товарів і послуг з видом операції В переробку. 

Особливістю оформлення такої операції є те, що в табличній частині 

документа вказується за балансовий рахунок обліку 0221 Матеріали на складі і 

заставної ціни матеріалів, так як право власності на матеріали замовника не 

переходить. 

Передача матеріалів замовника у виробництво відображається документом 

Вимога-накладна, перелік матеріалів відображається на закладці Матеріали 

замовника. Дані з решти закладок документа не впливають на відображення 

операцій з давальною сировиною. Цей документ можна створити на основі 

документа Надходження товарів і послуг з видом операції В переробку. При 

проведенні документа матеріали замовника списуються зі складу і відносяться на 

витрати виробництва по заставних цінах. Облік матеріалів замовника у виробництво 

ведеться тільки для цілей бухгалтерського обліку – на субрахунку 0222 Матеріали, 

передані у виробництво в розрізі контрагентів і номенклатури. 

Витрати накопичуються в бухгалтерському обліку на рахунку 231. Власні 

матеріали можуть бути списані зі складів у виробництво документом Вимога-



накладна, але при цьому мають бути заповнені закладки Матеріали і Рахунки 

обліку витрат. 

 

Випуск продукції із давальної сировини 

Випуск готової продукції із давальної сировини відображається документом 

Звіт виробництва за зміну. В шапці документа, так як при відображенні випуску 

власної продукції, вказується підрозділ, що випускає продукцію і рахунок обліку 

власних прямих витрат на надання послуг по переробці (випуск продукції із 

сировини замовника). 

В табличній частині, в якості планової вартості, вказується планова 

собівартість послуг по переробці, а в якості рахунка такої продукції – рахунок 234 

Давальне виробництво. Це спеціальний рахунок для продукції із давальної 

сировини. 

 

Передача продукції замовнику і реалізація 

послуг по переробці 

Оформлення акту виконаних робіт по переробці сировини замовника 

відображається з допомогою документа Реалізація послуг по переробці. Документ 

відображає в обліку: 

Реалізацію послуг: дебет рахунку обліку собівартості реалізації і кредит 

рахунка 234 Давальне виробництво – проводки формуються по даних табличної 

частини Продукція і послуги по плановій собівартості; 

Списання з за балансу матеріалів замовника, використаних на виробництво 

продукції, що передається – проводки по Кт рахунку 0222 формуються по даних 

табличної частини Матеріали замовника. 

Документ може бути введений на основі документа Вимога-накладна, яким 

передавались у виробництво матеріали замовника, при цьому автоматично буде 

заповнена таблична частина Матеріали замовника. Цю табличну частину також 

можна заповнити переліком матеріалів, прийнятих в переробку (по залишках 

рахунка 0222). 

В табличній частині Продукція (послуги по переробці) вказується продукція 

із давальної сировини, послуги по випуску якої оформляються даним документом. 

Ця таблична частина може бути автоматично заповнена залишками на рахунку 234 

або даними із вказаного документа Звіт виробництва за зміну, а також при 

введенні на основі документа Звіт виробництва за зміну. В графі Ціна вказується 

ціна реалізації послуг по переробці, а в графі планова вартість – планова вартість 

цих послуг, вказана в документі випуску. 

Для отримання друкованої форми накладної на передачу виготовленої 

продукції замовнику використовується документ Передача товарів з видом 

операції Передача продукції замовнику. Документ можна заповнити автоматично 

Заповнити по залишках 234, якщо він формується по часу раніше, ніж акт послуг 

переробки. 

Документ не є обов’язковим в обліковій схемі, не формує проводок, а 

призначений лише для друкованої форми накладної. 

 

Розрахунок фактичної собівартості 



Розрахунок фактичної собівартості по переробці давальної сировини 

здійснюється регламентним документом Закриття місяця з активізацією поля 

Розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг). Перед розрахунком 

собівартості повинен бути оформлений документ реалізації послуг по переробці 

сировини замовника. По результатах розрахунку собівартості формуються 

коректуючи проводки: 

 Дт 234-Кт 231; 

 Дт 903-Кт 234. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 
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університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 
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8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 
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зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: 26 серпня відобразити випуск продукції в підрозділі Цех основний по 

номенклатурній групі Меблі з одночасним списання зі складу матеріалів у 

відповідності з нормами (специфікаціями): стіл – 50 шт. по 60 грн., специфікація – 

стіл стандартний; табуретка – 200 шт., по 6 грн., специфікація – табуретка 

стандартна. 27 серпня відобразити реалізацію виготовленої продукції  контрагенту 

«Вега»: стіл – 50 шт. по 1000 грн.; табуретка – 100 шт. по 75 грн. 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf


План лабораторного заняття № 15 

 

Тема № 11. Звіти 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як  «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Інформаційний простір бізнес-процесів», «Економіко-математичне моделювання», 

«Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Статистика», «Бухгалтерський 

облік», «Ризикологія» та ін. 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: навчитися формувати оборотно-сальдову 

відомість, аналіз по рахункам та формувати бухгалтерський баланс. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке Звіти в 1С? 

2. Які є звіти в системі? 

3. Яким чином можна оформити звіт по рахунку? 

4. Чи можна сформувати звіт по субконто? 

5. Що таке регламентовані звіти? 

6. Що відносять до звітності підсистеми? 

 

Завдання: 

1. Здійснити аналіз залишків ТМЦ на всіх рахунках обліку з меню Звіти – 

Аналіз субконто. Вид субконто задати Склади, Номенклатура - ОК – 

Сформувати. Для звіту задається період, за який здійснюється аналіз залишків 

ТМЦ. 

2. Сформувати оборотно-сальдову відомість по рахунку 281. Проаналізувати 

дані про додаткові витрати – Сформувати. 

3. Для аналізу інформації по документу Реалізація товарів і послуг сформувати 

універсальний звіт з категорії Інші: тип даних – Документ, Обєкт – Реалізація 

товарів і послуг, Таблиця – Товари. Налаштувати структуру звіту через кнопку 

Настройки: вибрані поля – Номенклатура, Сума, Ставка ПДВ з категорії 

Стовпичи звіту – Сформувати. 

4. Для аналізу інформації по документу сформувати універсальний звіт. Для 

формування універсального звіту проаналізувати інформацію різних документів. 

5. Проаналізувати рух безготівкових грошових засобів (по рахунку 311) – 

Сформувати. 

6. Сформувати оборотно-сальдову відомість по рахунку 643 (аналіз даних по 

податкових зобов’язаннях через кнопку Настройка). 

7. Проаналізувати доходи організації за поточний місяць (Звіти – Аналіз 

субконто). Види субконто – Статті доходів – Настройка показувати обороти – По 

субрахунках – ОК. 

8. Проаналізувати витрати організації за поточний місяць (Звіти – Аналіз 

субконто). Вид субконто – Статті витрат, показувати обороти – По субрахунках – 

ОК. 



9. Сформувати звіти Оборотно-сальдова відомість по рахунку 92 і 93. 

Проаналізувати накопичені витрати. 

10. Завершити роботу з програмою. 

 

Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання 

 

Звітність підсистеми 

Для отримання даних по залишках і оборотах рахунків, субконто і проводках в 

різних розрізах бухгалтерського і податкового обліку потрібно використовувати 

стандартні звіти: 

 оборотно-сальдову відомість; 

 оборотно-сальдову відомість по рахунку; 

 обороти рахунка; 

 аналіз рахунка; 

 карточка рахунка; 

 аналіз субконто; 

 обороти між субконто; 

 карточка субконто; 

 звіт по проводках і т. д. 

Звіти використовують синтетичні і аналітичні дані обліку і формуються тільки 

по проводках. 

Для контролю залишків запасів в податковому обліку потрібно активізувати в 

переліку показників, що виводяться поле ПО (дані податкового обліку). Список 

показників виводиться у форму по кнопці Налаштування. 

 

Регламентована звітність 

В склад прикладного рішення входить набір регламентованих звітів. 

Регламентованими називаються такі звіти, форми і порядок представлення яких 

встановлюються різними законодавчими органами. До них відносяться: 

 форми фінансової звітності; 

 звітність в позабюджетні соціальні фонди; 

 податкові декларації і розрахунки; 

 форми статистики; 

 різні довідники. 

 

Важливо! Форми регламентованої звітності входять у склад конфігурації і 

розповсюджуються разом з новими релізами. Оновлення форм звітності виконується 

в процесі оновлення самої конфігурації. 

 

До основних можливостей регламентованої звітності можна віднести: 

 налаштування складу звіту; 

 заповнення показників звітності вручну і автоматично по даних інформаційної 

бази; 

 редагування автоматично заповнених показників; 

 розшифровка заповнення показників; 



 вивід в друкованій формі; 

 вивантаження в електронній формі; 

 зберігання архіву звітності. 

 

Форми контролю знань – заповнені довідники інформаційної бази та сформовані 

документи відповідно до поставлених завдань. 

 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. 1С: Бухгалтерия 8: перевірка відповідності господарських операцій у 

бухгалтерському та податковому обліках: [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/one_c/1C_sootv_hozoper/. 

2. 1С:  Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. К: «1С Украина», 2006. – 464 с. 

3. 1С: Бухгалтерія. Посібник для початківця: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://superschool.com.ua/load/predmeti/informatika/1s_ 

bugalterija_posibnik_dlja_pochatkivcja/34-1-0-531. 

4. Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в 1С:Підприємство. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voloshyn.com.ua/services/1c-accounting. 

5. Васьків О. М., Шевчук І. Б. Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні». – Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2019. – 124 с. 

6. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

7. Видеоуроки дня начинающих бухгалтеров по 1С, уроки по Медок, бухгалтерский 

учет для начинающих. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html. 

8. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

9. Гартвич А. В. Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприятие 8 / 

А. В. Гартвич. – СПб. : Питер, 2007. – 160 с. 

10. Гладкий А. А. 1С: Предприятие 8.0. / А. А. Гладкий. – СПб. : Тритон, 2005. – 256 с. 

11. Горлачук В. В. Інформаційні системи і технології на підприємстві : [методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт] / В. В. Горлачук, О. Ю. Коваленко. – 

Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 152. – 48 с. 

12. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, 

С. А. Харитонов. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2007. – 263 с. 

13. Дигодюк І. О. Універсальна автоматизована програма "1С: Бухгалтерія". / І. О. 

Дигодюк, О. М. Касаткіна, С. П. Саяпін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://it.nubip.edu.ua/pluginfile.php/10158/-mod_ da-ta/content/1937. 

14. Заика А. А. Практика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.1 / А. А. 

Заика // Im ИНТУИТ. – 2010. – 356 с. 

15. Заячківська Л. Методичні матеріали до курсу  «1С Підприємство 8: Бухгалтерія для 

України» / Л. Заячківська Л. – 65 с. 

16. Зубренкова О. А. "1С: Бухгалтерия 8" или "1С: Бухгалтерия 7.7"? / О. А. Зубренкова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cy berleninka.ru/article/n/1s-buhgalteriya-8-

ili-1s-buhgalteriya-7-7. 
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17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4–те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 

с. 

18. Кацуба О. Б. 1С: Бухгалтерия 8.0 / О. Б. Кацуба, Е. А. Фадеева. – М. : Изд. «Альфа–

Пресс», 2007. – 200 с. 

19. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В. 

Кошик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_7_2014_05_22_23/avtomatizacija_

obliku_praci_ta_zarobitnoji_plati_na_suchasnomu_etapi/65- 1-0-1022. 

20. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / укл. Гаврилова А. А., Плеханова Г. О., 

Великородна Д. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 84 с.  

21. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в економіці» для студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки» спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» всіх 

форм навчання / укл. О. М. Беседовський, Г. О. Плеханова, А. А. Гаврилова та ін. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 148 с.  

22. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 1. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2015. – 76 с. 

23. Орловська А. Б. 1С: Підприємство 8.1. Частина 2. Лабораторний практикум / А. Б. 

Орловська, А. Є. Жмуркевич. – Львів, електронна книга, 2016. – 72 с. 

24. Програма 1С:Підприємство 8 - основні відомості і характеристики. Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://www.netsoft.com.ua/1C-Predpriyatiye-8-opisaniye-

osnovnyye-kharakteristiki-ukr.html. 

25. Радченко М. Р. 1С: Підприємство 8.2. Практичний посібник розробника. Приклади і 

типові прийоми / М. Р. Радченко, О. Ю. Хрустальова : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://knigoteka.org/category2 /book1762-down.html. 

26. Ручушкин С. В. Внедрение системы "1С: Бухгалтерия 8" для ведения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий / С. В. Ручушкин, М. В. Махмутова, Л. З. 

Давлеткиреева // Портал научнопрактических публикаций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://portalnp.ru/2013/11/1229. 

27. Рязанцева Н. А. 1С: Предприятие 8.0. Управление производст–венным 

предприятием. Секреты работы / Н. А. Рязанцева, Д. Н. Рязан–цев. – СПб. : БХВ–

Петербург, 2006. – 704 с.  

28. Сайт группы компаний Дугоба. Описание всех программ 1С. 1С: Управление 

производственным предприятием. – Режим доступа : http://dugoba.ru/upp/. 

29. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навч. посібн. 

/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.  

30. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

31. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

32. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка 

зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm. 

33. Шеремет О. «Ізюминки» нової 1С: Бухгалтерії»: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://bk.factor.ua/download/ukr/41-53.pdf. 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, 

рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного 

заняття. 

Задача: Здійснити аналіз залишків ТМЦ на всіх рахунках обліку. 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                                    (підпис)                      (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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