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Вступ 
Практикум складено відповідно до програми курсу «Інформаційні 

системи і технології в обліку і аудиті» для студентів напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх 
форм навчання, але він може бути використаний також при вивченні 
інших дисциплін, пов’язаних із застосуванням інформаційних систем і 
технологій в бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті. 

Метою виконання практичних робіт є засвоєння теоретичних основ 
курсу та набуття практичних навичок автоматизації типових 
бухгалтерських задач в конфігурації «Бухгалтерія для України» 
інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2» – «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Кожна практична робота містить методичні поради до виконання 
роботи, визначення мети, постановку завдання та опис порядку її 
виконання, а також контрольні питання для перевірки знань з теми 
практичної роботи. Контроль виконання практичних робіт здійснюється 
на комп’ютері за результатами виконання завдань практичних робіт, а 
контроль знань студентів здійснюється шляхом комп’ютерного 
тестування. 

Обсяг завдань практичних робіт розрахований на 32 академічні 
години з розподілом згідно з таблиці. 

 
№ 

теми Тема Кількість 
годин 

1 Підготовка до ведення бухгалтерського обліку 6 
2 Облік касових і банківських операцій 2 
3 Облік операцій придбання запасів (послуг) 4 
4 Облік операцій придбання запасів підзвітними особами 2 
5 Облік операцій реалізації запасів (послуг) 2 
6 Облік операцій з необоротними активами та МШП 4 
7 Облік операцій нарахування та виплати заробітної плати 4 
8 Облік операцій виробництва готової продукції 2 
9 Облік складських і роздрібних операцій 4 
10 Облік розрахунків за податками і платежами, фінансових 

результатів та формування фінансової звітності 
2 

Разом 32 
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Загальні рекомендації до виконання практичних робіт 

Практичні роботи, представлені в практикумі, розроблені для 
виконання в конфігурації «Бухгалтерія для України» (реліз 1.2.11.2) 
системи автоматизованого обліку «1С: Підприємство 8.2». 

До початку виконання кожної практичної роботи студент повинен 
ознайомитись з методичними порадами до вивчення теми, завданням на 
практичну роботу й лише після цього переходити до виконання роботи 
згідно з наведеним порядком виконання. Для перевірки правильності 
виконання завдання в кінці кожної роботи наведений склад документів, 
які мають бути сформовані в ході виконання роботи, та оборотно-сальдова 
відомість по завершенню виконання роботи. Крім того, майже для всіх 
створюваних в ході виконання роботи документів наведений склад 
бухгалтерських проводок, які вони формують при проведенні. 

До виконання наступної практичної роботи слід переходити лише 
при правильному виконанні попередньої роботи. В іншому випадку 
оборотно-сальдова відомість, наведена в кінці роботи, не буде збігатись з 
реальною оборотно-сальдовою відомістю по завершенню виконання 
роботи навіть при правильному виконанні цієї роботи. 

При виконанні практичних робіт необхідно враховувати наступне: 
1. Оскільки значення окремих реквізитів елементів довідників та 

регістрів є періодичними, то при їх визначенні необхідно або попередньо 
встановити дату, на яку вони повинні бути збережені, в якості робочої 
дати системи (команда «Сервіс - Параметри…», закладка «Загальні»), або 
визначити цю дату безпосередньо при роботі з ними. 

2. При відкритті документа в якості дати документа встановлюється 
робоча дата системи (команда «Сервіс - Параметри…», закладка 
«Загальні»), яку при необхідності можна змінити. 

3. Особливу увагу слід звернути на правильне визначення значень 
регістрів, реквізитів довідників та документів, зокрема тих, в яких 
визначаються статті витрат, оскільки неправильне їх визначення призведе 
до неправильного визначення виробничих, загальновиробничих та 
адміністративних витрат, що, у свою чергу, призведе, зокрема, до 
неправильного визначення фактичної собівартості продукції. 
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4. У випадку неправильного формування документом 
бухгалтерських проводок необхідно перевірити: 

а) значення реквізитів документа; 
б) значення реквізитів регістрів та елементів довідників, які 

використовуються в якості значень реквізитів документа; 
в) хронологічну послідовність формування документів. 
5. У випадку порушення хронологічної послідовності формування 

документів по датах або часу необхідно змінити значення реквізитів дати 
та часу документів у їхніх формах вручну або за допомогою команди 
«Дії - Встановити час») та перепровести всі пов’язані між собою 
документи. 

Перепроведення документів можна виконати в ручному режимі або 
за допомогою обробок « Проведення документів…» (меню «Операції») чи 
«Групове перепроведення документів» (меню «Сервіс»). 

6. У випадку введення зайвого елемента довідника або документа 
необхідно позначити його на видалення (команда «Дії - Встановити 
позначку видалення») та виконати обробку «Видалення позначених 
об’єктів» (меню «Операції»). 

7. Для оновлення інформації в формах довідників, документів та 
журналів слід використовувати команду «Дії - Оновити». 

8. Для перевірки складу документів, сформованих в роботі, можна 
скористатись обробкою «Універсальний журнал документів» (меню 
«Сервіс»), в якій визначити склад документів для відображення, або 
відкрити «Журнал операцій» (меню «Операції»), а для формування 
оборотно-сальдової відомості слід сформувати звіт «Оборотно-сальдова 
відомість» (меню «Звіти»).   

9. У випадку виявлення розбіжностей у оборотно-сальдових 
відомостях для виявлення причин розбіжностей необхідно деталізувати 
інформацію, що містить розбіжності, за допомогою формування 
деталізованих звітів, до яких належать оборотно-сальдова відомість по 
рахунку, картка рахунку, обороти рахунку, аналіз рахунку та інші. 

10. Для отримання довідкової інформації про призначення та 
правила роботи з засобами конфігурації (довідниками, документами, 
журналами, звітами тощо) слід використовувати вбудовану довідку. 
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Тема 1. Підготовка до ведення бухгалтерського обліку 

1.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Правила створення нової інформаційної бази для ведення 

бухгалтерського обліку та формування списку її користувачів. 
2. Призначення та правила роботи з настройками конфігурації. 
3. Призначення та правила роботи з довідниками конфігурації: 

«Валюти», «Банки», «Організації», «Банківські рахунки», «Підрозділи 
організацій», «Посади», «Фізичні особи», «Співробітники організації», 
«Відповідальні особи організації», «Склади (місця зберігання)», 
«Номенклатура», «Основні засоби», «Контрагенти». 

4. Правила введення початкових залишків на рахунках 
бухгалтерського обліку за допомогою документів «Введення початкових 
залишків». 

1.2. Практична робота 
«Підготовка до ведення бухгалтерського обліку» 

Мета роботи: Отримання навичок підготовки до ведення 
бухгалтерського обліку в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. Створити нову порожню інформаційну базу на основі 

встановленої на комп’ютері порожньої інформаційної бази типової 
конфігурації та включити її до списку робочих інформаційних баз. 
Визначити список користувачів програми та задати для них паролі на 
входження до програми. 

2. Визначити значення констант програми, які визначають настройки 
параметрів обліку та настройки програми. 

3. Заповнити основні довідники та регістри відомостей програми. 
3.1. В довідник «Валюти» ввести курси валют на 30.09.2012 р. 
3.2. В довідник «Банки» ввести інформацію про банківські установи. 
3.3. В довідник «Організації» ввести інформацію про підприємство, 

а в довідник «Банківські рахунки» ввести інформацію про банківські 
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рахунки підприємства згідно з табл. 1.1. 
Таблиця 1.1 

Банківські рахунки підприємства 
Найменування рахунку Вид рахунку Валюта рахунку 

Основний (грн) Поточний Гривня 
Основний (USD) Поточний Долар США 

 
3.4. В довідник «Підрозділи організації» ввести інформацію про 

підрозділи підприємства: адміністрація, лабораторія. 
3.5. В довідники «Посади», «Фізичні особи», «Співробітники 

організації», «Відповідальні особи організації» та регістр відомостей 
«Аванси працівникам організацій» ввести інформацію про посади, 
фізичних осіб, співробітників та відповідальних осіб підприємства згідно з 
табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Співробітники підприємства 

Посада П.І.Б. 
співробітника 

Підрозділ 
організації 

Резидент/ 
Пенсіонер/  

К-ть дітей/ 
Пільги/  
Інвалід 

Дата  
приймання 
на роботу 

Оклад/ 
Аванс 

 

Директор Павлішин А.В. 

Адміні-
страція 

+ / - / 0 / - / - 03.09.12 3000/ 
1200 

Гол. 
бухгалтер Осипова Т.М. + / - / 1 / - / -  04.09.12 2800/ 

1100 

Менеджер Корольов В.П. + / - / 0 / - / - 10.09.12 2500/ 
1000 

Зав. 
лабораторії Зотов Ю.П. Лабора-

торія 

+ / + / 0 / - /- 24.09.12 2000/ 
800 

Технік Соцький О.С. + / - / 0 / - /+ 27.09.12 1800/ 
700 

Примітки: 1. Перелічені посади не належать до посад шахтарів, 
інформація про що вводиться в довідник «Посади». 2. Інформація про 
резидентів (нерезидентів), пенсіонерів, дітей, пільги ПДФО та інвалідів 
вводиться в довідник «Фізичні особи». 3. Інформація про приймання на 
роботу та посадові оклади працівників реєструється за допомогою 
документа «Прийом на роботу в організацію». 4. Директор, гол. бухгалтер 
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та менеджер належать до адміністративного персоналу, зав. лабораторії – 
до загальновиробничого персоналу, технік – до виробничого персоналу.  

 
3.6. В довідник «Типи цін номенклатури» ввести тип цін «Роздрібна 

ціна продажу», а в довідник «Склади (місця зберігання)» ввести 
інформацію про склади підприємства згідно з табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 
Склади підприємства 

Найменування 
складу 

Відповідальна 
особа Вид складу Тип цін 

роздрібної торгівлі 
Основний 

склад Корольов В.П. Оптовий - 

Магазин Корольов В.П. Роздрібний Роздрібна ціна 
продажу 

 
4. Визначити облікову політику підприємства. 
5. Визначити настройки користувача. 
6. Ввести залишки на рахунках бухгалтерського обліку на 30.09.12 р.  

згідно з табл. 1.4 – 1.8. 
Таблиця 1.4 

Залишки розрахунків за заробітною платою 
П.І.Б. співробітника Залишилось виплатити, грн. 
Зотов Ю.П. 482,00 
Соцький О.С. 173,52 

 
Таблиця 1.5 

Залишки запасів (товарів) на основному складі 
Група довідника 
«Номенклатура» 

Найменування 
номенклатури 

Кількість 
залишків, шт. Ціна, грн. 

Товари 

Материнська плата 100 350 
Процесор 100 300 

Відеоплата 100 400 
Монітор 100 1000 
Принтер 50 600 

Примітка. Стаття витрат для кожної номенклатури – «Прямі 
матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів». 
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Таблиця 1.6 
Залишки взаєморозрахунків з контрагентами 

Група 
довідника 
«Контр-
агенти» 

Контр-
агент 

Заборгованість 

Вид Рахунок Сума, 
грн. 

Сума 
ПДВ, 
грн. 

Рахунок 
ПДВ 

Немає 
под. 
накл. 

Покупці Планер Дебіторська 361 792 132 6441  
Дельта Кредиторська 6811 720 120 6431  

Продавці Стандарт Кредиторська 631 3000 500 6431  
Канцлер Дебіторська 3711 168 28 6441 √ 

 
Таблиця 1.7 

Залишки основних засобів 

Основ-
ний 

засіб 

Поточна 
вартість/ 
Амортиз. 
вартість 

ПО/ 
Знос/ 
Знос в 

ПО, грн. 

Раху-
нки 

облі-
ку 
та 

зносу 

Стаття 
 витрат 

Метод 
розрахунку 

зносу 

Лікві-
даційна 

вар-
тість, 

грн. 

Термін 
викорис-
тання, 

міс 

Група 
подат-
кового 
обліку 

Примі-
щення 
фірми 

300000 / 
300000 / 
60000 / 
60000 / 

103 
 

131 
 

Амортизація 
ОЗ загально- 

господарського 
використання 

Прямо-
лінійне 

списання 
0 300 3 

Осци-
лограф 

3000 /  
3000 / 

0 / 
0 / 

106 
 

131 
 

Амортизація 
ОЗ загально-
виробничого 
призначення 

Прямо-
лінійне 

списання 
0 60 6 

 
Таблиця 1.8 

Залишки готівкових та безготівковим коштів, 
статутного капіталу 

Рахунок Сума, грн. 
Дебет 301 5000,24 
Дебет 311 120295,28 
Кредит 40 600000,00 
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Порядок виконання роботи: 
1. Для створення нової порожньої інформаційної бази, включення її 

до списку робочих інформаційних баз та визначення списку користувачів 
програми  виконайте таку послідовність дій: 

1.1. Створіть копію папки, в якій міститься встановлена на 
комп’ютері порожня інформаційна база типової конфігурації «Бухгалтерія 
для України» (як правило, це папка "C:\Users\Администратор\ 
\1C\AccountingUkr") та перейменуйте її (наприклад, вашим прізвищем). 

1.2. Запустіть систему 1С: Підприємство за допомогою ярлика «1С 
Предприятие» або команди головного меню Windows 
«Пуск\Программы\1С Предприятие 8.2\1С Предприятие», в результаті 
чого на екрані з’явиться вікно запуску системи 1С: Підприємство, яке має 
вигляд, подібний до зображеного на рис. 1.1. 

 

  
Рис. 1.1. Вікно запуску системи 1С:Підприємство 

 
У вікні запуску системи натисніть кнопку «Додати…», що призведе 

до відображення першого вікна додавання інформаційної бази (рис. 1.2а), 
в якому виберіть режим «Додавання у список існуючої інформаційної 
бази». В наступних вікнах додавання інформаційної бази, перехід до яких 
здійснюється натисканням кнопки «Наступна>», введіть найменування 
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нової інформаційної бази (наприклад, ваше прізвище) та вкажіть тип її 
розташування (рис. 1.2б), введіть шлях до каталогу інформаційної бази 
(рис. 1.2в), вкажіть параметри запуску інформаційної бази (рис. 1.2г). По 
завершенню натисніть кнопку «ОК». 

  

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

Рис. 1.2. Вікна додавання інформаційної бази 
 

В результаті в списку «Інформаційні бази» вікна запуску 
1С: Підприємство з’явиться найменування нової інформаційної бази 
(наприклад, як показано на рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Вікно запуску системи з новою інформаційною базою 

 
1.3. У вікні запуску 1С: Підприємства в полі «Інформаційні бази» 

виберіть найменування створеної інформаційної бази та натисніть кнопку 
«Конфігуратор», в результаті чого на екрані з’явиться головне вікно 
програми в режимі «Конфігуратор». 

Виконайте команду «Адміністрування - Користувачі», в результаті 
чого на екрані з’явиться вікно списку користувачів, зображене на рис. 1.4. 

 

 
Рис. 1.4. Вікно списку користувачів програми 
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Виконайте команду панелі інструментів вікна «Дії - Додати», в 
результаті чого з’явиться вікно «Користувач», де на закладці «Основні» 
(рис. 1.5а) введіть ім’я (наприклад, ваше прізвище) та пароль користувача, 
а на закладці «Інші» (рис. 1.5б) виберіть повні права, повний інтерфейс та 
українську мову для користувача. По завершенню натисніть кнопку «OK».  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1.5. Закладки вікна «Користувач» 
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В результаті у вікні списку користувачів (рис. 1.6) з’явиться введена 
інформація про користувача. 

 

 
Рис. 1.6. Вікно списку користувачів програми 

 
Закрийте вікно зі списком користувачів та головне вікно програми в 

режимі «Конфігуратор». 
1.4. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі 

«1С:Підприємство» з  власною інформаційною базою. 
Для цього виконайте початкові дії пункту 1.2 і у вікні запуску 

1С: Підприємства в списку «Інформаційні бази» виберіть назву створеної 
інформаційної бази та натисніть кнопку «1С:Підприємство». В результаті 
на екрані з’явиться заставка системи та вікно авторизації доступу до 
інформаційної бази, подібне до зображеного на рис. 1.7. 

 

 
Рис. 1.7. Вікно авторизації доступу 

 
В полі «Користувач» виберіть ім’я користувача, а в полі «Пароль» 
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введіть пароль, заданий для нього, після чого натисніть кнопку «OK». 
На екрані з’явиться головне вікно програми в режимі 

«1С: Підприємство», в якому будуть відображені вікна «Стартовий 
помічник» та «Службові повідомлення». Закрийте ці робочі вікна. 

2. Визначте значення констант. 
2.1. Для визначення значень констант, що визначають настройки 

параметрів обліку, виконайте команду «Підприємство - Настройка 
параметрів обліку» та визначте значення констант згідно з рис. 1.8. 

В результаті виконання команди з’явиться вікно «Службові 
повідомлення», в якому буде відображена інформація по відповідному 
налаштуванню аналітичного обліку на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

 
а) 
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б) 
 

 
в) 
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г) 
 

 
д) 
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е) 
 

 
ж) 

Рис. 1.8.  Закладки вікна настройки параметрів обліку 
 

2.2. Для визначення значень констант, що визначають настройки 
програми, виконайте команду «Сервіс - Настройка програми» та визначте 
значення констант згідно з рис. 1.9, не міняючи значення інших констант. 
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Рис. 1.9.  Закладки вікна настройки програми 
 
3. Заповніть основні довідники та регістри відомостей програми. 
3.1. Введіть інформацію в довідник «Валюти». 
Для цього виконайте команду «Банк - Валюти» та у вікні довідника 

«Валюти» введіть інформацію про курси валют на 30.09.2012 р. згідно з 
рис. 1.10. 

 

 
Рис. 1.10. Вікно довідника «Валюти» 
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Для цього виділіть у довіднику «Валюти» необхідну валюту, 
виконайте команду «Дії - Змінити», після чого у вікні вибраної валюти  
(рис. 1.11) виконайте команду «Дії - Додати» панелі інструментів 
табличної частини «Історія курсів» та введіть курс і кратність валюти на 
визначену дату. 

 

 
Рис. 1.11. Приклад вікна «Валюта USD» 

 
3.2. Введіть інформацію в довідник «Банки». 
Для цього виконайте команду «Банк - Банки» та на запитання 

програми додати банки з класифікатора дайте ствердну відповідь, в 
результаті чого з’явиться вікно довідника «Банки» та вікно «Список 
банків». 

У вікні «Список банків» розкрийте групу, в якій міститься 
інформація про потрібний банк (наприклад, групу «Вінницька обл.»), та 
двічі клацніть мишею по рядку з інформацією про потрібний банк 
(наприклад, ПАТ «Приватбанк»), в результаті чого з’явиться вікно «Банк: 
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Створення» з інформацією про вибраний банк. Після натискання кнопки 
«ОК» в цьому вікні інформація про вибраний банк буде відображена в 
довіднику «Банки» (рис. 1.12). 

 

 
Рис. 1.12. Вікно довідника «Банки» 

 
Для введення в довідник  «Банки» інформації про інші банки слід 

повторити описані дії. 
3.3. Введіть інформацію про підприємство в довідник «Організації» 

та банківські рахунки підприємства в довідник «Банківські рахунки». 
Для введення інформації в довідник «Організації» виконайте 

команду «Підприємство - Організації» та у вікні довідника «Організації» 
за допомогою команди «Дії - Змінити» відкрийте вікно організації «Наша 
організація» та заповніть його згідно з рис. 1.13. 

Для введення інформації про банківські рахунки підприємства 
натисніть кнопку «Перейти» панелі інструментів вікна довідника 
«Організації» та виконайте команду «Банківські рахунки» для 
відображення вікна довідника «Банківські рахунки», в якому введіть 
інформацію про банківські рахунки підприємства згідно з табл. 1.1 за 
допомогою команд «Дії - Додати». Приклад вікна банківського рахунку 
підприємства наведено на рис. 1.14. 

В результаті виконання зазначених дій вікна довідників 
«Організації» та «Банківські рахунки» будуть мати вигляд, зображений на 
рис. 1.15 та рис. 1.16. 
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Рис. 1.13. Вікно елемента довідника «Організації» 

 

 
Рис. 1.14. Вікно елемента довідника «Банківські рахунки» 
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Рис. 1.15. Вікно довідника «Організації» 

 

 
Рис. 1.16. Вікно довідника «Банківські рахунки» 

 
3.4. Введіть інформацію в довідник «Підрозділи організації». 
Для цього виконайте команду «Підприємство - Підрозділи 

організацій» та у вікні довідника ««Підрозділи організації» введіть 
інформацію про підрозділи, використовуючи команди «Дії - Додати», в 
результаті чого довідник повинен мати вигляд, зображений на рис. 1.17. 

 

 
Рис. 1.17. Вікно довідника «Підрозділи організації» 

 
3.5. Введіть інформацію в довідники «Посади», «Фізичні особи», 

«Співробітники організації» та «Відповідальні особи організації» згідно з 
табл. 1.2. 

3.5.1. Для введення інформації в довідник «Посади» виконайте 
команду «Кадри - Посади» та у вікні довідника «Посади» введіть 
інформацію про посади, використовуючи команди «Дії - Додати», в 
результаті чого довідник повинен мати вигляд, зображений на рис. 1.18. 
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Рис. 1.18. Вікно довідника «Підрозділи організації» 

 
3.5.2. Для введення інформації в довідник «Фізичні особи» 

виконайте команду «Кадри - Фізичні особи» та у вікні довідника «Фізичні 
особи» введіть інформацію про фізичні особи, використовуючи команди 
«Дії - Додати». Приклади вікон елементів довідника «Фізичні особи» 
наведено на рис. 1.19. 

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рис. 1.19. Закладки вікон елементів довідника «Фізичні особи» 
 

Інформацію про пенсійне посвідчення Зотова Ю.П. та довідку про 
інвалідність Соцького О.С. наведено на рис. 1.20. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1.20. Вікна відомостей про пенсіонера (а) та інвалідність (б) 
 
В результаті ведення інформації в довідник «Фізичні особи» він 

повинен мати вигляд, зображений на рис. 1.21. 
 

 
Рис. 1.21. Вікно довідника «Фізичні особи» 
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3.5.3. Для введення інформації в довідник «Співробітники 
організації» виконайте команду «Кадри - Співробітники організацій» та у 
вікні довідника «Співробітники організації» введіть інформацію про 
співробітників підприємства, використовуючи команди «Дії - Додати». 

Для заповнення реквізитів елементів довідника у формі елементів 
довідника встановіть режим «Створити нового співробітника, вибравши 
його з довідника фізичних осіб», відкрийте довідник фізичних осіб для 
вибору, клацнувши мишею по відповідному текстовому гіперпосиланню у 
формі елементів довідника, після чого виберіть елемент довідника 
«Фізичні особи». Приклад вікна елемента довідника «Співробітники 
організації» наведено на рис. 1.22. 

 

 
Рис. 1.22. Вікно елемента довідника «Співробітники організації» 

 
Після введення інформації про всіх співробітників підприємства в 

довідник «Співробітники організації» відобразіть прийом на роботу 
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співробітників підприємства. Для цього виконайте команду «Кадри -
 Прийом на роботу в організацію» та у вікні журналу «Прийоми на роботу 
в організації» виконайте команду «Дії - Додати», після чого заповніть 
документ «Прийом на роботу в організацію» (рис. 1.23), використовуючи 
команду «Підбір» панелі інструментів верхньої табличної частини 
документа або команди «Дії - Додати» панелей інструментів табличних 
частин документа. 

В результаті ведення інформації про співробітників підприємства 
довідник «Співробітники організації» повинен мати вигляд, зображений 
на рис. 1.24. 

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рис. 1.23. Закладки вікна документа «Прийом на роботу в організацію» 
 

 
Рис. 1.24. Вікно довідника «Співробітники організації» 

 
3.5.4. Для введення інформації в довідник «Відповідальні особи 

організації»  виконайте команду «Підприємство - Відповідальні особи 
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організацій» та у вікні довідника «Відповідальні особи організації» 
(рис. 1.25) введіть інформацію про відповідальних осіб підприємства, 
використовуючи команди «Дії - Додати». 

 

 
Рис. 1.25. Вікно довідника «Відповідальні особи організації» 

 
3.5.5. Для введення інформації в регістр відомостей «Аванси 

працівникам організації»  виконайте команду «Зарплата - Планові 
параметри - Аванси працівникам організацій» та у вікні регістра 
відомостей «Аванси працівникам організації» (рис. 1.26) введіть 
інформацію про аванси працівників підприємства, використовуючи 
команди «Дії - Додати». 

 

 
Рис. 1.26. Вікно регістра відомостей «Аванси працівникам організації» 

 
3.6. Введіть інформацію в довідник «Тип цін номенклатури» та 

«Склади (місця зберігання)» згідно з табл. 1.3. 
Для цього виконайте команду «Підприємство - Товари - Тип цін 

номенклатури» та у вікні довідника (рис. 1.27) введіть інформацію про 
типи цін «Роздрібна ціна продажу» та «Чиста вартість реалізації», 
використовуючи команди «Дії - Додати». 
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Рис. 1.27. Вікно довідника «Тип цін номенклатури» 

 
Для ведення інформації в довідник «Склади (місця зберігання)» 

виконайте команду «Підприємство - Склади (місця зберігання)» та у вікні 
довідника (рис. 1.28) введіть інформацію про роздрібний склад 
підприємства, використовуючи команду «Дії - Додати». 

 

 
Рис. 1.28. Вікно довідника «Склади (місця зберігання)» 

 
4. Визначте облікову політику підприємства. 
Для визначення облікової політики підприємства виконайте команду 

«Підприємство - Облікова політика - Облікова політика організацій», 
після чого у вікні регістра відомостей «Облікова політика організацій» 
виконайте команду «Дії - Змінити» та у вікні «Облікова політика 
організації» визначте параметри облікової політики підприємства згідно з 
рис. 1.29. На закладці «Рахунок 91» (рис. 1.29в) клацніть мишею по 
текстовому гіперпосиланню «Методи розподілу непрямих витрат» та 
визначте параметри розподілу непрямих витрат організації за допомогою 
команди «Дії - Додати». 

5. Визначте настройки користувача. 
Для визначення настроювань користувача виконайте команду 

«Сервіс - Настройки користувача», після чого у вікні «Настройки 
користувача» визначте настроювання користувача згідно з рис. 1.30. 
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а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 

 
д) 
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е) 

 
ж) 

Рис. 1.29. Закладки вікна «Облікова політика організації» 
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Рис. 1.30. Вікно «Настройки користувача» 
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6. Введіть залишки на рахунках бухгалтерського обліку. 
Для цього виконайте команду «Підприємство - Введення 

початкових залишків», після чого у вікні «Введення початкових залишків» 
натисніть текстове гіперпосилання «Установити дату введення 
початкових залишків» та у вікні «Установка дати введення початкових 
залишків» введіть дату введення початкових залишків - 30.09.2012 р. 

6.1. Введіть залишки розрахунків за заробітною платою згідно з 
табл. 1.4. 

Для цього у вікні «Введення початкових залишків» виберіть рахунок 
661 «Розрахунки за заробітною платою» та натисніть кнопку «Ввести 
залишки по рахунку» панелі інструментів вікна, після чого заповніть 
табличну частину вікна документа «Введення початкових залишків: 
Зарплата і відрахування» (рис. 1.31), використовуючи кнопку «Додати» 
панелі інструментів вікна документа. 

 

 
Рис. 1.31. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Зарплата і відрахування» 
 
Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 

(рис. 1.32), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 
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Рис. 1.32. Вікно проводок документа «Введення початкових залишків: 

Зарплата і відрахування» 
 
6.2. Введіть залишки запасів (товарів) згідно з табл. 1.5. 
Для цього виконайте таку послідовність дій. 
6.2.1. Відредагуйте інформацію рахунків номенклатури. 
Для цього виконайте команду «Підприємство - Товари - Рахунки 

номенклатури» та у вікні регістру відомостей «Рахунки номенклатури» 
(рис. 1.33) відредагуйте рахунки номенклатури «Товари, роздрібний» і 
«Послуги» та значення графи «Податкове призначення доходів та 
витрат» за допомогою команд «Дії - Змінити». 

 

 
Рис. 1.33. Вікно регістру відомостей «Рахунки номенклатури» 

 
6.2.2. Створіть номенклатурні групи, в розрізі яких буде 

здійснюватись аналітичний облік доходів від реалізації, виробничих 
витрат та витрат реалізації.  
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Для цього виконайте команду «Підприємство - Товари -
 Номенклатурні групи» та у вікні довідника «Номенклатурні групи» 
(рис. 1.34) створіть  номенклатурні групи за допомогою команд «Дії -
 Додати». При введенні інформації про номенклатурні групи в реквізиті 
«Податкове призначення (ПДВ) у виробництві» встановіть значення 
«Опод. ПДВ». Таблична частина «Склад групи» номенклатурної групи 
буде заповнена при введенні інформації в довідник «Номенклатура». 

 

 
Рис. 1.34. Вікно довідника «Номенклатурні групи» 

 
6.2.3. Введіть інформацію про запаси у довідник «Номенклатура». 
Для цього відобразіть довідник «Номенклатура» (команда 

«Підприємство - Товари - Номенклатура»), відкрийте в ньому групу 
«Товари» та введіть в ній перелічені в табл. 1.5 ТМЦ за допомогою 
команд «Дії - Додати». 

Приклади закладок вікна номенклатури та вікно довідника 
«Номенклатура» наведено на рис. 1.35 та рис. 1.36. 

При введенні інформації про ТМЦ дотримуйтесь таких правил: 
-  на закладці «Основні» (рис. 1.33а) введіть статтю витрат «Прямі 

матеріальні виробничі витрати крім зворотних відходів» групи «Прямі 
виробничі витрати по елементах» довідника «Статті витрат» та 
перевірте, що реквізит «Ставка ПДВ» має значення «20%», а «Одиниця 
виміру» має значення «шт», після чого натисніть кнопку «Записати»; 

- на закладках «Ціни» та «Одиниці виміру» в нашому прикладі 
інформація не вводиться; 

- на закладці «Рахунки» (рис. 1.33б) перевірте, що реквізит «Рахунок 
обліку» має значення «281», а реквізит «Схема реалізації» має значення 
«Товари». 
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а) 

 
б) 

Рис. 1.35. Закладки «Основні» (а) та «Рахунки» (б) вікна номенклатури 
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Рис. 1.36. Вікно довідника «Номенклатура» 

 
6.2.4. Введіть кількість та вартість залишків запасів. 
Для цього у вікні «Введення початкових залишків» виберіть рахунок 

281 «Товари на складі» та натисніть кнопку «Ввести залишки по рахунку» 
панелі інструментів вікна, після чого заповніть табличну частину вікна 
документа «Введення початкових залишків: Запаси за собівартістю» 
(рис. 1.37), використовуючи кнопку «Додати» панелі інструментів вікна 
документа. 

 

 
Рис. 1.37. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Запаси за собівартістю» 
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Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 
(рис. 1.38), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 
 

 
Рис. 1.38. Проводки документа «Введення початкових залишків: 

Запаси за собівартістю» 
 

6.3. Введіть залишки взаєморозрахунків з контрагентами згідно з 
табл. 1.6. Для цього виконайте таку послідовність дій. 

6.3.1. Введіть інформацію про контрагентів у довідник 
«Контрагенти». 

Для цього виконайте команду «Підприємство - Контрагенти» та у 
вікні довідника за допомогою команд «Дії - Нова група» створіть групи 
довідника, а за допомогою команд «Дії - Додати» створіть елементи груп 
довідника (попередньо відкривши необхідну групу). 

Приклади закладок вікна контрагента-покупця наведено на рис. 1.39. 
При введенні інформації про контрагента дотримуйтесь таких 

правил: 
-  після введення інформації на закладці «Загальні» (рис. 1.39а) 

натисніть кнопку «Записати» (не заповнюйте головного контрагента); 
- на закладці «Рахунки й договори» (рис. 1.39б) введіть інформацію 
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про банківський рахунок контрагента (1.40) та відредагуйте інформацію 
про основний договір з контрагентом (1.41), використовуючи команди 
«Дії - Додати» та «Дії - Змінити» відповідних панелей інструментів; 

- на закладці «Схеми оподаткування» (рис. 1.39в) введіть 
інформацію про схеми оподаткування контрагента за допомогою команди 
«Дії - Додати» панелі інструментів. 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рис. 1.39. Приклади закладок «Загальні» (а), «Рахунки й договори» (б) та 
«Схеми оподаткування» (в) вікна контрагента 

 

 
Рис. 1.40. Приклад вікна банківського рахунку контрагента 
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а) 

 
б) 

Рис. 1.41. Приклади закладок вікна договору контрагента 
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В результаті введення інформації в довідник «Контрагенти» він 
повинен мати структуру, наведену на рис. 1.42 

 

 
Рис. 1.42. Структура довідника «Контрагенти» 

 
6.3.2. Введіть залишки взаєморозрахунків з контрагентами. 
Для цього у вікні «Введення початкових залишків» виберіть будь-

який рахунок взаєморозрахунків з контрагентами, наприклад рахунок 361 
«Розрахунки з вітчизняними покупцями», та натисніть кнопку «Ввести 
залишки по рахунку» панелі інструментів вікна, після чого заповніть 
табличну частину вікна документа «Введення початкових залишків: 
Взаєморозрахунки з контрагентами» (рис. 1.43), використовуючи кнопку 
«Додати» панелі інструментів вікна документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 
(рис. 1.44), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 

6.4. Введіть залишки основних засобів згідно з табл. 1.7. 
Для цього виконайте таку послідовність дій. 
6.4.1. Визначте способи відображення витрат по амортизації 

основних засобів та введення МШП в експлуатацію. 
Відкрийте довідник «Способи відображення витрат по 

амортизації» (команда «ОЗ - Способи відображення витрат по 
амортизації») та у вікні довідника створіть елементи довідника за 
допомогою команд «Дії - Додати». Для заповнення табличних частин 
елементів довідника використовуйте кнопку «Додати» панелі 
інструментів табличних частин елементів довідника.  

Вікно довідника «Способи відображення витрат по амортизації» 
наведено на рис. 1.45. 
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Рис. 1.43. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Взаєморозрахунки з контрагентами» 
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Рис. 1.44. Вікно проводок документа «Введення початкових залишків: 

Взаєморозрахунки з контрагентами» 
 

 
Рис. 1.45. Вікно довідника «Способи відображення витрат по 

амортизації» 
 

При заповненні реквізитів способів відображення витрат по 
основних засобах (ОЗ) та МШП використовуйте таку інформацію: 

- «Рахунок витрат»: «92», «91», «231», «92» відповідно для 
адміністративних, загальновиробничих, виробничих ОЗ та МШП; 

- «Податкове призначення»: «Госп. д-сть» та «Опод. ПДВ»; 
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- «Стаття витрат на поліпшення ОЗ»: «Поліпшення й ремонт ОЗ 
загальногосподарського використання», «Поліпшення й ремонт ОЗ 
загальновиробничого призначення», «Прямі виробничі витрати: 
поліпшення й ремонт ОЗ виробничого устаткування» відповідно для 
адміністративних, загальновиробничих та виробних ОЗ; 

- «Підрозділи»: «Адміністрація» для адміністративних ОЗ та МШП, 
«Лабораторія» для загальновиробничих та виробничих ОЗ; 

- «Статті витрат»: «Амортизація ОЗ загальногосподарського 
використання», «Амортизація ОЗ загальновиробничого призначення», 
«Прямі виробничі витрати: амортизація виробничого встаткування», «Інші 
витрати загальногосподарського призначення» відповідно для 
адміністративних, загальновиробничих, виробничих ОЗ та МШП; 

- «Номенклатурні групи»: «Продукція» для виробничих ОЗ. 
6.4.2. Введіть інформацію про основні засоби. 
Для цього виконайте команду «ОЗ - Основні засоби» та у вікні 

довідника «Основні засоби» за допомогою команд «Дії - Додати» створіть 
елементи довідника. 

Приклад вікна елемента довідника та вікно довідника «Основні 
засоби» наведено на рис. 1.46 та рис. 1.47. 

 

 
Рис. 1.46. Приклад вікна основного засобу 
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Рис. 1.47. Вікно довідника «Основні засоби» 

 
6.4.2. Введіть залишки первісної (балансової) вартості та зносу 

основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку, а також 
визначте методи та параметри нарахування зносу основних засобів.  

Для цього у вікні «Введення початкових залишків» виберіть рахунок 
10 «Основні засоби» та натисніть кнопку «Ввести залишки по рахунку» 
панелі інструментів вікна, після чого заповніть табличну частину вікна 
документа «Введення початкових залишків: Основні засоби», 
використовуючи кнопку «Додати» панелі інструментів вікна документа. 

Приклад вікна рядка документа та вікно документа «Введення 
початкових залишків: Основні засоби» наведено на рис. 1.48 та рис. 1.49. 

 

 
Рис. 1.48. Вікно рядка документа «Введення початкових залишків: 

Основні засоби» 
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Рис. 1.49. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Основні засоби» 
 

Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 
(рис. 1.50), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 

 

 
Рис. 1.50. Вікно проводок документа «Введення початкових залишків: 

Основні засоби» 
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6.5. Введіть залишки готівкових та безготівкових коштів та 
статутного капіталу згідно з табл. 1.8. 

Для введення залишків готівкових та безготівкових коштів у вікні 
«Введення початкових залишків» виберіть рахунок 30 «Каса» та натисніть 
кнопку «Ввести залишки по рахунку» панелі інструментів вікна, після чого 
заповніть табличну частину вікна документа «Введення початкових 
залишків: Грошові кошти» (рис. 1.51), використовуючи кнопку «Додати» 
панелі інструментів вікна документа. 
 

 
Рис. 1.51. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Грошові кошти» 
 

Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 
(рис. 1.52), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 
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Рис. 1.52. Вікно проводок документа «Введення початкових залишків: 

Грошові кошти» 
 

Для введення залишків статутного капіталу у вікні «Введення 
початкових залишків» виберіть рахунок 40 «Статутний капітал» та 
натисніть кнопку «Ввести залишки по рахунку» панелі інструментів вікна, 
після чого заповніть табличну частину вікна документа «Введення 
початкових залишків: Інші рахунки бухгалтерського обліку» (рис. 1.53), 
використовуючи кнопку «Додати» панелі інструментів вікна документа. 

 

 
Рис. 1.53. Вікно документа «Введення початкових залишків: 

Інші рахунки бухгалтерського обліку» 
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Проведіть документ та ознайомтесь з проводками документа 
(рис. 1.54), виконавши команди «Дії - Провести» та «Дії - Результат 
проведення документа» панелі інструментів вікна документа. 

 

 
Рис. 1.54. Вікно проводок документа «Введення початкових залишків: 

Інші рахунки бухгалтерського обліку» 
 

Після введення залишків переконайтесь, що підсумкові сальдо по 
дебету та кредиту рахунків бухгалтерського обліку у вікні «Введення 
початкових залишків» збігаються. 

7. Перевірте результати виконання роботи. 
Для відображення списку сформованих документів (рис. 1.55) 

виконайте обробку «Універсальний журнал документів». 
 

 
Рис. 1.55. Вікно результатів обробки «Універсальний журнал документів»  
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Зверніть увагу, що документ «Партія (ручний облік)» сформований 
автоматично при проведенні документа «Введення початкових залишків: 
Запаси за собівартістю», а документи «Документ розрахунків з 
контрагентом (ручний облік)» сформовані автоматично при проведенні 
документа «Введення початкових залишків: Взаєморозрахунки з 
контрагентами». 

Для відображення оборотно-сальдової відомості (рис. 1.56) 
сформуйте звіт «Оборотно-сальдова відомість». 

 

 
Рис. 1.56. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 

 
8. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
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1.3. Питання для самоконтролю 

1. Як визначити настройки параметрів обліку та програми, які 
параметри обліку та програми можна задати? 

2. Як визначити настройки облікової політики підприємства, які 
параметри облікової політики можна задати? 

3. Як визначити настройки користувача програми, які параметри 
настройок користувача можна задати? 

4. Яке призначення довідника «Валюти», як ввести нові валюти та 
їхні курси в довідник? 

5. Яке призначення довідника «Банківські рахунки», як створити 
банківські рахунки? 

6. Яке призначення довідника «Організації», які відомості 
заповнюються на закладках елементів довідника? 

7. Яке призначення довідника «Підрозділи організації»? 
8. Яке призначення довідника «Фізичні особи», які відомості 

заповнюються на закладках елементів довідника? 
9. Яке призначення довідника «Співробітники організації», які 

відомості заповнюються на закладках елементів довідника? 
10. Яке призначення довідника «Відповідальні особи»? 
11. Яке призначення довідника «Склади (місця зберігання)», які є 

типи складів, які відомості заповнюються про склади? 
12. Які довідники необхідно підготувати для введення залишків 

заробітної плати, ТМЦ, взаєморозрахунків з контрагентами, основних 
засобів, готівкових та безготівкових коштів? 

13. Які документи використовуються для введення залишків 
заробітної плати, ТМЦ, взаєморозрахунків з контрагентами, основних 
засобів, готівкових та безготівкових коштів , інших залишків? 

14. Який порядок введення залишків ТМЦ, взаєморозрахунків з 
контрагентами та основних засобів? 
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Тема 2. Облік касових і банківських операцій 

2.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з довідниками конфігурації: 

«Валюти», «Банківські рахунки», «Контрагенти». 
2. Призначення та правила роботи з документами та звітами 

конфігурації для відображення касових операцій: «Прибутковий касовий 
ордер», «Видатковий касовий ордер» та «Касова книга». 

3. Призначення та правила роботи з документами та обробками 
конфігурації для відображення банківських  операцій: «Платіжний ордер 
на надходження коштів», «Платіжний ордер на списання коштів» та 
«Виписка банку». 

2.2. Практична робота 
«Облік банківських і касових операцій» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації касових і банківських 
операцій в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. Згідно рішення зборів засновників ТОВ «Команда» від 02.10.12 р. 

до складу засновників підприємства прийняті фізичні та юридичні особи, 
котрі в якості своєї долі в статутному капіталі підприємства 03.10.12 р. 
зробили внески грошових коштів до каси та на банківський рахунок 
підприємства згідно з табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Внески засновників до статутного капіталу підприємства 

Засновники П.І.Б. або назва Внески 
до каси, грн. 

Внески 
на банківський 
рахунок, грн.  

Фізичні особи 
Васильєв О.А. 40000 - 
Кравцов Ю.І. 50000 - 

Назаренко М.С. 60000 - 

Юридичні особи НВО «Імпульс» - 250000 
ВО «Квазар» - 350000 
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 Необхідно: 
1.1. Ввести інформацію про засновників. 
1.2. Відобразити формування статутного капіталу підприємства. 
1.3. Відобразити внески засновників-фізичних осіб в касу 

підприємства та здачу отриманих коштів з каси підприємства на 
банківський рахунок підприємства. 

1.4. Відобразити надходження коштів на банківський рахунок 
підприємства в результаті здачі коштів з каси підприємства та зарахування 
внесків юридичних осіб на банківський рахунок підприємства. 

1.5. Сформувати касову книгу та журнал касових документів.  
2. 04.10.12 р. на банківський рахунок підприємства «ТОВ «Команда» 

надійшли кошти від покупця «Планер» та з банківського рахунку були 
перераховані кошти постачальнику «Стандарт» згідно з табл. 1.6 (див. 
практичну роботу теми 1). 

Необхідно: 
2.1. Відобразити рух коштів на банківському рахунку підприємства. 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Введіть інформацію про засновників в довідник «Контрагенти».  
Для цього відкрийте довідник (команда «Підприємство -

 Контрагенти»), створіть в довіднику групу «Засновники», а в ній – групи 
«Фізичні особи» та «Юридичні особи» за допомогою команд «Дії - Нова 
група», після чого введіть в ці групи інформацію про засновників згідно з 
табл. 2.1.  

При введенні інформації про засновників (див. рис. 1.37 - 1.39) 
дотримуйтесь таких правил: 

- в реквізиті «Юр./Фіз. особа» (рис. 1.37а) встановіть значення «Фіз. 
особа» для фізичних осіб та «Юр. особа» – для юридичних осіб; 

- банківські рахунки (рис. 1.39б, 1.40) створіть лише для юридичних 
осіб; 

- в реквізитах «Ведення взаєморозрахунків» та «Вид договору» 
договорів контрагентів (рис. 1.39б та 1.41а) встановіть відповідно 
значення «За договором у цілому» та «Інше»; 



 

60 

 

- очистіть реквізити договорів контрагентів на закладці «Податковий 
облік» (рис. 1.41б); 

- не заповнюйте закладку «Схеми оподаткування» контрагентів 
(рис 1.39в). 

В результаті довідник «Контрагенти» повинен мати вигляд, 
зображений на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Вікно довідника «Контрагенти» 

 
1.2. Відобразіть формування статутного капіталу підприємства за 

допомогою ручної операції. 
Для цього виконайте команду «Операції - Операція (бухгалтерський 

і податковий облік)» та заповніть вікно ручної операції згідно з рис. 2.2, 
використовуючи команди «Проводки - Додати» панелі інструментів 
табличної частини операції для заповнення її табличної частини. 

1.3. Відобразіть внески фізичних осіб в касу підприємства та здачу 
отриманих коштів з каси підприємства на банківський рахунок 
підприємства. 

1.3.1. Для відображення внесків фізичних осіб в касу підприємства 
сформуйте три прибуткові касові ордери по одному для кожної фізичної 
особи. Для цього виконайте команду «Каса - Прибутковий касовий ордер» 
та у вікні журналу «Прибуткові касові ордери» за допомогою команд 
«Дії - Додати» введіть документи «Прибутковий касовий ордер» з видом 
операції «Інший прибуток коштів». 

Приклад вікна документа «Прибутковий касовий ордер» при 
оформленні внеску в касу від фізичної особи «Васильєв О.А.» та вікна 
проводок, сформованих цим документом, наведено на рис. 2.3 та рис.2.4. 

 



 

61 

 

 
Рис. 2.2. Вікно операції для відображення формування статутного капіталу 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 2.3. Закладки вікна документа «Прибутковий касовий ордер» 
 

 
Рис. 2.4. Вікно проводок документа «Прибутковий касовий ордер» 

 
Примітка. Для заповнення реквізиту «Стаття руху гр. коштів» 

документів, що відображають рух грошових коштів, необхідно ввести в 
довідник «Статті руху грошових коштів» (команди меню «Каса» або 
«Банк») найменування статті за допомогою команди «Дії - Додати». 

 
1.3.2. Для відображення здачі отриманих коштів з каси підприємства 

на банківський рахунок сформуйте видатковий касовий ордер. Для цього 
виконайте команду «Каса - Видатковий касовий ордер» та у вікні журналу 
«Видаткові касові ордери» за допомогою команди «Дії - Додати» введіть 
документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Внесок готівкою 
в банк». 

Вікно документа «Видатковий касовий ордер» та вікно проводок 
документа при здачі коштів в банк, наведено на рис. 2.5 та рис.2.6. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2.5. Закладки вікна документа «Видатковий касовий ордер» 
 

 
Рис. 2.6. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 

 
1.4. Відобразіть надходження коштів на банківський рахунок 

підприємства в результаті здачі коштів з каси підприємства та зарахування 
внесків юридичних осіб у банківській виписці. 
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Для цього виконайте команду «Банк - Виписка банку» для 
відображення списку банківських виписок, у вікні «Банківські виписки» 
виконайте команду «Дії - Відкрити поточну виписку» для відображення 
поточної банківської виписки, після чого додайте у банківську виписку 
два документи «Платіжний ордер на надходження коштів» з видом 
операції «Інше надходження безготівкових коштів», використовуючи 
кнопку «Додати» панелі інструментів табличної частини банківської 
виписки, в результаті чого вікна «Банківські виписки та «Виписка банку» 
повинні мати вигляд, зображений на рис. 2.7 та рис. 2.8.   

 

 
Рис. 2.7. Вікно списку «Банківські виписки»  

 

 
Рис. 2.8. Вікно «Виписка банку» 

 
Приклад вікна документа «Платіжний ордер на надходження 

коштів» та вікна проводок документа наведено на рис. 2.9 та рис. 2.10. 
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Рис. 2.9. Вікно документа «Платіжний ордер на надходження коштів» 

 

 
Рис. 2.10. Вікно проводок документа «Платіжний ордер на надходження 

коштів» 
 

1.5. Сформуйте касову книгу та журнал касових документів. 
Для цього виконайте команду «Каса  - Касова книга», у вікні звіту 

встановіть параметри формування звіту та натисніть кнопку 
«Сформувати». 
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Вікно касової книги та вікно журналу касових документів зображено 
на рис. 2.11 - 2.12. 

 

 
Рис. 2.11. Вікно касової книги 

 

 
Рис. 2.12. Вікно журналу касових документів 

 
2. Відобразіть надходження на банківський рахунок коштів від 

покупця «Планер» у сумі 792 грн. та списання з банківського рахунку 
коштів постачальнику «Стандарт» в сумі 3000 грн. 
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Для цього виконайте команду «Банк - Виписка банку» для 
відображення списку банківських виписок, у вікні «Банківські виписки» 
виконайте команду «Дії - Додати нову виписку» для відображення нової 
банківської виписки, після чого спочатку заповніть заголовні реквізити 
банківської виписки, а потім додайте у банківську виписку документ 
«Платіжний ордер на надходження коштів» з видом операції «Оплата від 
покупця» та документ «Платіжний ордер на списання коштів» з видом 
операції «Оплата постачальникові», використовуючи кнопку «Додати» 
панелі інструментів табличної частини банківської виписки, в результаті 
чого вікна «Банківські виписки та «Виписка банку» повинні мати вигляд, 
зображений на рис. 2.13 та рис. 2.14. 

 

 
Рис. 2.13. Вікно списку «Банківські виписки»  

 

 
Рис. 2.14. Вікно «Виписка банку» 
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Вікно документа «Платіжний ордер на надходження коштів» та 
вікно проводок документа наведено на рис. 2.15 та рис. 2.16. 

 

 
Рис. 2.15. Вікно документа «Платіжний ордер на надходження коштів» 

 

 
Рис. 2.16. Вікно проводок документа «Платіжний ордер на надходження 

коштів» 
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Вікно документа «Платіжний ордер на списання коштів» та вікно 
проводок документа наведено на рис. 2.17 та рис. 2.18. 

 

 
Рис. 2.17. Вікно документа «Платіжний ордер на списання коштів» 

 

 
Рис. 2.18. Вікно проводок документа «Платіжний ордер на списання 

коштів» 
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3. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи «Журнал операцій» повинен містити 

документи, наведені на рис. 2.19, а звіт «Оборотно-сальдова відомість» 
мати вигляд, наведений на рис. 2.20. 

 

 
Рис. 2.19. Вікно журналу «Журнал операцій»  

 

 
Рис. 2.20. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 
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4. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
 

2.3. Питання для самоконтролю 

1. Яке призначення довідника «Контрагенти», які відомості 
заповнюються на закладках елементів довідника? 

2. Які документи використовуються для відображення руху 
грошових коштів в касі та на банківському рахунку? 

3. За допомогою якої операції (документа) відображається 
формування статутного капіталу, яка кореспонденція рахунків 
використовується в цій операції? 

4. Які види касових операцій можна відобразити за допомогою 
документів «Прибутковий касовий ордер» та «Видатковий касовий 
ордер»? 

5. Як формуються касова книга та журнал касових документів, яку 
інформацію вони містять? 

6. Які види банківських операцій можна реалізувати за допомогою 
документів «Платіжний ордер на надходження коштів» та «Платіжний 
ордер на списання коштів»? 

7. Які проводки формуються документом «Прибутковий касовий 
ордер» при надходженні коштів від засновників? 

8. Які проводки формуються документом «Видатковий касовий 
ордер» при здачі коштів в банк? 

9. Які проводки формуються документом «Платіжний ордер на 
надходження коштів» при надходженні коштів від засновників? 

10. Які проводки формуються документом «Платіжний ордер на 
надходження коштів» при надходженні коштів від покупців? 

11. Які проводки формуються документом «Платіжний ордер на 
списання коштів» при розрахунках з постачальником? 

12. Який порядок та правила роботи з обробкою «Виписка банку»? 
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Тема 3. Облік операцій придбання запасів (послуг) 

3.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення операцій придбання запасів (послуг) та їх повернення: 
«Договір контрагента», «Рахунок на оплату постачальника», 
«Надходження товарів і послуг», «Надходження дод. витрат», 
«Повернення товарів постачальникові». 

2. Призначення та правила роботи з документом конфігурації для 
реєстрації податкових накладних контрагентів та додатків до них: 
«Реєстрація вхідного податкового документа». 

3. Правила розрахунку з контрагентами за придбані запаси (послуги) 
за договором у цілому або по розрахункових документах. 

3.2. Практична робота 
«Облік операцій придбання запасів (послуг)» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій придбання 
запасів (послуг) та розрахунків з постачальниками в програмі «1С: 
Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. Згідно з договором № 1 від 05.10.12 р. фірма «Стандарт» 

зобов’язалась поставити підприємству «ТОВ «Команда» в період з 
08.10.12 по 10.10.12 р. на умовах передоплати товари, наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Товари та послуги від фірми «Стандарт» 

Найменування Кількість, 
шт. 

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. 

ПДВ, 
грн. 

Сума з 
ПДВ, грн. 

Пам’ять 100 200 20000 4000 24000 
Вінчестер 100 400 40000 8000 48000 
Дисковод DVD 100 150 15000 3000 18000 
Картридер 100 20 2000 400 2400 
Корпус 100 150 15000 3000 18000 
Доставка товарів   1000 200 1200 

Разом 93000 18600 111600 
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 05.10.12 р. фірма «Стандарт» виставила підприємству «ТОВ 
«Команда» рахунок-фактуру № 1 для попередньої оплати товарів. В той 
же день на підприємстві «ТОВ «Команда» було оформлено платіжне 
доручення № 1, по якому з банківського рахунку підприємства були 
перераховані кошти фірмі «Стандарт», що було відображено в банківській 
виписці. 

08.10.12 р. за товарно-транспортною накладною № 1 разом з 
податковою накладною № 1 надійшли товари від фірми «Стандарт», котрі 
були оприбутковані на основному складі підприємства «ТОВ «Команда». 

10.10.12 р. після огляду товарів, що надійшли, було виявлено брак 
однієї одиниці товару «Корпус», котрий підприємство «ТОВ «Команда» 
повернуло фірмі «Стандарт» за накладною повернення постачальнику 
№ 1. В той же день фірма «Стандарт» перерахувала на банківський 
рахунок підприємства «ТОВ «Команда» кошти за повернутий товар та 
надіслала додаток до податкової накладної № 1. 
 Необхідно відобразити: 

1.1. Договір між постачальником та підприємством за допомогою 
документа «Договір контрагента». 

1.2. Рахунок-фактуру постачальника за допомогою документа 
«Рахунок на оплату постачальника». 

1.3. Попередню оплату постачальнику за товар та його доставку за 
допомогою документа «Платіжне доручення вихідне». 

1.4. Оприбуткування товарів на складі підприємства та додаткові 
витрати на їх придбання за допомогою документів «Надходження товарів 
і послуг» та «Надходження дод. витрат». 

1.5. Податкову накладну постачальника за допомогою документа 
«Реєстрація вхідного податкового документа». 

1.6. Повернення товарів постачальнику за допомогою документа 
«Повернення товарів постачальникові». 

1.7. Повернення від постачальника коштів за повернутий товар за 
допомогою документа «Платіжне доручення вхідне». 

1.8. Додаток до податкової накладної постачальника за допомогою 
документа «Реєстрація вхідного податкового документа». 
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2. 10.10.12 р. фірма «Канцлер» в рахунок погашення заборгованості 
перед підприємством «ТОВ «Команда» (див. табл. 1.6 практичної роботи 
теми  1) надала послуги щодо виготовлення рекламних проспектів 
(табл. 3.2), про що був підписаний акт виконаних робіт № 1, який 
надійшов на підприємство «ТОВ «Команда» разом з податковою 
накладною № 2. 

Таблиця 3.2 
Послуги від фірми «Канцлер» 

Найменування К-ть, 
шт.   

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. 

ПДВ, 
грн. 

Сума з 
ПДВ, грн. 

Виготовлення рекламних 
проспектів 1 140 140 28 168 

Разом 140 28 168 
 

Необхідно відобразити: 
2.1. Послуги сторонньої організації за допомогою документа 

«Надходження товарів і послуг». 
2.2. Податкову накладну сторонньої організації за допомогою 

документа «Реєстрація вхідного податкового документа». 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Сформуйте договір між підприємством «ТОВ «Команда» та 

фірмою «Стандарт».  
Для цього відкрийте довідник «Контрагенти» (команда «Покупка -

 Контрагенти»), в довіднику відкрийте групу «Продавці», а в ній 
контрагента «Стандарт». У вікні контрагента перейдіть на закладку  
«Рахунки й договори». 

Створіть новий договір шляхом копіювання основного договору 
контрагента, виконавши команду «Дії - Скопіювати» панелі інструментів 
табличної частини договорів, після чого у вікні нового договору (рис. 3.1) 
змініть найменування та встановіть номер і дату договору. 

Збережіть внесені зміни. 
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Рис. 3.1. Вікно «Договір контрагента» 

 
1.2. Зареєструйте рахунок-фактуру фірми «Стандарт». 
Для цього виконайте таку послідовність дій. 
1.2.1. Введіть в довідник «Номенклатура» (команда 

«Підприємство - Товари - Номенклатура») відомості про номенклатуру 
товарів та послуг, наведених в табл. 3.1. Товари введіть в групу «Товари», 
а послугу «Доставка товарів» – в групу «Послуги». 

При введенні інформації про товари дотримуйтесь правил пункту 
6.2.3 практичної роботи теми 1. При введенні інформації про послугу  
встановіть реквізити «Послуга», «Є транспортною послугою» та 
«Вимірюється в сумовому виразі», в реквізиті «Номенклатурні групи» 
виберіть значення «Послуги», в реквізиті  «Текст для друку в ПН» введіть 
значення «Послуга» та перевірте, що реквізит «Рахунок обліку» порожній, 
а реквізит «Схема реалізації» має значення «Послуги». 
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 1.2.2. Створіть документ «Рахунок на оплату постачальника». 
Для цього відкрийте журнал «Рахунки на оплату постачальника» 

(команда меню «Покупка») та у вікні журналу  за допомогою команди 
«Дії - Додати» введіть документ «Рахунок на оплату постачальника» з 
видом операції «Покупка, комісія». 

Для заповнення закладок «Товари» та «Послуги» табличної частини 
документа перейдіть на потрібну закладку, натисніть кнопку «Підбір» 
панелі інструментів табличної частини документа, після чого у вікні 
підбору номенклатури (рис. 3.2) встановіть реквізити «Кількість» та 
«Ціна», відкрийте необхідну групу довідника «Номенклатура» та виберіть 
з неї необхідні елементи з введенням їхньої кількості та ціни. 

 

 
Рис. 3.2. Вікно підбору номенклатури 

 
В результаті документ «Рахунок на оплату постачальника» буде 

мати вигляд, зображений на рис. 3.3. Даний документ не формує 
проводки. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.3. Закладки «Товари» (а) та «Послуги» (б) вікна документа 
«Рахунок на оплату постачальника» 
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1.3. Відобразіть попередню оплату фірмі «Стандарт» за товар та його 
доставку за допомогою документа «Платіжне доручення вихідне». 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Рахунок на оплату 
постачальника» від 05.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Платіжне доручення вихідне».  

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок одержувача», 
«Стаття руху грошових коштів» та встановіть реквізит «Оплачено». 
Проведіть документ, виконавши команду «Дії - Провести». Ознайомтесь з 
друкованою формою документа, натиснувши кнопку «Платіжне 
доручення». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 3.4 та рис. 3.5. 
 

 
Рис. 3.4. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» 
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Рис. 3.5. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» 

  
1.4. Відобразіть оприбуткування товарів на основному складі 

підприємства «ТОВ «Команда» та додаткові витрати на їх придбання.  
1.4.1. Створіть документ «Надходження товарів і послуг». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Рахунок на оплату 

постачальника» від 05.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Надходження товарів і послуг».  

У вікні документа перейдіть на закладку «Послуги» та видаліть з 
табличної частини послугу, натиснувши кнопку «Видалити поточний» 
панелі інструментів табличної частини. Проведіть документ, виконавши 
команду «Дії - Провести». Ознайомтесь з друкованою формою документа, 
натиснувши кнопку «Прибуткова накладна». 

1.4.2. Створіть документ «Надходження дод. витрат». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 

товарів і послуг» від 08.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Надходження дод. витрат».  

У вікні документа заповніть реквізити «Сума витрат», «Спосіб 
розподілу», «Документ розрахунків з контрагентом», «Ставка ПДВ». 
Проведіть документ, виконавши команду «Дії - Провести». Ознайомтесь з 
друкованою формою документа, натиснувши кнопку «Дод. витрати». 

Вікна документів та їхні проводки наведено відповідно на рис. 3.6, 
3.7 та рис. 3.8, 3.9. 
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Рис. 3.6. Вікно документа «Надходження товарів і послуг» 

 

 
Рис. 3.7. Вікно документа «Надходження дод. витрат» 
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Рис. 3.8. Вікно проводок документа «Надходження товарів і послуг» 
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Рис. 3.9. Вікно проводок документа «Надходження дод. витрат» 

 
1.5. Створіть документ «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної фірми «Стандарт». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Платіжне 

доручення вихідне» від 05.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На 
підставі - Реєстрація вхідного податкового документа».  

У вікні документа відредагуйте дату документа та введіть номер в 
групі реквізитів «Вхідний податковий документ». Проведіть документ. 
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Вікна документа та його проводок наведено на рис. 3.10 та рис. 3.11. 
 

 
Рис. 3.10. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної постачальника 
 

 
Рис. 3.11. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної постачальника 
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1.6. Створіть документ «Повернення товарів постачальникові» для 
відображення повернення товарів фірмі «Стандарт». 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 
товарів і послуг» від 08.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Повернення товарів постачальникові». 

У вікні документа на закладці «Товари» видаліть зайві рядки 
табличної частини документа та відредагуйте значення реквізиту 
«Кількість» номенклатури «Корпус», використовуючи кнопки «Вилучити 
поточний» та «Змінити поточний елемент» панелі інструментів 
табличної частини документа, на закладці «Рахунки доходів/витрат» 
визначте рахунки та статті доходів і витрат. 

Проведіть документ, виконавши команду «Дії - Провести». 
Ознайомтесь з друкованою формою документа, натиснувши кнопку 
«Повернення постачальнику». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 3.12 та рис. 3.13. 
 

 
а) 



 

85 

 

 
б) 

Рис. 3.12. Закладки «Товари» (а) та «Рахунки доходів/витрат» (б) вікна 
документа «Повернення товарів постачальникові» 

 

 
Рис. 3.13. Вікно проводок документа «Повернення товарів 

постачальникові» 
 

1.7. Створіть документ «Платіжне доручення вхідне» для 
відображення повернення коштів від фірми «Стандарт». 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Повернення 
товарів постачальникові» від 10.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На 
підставі - Платіжне доручення вхідне». 

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок платника», «Стаття 
руху гр. коштів», «Призначення платежу», відредагуйте реквізит 



 

86 

 

«Документ розрахунків» та встановіть реквізит «Оплачено». Проведіть 
документ, виконавши команду «Дії - Провести».  

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 3.14 та рис. 3.15. 
 

 
Рис. 3.14. Вікно документа «Платіжне доручення вхідне» 

 

 
Рис. 3.15. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вхідне» 
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1.8. Створіть документ «Реєстрація вхідного податкового 
документа» для реєстрації додатку до податкової накладної 
постачальника. 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Повернення 
товарів постачальникові» від 10.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На 
підставі - Реєстрація вхідного податкового документа».  

У вікні документа заповніть реквізити груп «Вхідний податковий 
документ» та «Коректована податкова накладна». Проведіть документ, 
виконавши команду «Дії - Провести». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 3.16 та рис. 3.17. 
  

 
Рис. 3.16. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового 
документа» для реєстрації додатку до податкової накладної 

постачальника 
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Рис. 3.17. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації додатку до податкової накладної 
постачальника 

 
2. Відобразіть отримані послуги та податкову накладну від фірми 

«Канцлер». 
2.1. Відобразіть отримані послуги, виконавши такі дії. 
2.1.1. Введіть в групу «Послуги» довідника «Номенклатура» 

(команда «Підприємство - Товари - Номенклатура») відомості про 
послугу, наведену в табл. 3.2. 

При введенні інформації про послугу на закладці «Основні» 
встановіть реквізити «Послуга» та «Вимірюється в сумовому виразі», в 
реквізиті «Номенклатурні групи» виберіть значення «Послуги», в 
реквізиті  «Текст для друку в ПН» введіть значення «Послуга», а на 
закладці «Рахунки» перевірте, що реквізит «Рахунок обліку» порожній та 
реквізит «Схема реалізації» має значення «Послуги». 

2.1.2. Створіть документ «Надходження товарів і послуг». 
Для цього відкрийте журнал «Надходження товарів і послуг» 

(команда меню «Покупка») та у вікні журналу  за допомогою команди 
«Дії - Додати» введіть документ «Надходження товарів і послуг» з видом 
операції «Покупка, комісія». 

У вікні документа після заповнення заголовної частини документа 
перейдіть на закладку «Послуги» та заповніть табличну частину 
документа, натиснувши кнопку «Додати» панелі інструментів табличної 
частини документа. При заповненні реквізиту «Рахунок витрат» введіть 
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значення «93», а при заповненні реквізиту «Субконто1» виберіть значення 
«Витрати на рекламу й дослідження ринку (маркетинг) крім придбань у 
нерезидента» групи «Витрати на збут» довідника «Статті витрат». 

Проведіть документ, виконавши команду «Дії - Провести». 
Ознайомтесь з друкованою формою документа, натиснувши кнопку 
«Прибуткова накладна». 

Вікна документа та його проводки наведено на рис. 3.18 та рис. 3.19. 
2.2. Створіть документ «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної фірми «Канцлер». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 

товарів і послуг» від 10.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Реєстрація вхідного податкового документа».  

У вікні документа відредагуйте реквізити групи «Вхідний 
податковий документ», після чого виконайте команду «Заповнити -
 Заповнити за договором» панелі інструментів табличної часини  
документа. Проведіть документ. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 3.20 та рис. 3.21. 
 

 
Рис. 3.18. Вікно документа «Надходження товарів і послуг» 
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Рис. 3.19. Вікно проводок документа «Надходження товарів і послуг» 

 

 
Рис. 3.20. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної постачальника 
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Рис. 3.21. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» для реєстрації податкової накладної постачальника 
 

3. Перевірте взаєморозрахунки з постачальниками за період з 
30.09.12 по 10.10.12 р. 

Для цього відкрийте журнал «Акти звірки взаєморозрахунків» 
(команда меню «Покупка») та створіть два документи «Акт звірки 
взаєморозрахунків» для постачальників «Стандарт» і «Канцлер» за 
допомогою команд «Дії - Додати». 

У вікні документів спочатку заповніть реквізити заголовної частини 
документів, а потім табличних частин документів на закладках «За даними 
організації» та «За даними контрагента» за допомогою команд кнопок 
«Заповнити» панелей інструментів табличних частин документів. При 
необхідності реквізити табличних частин документів можна 
відредагувати. 

Проведіть документи та ознайомтесь з їхніми друкованими 
формами, натиснувши кнопку «Акт звіряння». Як видно з екранних та 
друкованих форм документів, заборгованість у підприємства «ТОВ 
«Команда» за визначений період відсутня. 

Приклад вікна документа «Акт звірки взаєморозрахунків» з 
контрагентом «Стандарт» наведено на рис. 3.22. 

4. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи «Журнал операцій» повинен містити 

документи, наведені на рис. 3.23, а звіт «Оборотно-сальдова відомість» 
повинен мати вигляд, наведений на рис. 3.24. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.22. Закладки «За даними організації» та «За даними контрагента» 
вікна документа «Акт звірки взаєморозрахунків»  

 

 
Рис. 3.23. Вікно журналу «Журнал операцій»  
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Рис. 3.24. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 

 
5. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
 

3.3. Питання для самоконтролю 

1. Яка послідовність документів використовується для 
відображення надходження запасів (послуг) та розрахунків за них? 

2. Яка послідовність документів використовується для 
відображення повернення запасів постачальнику та розрахунків за них? 

3. Які види договорів можна визначати для контрагентів? 
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4. Які відомості заповнюються на закладках документа «Договір 
контрагента»? 

5. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Рахунок на оплату постачальника»? 

6.  Які відомості заповнюються на закладках документа «Рахунок 
на оплату постачальника»? 

7. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Надходження товарів і послуг»? 

8. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Надходження товарів і послуг»? 

9. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Платіжне доручення вихідне»? 

10. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Реєстрація вхідного податкового документа»? 

11. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Реєстрація вхідного податкового документа»? 

12. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Повернення товарів постачальникові»? 

13. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Повернення товарів постачальникові»? 

14. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Платіжне доручення вхідне»? 

15. Які проводки формуються документом «Надходження товарів і 
послуг» при надходженні запасів по передоплаті? 

16. Які проводки формуються документом «Надходження дод. 
витрат» при придбанні запасів по передоплаті? 

17. Які проводки формуються документом «Реєстрація вхідного 
податкового документа»? 

18. Які проводки формуються документом «Повернення товарів 
постачальникові» при поверненні запасів без передоплати? 

19. Які проводки формуються документом «Платіжне доручення 
вхідне»? 

20. Які проводки формуються документом «Надходження товарів і 
послуг» при отриманні послуг по передоплаті? 
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Тема 4. Облік операцій придбання запасів підзвітними 
особами 

4.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з довідником «Номенклатура». 
2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення операцій придбання запасів через підзвітну особу: 
«Авансовий звіт», «Надходження товарів і послуг». 

4.2. Практична робота 
«Облік операцій придбання запасів підзвітними особами» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій придбання 
запасів підзвітними особами та розрахунків з ними в програмі «1С: 
Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. Підприємство «ТОВ «Команда» вирішило відрядити працівника 

«Корольов В.П.» на фірму «Стандарт» для придбання приладу 
«Мультиметр» за готівку.  

11.10.12 р. працівнику «Корольов В.П.» було виписано посвідчення 
про відрядження на фірму «Стандарт» на один день та видано з каси 
підприємства 2000 грн. для придбання приладу та на витрати відрядження. 

12.10.12 р. працівник «Корольов В.П.» доставив на підприємство 
«ТОВ «Команда» придбаний прилад разом з товарною накладною № 2 та 
податковою накладною № 3. Того ж дня був складений авансовий звіт 
згідно з витрат, наведених в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
Витрати авансового звіту працівника «Корольов В.П.» 

Найменування 
витрати 

К-ть, 
шт.  

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. 

ПДВ, 
грн. 

Сума з 
ПДВ, грн. 

Мультиметр 1 1500 1500 300 1800 
Добові   60 0 60 

Разом 1560 300 1860 
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Придбаний прилад був оприбуткований на основному складі 
підприємства «ТОВ «Команда», а в книзі придбання була зареєстрована 
податкова накладна фірми «Стандарт». Невикористані кошти в сумі 140 
грн. було повернуто в касу підприємства. 
 Необхідно відобразити: 

1.1. Виписку посвідчення про відрядження за допомогою документа 
«Відрядження організації». 

1.2. Видачу готівкових коштів з каси підприємства підзвітній особі 
за допомогою документа «Видатковий касовий ордер». 

1.3. Оприбуткування приладу за допомогою документа 
«Надходження товарів і послуг». 

1.4. Реєстрацію податкової накладної постачальника за допомогою 
документа «Реєстрація вхідного податкового документа». 

1.5. Формування авансового звіту за допомогою документа 
«Авансовий звіт». 

1.6. Повернення невитрачених коштів в касу підприємства за 
допомогою документа «Прибутковий касовий ордер». 

2. Працівник «Корольов В.П.» придбав у магазині фірми «Канцлер» 
для потреб підприємства «ТОВ «Команда» товар офісного призначення, 
про що 15.10.12 р. був складений авансовий звіт згідно витрат, наведених 
в табл. 4.2, до якого був доданий товарний чек № 1. 

Таблиця 4.2 
Витрати авансового звіту працівника «Корольов В.П.» 

Найменування 
витрати 

К-ть, 
шт. 

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. ПДВ, грн. Сума з 

ПДВ, грн. 
Папір офісний 10 15 150 30 180 
Набір канцелярський 5 10 50 10 60 

Разом 200 40 240 
 
Необхідно відобразити: 
2.1. Формування авансового звіту та оприбуткування товарів за 

допомогою документа «Авансовий звіт». 
2.2. Реєстрацію товарного чеку за допомогою документа 

«Реєстрація вхідного податкового документа». 
2.3. Видачу готівкових коштів з каси підприємства підзвітній особі 



 

97 

 

за допомогою документа «Видатковий касовий ордер». 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Оформіть виписку посвідчення про відрядження працівнику 

«Корольов В.П.» на фірму «Стандарт». 
Для цього відкрийте журнал «Відрядження організації» (команда 

меню «Кадри») та створіть документ «Відрядження організації» за 
допомогою команди «Дії - Додати». 

У вікні документа спочатку заповніть реквізити заголовної частини 
документа, а потім табличної частини документа за допомогою кнопки 
«Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Посвідчення». 

Вікно документа наведено на рис. 4.1. 
 

 
Рис. 4.1. Вікно документа «Відрядження організації» 

 
1.2. Відобразіть видачу готівкових коштів з каси підприємства 

підзвітній особі «Корольов В.П.» за допомогою документа «Видатковий 
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касовий ордер». 
Для цього відкрийте журнал «Видаткові касові ордери» (команда 

меню «Каса») та у вікні журналу  за допомогою команди «Дії - Додати» 
введіть документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Видача 
коштів підзвітній особі». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видатковий касовий ордер». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.2 та рис.4.3. 
 

 
Рис. 4.2.Вікно документа «Видатковий касовий ордер» при видачі коштів 

підзвітній особі 
  

 
Рис. 4.3. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» при 

видачі коштів підзвітній особі 
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1.3. Відобразіть оприбуткування приладу на основний склад. 
1.3.1. Введіть відомості про прилад «Мультиметр». 
Введіть в групу «Устаткування до встановлення» довідника 

«Номенклатура» (команда «Підприємство - Товари - Номенклатура») 
відомості про прилад «Мультиметр». 

При введенні інформації введіть лише найменування, номенклатурну 
групу «Товари» та перевірте, що реквізит «Рахунок обліку» має значення 
«1521», а реквізит «Схема реалізації» має значення «Товари». 

1.3.2. Сформуйте документ «Надходження товарів і послуг». 
Для цього відкрийте журнал «Надходження товарів і послуг» 

(команда меню «Покупка») та у вікні журналу  за допомогою команди 
«Дії - Додати» введіть документ «Надходження товарів і послуг» з видом 
операції «Устаткування». 

Для заповнення табличної частини документа на закладці 
«Устаткування» натисніть кнопку «Додати» панелі інструментів 
табличної частини. Проведіть документ та ознайомтесь з друкованою 
формою документа, натиснувши кнопку «Прибуткова накладна». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.4 та рис. 4.5. 
 

 
Рис. 4.4. Вікно документа «Надходження товарів і послуг» при придбанні 

устаткування 
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Рис. 4.5. Вікно проводок документа «Надходження товарів і послуг» при 

придбанні устаткування 
 

1.4. Створіть документ «Реєстрація вхідного податкового 
документа» для реєстрації податкової накладної постачальника. 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 
товарів і послуг» від 12.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Реєстрація вхідного податкового документа».  

У вікні документа заповніть реквізити групи «Вхідний податковий 
документ». Проведіть документ. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.6 та рис. 4.7. 
1.5. Оформіть авансовий звіт працівника «Корольов В.П.» за 

допомогою документа «Авансовий звіт» за 12.10.12 р. 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Видатковий 

касовий ордер» від 11.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Авансовий  звіт».  

У вікні документа в табличній частині закладки «Аванси» 
відредагуйте реквізит «Витрачено» та заповніть табличні частини 
закладок «Оплата» та «Інші», використовуючи відповідно кнопки 
«Змінити поточний елемент» та «Додати» панелей інструментів 
табличних частин  документа. Проведіть документ. 

При введенні інформації на закладці «Інші» в реквізиті «Рахунок 
витрат» введіть значення «92», а в реквізитах аналітики значення 
«Адміністрація» та «Витрати на службові відрядження й утримання 
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апарата» міститься в групі «Адміністративні витрати» довідника «Статті 
витрат». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.8 та рис. 4.9. 
 

 
Рис. 4.6. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового документа» 

 

 
Рис. 4.7. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» 
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а) 

 
 

 
б) 
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в) 

Рис. 4.8. Закладки «Аванси» (а),  «Оплата» (б) та «Інші» (в) вікна 
документа «Авансовий звіт» 

 

 
Рис. 4.9. Вікно проводок документа «Авансовий звіт» 

 
1.6. Оформіть повернення невитрачених коштів працівником 

«Корольов В.П.» в касу підприємства «ТОВ «Команда» за допомогою 
документа «Прибутковий касовий ордер». 

Для цього відкрийте журнал «Прибуткові касові ордери» (команда 
меню «Каса») та за допомогою команди «Дії - Додати» панелі 
інструментів вікна журналу введіть документ «Прибутковий касовий 
ордер» з видом операції «Повернення коштів підзвітною особою». 

Проведіть документ та ознайомтесь з друкованою формою 
документа, натиснувши кнопку «Прибутковий касовий ордер. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис.4.10 та рис. 4.11. 
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Рис. 4.10. Вікно документа «Прибутковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 4.11. Вікно проводок документа «Прибутковий касовий ордер» 

 
2.1. Оформіть авансовий звіт працівника «Корольов В.П.» за 

15.10.12 р. 
Для цього виконайте таку послідовність дій. 
2.1.1. Введіть інформацію про МШП. 
Для цього відкрийте довідник «Номенклатура» (команда 

«Підприємство - Товари - Номенклатура»), створіть в ньому групу 
«МШП» за допомогою команди «Дії - Нова група», а в ній − елементи 
довідника, наведені в табл. 4.2, за допомогою команд «Дії - Додати». 

 При введенні інформації про МШП вкажіть лише їхні 
найменування. 
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2.1.2. Визначте призначення використання МШП. 
Для цього в довіднику «Номенклатура» виділіть необхідний МШП 

та виконайте команду «Перейти - Призначення використання» панелі 
інструментів довідника. У вікні підлеглого довідника «Призначення 
використання» виконайте команду «Дії - Додати» для введення 
інформації про призначення використання. 

Приклад вікна «Призначення використання» наведено на рис. 4.12. 
 

 
Рис. 4.12. Вікно «Призначення використання» МШП 

 
2.1.3. Введіть інформацію про рахунки МШП. 
Для цього виконайте команду «Підприємство - Товари - Рахунки 

номенклатури» та у вікні регістру відомостей «Рахунки номенклатури» 
(рис. 4.13) за допомогою команди «Дії - Додати» введіть інформацію про 
рахунки МШП. 

 

 
Рис. 4.13. Вікно регістру відомостей «Рахунки номенклатури» 
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2.1.4. Сформуйте документ «Авансовий звіт».  
Для цього відкрийте журнал «Авансові звіти» (команда меню 

«Покупка») та введіть документ «Авансовий звіт» за допомогою команди 
«Дії - Додати». 

У вікні документа після заповнення заголовної частини заповніть 
табличну частину закладки «Товари», використовуючи кнопку «Додати» 
панелі інструментів табличної частини  документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Авансовий звіт». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.14 та рис. 4.15. 
  

 
 

 
Рис. 4.14. Вікно документа «Авансовий звіт» 
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Рис. 4.15. Вікно проводок документа «Авансовий звіт» 

 
2.2. Оформіть реєстрацію товарного чеку за придбані товари. 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Авансовий звіт» 

від 15.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі - Реєстрація 
вхідного податкового документа», вибравши в якості угоди документ 
«Авансовий звіт» від 15.10.12 р..  

У вікні документа змініть вид операції, виконавши команду 
«Операція -Інше (товарний чек і т.п.)» та заповніть реквізити «Вид 
документа» та «Вхідний податковий документ». Проведіть документ. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.16 та рис. 4.17. 
2.3. Оформіть видачу готівкових коштів з каси підприємства 

підзвітній особі «Корольов В.П.». 
Для цього відкрийте журнал «Видаткові касові ордери» (команда 

меню «Каса») та у вікні журналу  за допомогою команди «Дії - Додати» 
введіть документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Видача 
коштів підзвітній особі». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видатковий касовий ордер». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 4.18 та рис.4.19. 
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Рис. 4.16. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» 
 

 
Рис. 4.17. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа» 
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Рис. 4.18. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 4.19. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 

 
3. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи звіт «Оборотно-сальдова відомість» 

повинен мати вигляд, наведений на рис. 4.20, а «Журнал операцій» 
повинен містити документи, наведені на рис. 4.21.  

4. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
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Рис. 4.20. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 
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Рис. 4.21. Вікно журналу «Журнал операцій» 

 
4.3. Питання для самоконтролю 

1. Які послідовності документів використовуються для 
відображення придбання ТМЦ у постачальника через підзвітну особу? 

2. Які послідовності документів використовуються для 
відображення придбання ТМЦ підзвітною особою без визначення 
постачальника? 

3. Які відомості заповнюються в документі «Відрядження 
організації»? 

4. Які відомості заповнюються на закладках документа «Авансовий 
звіт»? 

5. Які проводки формуються документом «Видатковий касовий 
ордер» при видачі коштів підзвітній особі? 

6. Які проводки формуються документом «Прибутковий касовий 
ордер» при поверненні коштів підзвітною особою? 

7. Які проводки формуються документом «Авансовий звіт» при 
реєстрації витрат на добові, відрядження тощо? 

8. Які проводки формуються документом «Авансовий звіт» при 
реєстрації оплати постачальнику? 

9. Які проводки формуються документом «Авансовий звіт» при 
реєстрації оприбуткування ТМЦ? 

10. Які проводки формуються документом «Приходная накладная» 
при надходженні устаткування без передоплати? 
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Тема 5. Облік операцій реалізації запасів (послуг) 

5.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення операцій реалізації запасів (послуг) та їх повернення: 
«Рахунок на оплату покупцеві», «Реалізація товарів і послуг», 
«Повернення товарів від покупця». 

2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 
реєстрації податкових накладних підприємства та додатків до них: 
«Податкова накладна», «Додаток № 2 до податкової накладної». 

3. Правила розрахунку з контрагентами за реалізовані запаси 
(послуги) за договором у цілому або по розрахункових документах. 

5.2. Практична робота 
«Облік операцій реалізації запасів (послуг)» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій реалізації 
запасів (послуг) та розрахунків з покупцями в програмі «1С: Бухгалтерія 
8.2». 

Постановка завдання: 
1. Згідно з договором № 2 від 15.10.12 р. підприємство «ТОВ 

«Команда» зобов’язалось поставити фірмі «Планер» в період з 15.10.12 по 
19.10.12 р. на умовах передоплати товари, наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 
Товари для фірми «Планер» 

Найменування Кількість, 
шт. 

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. 

ПДВ, 
грн. 

Сума з 
ПДВ, грн. 

Монітор 40 1250 50000 10000 60000 
Принтер 40 750 30000 6000 36000 

Разом 80000 16000 96000 
 
16.10.12 р. підприємство «ТОВ «Команда» виставило фірмі 

«Планер» рахунок-фактуру № 1 для попередньої оплати товарів. 
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17.10.12 р. фірма «Планер» перерахувала кошти підприємству «ТОВ 
«Команда», що було відображено в банківській виписці на цю дату. В той 
же день на підприємстві «ТОВ «Команда» була виписана податкова 
накладна № 1. 

18.10.12 р. товари були відвантажені з основного складу 
підприємства «ТОВ «Команда» та передані разом з товарною накладною 
№ 1 та податковою накладною № 1 громадянину «Ігнатенко А.В.» на 
підставі доручення серії АА № 1 від 17.10.12 р. 
  19.10.12 р. після перевірки товарів на фірмі «Планер» було виявлено 
несправність одного принтера, котрий фірма «Планер» повернула 
підприємству «ТОВ «Команда», на підставі чого на підприємстві «ТОВ 
«Команда» була виписана зворотна накладна від покупця № 1. В той же 
день на підприємстві «ТОВ «Команда» було виписано платіжне 
доручення, по якому в той же день фірмі «Планер» було перераховано 
кошти за повернутий принтер, та додаток № 2 до податкової накладної 
№ 1 від 17.10.12 р. 

Необхідно відобразити: 
1.1. Договір між підприємством та покупцем за допомогою 

документа «Договір контрагента». 
1.2. Рахунок-фактуру підприємства за допомогою документа 

«Рахунок на оплату покупцеві». 
1.3. Попередню оплату покупця за товар за допомогою документа 

«Платіжне доручення вхідне». 
1.4. Податкову накладну підприємства за допомогою документа 

«Податкова накладна». 
1.5. Відвантаження товару зі складу підприємства за допомогою 

документа «Реалізація товарів і послуг». 
1.6. Повернення товарів від покупця за допомогою документа 

«Повернення товарів від покупця». 
1.7. Повернення покупцю коштів за повернутий товар за допомогою 

документів «Платіжне доручення вихідне». 
1.8. Додаток № 2 до податкової накладної за допомогою документа 

«Додаток № 2 до податкової накладної». 
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2. 22.10.12 р. підприємство «ТОВ «Команда» в рахунок погашення 
заборгованості перед фірмою «Дельта» (див. табл. 1.6 практичної роботи 
теми 1) надало послуги з обслуговування комп’ютерної техніки, наведені 
в табл. 5.2, про що був складений акт надання послуг № 1 та виписана 
податкова накладна № 2. 

Таблиця 5.2 
Послуги для фірми «Дельта» 

Найменування Кількість, 
шт. 

Ціна без 
ПДВ, грн. 

Сума без 
ПДВ, грн. 

ПДВ, 
грн. 

Сума з 
ПДВ, грн. 

Обслуговування 
комп’ютерної 
техніки 

1 600 600 120 720 

Разом 600 120 720 
 

Необхідно відобразити: 
2.1. Надання послуг підприємством за допомогою документа 

«Реалізація товарів і послуг». 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Сформуйте договір між підприємством «ТОВ «Команда» та 

фірмою «Планер». 
Для цього відкрийте довідник «Контрагенти» (команда «Продаж -

 Контрагенти»), в довіднику відкрийте групу «Покупці», а в ній 
контрагента «Планер». У вікні контрагента перейдіть на закладку  
«Рахунки й договори». 

Створіть новий договір шляхом копіювання основного договору 
контрагента, виконавши команду «Дії - Скопіювати» панелі інструментів 
табличної частини договорів, після чого у вікні нового договору (рис. 5.1) 
змініть найменування та встановіть номер і дату договору. 

Збережіть внесені зміни. 
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Рис. 5.1. Вікно «Договір контрагента» 

 
1.2. Створіть рахунок-фактуру підприємства «ТОВ «Команда». 
Для цього відкрийте журнал «Рахунок на оплату покупцеві» 

(команда меню «Продаж») та у вікні журналу  за допомогою команди 
«Дії - Додати» введіть документ «Рахунок на оплату покупцеві». 

Для заповнення закладки «Товари» табличної частини документа 
натисніть кнопку «Підбір» панелі інструментів табличної частини 
документа, після чого у вікні підбору номенклатури (див. рис. 3.2) 
встановіть реквізити «Кількість» та «Ціна», відкрийте групу «Товари» 
довідника «Номенклатура» та виберіть з неї необхідні елементи з 
введенням їхньої кількості та ціни. 

Збережіть документ (рис. 5.2) та ознайомтесь з його друкованою 
формую, натиснувши кнопку «Рахунок на оплату». Даний документ не 
формує проводки. 
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Рис. 5.2. Вікно документа «Рахунок на оплату покупцеві» 

 
1.3. Відобразіть попередню оплату фірми «Планер» за допомогою 

документа «Платіжне доручення вхідне». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Рахунок на оплату 

покупцеві» від 16.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Платіжне доручення вхідне».  

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок платника», «Стаття 
руху грошових коштів» та встановіть реквізит «Оплачено». Проведіть 
документ. 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 5.3 та рис. 5.4. 
1.4. Створіть документ «Податкова накладна» для реєстрації 

податкової накладної підприємства «ТОВ «Команда». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Платіжне 

доручення вхідне» від 17.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Податкова накладна».  

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Податкова накладна». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 5.5 та рис. 5.6. 
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Рис. 5.3. Вікно документа «Платіжне доручення вхідне» 

 

 
Рис. 5.4. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» 
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Рис. 5.5. Вікно документа «Податкова накладна» 

 

 
Рис. 5.6. Вікно проводок документа «Податкова накладна» 

 
1.5. Створіть документ видаткової накладної для реєстрації 

відвантаження товарів зі складу підприємства. 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Рахунок на оплату 

покупцеві» від 16.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Реалізація товарів і послуг».  

У вікні документа введіть необхідну інформацію на закладках 
«Додатково» і «Друк». Проведіть документ та ознайомтесь з його 
друкованою формою, натиснувши кнопку «Видаткова накладна». 
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Вікно документа та його проводок наведено на рис. 5.7 та рис. 5.8. 
 

 
Рис. 5.7. Вікно документа «Реалізація товарів і послуг» 

 

 
Рис. 5.8. Вікно проводок документа «Реалізація товарів і послуг» 
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1.6. Створіть накладну на повернення товару покупцем «Планер». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Реалізація товарів 

і послуг» від 18.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Повернення товарів від покупця». 

У вікні документа на закладці «Товари» видаліть зайвий рядок та 
відредагуйте значення реквізиту «Кількість» номенклатури «Принтер», 
використовуючи кнопки «Вилучити поточний» та «Змінити поточний 
елемент» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Повернення від покупця». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 5.9 та рис. 5.10. 
1.7. Відобразіть повернення коштів фірмі «Планер». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Повернення 

товарів від покупця» від 19.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На 
підставі - Платіжне доручення вихідне».  

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок одержувача», 
«Стаття руху грошових коштів» та встановіть реквізит «Оплачено». 
Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Платіжне доручення». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 5.11 та рис. 5.12. 
 

 
Рис. 5.9. Вікно документа «Повернення товарів від покупця» 
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Рис. 5.10. Вікно проводок документа «Повернення товарів від покупця» 

 

 
Рис. 5.11. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» 
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Рис. 5.12. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» 

 
1.8. Створіть додаток № 2 до податкової накладної в зв’язку з 

поверненням товару покупцем. 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Повернення 

товарів від покупця» від 19.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На 
підставі - Додаток 2 до податкової накладної».  

У вікні документа в реквізиті «Податкова накладна» виберіть 
податкову накладну від 17.10.12 р., в реквізиті «Документ розрахунків» 
виберіть платіжне доручення вихідне від 19.1012 р. та на закладці 
«Додатково» в реквізиті «Дата оплати» введіть значення «19.10.2012». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Додаток 2 до податкової накладної». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 5.13 та рис. 5.14. 
2. Відобразіть надання послуг підприємством «ТОВ «Команда» 

фірмі «Дельта». 
2.1. Введіть в групу «Послуги» довідника «Номенклатура» (команда 

«Підприємство - Товари - Номенклатура») відомості про послугу, 
наведену в табл. 5.2. 

При введенні інформації про послугу на закладці «Основні» 
встановіть реквізити «Послуга» та «Вимірюється в сумовому виразі», в 
реквізиті «Номенклатурні групи» виберіть значення «Послуги», в 
реквізиті  «Текст для друку в ПН» введіть значення «Послуга», а на 
закладці «Рахунки» перевірте, що реквізит «Рахунок обліку» має значення 
«84» та реквізит «Схема реалізації» має значення «Послуги». 
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Рис. 5.13. Вікно документа «Додаток 2 до податкової накладної» 

 

 
Рис. 5.14. Вікно проводок документа «Додаток 2 до податкової 

накладної» 
 

2.2. Створіть документ «Реалізація товарів і послуг». 
Для цього відкрийте журнал «Реалізація товарів і послуг» (команда 

меню «Продаж») та у вікні журналу  за допомогою команди «Дії -
 Додати» введіть документ «Реалізація товарів і послуг» з видом операції 
«Продаж, комісія». 

У вікні документа після заповнення заголовної частини документа 
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перейдіть на закладку «Послуги» та заповніть табличну частину 
документа, натиснувши кнопку «Додати» панелі інструментів табличної 
частини. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видаткова накладна». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 5.15 та рис. 5.16. 
 

 
Рис. 5.15. Вікно документа «Реалізація товарів і послуг» 

 

 
Рис. 5.16. Вікно проводок документа «Реалізація товарів і послуг» 
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3. Перевірте взаєморозрахунки з покупцями за період з 30.09.12 по 
22.10.12 р. 

Для цього відкрийте журнал «Акти звірки взаєморозрахунків» 
(команда меню «Продаж») та створіть два документи «Акт звірки 
взаєморозрахунків» для покупців «Планер» і «Дельта» за допомогою 
команд «Дії - Додати». 

У вікні документів спочатку заповніть реквізити заголовної частини 
документів, а потім табличних частин документів на закладках «За даними 
організації» та «За даними контрагента» за допомогою команд кнопок 
«Заповнити» панелей інструментів табличних частин документів. При 
необхідності реквізити табличних частин документів можна 
відредагувати. 

Проведіть документи та ознайомтесь з їхніми друкованими 
формами, натиснувши кнопку «Акт звіряння». Переконайтесь, що 
заборгованість у підприємства «ТОВ «Команда» за визначений період 
відсутня. 

4. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи «Журнал операцій» повинен містити 

документи, наведені на рис. 5.17, а звіт «Оборотно-сальдова відомість» 
повинен мати вигляд, наведений на рис. 5.18. 

 

 
Рис. 5.17. Вікно журналу «Журнал операцій» 
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Рис. 5.18. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 

 
5. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
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5.3. Питання для самоконтролю 

1. Яка послідовність документів використовується для 
відображення реалізації запасів (послуг) та розрахунків покупця за них? 

2. Яка послідовність документів використовується для 
відображення повернення запасів від покупця та розрахунків з покупцем 
за них? 

3. Які відомості заповнюються на закладках документа «Рахунок 
на оплату покупцеві»? 

4. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Реалізація товарів і послуг»? 

5. Які відомості заповнюються на закладках документа «Реалізація 
товарів і послуг»? 

6. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Податкова накладна»? 

7. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Податкова накладна»? 

8. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Повернення товарів від покупця»? 

9. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Повернення товарів від покупця»? 

10. Які види операцій можна відобразити за допомогою документа 
«Додаток 2 до податкової накладної»? 

11. Які проводки формуються документом «Платіжне доручення 
вхідне» при отриманні передоплати? 

12. Які проводки формуються документом «Податкова накладна» 
при отриманні передоплати? 

13. Які проводки формуються документом «Реалізація товарів і 
послуг» при відвантаженні запасів по передоплаті? 

14. Які проводки формуються документом «Повернення товарів від 
покупця» без передоплати за них? 

15. Які проводки формуються документом «Додаток 2 до 
податкової накладної» при розрахунках за повернуті ним запаси? 

16. Які проводки формуються документом «Реалізація товарів і 
послуг» при наданні послуг по передоплаті? 
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Тема 6. Облік операцій з необоротними активами та 
МШП 

6.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з довідниками конфігурації 

«Основні засоби» та «Об’єкти будівництва».  
2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення операцій з необоротними активами: «Введення в 
експлуатацію ОЗ», «Модернізація та ремонт ОЗ», «Передача ОЗ», 
«Списання ОЗ». 

3. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 
відображення операцій з МШП: «Передача малоцінних активів в 
експлуатацію», «Списання малоцінних активів з експлуатації». 

6.2. Практична робота 
«Облік операцій з необоротними активами та МШП» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій з 
необоротними активами та МШП в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. 22.10.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» був введений в 

експлуатацію та закріплений за працівником «Зотов Ю.П.» прилад 
«Мультиметр», інформація про який наведена в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 
Інформація про прилад «Мультиметр» 

Первісна 
вартість, 

грн. 

Рахунки 
обліку 

та 
зносу 

Вид затрат 
Метод 

розрахунку 
зносу 

Лікві-
даційна 

вартість, 
грн. 

Термін 
викорис-
тання, 

міс 

Група 
подат-
кового 
обліку 

1500 
106 

 
131 

Прямі 
виробничі 
витрати: 

амортизація 
виробничого 
встаткування 

Прямолінійне 
списання 0 50 6 
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23.10.12 р. силами підрядної організації «Ремонтник» було виконано 

роботи з модернізації приладу «Мультиметр», вартість яких склала 60 грн. 
(разом з ПДВ), та ремонтні роботи приладу «Осцилограф» на суму 120 
грн. (разом з ПДВ), підтвердженням чого є акт виконаних робіт № 2 
підрядної організації. 

24.10.12 р. для оплати виконаних робіт підприємство «ТОВ 
«Команда» виписало платіжне доручення № 3 на оплату, факт здійснення 
якої був підтверджений банківською випискою та податковою накладною 
№ 4 підрядної організації. 

31.10.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» була нарахована 
амортизація основних засобів за жовтень 2012 року. 

02.11.12 р. підприємство ТОВ «Команда» відвантажило фірмі 
«Дельта» прилад «Осцилограф» по ціні 2900 грн. (без ПДВ) за видатковою 
накладною № 1, за що 03.11.12 р. отримало кошти в сумі 3480 грн. (разом 
з ПДВ) на свій банківський рахунок, на підставі чого було виписано 
податкову накладну № 3.  

30.11.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» була нарахована 
амортизація основних засобів за листопад 2012 року. 

03.12.12 р. в зв’язку неполадками в мережі електроживлення вийшов 
з ладу прилад «Мультиметр», внаслідок чого він був списаний. 

31.12.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» була нарахована 
амортизація основних засобів за грудень 2012 року. 

Необхідно відобразити: 
1.1. Введення в експлуатацію необоротного активу (приладу 

«Мультиметр») за допомогою документа «Введення в експлуатацію ОЗ». 
1.2. Отримані послуги щодо модернізації та ремонту за допомогою 

документа «Надходження товарів і послуг». 
1.3. Модернізацію необоротного активу (приладу «Мультиметр») та 

ремонт необоротного активу («Приміщення фірми») за допомогою 
документів «Модернізація та ремонт ОЗ». 

1.4. Розрахунок за виконані роботи та реєстрацію податкової 
накладної підрядника за допомогою документів «Платіжне доручення 
вихідне» та «Реєстрація вхідного податкового документа». 
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1.5. Реалізацію необоротного активу (приладу «Осцилограф») за 
допомогою документа «Передача ОЗ», надходження коштів за допомогою 
документа «Платіжне доручення вхідне» та реєстрацію податкової 
накладної за допомогою документа «Податкова накладна». 

1.6. Списання необоротного активу (приладу «Мультиметр») за 
допомогою документа «Списання ОЗ». 

1.7. Нарахування основних засобів за допомогою документа 
«Закриття місяця» в режимі нарахування амортизації. 

2. 25.10.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» було передано в 
користування (введено в експлуатацію) працівнику «Осипова Т.М.» по 
одній одиниці МШП «Папір офісний» та «Набір канцелярський». 

26.10.12 р. з працівника «Осипова Т.М.» було списано МШП «Папір 
офісний». 

Необхідно відобразити: 
2.1. Введення в експлуатацію МШП за допомогою документа 

«Передача малоцінних активів в експлуатацію». 
2.2. Списання МШП за допомогою документа «Списання 

малоцінних активів з експлуатації». 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Відобразіть введення в експлуатацію приладу «Мультиметр». 
1.1.1. Введіть інформацію про прилад «Мультиметр» в довідник 

«Основні засоби». 
Для цього виконайте команду «ОЗ - Основні засоби» та у вікні 

довідника «Основні засоби» за допомогою команди «Дії - Додати» 
створіть елемент довідника. 

1.1.2. Створіть документ «Введення в експлуатацію ОЗ». 
Для цього відкрийте журнал «Введення в експлуатацію ОЗ» 

(команда меню «ОЗ») та у вікні журналу  за допомогою команди «Дії -
 Додати» введіть документ «Введення в експлуатацію ОЗ» з видом 
операції «Устаткування». 
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Заповніть реквізити документа (рис. 6.1). Для заповнення табличної 
частини документа на закладці «Основні засоби» натисніть кнопку 
«Додати» панелі інструментів табличної частини. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Форма ОЗ-1». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.1 та рис. 6.2. 
 

а) 
 

б) 
 

 
в) 
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г)  

Рис. 6.1.Закладки вікна документа «Введення в експлуатацію ОЗ» 
  

 
Рис. 6.2. Вікно проводок документа «Введення в експлуатацію ОЗ» 

 
1.2. Відобразіть отримані послуги щодо модернізації та ремонту, 

виконані підрядною організацією «Ремонтник». 
Для цього виконайте таку послідовність дій. 
1.2.1. Введіть інформацію про контрагента-підрядника.  
В довіднику «Контрагенти» (команда меню «Покупка») за 

допомогою команди «Дії - Нова група» створіть групу «Підрядники», а в 
ній за допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий елемент: 
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організацію «Ремонтник». 
При введенні інформації про контрагента дотримуйтесь правил 

пункту 6.3.1 практичної роботи теми 1, при цьому в реквізиті «Вид 
договору» встановіть значення «З постачальником», а в реквізиті «Вид 
договору за ЦК» – «Договір про виконання роботи». 

 В результаті довідник «Контрагенти» повинен мати вигляд, 
наведений на рис. 6.3. 

 

 
Рис. 6.3. Вікно довідника «Контрагенти» 

 
1.2.2. Введіть інформацію про отримані послуги.  
Введіть в групу «Послуги» довідника «Номенклатура» (команда 

«Підприємство - Товари - Номенклатура») за допомогою команд «Дії -
 Додати» два елементи – послуги «Модернізація ОЗ» та «Ремонтні роботи 
з ОЗ». 

При введенні інформації про послуги на закладці «Основні» 
встановіть реквізити «Послуга» та «Вимірюється в сумовому виразі», в 
реквізиті «Номенклатурні групи» виберіть значення «Послуги», в 
реквізиті  «Текст для друку в ПН» введіть значення «Послуга», а на 
закладці «Рахунки» перевірте, що реквізит «Рахунок обліку» порожній та 
реквізит «Схема реалізації» має значення «Послуги». 

1.2.3. Введіть інформацію про об’єкт будівництва, на якому 
накопичуються витрати з модернізації та ремонту основних засобів. 

Для цього виконайте команду «ОЗ - Об’єкти будівництва» та у вікні 
довідника «Об’єкти будівництва» (рис. 6.4) за допомогою команди «Дії -
 Додати» створіть елемент довідника – «Модернізація ОЗ». 
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Рис.6.4. Вікно довідника «Об’єкти будівництва»  

  
1.2.4. Відобразіть отримання послуг від підрядника «Ремонтник».  
Для цього відкрийте журнал «Надходження товарів і послуг» 

(команда меню «Покупка») та у вікні журналу  за допомогою команди 
«Дії - Додати» введіть документ «Надходження товарів і послуг» з видом 
операції «Покупка, комісія». 

У вікні документа (рис. 6.5) після заповнення заголовної частини 
документа перейдіть на закладку «Послуги» та заповніть її табличну 
частину, натиснувши кнопку «Додати» панелі інструментів табличної 
частини документа. При заповненні реквізитів «Субконто2» введіть 
значення «Прямі виробничі витрати: поліпшення й ремонт ОЗ 
виробничого устаткування» та «Поліпшення й ремонт ОЗ 
загальновиробничого призначення» довідника «Статті витрат». 
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Рис. 6.5. Вікно документа «Надходження товарів і послуг» 

 
Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 

натиснувши кнопку «Прибуткова накладна». 
Вікно проводок документа наведено на рис. 6.6. 

 

 
Рис. 6.6. Вікно проводок документа «Надходження товарів і послуг» 

 
1.3. Відобразіть модернізацію та ремонт приладів. 
1.3.1. Відобразіть модернізацію приладу «Мультиметр» 
У журналі «Модернізація та ремонт ОЗ» (команда меню «ОЗ») за 

допомогою команди «Дії - Додати» введіть документ «Модернізація та 
ремонт ОЗ».  

Після заповнення заголовної частини документа перейдіть на 
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закладку «Бухгалтерський на податковий облік», переконайтесь, що 
реквізит «Рахунок» має значення «1522», та натисніть кнопку 
«Розрахувати суми» для визначення суми витрат на модернізацію. 
Поверніться на закладку «Основні засоби», виберіть основний засіб з 
довідника через кнопку «Підбір» та заповніть інші реквізити табличної 
частини, виконавши команду «Заповнити - Для списку ОЗ». Оскільки в 
попередньому році облік в програмі не вівся, то значення реквізиту «Сума 
поліпшення в межах норм ПО» необхідно заповнити вручну. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Форма ОЗ-2». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.7 та рис. 6.8. 
 

 
 

 
Рис. 6.7. Вікно документа «Модернізація та ремонт ОЗ» 

для модернізації основного засобу 
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Рис. 6.8. Вікно проводок документа «Модернізація та ремонт ОЗ» 

для модернізації основного засобу 
 

1.3.2. Відобразіть ремонт приладу «Осцилограф». 
У журналі «Модернізація та ремонт ОЗ» (команда меню «ОЗ») за 

допомогою команди «Дії - Додати» введіть документ «Модернізація та 
ремонт ОЗ». 

Після заповнення заголовної частини документа перейдіть на 
закладку «Бухгалтерський на податковий облік», введіть в реквізиті 
«Рахунок» значення «235» та натисніть кнопку «Розрахувати суми» для 
визначення суми витрат на ремонт. Поверніться на закладку «Основні 
засоби», виберіть основний засіб з довідника через кнопку «Підбір» та 
заповніть інші реквізити табличної частини, виконавши команду 
«Заповнити - Для списку ОЗ». Оскільки в попередньому році облік в 
програмі не вівся, то значення реквізиту «Сума поліпшення в межах норм 
ПО» необхідно заповнити вручну. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Форма ОЗ-2». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.9 та рис. 6.10. 
 



 

138 

 

 
 

 
Рис. 6.9. Вікно документа «Модернізація та ремонт ОЗ» 

для ремонту основного засобу 
 

 
Рис. 6.10. Вікно проводок документа «Модернізація та ремонт ОЗ» 

для ремонту основного засобу 
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1.4. Відобразіть розрахунок за виконані роботи та реєстрацію 
податкової накладної підрядника 

1.4.1. Введіть документ «Платіжне доручення вихідне». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 

товарів і послуг» від 23.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Платіжне доручення вихідне».  

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок одержувача», 
«Стаття руху грошових коштів» та встановіть реквізит «Оплачено». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Платіжне доручення». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.11 та рис. 6.12. 
 

 
Рис. 6.11. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» 
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Рис. 6.12. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» 

 
1.4.2. Введіть документ «Реєстрація вхідного податкового 

документа» 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Надходження 

товарів і послуг» від 23.10.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Реєстрація вхідного податкового документа».  

У вікні документа відредагуйте дати документа та введіть номер в 
групі реквізитів «Вхідний податковий документ». Проведіть документ. 

Вікна документа та його проводки наведено на рис. 6.13 та рис. 6.14. 
1.5. Відобразіть нарахування зносу основних засобів в 

бухгалтерському та податковому обліку за жовтень 2012 року. 
Для цього відкрийте журнал «Закриття місяця» (команда 

«Операції - Регламентні операції - Закриття місяця») та за допомогою 
команди «Дії - Додати» введіть документ «Закриття місяця» в режимі 
«Нарахування амортизації». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.15 та рис. 6.17. 
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Рис. 6.13. Вікно документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа»  
 

 
Рис. 6.14. Вікно проводок документа «Реєстрація вхідного податкового 

документа»  
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Рис. 6.15. Вікно документа «Закриття місяця» за жовтень 2012 р. 

 

 
Рис. 6.16. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за жовтень 

2012 р. 
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1.6. Відобразіть реалізацію основного засобу. 
1.6.1. Відобразіть відвантаження основного засобу фірмі «Дельта». 
У журналі «Передача ОЗ» (команда меню «ОЗ») за допомогою 

команди «Дії - Додати» введіть документ «Передача ОЗ».  
Після заповнення заголовної частини документа виберіть основний 

засіб з довідника через кнопку «Підбір» та заповніть більшість реквізитів 
табличної частини, виконавши команду «Заповнити - Для списку ОЗ». 
Значення реквізитів «Сума», «Схема реалізації» та «Податкове 
призначення» необхідно заповнити вручну. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Форма ОЗ-1». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.17 та рис. 6.18. 
 

 
 

 
Рис. 6.17. Вікно документа «Передача ОЗ» 
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Рис. 6.18. Вікно проводок документа «Передача ОЗ» 

 
1.6.2. Відобразіть отримання коштів від фірми «Дельта». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Передача ОЗ» від 

02.11.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі - Платіжне доручення 
вхідне».  

У вікні документа заповніть реквізити «Рахунок платника», «Стаття 
руху грошових коштів» та встановіть реквізит «Оплачено». Проведіть 
документ. 

Вікно документа та його проводки наведено на рис. 6.19 та рис. 6.20. 
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Рис. 6.19. Вікно документа «Платіжне доручення вхідне» 

 

 Рис. 6.20. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вхідне» 
 
 

 
 



 

146 

 

1.6.3. Відобразіть виписку податкової накладної фірмі «Дельта». 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Передача ОЗ» від 

02.11.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі - Податкова 
накладна».  

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Податкова накладна». 

Вікно документа та його проводки наведено на рис. 6.21 та рис. 6.22. 
 

 
Рис. 6.21. Вікно документа «Податкова накладна» 

 

 
Рис. 6.22. Вікно проводок документа «Податкова накладна» 
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1.7. Відобразіть нарахування зносу основних засобів в 
бухгалтерському та податковому обліку за листопад 2012 року. 

Для цього виконайте ті ж дії, що й пункті 1.5.  
Вікно проводок документа «Закриття місяця» за 30.11.2012 р. 

наведено на рис. 6.23. 
 

 
Рис. 6.23. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за листопад 

2012 р. 
 

1.8. Відобразіть списання необоротного активу. 
У журналі «Списання ОЗ» (команда меню «ОЗ») за допомогою 

команди «Дії - Додати» введіть документ «Списання ОЗ».  
Після заповнення заголовної частини документа виберіть основний 

засіб з довідника через кнопку «Підбір» та заповніть інші реквізити 
табличної частини, виконавши команду «Заповнити - Для списку ОЗ». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Форма ОЗ-3». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.24 та рис. 6.25. 
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Рис. 6.24. Закладки вікна документа «Списання ОЗ» 

 

 
Рис. 6.25. Вікно проводок документа «Списання ОЗ» 
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1.9. Відобразіть нарахування зносу основних засобів в 
бухгалтерському та податковому обліку за грудень 2012 року. 

Для цього виконайте ті ж дії, що й пункті 1.5.  
Вікно проводок документа «Закриття місяця» за 31.12.2012 р. 

наведено на рис. 6.26. 
 

 
Рис. 6.26. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за грудень 

2012 р. 
 

2. Відобразіть введення в експлуатацію та списання МШП. 
2.1. Створіть документ «Передача малоцінних активів в 

експлуатацію». 
Для цього відкрийте журнал «Передача малоцінних активів в 

експлуатацію» (команда «ОЗ - Малоцінні активи - Передача малоцінних 
активів в експлуатацію») та за допомогою команди «Дії - Додати» 
введіть новий документ. 

Для заповнення табличної частини документа після заповнення 
шапки документа використовуйте кнопку «Додати» або «Підбір» панелі 
інструментів табличної частини. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Відомість МШ-2». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 6.27 та рис. 6.28. 
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Рис. 6.27. Вікно документа «Передача малоцінних активів в 

експлуатацію» 
 

 
Рис. 6.28. Вікно проводок документа «Передача малоцінних активів в 

експлуатацію» 
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2.2. Створіть документ «Списання малоцінних активів з 
експлуатації». 

Для цього в журналі операцій виділіть документ «Передача 
малоцінних активів в експлуатацію» від 25.10.12 р. та виконайте команду 
«Дії - На підставі - Списання малоцінних активів з експлуатації». 

У вікні документа видаліть зайвий рядок за допомогою кнопки 
«Видалити поточний» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Відомість МШ-8». 

Вікно документа та його проводки наведено на рис. 6.29 та рис. 6.30. 
 

 
Рис. 6.29. Вікно документа «Списання малоцінних активів з експлуатації» 

 

 
Рис. 6.30. Вікно проводок документа «Списання малоцінних активів з 

експлуатації» 
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3. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи «Журнал операцій» повинен містити 

документи, наведені на рис. 6.31, звіт «Оборотно-сальдова відомість» 
повинен мати вигляд, наведений на рис. 6.32. 

 

 
Рис. 6.31. Склад документів журналу «Журнал операцій» 

 

 
Рис. 6.32. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість»  
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 Рис. 6.32. (продовження)  
 
4. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 

 
6.3. Питання для самоконтролю 

1. Які відомості заповнюються на закладках документа «Введення в 
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експлуатацію ОЗ»? 
2. Які проводки формуються документом «Введення в 

експлуатацію ОЗ»? 
3. Які документи використовуються для обліку витрат на 

модернізацію та ремонт основних засобів та на яких рахунках 
накопичуються витрати на модернізацію та ремонт?  

4. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Модернізація та ремонт ОЗ»? 

5. Який порядок заповнення реквізитів документа «Модернізація 
та ремонт ОЗ»? 

6. Які проводки формуються документом «Модернізація та 
ремонт ОЗ» при модернізації основних засобів? 

7. Які проводки формуються документом «Модернізація та 
ремонт ОЗ» при ремонті основних засобів? 

8. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» в 
режимі нарахування амортизації основних засобів? 

9. Які відомості заповнюються на закладках документа «Передача 
ОЗ»? 

10. Який порядок заповнення реквізитів документа «Передача ОЗ»? 
11. Які проводки формуються документом «Передача ОЗ»? 
12. Які відомості заповнюються на закладках документа «Списання 

ОЗ»? 
13. Які порядок заповнення реквізитів документа «Списання ОЗ»? 
14. Які проводки формуються документом «Списання ОЗ»? 
15. Які відомості заповнюються на закладках документа «Передача 

малоцінних активів в експлуатацію» при введенні в експлуатацію МШП? 
16. Які проводки формуються документом «Передача малоцінних 

активів в експлуатацію» при введенні в експлуатацію МШП? 
17. Які відомості заповнюються на закладках документа «Списання 

малоцінних активів з експлуатації»? 
18. Які проводки формуються документом «Списання малоцінних 

активів з експлуатації» при списанні МШП? 
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Тема 7. Облік операцій нарахування та виплати заробітної 
плати 

7.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з засобами конфігурації щодо 

настроювань ділянки обліку заробітної плати: «Регламентований 
виробничий календар»; «Нарахування організації», «Способи 
відображення зарплати в обліку», «Список відображення внесків на ФОП 
в регл. обліку». 

2. Призначення довідників конфігурації: «Податки», «Види доходів 
ПДФО» та довідники, що визначають нормативні параметри. 

2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 
обліку заробітної плати: «Нарахування зарплати працівникам 
організацій», «Зарплати до виплати організацій», «Прийом на роботу в 
організацію», «Звільнення з організації». 

7.2. Практична робота 
«Облік операцій нарахування та виплати заробітної плати» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій нарахування 
та виплати заробітної плати в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. 09.10.12 р. на підприємстві «ТОВ «Команда» була виплачена 

заборгованість із заробітної плати за вересень 2012 р. працівникам «Зотов 
Ю.П.» та «Соцький О.С.» (див. табл. 1.4 практичної роботи теми 1). 

14.10.12 р., 14.11.12 р. та 13.12.12 р. з банківського рахунку у касу 
підприємства надійшли кошти сумами по 10000 грн. для забезпечення 
виплат заробітної плати. 

15.10.12 р., 15.12.12 р. та 14.12.12 р. на підприємстві «ТОВ 
«Команда» були нараховані та виплачені аванси заробітної плати 
працівникам підприємства за жовтень, листопад та грудень 2012 р. 

31.10.12 р., 30.12.12 р. та 31.12.12 р. на підприємстві «ТОВ 
«Команда» була нарахована та виплачена основна заробітна плата всім 
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працівникам підприємства за жовтень, листопад та грудень 2012 р.  
При нарахуванні основної зарплати в грудні 2012 р. було враховано, 

що працівник «Зотов Ю.П.» відпрацював 15 робочих днів (звільнився 
21.12.12 р.), а працівнику «Соцький О.С.» була нарахована благодійна 
допомога на медичне обслуговування у розмірі 200 грн. 

Необхідно відобразити: 
1.1. Настроювання програми для обліку заробітної плати. 
1.2. Виплату заборгованості зарплати за допомогою документів 

«Зарплати до виплати організацій» з видом виплати «Чергова виплата» та 
«Видатковий касовий ордер». 

1.3. Надходження коштів з банківського рахунку в касу 
підприємства за допомогою документів «Прибутковий касовий ордер». 

1.4. Нарахування та виплату авансів за допомогою документів 
«Нарахування зарплати працівникам організацій» в режимі «Попередній 
розрахунок», «Зарплати до виплати організацій» з видом виплати «Аванс 
(за попереднім розрахунком)» та «Видатковий касовий ордер». 

1.5. Нарахування та виплату основної зарплати за допомогою 
документів «Нарахування зарплати працівникам організацій» без режиму 
«Попередній розрахунок», «Зарплати до виплати організацій» з видом 
виплати «Чергова виплата» та «Видатковий касовий ордер». 

1.6. Звільнення співробітника за допомогою документа «Звільнення з 
організації». 

Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Здійсніть настроювання програми для обліку заробітної плати. 
1.1.1. Настройте виробничий календар. 
Для цього виконайте команду «Зарплата - Регламентований 

виробничий календар». У вікні календаря (рис. 7.1) виконайте його 
початкове заповнення за 2012 рік, натиснувши кнопку «Початкове 
заповнення». Встановіть додаткові  вихідні дні після свят, які припадають 
на вихідні дні, двічі клацнувши в календарі по них мишкою та вибравши 
значення «Неділя». Збережіть зроблені зміни, натиснувши кнопку 
«Записати». 
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Рис. 7.1. Вікно «Регламентований виробничий календар» 

 
1.1.2. Створіть нарахування організації «Благодійна допомога». 
Для цього виконайте команду «Зарплата - Нарахування організацій» 

та у вікні «Нарахування організації» створіть нарахування (рис. 7.2) за 
допомогою команди «Дії - Додати». 

 

 
Рис. 7.2. Вікно нарахування організації «Благодійна допомога» 
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1.1.3. Задайте способи відображення зарплати в обліку. 
Для цього виконайте команду «Зарплата - Способи відображення в 

обліку» та за допомогою команди «Дії - Змінити» відредагуйте спосіб 
«Відображення нарахувань за замовчуванням» на «Відображення 
нарахувань АУП», а за допомогою команд «Дії - Додати» введіть способи 
«Відображення нарахувань ВП» та «Відображення нарахувань ЗВП». 

Вікно «Способи відображення зарплати в регламентованому 
обліку» повинно містити інформацію, наведену на рис. 7.3. 

 

 
Рис. 7.3. Вікно «Способи відображення зарплати 

в регламентованому обліку» 
 

1.1.4. Задайте способи відображення внесків на ФОП в обліку. 
Для цього виконайте команду «Зарплата - Способи відображення 

внесків на ФОП в регл. обліку» та за допомогою команд «Дії - Додати» 
введіть способи відображення внесків на ФОП в обліку, які відповідають 
даним нашого прикладу. 

Вікно «Список відображення внесків на ФОП в регл. обліку» 
наведено на рис. 7.4. 

 

 
Рис. 7.4. Вікно «Способи відображення внесків на ФОП 

в регл. обліку» 
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1.1.5. Назначте для співробітників підприємства способи 
відображення зарплати в обліку. 

Для цього у журналі «Прийоми на роботу в організацію» (команда 
меню «Кадри») відкрийте документ «Прийом на роботу в організацію» від 
30.09.12 р. та в верхній табличній частині документа (див. рис. 1.23 
практичної роботи 1) в графі «Спосіб відбиття в бух обліку» введіть 
способи відображення зарплати в обліку для співробітників підприємства: 
для директора, гол. бухгалтера та менеджера – «Відображення нарахувань 
АУП», для зав. лабораторії – «Відображення нарахувань ЗВП», для 
техніка – «Відображення нарахувань ВП», після чого збережіть документ. 

1.1.6. Відредагуйте ставку внеску «ЄСВ ФОП (працівники)». 
Для цього відкрийте список «Шкала ставок податків» (команда 

меню «Зарплата - Нормативні параметри») та замініть значення ставки 
«0,3676» на «0,376» (30-й клас професійного ризику в нашому прикладі). 

1.2. Відобразіть виплату заборгованості із заробітної плати 
працівникам «Зотов Ю.П.» та «Соцький О.С.» за вересень 2012 р. 

1.2.1. Сформуйте платіжну відомість.  
Для цього відкрийте журнал «Зарплати до виплати організацій» 

(команда «Зарплата - Зарплата до виплати») та у вікні журналу  за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть документ «Зарплати до 
виплати організацій». 

У вікні документа після заповнення заголовної частини для 
заповнення табличної частини виконайте команду «Заповнити - За 
характером виплати» панелі інструментів заголовної частини документа. 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Відомість». 

Вікно документа наведено на рис. 7.5. 
1.2.2. Сформуйте видатковий касовий ордер.  
Для цього у журналі «Зарплати до виплати організацій» за 

допомогою команди «Дії - На підставі - Видатковий касовий ордер» 
введіть документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Виплата 
заробітної плати по відомості». 

У вікні документа заповніть реквізити «Стаття РГК» та 
«Призначення ГК». 
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Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видатковий касовий ордер». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 7.6 та рис. 7.7. 
 

 
Рис. 7.5. Вікно документа «Зарплати до виплати організацій» 

 

 
Рис. 7.6. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 
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Рис. 7.7. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 

 
1.3. Відобразіть надходження коштів з банківського рахунку в касу. 
Для цього в журналі «Прибуткові касові ордери» (пункт меню 

«Каса») за допомогою команд «Дії - Додати» створіть три документи 
«Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Одержання готівкових 
коштів у банку» за 14.10.12 р., 14.11.12 р. та 13.12.12 р. 

Проведіть документи та ознайомтесь з їх друкованими формами, 
натиснувши кнопку «Прибутковий касовий ордер». 

Приклади вікон документа та його проводок наведено на рис. 7.8 та 
рис. 7.9. 

 

 
Рис. 7.8. Вікно документа «Прибутковий касовий ордер» 
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Рис. 7.9. Вікно проводок документа «Прибутковий касовий ордер» 

 

1.4. Відобразіть нарахування та виплату авансу заробітної плати 
працівникам підприємства за жовтень 2012 р. 

1.4.1. Створіть документ «Нарахування зарплати працівникам 
організацій» в режимі «Попередній розрахунок». 

Для цього у вікні журналу «Нарахування зарплати працівникам 
організацій» (команда «Зарплата - Нарахування зарплати») за допомогою 
команди «Дії- Додати» введіть новий документ. 

У вікні документа (рис. 7.10) заповніть реквізит «Місяць 
нарахування», встановіть в панелі інструментів табличної частини 
реквізит «Попередній розрахунок» та натисніть кнопку «Заповнити та 
розрахувати все» панелі інструментів заголовної частини документа. 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Табель П-5 (бланк)». 

1.4.2. Створіть документ «Зарплата до виплати організацій» з видом 
виплати «Аванс (за попереднім розрахунком)». 

Для цього відкрийте журнал «Зарплати до виплати організацій» 
(команда «Зарплата - Зарплата до виплати») та у вікні журналу  за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий документ. 

У вікні документа (рис. 7.11) після заповнення заголовної частини 
виконайте команду «Заповнити - За характером виплати», а потім – 
«Розрахувати податки - По всіх працівниках» панелі інструментів 
заголовної частини документа. 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Відомість». 

 



 

163 

 

 
Рис. 7.10. Вікно документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для авансової зарплати за жовтень 2012 року 
 

 
а) 
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б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 7.11. Закладки вікна документа «Зарплата до виплати організацій» 
для авансової зарплати за жовтень 2012 року 

 
1.4.3. Створіть документ «Видатковий касовий ордер». 
Для цього у журналі «Зарплати до виплати організацій» за 

допомогою команди «Дії - На підставі - Видатковий касовий ордер» 
введіть документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Виплата 
заробітної плати по відомості». 

У вікні документа заповніть реквізити «Стаття РГК» та 
«Призначення ГК». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видатковий касовий ордер». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 7.12 та рис. 7.13 
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Рис. 7.12. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 7.13. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 
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1.5. Відобразіть нарахування та виплату основної заробітної плати 
працівникам підприємства за жовтень 2012 р. 

1.5.1. Створіть документ «Нарахування зарплати працівникам 
організацій». 

Для цього у вікні журналу «Нарахування зарплати працівникам 
організацій» (команда «Зарплата - Нарахування зарплати») за допомогою 
команди «Дії- Додати» введіть новий документ. 

У вікні документа після визначення значення реквізиту «Місяць 
нарахування» натисніть кнопку «Заповнити та розрахувати все» панелі 
інструментів заголовної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Табель П-5 (бланк)». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 7.14 та рис. 7.15. 
1.5.2. Створіть документ «Зарплата до виплати організацій» з видом 

виплати «Чергова виплата». 
Для цього відкрийте журнал «Зарплати до виплати організацій» 

(команда «Зарплата - Зарплата до виплати») та у вікні журналу  за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий документ. 

У вікні документа після заповнення заголовної частини для 
заповнення табличної частини виконайте команду «Заповнити - За 
характером виплати» панелі інструментів заголовної частини документа. 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Відомість». 

Вікно документа наведено на рис. 7.16. 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
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г) 

Рис. 7.14. Закладки вікна документа «Нарахування зарплати працівникам 
організацій» для основної зарплати за жовтень 2012 року 

 
Рис. 7.15. Вікно проводок документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для основної зарплати за жовтень 2012 року 
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Рис. 7.15. (продовження) 
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Рис. 7.16. Вікно документа «Зарплата до виплати організацій» для 

основної зарплати за жовтень 2012 року 
 

1.5.3. Створіть документ «Видатковий касовий ордер». 
Для цього у журналі «Зарплати до виплати організацій» за 

допомогою команди «Дії - На підставі - Видатковий касовий ордер» 
введіть документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Виплата 
заробітної плати по відомості». 

У вікні документа заповніть реквізити «Стаття РГК» та 
«Призначення ГК». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Видатковий касовий ордер». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 7.17 та рис. 7.18 
1.6. Відобразіть нарахування та виплату авансу за листопад і грудень 

2012 року, виконавши дії, аналогічні діям пункту 1.4, та нарахування й 
виплату основної зарплати за листопад 2012 року, виконавши дії, 
аналогічні діям пункту 1.5. 

Відповідні вікна документів нарахування зарплати та зарплати до 
виплати наведено на рис. 7.19 – 7.24. 
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Рис. 7.17. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 7.18. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 
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Рис. 7.19. Вікно документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для авансової зарплати за листопад 2012 року 
 

 
Рис. 7.20. Вікно документа «Зарплата до виплати організацій» для 

авансової зарплати за листопад 2012 року 
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Рис. 7.21.Вікно документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для основної зарплати за листопад 2012 року 

 
Рис. 7.22. Вікно документа «Зарплата до виплати організацій» для 

основної зарплати за листопад 2012 року 
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Рис. 7.23. Вікно документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для авансової зарплати за грудень 2012 року 

 
Рис. 7.24. Вікно документа «Зарплата до виплати організацій» для 

авансової зарплати за грудень 2012 року 
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1.7. Відобразіть звільнення працівника «Зотов Ю.П.» 
Для цього у вікні журналу «Звільнення з організацій» (пункт меню 

«Кадри») за допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий документ. 
Для заповнення табличної частини документа (рис. 7.25) натисніть 

кнопку «Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 
Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 

з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Форма П-4». 
 

 
Рис. 7.25. Вікно документа «Звільнення з організації» 

 
1.8. Відобразіть нарахування та виплату основної зарплати за 

грудень 2012 року, виконавши дії, аналогічні діям п. 1.5, дотримуючись 
такої послідовності дій при заповнення табличної частини документа 
«Нарахування зарплати працівникам підприємства»: 

- виконайте команди «Заповнити - По всіх працівниках» панелі 
інструментів верхньої табличної та заголовної частин документа; 

- відредагуйте кількість відпрацьованих днів для співробітника 
«Зотов Ю.П» та введіть новий рядок для співробітника «Соцький О.С.» з 
нарахуванням «Благодійна допомога» та розміром «200», натиснувши 
кнопку «Додати» панелі інструментів нижньої табличної частини; 

- виконайте команду «Розрахувати - По всіх працівниках» панелі 
інструментів заголовної частини документа. 

Вікна документів  нарахування зарплати та зарплати до виплати, 
проводок документа нарахування зарплати наведено на рис. 7.26 - 7.28. 
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Рис. 7.26. Вікно документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для основної зарплати за грудень 2012 року 

 
Рис. 7.27. Вікно документа «Зарплата до виплати організацій» для 

основної зарплати за грудень 2012 року 
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Рис. 7.28. Вікно проводок документа «Нарахування зарплати працівникам 

організацій» для основної зарплати за грудень 2012 року 
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Рис. 7.28. (продовження) 

 
Вікна документа «Видатковий касовий ордер» за 31.12.12 р. та його 

проводок наведено на рис. 7.29 та рис. 7.30. 
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Рис. 7.29. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 7.30. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 
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2. Перевірте результати виконання роботи. 
В результаті виконання роботи журнали «Документи по обліку 

зарплати» (команда меню «Зарплата») та «Касові документи» (команда 
меню «Каса») повинні містити документи, наведені на рис. 7.31 та 
рис. 7.32, а звіт «Оборотно-сальдова відомість» повинен мати вигляд, 
наведений на рис. 7.33. Журнал «Облік кадрів організації» (команда меню 
«Кадри») повинен містити документ звільнення з організації працівника 
«Зотов Ю.П.» 

 

 
Рис. 7.31. Склад документів журналу «Документи по обліку зарплати» 

 

 
Рис. 7.32. Склад документів журналу «Касові документи» 
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Рис. 7.33. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість»  
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 Рис. 7.33. (продовження)  
 

3. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 
 

7.3. Питання для самоконтролю 

1. Які настроювання програми необхідно зробити для ділянки 
обліку заробітної плати? 

2. В яких режимах функціонує документ «Нарахування зарплати 
працівникам організацій»? 

3. Для яких видів виплат можна формувати документ «Зарплата до 
виплати організацій»? 

4. Які відомості заповнюються на закладках документа 
«Нарахування зарплати працівникам організацій»? 

5. Які відомості заповнюються на закладках документа «Зарплата 
до виплати організацій»? 

6. Які довідники використовуються для нарахування заробітної 
плати документом «Нарахування зарплати працівникам організацій»? 

7. Які проводки формуються документом «Нарахування зарплати 
працівникам організацій»? 

8. Які проводки формуються документом «Видатковий касовий 
ордер» для виду операції «Виплата зарплати по відомостях»? 
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Тема 8. Облік операцій виробництва готової продукції 

8.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з довідником «Специфікації 

номенклатури». 
2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення операцій виробництва продукції: «Вимога-накладна», «Звіт 
виробництва за зміну», «Інвентаризація незавершеного виробництва». 

8.2. Практична робота 
«Облік операцій виробництва готової продукції» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій виробництва 
та калькулювання готової продукції в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
Виробничою діяльністю підприємства «ТОВ «Команда» є збирання 

та налагодження комп’ютерних блоків, при плановому виробництві яких 
повинно щомісячно вироблятись 20 одиниць цієї продукції. 

Планова собівартість 20 одиниць продукції включає вартість витрат, 
представлених в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 
Планова собівартість продукції «Комп’ютерний блок» 

Витрати 
Сума 

витрат, 
грн. 

Прямі виробничі витрати 41431,38 
Прямі матеріальні виробничі витрати 39400,00 

Материнська плата (20 × 350 грн.) 7000,00 
Процесор (20 × 300 грн.) 6000,00 
Відеоплата (20 × 400 грн.) 8000,00 
Пам’ять (20 × 200 грн.) 4000,00 
Вінчестер (20 × 400 грн.) 8000,00 
Дисковод DVD (20 × 150 грн.) 3000,00 
Картридер (20 ×   20 грн.) 400,00 
Корпус (20 × 150 грн.) 3000,00 
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Продовження табл. 8.1 

Витрати 
Сума 

витрат, 
грн. 

Прямі виробничі витрати на оплату праці 1800,00 
Зарплата техніка 1800,00 

Внески на соціальні заходи 151,38 
Єдиний соціальний внесок (8,41% для інвалідів) 151,38 

Амортизація ОЗ виробничого встаткування 30,00 
Амортизація мультиметру (1500 грн. / 50 місяців) 30,00 

Інші прямі витрати 50,00 
Модернізація мультиметру 50,00 

Загальновиробничі витрати 2802,00 
Затрати на оплату праці (загальновиробничі) 2000,00 

Зарплата зав. лабораторії 2000,00 
Внески на соціальні заходи (загальновиробничі) 752,00 

Єдиний соціальний внесок (37,6% для 30-го класу ризику) 752,00 
Амортизація ОЗ загальновиробничого призначення 50,00 

Амортизація осцилографа (3000 грн. / 60 місяців) 50,00 
Планова собівартість 20 одиниць продукції  44233,38 
Планова собівартість одиниці продукції  2211,67 

 
08.10.12 р. на виробництво 60 одиниць продукції «Комп’ютерний 

блок» були списані ТМЦ, наведені в таблиці 8.2. 
Таблиця 8.2 

ТМЦ, списані на виробництво продукції 

ТМЦ Партія ТМЦ 
Кількість 

ТМЦ, 
шт. 

Облікова 
ціна 

партії 
ТМЦ, 
грн. 

Сума 
ТМЦ, 
грн. 

Материнська плата Партія від 30.09.12 р. 60 350 21000 
Процесор Партія від 30.09.12 р. 60 300 18000 
Відеоплата Партія від 30.09.12 р. 60 400 24000 
Пам’ять Партія від 08.10.12 р. 60 200 12000 
Вінчестер Партія від 08.10.12 р. 60 400 24000 
Дисковод DVD Партія від 08.10.12 р. 60 150 9000 
Картридер Партія від 08.10.12 р. 60 20 1200 
Корпус Партія від 08.10.12 р. 60 150 9000 
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31.10.12 р.,  30.11.12 р. та 31.12.12 р. на основному складі 
підприємства було оприбутковано по 20 одиниць продукції 
«Комп’ютерний блок», визначено залишки незавершеного виробництва та 
фактична собівартість продукції. 

Необхідно відобразити: 
1.1. Відпуск ТМЦ у виробництво за допомогою документа «Вимога-

накладна» з видом операції «Матеріали». 
1.2. Оприбуткування готової продукції за допомогою документів 

«Звіт виробництва за зміну». 
1.3. Залишки незавершеного виробництва в кінці кожного місяця за 

допомогою документів «Інвентаризація незавершеного виробництва». 
1.4. Визначення фактичної собівартості продукції та формування 

коригуючих проводок за допомогою документів «Закриття місяця» в 
режимі «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)». 

Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Відобразіть відпуск ТМЦ у виробництво згідно з табл. 8.2. 
Для цього відкрийте журнал «Вимоги-накладні» (команда 

«Виробництво - Вимога-накладна») та у вікні журналу  за допомогою 
команди «Дії - Додати» введіть документ «Вимога-накладна». 

Для заповнення рядків табличної частини документа на закладці 
«Матеріали» можна використовувати кнопку «Додати» або натиснути 
кнопку «Підбір» і підібрати номенклатуру в документ. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «М-11 (Вимога-накладна)». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 8.1 та рис. 8.2. 
Примітка. Зверніть увагу на те, що не всі суми проводок на рис. 8.2 

співпадають з відповідними значеннями сум ТМЦ у табл. 8.2. Це 
обумовлено тим, що вартість всіх ТМЦ партії від 08.10.12 р. була 
збільшена на певну частку суми додаткових витрат, зареєстрованих 
документом «Надходження дод. витрат» від 08.10.12 р. 

1.2. Відобразіть оприбуткування виробленої продукції на основному 
складі підприємства 31.10.12 р. 
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1.2.1. У довіднику «Номенклатура» (команда «Підприємство -
Товари - Номенклатура») відкрийте групу «Продукція» та створіть в ній 
продукцію «Комп’ютерний блок» за допомогою команди «Дії - Додати». 

При введенні інформації про продукцію в реквізиті «Номенклатурна 
група» виберіть значення «Продукція», в реквізиті «Стаття витрат» – 
«Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг власного 
виробництва» та перевірте, що реквізити «Рахунок обліку» та «Схема 
реалізації» мають відповідно значення «26» та «Продукція». Для 
визначення специфікації продукції на закладці «Специфікації» виконайте 
команду «Дії - Додати», після чого заповніть специфікацію продукції 
«Комп’ютерний блок» згідно з рис. 8.3.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8.1. Закладки вікна документа «Вимога-накладна» 
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Рис. 8.2. Вікно проводок документа «Вимога-накладна» 
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Рис. 8.3. Вікно специфікації продукції «Комп’ютерний блок» 

 
1.2.2. Створіть документ «Звіт виробництва за зміну».  
Для цього відкрийте журнал «Звіти виробництва за зміну» (команда 

«Виробництво - Звіт виробництва за зміну») та у вікні журналу  за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий документ. 

Для заповнення рядків табличної частини документа на закладці 
«Продукція» можна використовувати кнопку «Додати» або натиснути 
кнопку «Підбір» і підібрати номенклатуру в документ. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Накладна на передачу готової продукції». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 8.4 та рис. 8.5. 
1.3.  Введіть залишки незавершеного виробництва на кінець жовтня 

2012 року за допомогою документа «Інвентаризація незавершеного 
виробництва». 

Для цього відкрийте журнал «Інвентаризація незавершеного 
виробництва» (команда меню «Виробництво») та у вікні журналу  за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть новий документ. 

Вікно документа наведено на рис. 8.6. 
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Рис. 8.4. Вікно документа «Звіт виробництва за зміну» 

 

 
Рис. 8.5. Вікно проводок документа «Звіт виробництва за зміну» 

 

 
Рис. 8.6. Вікно документа «Інвентаризація незавершеного виробництва» 

за жовтень 2012 року 
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Примітка. Як видно з вікна проводок на рис. 8.2 прямі матеріальні 
витрати на виробництво 60 одиниць продукції склали 118799,98 грн. 
Оскільки за кожен місяць було вироблено по 20 одиниць продукції, то 
незавершене виробництво на кінець жовтня та листопада склало 
відповідно 2/3 та 1/3 від загальної суми прямих матеріальних витрат, 
тобто 79199,99 грн. та 39599,99 грн., а на кінець грудня незавершеного 
виробництва не було. 

1.4. Відобразіть визначення фактичної собівартості продукції за 
жовтень 2012 року. 

Для цього в журналі «Закриття місяця» (команда «Операції -
 Регламентні операції - Закриття місяця») за допомогою команди «Дії -
 Змінити» відкрийте документ «Закриття місяця» від 31.10.12 р. та 
встановіть в ньому режим «Розрахунок і коригування собівартості 
продукції (послуг)». 

Проведіть документ та ознайомтесь з довідками-розрахунками 
«Собівартість продукції», «Калькуляція собівартості продукції» та 
«Розподілення непрямих витрат», натиснувши кнопку «Всі операції». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 8.7 та рис. 8.8. 
 

 
Рис. 8.7. Вікно документа «Закриття місяця» за жовтень 2012 р. 
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Рис. 8.8. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за жовтень 

2012 р., пов’язаних з розрахунком і коригуванням собівартості продукції  
 
1.5. Відобразіть оприбуткування виробленої продукції, залишки 

незавершеного виробництва та визначення фактичної собівартості 
продукції за листопад  та грудень 2012 року, виконавши дії, аналогічні 
діям п. 1.2.2, 1.3 та 1.4. 

Вікна документів «Звіт виробництва за зміну» за 30.11.12 та 
31.12.12 р. мають вигляд, подібний до вікна на рис. 8.4, та формують 
проводки, наведені на рис. 8.5. 

Вікно документа «Інвентаризація незавершеного виробництва» 
наведено на рис. 8.9. 

Вікна проводок документів «Закриття місяця» за 30.11.12 та 
31.12.12 р. наведено на рис. 8.10 та рис. 8.11. 
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Рис. 8.9. Вікно документа «Інвентаризація незавершеного виробництва» 

за листопад 2012 року 
 

 
Рис. 8.10. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за листопад 

2012 р. , пов’язаних з розрахунком і коригуванням собівартості продукції 
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Рис. 8.11. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за грудень 

2012 р. , пов’язаних з розрахунком і коригуванням собівартості продукції 
 

2. Перевірте результати виконання завдання. 
В результаті виконання завдання журнали «Виробництво» та  

«Інвентаризація незавершеного виробництва» повинні містити 
документи, зображені на рис. 8.12, 8.13, а звіт «Оборотно-сальдова 
відомість» повинен мати вигляд, зображений на рис. 8.14. 

 

 
Рис. 8.12. Склад документів журналу «Виробництво» 
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Рис. 8.13. Склад документів журналу «Інвентаризація незавершеного 

виробництва» 
 

 
Рис. 8.14. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 
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Рис. 8.14. (продовження) 

 
3. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 

 
8.3. Питання для самоконтролю 

1. Який загальний порядок визначення фактичної собівартості 
продукції?  

2. Яке призначення довідника «Специфікації номенклатури»? 
3. Які відомості заповнюються на закладках документа «Вимога-

накладна»? 
4. Які відомості заповнюються на закладках документа «Звіт 

виробництва за зміну»? 
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5. Які відомості заповнюються в документі «Інвентаризація 
незавершеного виробництва»? 

6. Які проводки формуються документом «Вимога-накладна»? 
7. Які проводки формуються документом «Звіт виробництва за 

зміну»? 
8. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» в 

режимі «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)»? 
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Тема 9. Облік складських і роздрібних операцій 

9.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

відображення складських операцій: «Переміщення товарів», 
«Інвентаризація товарів на складі», «Списання товарів», 
«Оприбуткування товарів». 

2. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 
відображення роздрібних операцій: «Переоцінка товарів у роздробі», 
«Звіт про роздрібні продажі». 

9.2. Практична робота 
«Облік складських і роздрібних операцій» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації складських та 
роздрібних операцій в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. 15.10.12 р. підприємство придбало торговий патент на роздрібний 

продаж у листопаді та грудні 2012 р. вартістю 400 грн. 
31.10.12 р. була встановлена роздрібна ціна продукції  

«Комп’ютерний блок», яка склала 3981 грн.  
31.10.12 р., 30.11.12 р. та 31.12.12 р. була змінена облікова вартість 

продукції «Комп’ютерний блок», яка склала 2181 грн. 
01.11.12 р. та 03.12.12 р. з основного складу підприємства було 

передано в магазин по 20 одиниць продукції «Комп’ютерний блок». 
02.11.12 р. була змінена роздрібна ціна продукції  «Комп’ютерний 

блок» у магазині. Нова роздрібна ціна продукції склала 4002 грн. 
30.11.12 р. та 31.12.12 р. було зареєстровано продаж в магазині 

роздрібним покупцям по 20 одиниць продукції «Комп’ютерний блок» та 
здачу з каси на банківський рахунок підприємства по 75000 грн. 

31.12.12 р. в магазин підприємства було повернуто одну одиницю 
продукції «Комп’ютерний блок» внаслідок виявлених несправностей, і в 
той же день ця продукція була передана на основний склад підприємства. 
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Необхідно відобразити: 
1.1. Витрати на придбання торгового патенту та його оплату за 

допомогою документів «Операція (бухгалтерський і податковий облік)» 
та «Платіжне доручення вихідне» та розподіл витрат на придбання 
торгового патенту у листопаді та грудні 2012 р. за допомогою документа 
«Закриття місяця» в режимі «Списання витрат майбутніх періодів». 

1.2. Встановлення роздрібної ціни продукції за допомогою 
документа «Встановлення цін номенклатури». 

1.3. Зміну облікової вартості продукції за допомогою документів 
«Закриття місяця» в режимі «Регламентні операції по бухгалтерському 
обліку - Переоцінка вартості запасів». 

1.4. Переміщення продукції з основного складу в магазин за 
допомогою документів «Переміщення товарів». 

1.5. Зміну роздрібної ціни продукції за допомогою документів 
«Переоцінка товарів у роздробі» та «Встановлення цін номенклатури». 

1.6. Роздрібний продаж продукції за допомогою документів «Звіт 
про роздрібні продажі», «Прибутковий касовий ордер» з видом операції 
«Прийом роздрібного виторгу», «Закриття місяця» в режимі «Розрахунок 
торговельної націнки по проданих товарах» та «Податкова накладна». 

1.7. Здачу коштів з каси в банк за допомогою документів 
«Видатковий касовий ордер». 

1.8. Повернення продукції в роздріб за допомогою документа «Звіт 
про роздрібні продажі», «Прибутковий касовий ордер» з видом операції 
«Прийом роздрібного виторгу», «Закриття місяця» в режимі «Розрахунок 
торговельної націнки по проданих товарах» та «Додаток 2 до податкової 
накладної». 

1.9. Переміщення продукції з магазину на основний склад за 
допомогою документа «Переміщення товарів». 

2. 28.12.12 р. на основному складі підприємства була проведена 
інвентаризація МШП, у результаті якої виявлено нестачу одиниці МШП 
«Набір канцелярський» та надлишок одиниці МШП «Папір офісний». 

Необхідно відобразити: 
2.1. Результати інвентаризації за допомогою документа 

«Інвентаризація товарів на складі». 
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2.2. Списання МШП внаслідок виявлених при інвентаризації нестач 
за допомогою документів «Зміна податкового призначення запасів», 
«Списання товарів», «Податкова накладна» з видом операції «Умовний 
продаж», «Операція (бухгалтерський і податковий облік)» для 
позабалансового обліку на рахунку 072. 

2.3. Оприбуткування надлишків МШП, виявлених при 
інвентаризації, за допомогою документа «Оприбуткування товарів». 

Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Відобразіть придбання торгового патенту. 
1.1.1. Відобразіть витрати на придбання торгового патенту. 
В довіднику «Витрати майбутніх періодів» (команда меню 

«Підприємство - Інше») введіть інформацію про розподіл витрат на 
придбання торгового патенту за допомогою команди «Дії - Додати». 

Вікно довідника наведено на рис. 9.1. 
 

 
Рис. 9.1. Вікно довідника «Витрати майбутніх періодів» 

 
В довіднику «Податки» (команда меню «Операції - Довідники») 

введіть інформацію про податок на торговий патент за допомогою 
команди «Дії - Додати». 

Вікно довідника наведено на рис. 9.2. 
 

 
Рис. 9.2. Вікно довідника «Податки» 
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В журналі «Операції, введені вручну» (команда меню «Операції») 
введіть документ «Операція (бухгалтерський і податковий облік)» за 
допомогою команди «Дії - Додати». 

Вікно документа наведено на рис. 9.3. 
 

 
Рис. 9.3. Вікно документа «Операція (бухгалтерський і податковий 

облік)» 
 

1.1.2. Відобразіть оплату придбання торгового патенту. 
В довіднику «Контрагенти» (команда «Підприємство -

 Контрагенти»), створіть групу «Інші», а в ній – контрагента «Місцевий 
бюджет» за допомогою команд «Дії - Нова група» та «Дії - Додати» 
відповідно.  

При введенні інформації про контрагента (див. рис. 1.37 - 1.39) 
дотримуйтесь правил пункту 1.1 практичної роботи теми 2. 

В журналі «Платіжні доручення вихідні» (команда меню «Банк») за 
допомогою команди «Дії - Додати» введіть документ «Платіжне 
доручення вихідне» з видом операції «Перерахування податків/внесків по 
заробітній платі». Для заповнення табличної частини документа натисніть 
кнопку «Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.4 та рис. 9.5. 
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Рис. 9.4. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» 

 

 
Рис. 9.5. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» 

 
1.1.3. Відобразіть розподіл витрат на придбання торгового патенту в 

листопаді та грудні 2012 р. 
Для цього в журналі «Закриття місяця» (команда «Операції -

 Регламентні операції - Закриття місяця») за допомогою команди «Дії -
 Змінити» відкрийте документи «Закриття місяця» від 30.11.12 р. та 
31.12.12 р. й встановіть в них режим «Списання витрат майбутніх 
періодів». 
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Приклад вікна документа «Закриття місяця» від 30.11.12 р. та його 
проводок наведено на рис. 9.6 та рис. 9.7. 

 

 
Рис. 9.6. Вікно документа «Закриття місяця» за листопад 2012 р. 

 

 
Рис. 9.7. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за листопад 

2012 р., пов’язаних з списанням витрат майбутніх періодів  
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1.2. Встановіть роздрібну ціну продукції «Комп’ютерний блок». 
Для цього в журналі «Встановлення цін номенклатури» (команда 

«Підприємство - Товари - Встановлення цін номенклатури») створіть 
документ «Встановлення цін номенклатури» за допомогою команди «Дії -
 Додати». 

Для заповнення табличної частини документа натисніть кнопку 
«Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Перелік цін». 

Вікно документа наведено на рис. 9.8. 
 

 
Рис. 9.8. Вікно документа «Встановлення цін номенклатури» для типу цін 

«Роздрібна ціна продажу» 
 

1.3. Відобразіть зміну облікової вартості продукції. 
1.3.1. Визначте параметри оцінки запасів на дату балансу. 
Для цього в регістрі відомостей «Параметри оцінки запасів на дату 

балансу» (команда «Підприємство - Облікова політика - Параметри 
оцінки запасів на дату балансу») визначте параметри оцінки запасів на 
дату балансу за допомогою команди «Дії - Додати». 

Вікно регістру відомостей  «Параметри оцінки запасів на дату 
балансу» наведено на рис. 9.9. 



 

204 

 

 
Рис. 9.9. Вікно регістру відомостей «Параметри оцінки запасів на дату 

балансу» 
 

1.3.2. Встановіть чисту вартість реалізації продукції «Комп’ютерний 
блок». 

Для цього в журналі «Встановлення цін номенклатури» (команда 
меню «Підприємство - Товари») створіть документ «Встановлення цін 
номенклатури» за допомогою команди «Дії - Додати». 

Для заповнення табличної частини документа натисніть кнопку 
«Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Перелік цін». 

Вікно документа наведено на рис. 9.10. 
 

 
Рис. 9.10. Вікно документа «Встановлення цін номенклатури» для типу 

цін «Чиста вартість реалізації» 
 
1.3.3. Сформуйте документ «Закриття місяця». 
Для цього в журналі «Закриття місяця» (команда «Операції -

 Регламентні операції - Закриття місяця») за допомогою команди «Дії -
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 Змінити» відкрийте документ «Закриття місяця» від 31.10.12 р. та 
встановіть в ньому режим «Регламентні операції по бухгалтерському 
обліку - Переоцінка вартості запасів». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.11 та рис. 9.12. 
 

 
Рис. 9.11. Вікно документа «Закриття місяця» за жовтень 2012 р. 

 

 
Рис. 9.12. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за жовтень 

2012 р., пов’язаних з переоцінкою вартості запасів  
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1.4. Відобразіть переміщення продукції «Комп’ютерний блок» з 
основного складу в магазин. 

Для цього в журналі «Переміщення товарів» (команда меню 
«Склад») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть документ 
«Переміщення товарів» з видом операції «Товари, продукція». 

Для заповнення табличної частини документа натисніть кнопку 
«Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Переміщення товарів». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.13 та рис. 9.14. 
 

 
Рис. 9.13. Вікно документа «Переміщення товарів» 

 

 
Рис. 9.14. Вікно проводок документа «Переміщення товарів» 
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1.5. Відобразіть зміну роздрібної ціни продукції «Комп’ютерний 
блок». 

1.5.1. Встановіть нову роздрібну ціну (4000 грн.) продукції 
«Комп’ютерний блок» на 02.11.2012 р. 

Для цього сформуйте документ «Встановлення цін номенклатури» 
на 02.11.2012 р., виконавши дії, описані в пункті 1.2. 

1.5.2. Відобразіть зміну торговельної націнки продукції 
«Комп’ютерний блок» у магазині. 

Для цього в журналі «Переоцінки товарів у роздробі» (команда 
меню «Продаж») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть 
документ «Переоцінка товарів у роздробі» з видом операції «Товари, 
продукція». 

У вікні документа спочатку заповніть заголовну частину документа 
(в реквізиті «Документ встановлення» виберіть документ встановлення 
роздрібної ціни продажу), а потім – табличну частину документа, 
натиснувши кнопку «Заповнити - Заповнити за залишками» панелі 
інструментів табличної частини документа, після чого відредагуйте 
значення реквізиту «Роздр. ціна (грн)». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Переоцінки товарів у роздробі». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.15 та рис. 9.16. 
 

 
Рис. 9.15. Вікно документа «Переоцінка товарів у роздробі» 
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Рис. 9.16. Вікно документа «Переоцінки товарів у роздробі» 

 

1.6. Відобразіть роздрібний продаж продукції «Комп’ютерний блок» 
та формування податкової накладної при продажі у роздріб. 

1.6.1. Відобразіть роздрібну реалізацію продукції. 
Для цього в журналі «Звіт про роздрібні продажі» (команда меню 

«Продаж») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть документ 
«Звіт про роздрібні продажі» з видом операції «ККМ». 

Для заповнення табличної частини документа на закладці «Товари» 
натисніть кнопку «Підбір» панелі інструментів табличної частини 
документа та виберіть номенклатуру з вікна підбору, після чого 
відредагуйте значення реквізитів «Рахунок» та «Подат. призн. доходів та 
витрат». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Звіт про продажі». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.17 та рис. 9.18. 
1.6.2. Відобразіть реєстрацію надходження роздрібної виручки в 

касу підприємства. 
Для цього в журналі «Звіт про роздрібні продажі» (команда меню 

«Продаж») виділіть документ «Звіт про роздрібні продажі» та виконайте 
команду «Дії - На підставі - Прибутковий касовий ордер», в результаті 
чого буде сформовано документ «Прибутковий касовий ордер». 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Прибутковий касовий 
ордер». 

Вікно документа наведено на рис. 9.19. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 9.17. Закладки вікна документа «Звіт про роздрібні продажі» 
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Рис. 9.18. Вікно проводок документа «Звіт про роздрібні продажі» 

 

 
Рис. 9.19. Вікно документа «Прибутковий касовий ордер» 

 
1.6.3. Відобразіть визначення та списання торговельної націнки по 

проданих товарах і коригування собівартості реалізованої продукції. 
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Для цього в журналі «Закриття місяця» (команда «Операції -
 Регламентні операції - Закриття місяця») за допомогою команди «Дії -
 Змінити» відкрийте документ «Закриття місяця» від 30.11.12 р. та 
встановіть в ньому режим «Розрахунок торговельної націнки по проданих 
товарах». Оскільки 30.11.12 р. була виконана переоцінка облікової 
вартості продукції, то встановіть в документі також режим «Регламентні 
операції по бухгалтерському обліку - Переоцінка вартості запасів».  

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.20 – 9.22. 
 

 
Рис. 9.20. Вікно документа «Закриття місяця» за листопад 2012 р. 

 

 
Рис. 9.21. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за листопад 

2012 р., пов’язаних з переоцінкою вартості запасів 
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Рис. 9.22. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за листопад 

2012 р., пов’язаних з розрахунком торговельної націнки 
 

1.6.4. Сформуйте податкову накладну при продажі у роздріб. 
Для цього виконайте команду «Формування податкових накладних 

по роздробі» (команда меню «Продаж»), після чого у вікні обробки 
(рис. 9.23) встановіть параметри обробки та виконайте її, натиснувши 
кнопку «Виконати». 

 

 
Рис. 9.23. Вікно обробки «Формування податкових накладних по 

роздробі» 
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В результаті на екрані з’явиться форма документа «Податкова 
накладна», в табличній частині якої необхідно заповнити реквізити 
«Номенклатура», «Кількість» та «Ціна». 

 Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Податкова накладна». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.24 та рис. 9.25. 
 

 
Рис. 9.24. Вікно документа «Податкова накладна» 

 

 
Рис. 9.25. Вікно проводок документа «Податкова накладна» 

 
1.7. Відобразіть здачу коштів з каси в банк. 
Для цього у вікні журналу «Видаткові касові ордери» (пункт меню 
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«Каса») за допомогою команди «Дії - Додати» введіть документ 
«Видатковий касовий ордер» з видом операції «Внесок готівкою в банк». 

Вікна документа та його проводок, наведено на рис. 9.26 та рис.9.27. 
 

 
Рис. 9.26. Вікно документа «Видатковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 9.27. Вікно проводок документа «Видатковий касовий ордер» 

 
Відобразіть переміщення продукції з основного складу в магазин 

03.12.12 р., роздрібний продаж, зміну облікової вартості та здачу коштів в 
банк 31.12.12 р. по аналогії з діями пунктів 1.4 та 1.6. 

Вікно документа «Переміщення товарів» від 03.12.12 р. подібне до 
вікна, наведеного на рис. 9.11, а вікно його проводок наведено на 
рис. 9.28. 
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Рис. 9.28. Вікно проводок документа «Переміщення товарів» 

 
Вікна документа «Звіт про роздрібні продажі» від 31.12.12 р. та 

його проводок подібні до вікон, наведених на рис. 9.17 та рис. 9.18. 
Вікно документа «Прибутковий касовий ордер» від 31.12.12 р. 

подібне до вікна, наведеного на рис. 9.19. 
Вікна документа «Закриття місяця» від 31.12.12 р. подібне до вікна, 

наведеного на рис. 9.20, а вікна його проводок наведено на рис. 9.29, 9.30. 
 

 
Рис. 9.29. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за грудень 

2012 р., пов’язаних з переоцінкою вартості запасів 
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Рис. 9.30. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за грудень 

2012 р., пов’язаних з розрахунком торговельної націнки 
 

Вікна документа «Податкова накладна» від 31.12.12 р. та його 
проводок подібні до вікон, наведених на рис. 9.24 та рис. 9.25. 

Вікна документа «Видатковий касовий ордер» від 31.12.12 р. та його 
проводок подібні до вікон, наведених на рис. 9.26 та рис. 9.27. 

1.8. Відобразіть повернення продукції у роздріб та коригування у 
податковому обліку. 

1.8.1. Відобразіть повернення продукції у роздріб. 
Для цього в журналі «Звіт про роздрібні продажі» (команда меню 

«Продаж») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть документ 
«Звіт про роздрібні продажі» з видом операції «ККМ». 

Для заповнення табличної частини документа на закладці «Товари» 
натисніть кнопку «Підбір» панелі інструментів табличної частини 
документа та виберіть номенклатуру з вікна підбору, після чого 
відредагуйте значення реквізитів «Рахунок» та «Подат. призн. доходів та 
витрат». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Звіт про продажі». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.31 та рис. 9.32. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 9.31. Закладки вікна документа «Звіт про роздрібні продажі» 
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Рис. 9.32. Вікно проводок документа «Звіт про роздрібні продажі» 

 
1.8.2. Відобразіть коригування роздрібної виручки. 
Для цього в журналі «Прибуткові касові ордери» (команда меню 

«Каса») відкрийте документ «Прибутковий касовий ордер» від 31.12.12 р., 
яким відображено отримання роздрібної виручки, та у вікні документа 
додайте рядок табличної частини щодо повернення коштів за допомогою 
кнопки «Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Проведіть документ (документ не формує проводки) та ознайомтесь 
з його друкованою формою, натиснувши кнопку «Прибутковий касовий 
ордер». 

Вікно документа наведено на рис. 9.33. 
1.8.3. Відобразіть коригування торговельної націнки по проданих 

товарах і собівартості реалізованої продукції. 
Для цього в журналі «Закриття місяця» (команда «Операції -

 Регламентні операції - Закриття місяця») за допомогою команди «Дії -
 Змінити» відкрийте документ «Закриття місяця» від 31.12.12 р. та 
перепроведіть документ.  

Вікно проводок документа, пов’язаних з коригуванням торговельної 
націнки, наведено на рис. 9.34. 
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Рис. 9.33. Вікно коригованого документа «Прибутковий касовий ордер» 

 

 
Рис. 9.34. Вікно проводок документа «Закриття місяця» за грудень 

2012 р., пов’язаних з коригуванням торговельної націнки 
 
1.8.4. Відобразіть коригування податкового зобов’язання. 
Для цього в журналі операцій виділіть документ «Податкова 
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накладна» від 31.12.12 р. та виконайте команду «Дії - На підставі -
 Додаток 2 до податкової накладної».  

У вікні документа в табличній частині «Товари» в реквізиті в 
реквізитах «Причина коригування» та «Зміна кількості» введіть значення 
«Повернення від покупця» та «–1» відповідно. 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Додаток 2 до податкової накладної». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.35 та рис. 9.36. 
 

 
Рис. 9.35. Вікно документа «Додаток 2 до податкової накладної» 

 

 
Рис. 9.36. Вікно проводок документа «Додаток 2 до податкової 

накладної» 
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1.9. Відобразіть переміщення продукції «Комп’ютерний блок» з 
магазину на основний склад, виконавши дії, аналогічні діям пункту 1.3. 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.37 та рис. 9.38. 
 

 
Рис. 9.37. Вікно документа «Переміщення товарів» 

 

 
Рис. 9.38. Вікно проводок документа «Переміщення товарів» 

 
2.1. Відобразіть проведення інвентаризації МШП. 
2.1.1. Визначте комісію та склад комісії з інвентаризації. 
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У вікні довідника «Комісії» (команда «Підприємство - Інше -
 Комісії») створіть  комісію з інвентаризації запасів за допомогою команди 
«Дії - Додати». 

Вікно довідника наведено на рис. 9.39. 
 

 
Рис. 9.39. Вікно довідника «Комісії» 

 
У вікні регістру відомостей «Склад комісій» (команда 

«Підприємство - Інше - Склад комісій») введіть склад комісії  з 
інвентаризації запасів за допомогою команди «Дії - Додати». 

Вікно довідника наведено на рис. 9.40. 
 

 
Рис. 9.40. Вікно регістру відомостей «Склад комісій» 

 
2.1.2. Відобразіть результати проведення інвентаризації МШП. 
Для цього в журналі «Інвентаризації товарів на складах» (команда 

меню «Склад») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть документ 
«Інвентаризація товарів на складі». 

Після заповнення заголовної частини документа для заповнення 
табличної частини документа на закладці «Товари» виконайте команду 
«Заповнити - Заповнити за залишками на складі» панелі інструментів 
табличної частини документа, після чого видаліть зайві рядки, 
натискуючи кнопку «Вилучити поточний» та відредагуйте значення 
реквізитів «Кількість». На закладці «Додатково» натисніть кнопку 
«Вибрати склад комісії» для вибору комісії та заповніть реквізит «Провів 
перевірку». 
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Запишіть документ та ознайомтесь з його друкованими формами, 
виконавши команди «Друк - Акт інвентаризації товарів на складі» та 
«Друк - Інвентаризаційний опис (М-21)»  

Вікно документа наведено на рис. 9.41. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9.41. Закладки вікна документа «Інвентаризація товарів на складі» 
 

2.2. Відобразіть списання МШП внаслідок виявлених при 
інвентаризації нестач та пов’язані зі списанням операції. 

2.2.1. Змініть податкове призначення МШП «Набір канцелярський». 
Для цього в журналі «Зміна податкового призначення запасів» 

(команда меню «Податковий облік») за допомогою команди «Дії -
 Додати» створіть документ «Зміна податкового призначення запасів» з 
видом операції «Товари». 

Для заповнення табличної частини документа на закладці «Товари» 
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спочатку натисніть кнопку «Підбір» та виберіть номенклатуру в документ, 
потім натисніть кнопку «Заповнити за партіями», після чого в реквізиті 
«Нове под. призн. (ПДВ)» введіть значення «Неопод. ПДВ, негосп.». На 
закладці «Рахунки» заповніть реквізити «Рахунок витрат», «Статті витрат» 
та відредагуйте значення реквізиту «Податкове призначення витрат». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.42 та рис. 9.43. 
2.2.2. Відобразіть списання МШП. 
Для цього в журналі «Інвентаризації товарів на складах» (команда 

меню «Склад») виділіть документ «Інвентаризація товарів на складі» та 
за допомогою команди «Дії - На підставі - Списання товарів» створіть 
документ «Списання товарів» з видом операції «Товари, продукція». 

У вікні документа відредагуйте значення реквізиту «Под. призн. 
(ПДВ)» на закладці «Товари» та заповніть реквізити закладки «Рахунки». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Акт списання товарів». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.44 та рис. 9.45. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9.42. Закладки вікна документа «Зміна податкового призначення 
запасів» 
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Рис. 9.43. Вікно проводок документа «Зміна податкового призначення 

запасів» 
 

 
Рис. 9.44. Вікно документа «Списання товарів» 
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Рис. 9.45. Вікно проводок документа «Списання товарів» 

 
2.2.3. Сформуйте податкову накладну по умовному продажу. 
Для цього в журналі «Зміни податкового призначення запасів» 

(команда меню «Податковий облік») виділіть однойменний документ та за 
допомогою команди «Дії - На підставі - Податкова накладна» сформуйте 
документ «Податкова накладна» з видом операції «Умовний продаж». 

Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 
натиснувши кнопку «Податкова накладна». 

Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.46 та рис. 9.47. 
 

 
Рис. 9.46. Вікно документа «Податкова накладна» 
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Рис. 9.47. Вікно проводок документа «Податкова накладна» 

 
2.2.4. Відобразіть невідшкодовані нестачі при списанні МШП. 
Для цього в журналі «Операції, введені вручну» (команда меню 

«Операції») за допомогою команди «Дії - Додати» створіть документ 
«Операція (бухгалтерський і податковий облік)». 

Для заповнення табличної частини документа натисніть кнопку 
«Додати» панелі інструментів табличної частини документа. 

Запишіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою. 
Вікно документа наведено на рис. 9.48. 
 

 
Рис. 9.48. Вікно документа «Операція (бухгалтерський і податковий 

облік)» 
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2.3. Відобразіть оприбуткування надлишків МШП. 
Для цього в журналі «Інвентаризації товарів на складах» (команда 

меню «Склад») виділіть документ «Інвентаризація товарів на складі» та 
за допомогою команди «Дії - На підставі - Оприбуткування товарів» 
створіть документ «Оприбуткування товарів» з видом операції «Товари, 
продукція». 

У вікні документа лише заповніть реквізити закладки «Рахунки». 
Проведіть документ та ознайомтесь з його друкованою формою, 

натиснувши кнопку «Накладна на оприбуткування товарів». 
Вікна документа та його проводок наведено на рис. 9.49 та рис. 9.50. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9.49. Закладки вікна документа «Оприбуткування товарів» 
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Рис. 9.50. Вікно проводок документа «Оприбуткування товарів» 

 

3. Перевірте результати виконання завдання. 
В результаті виконання завдання журнал операцій та журнал 

«Встановлення цін номенклатури» повинні містити документи, зображені 
на рис. 9.51 та рис. 9.52, а звіт «Оборотно-сальдова відомість» повинен 
мати вигляд, зображений на рис. 9.53. 

 

 
Рис. 9.51. Склад документів журналу операцій 

 

 
Рис. 9.52. Склад документів журналу «Встановлення цін номенклатури» 
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Рис. 9.53. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 
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Рис. 9.53. (продовження) 

 
4. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 

 
9.3. Питання для самоконтролю 

1. Яке відомості заповнюються в документі «Встановлення цін 
номенклатури»? 

2. Які відомості містяться на закладках документа «Переміщення 
товарів»? 

3. Які проводки формуються документом «Переміщення товарів» 
при переміщенні з оптового складу на роздрібний? 

4. Які проводки формуються документом «Переміщення товарів» 
при переміщенні з роздрібного складу на оптовий? 

5. Які відомості заповнюються в документі «Переоцінка товарів у 
роздробі» та які проводки формуються цим документом? 
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6. Який загальний порядок відображення операції роздрібного 
продажу? 

7. Які відомості містяться на закладках документа «Звіт про 
роздрібні продажі» та які проводки формуються цим документом при 
роздрібному продажі? 

8. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» в 
режимі «Розрахунок торговельної націнки по проданих товарах»? 

9. Як формується та які проводки формуються документом 
«Податкова накладна» при роздрібному продажі? 

10. Який загальний порядок відображення операції повернення 
товарів в роздріб? 

11. Які відомості містяться на закладках документа «Звіт про 
роздрібні продажі» та які проводки формуються цим документом при 
поверненні товарів в роздріб? 

12. Як відображається коригування роздрібної виручки при 
поверненні товарів в роздріб в документі «Прибутковий касовий ордер»? 

13. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» при 
коригуванні торговельної націнки по проданих товарах при поверненні 
товарів в роздріб? 

14. Які відомості містяться на закладках документа «Інвентаризація 
товарів на складі»? 

15. Які відомості містяться на закладках документа «Зміна 
податкового призначення запасів» та які проводки формуються ним? 

16. Які відомості містяться на закладках документа «Списання 
товарів» та які проводки формуються цим документом? 

17. Як формується документ «Податкова накладна» по умовному 
продажу та які проводки формуються цим документом? 

18. Які відомості містяться на закладках документа «Оприходование 
излишков ТМЦ» та які проводки формуються цим документом?  

19. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» в 
режимі «Регламентні операції по бухгалтерському обліку - Переоцінка 
вартості запасів»? 

20. Які проводки формуються документом «Закриття місяця» в 
режимі «Списання витрат майбутніх періодів»? 
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Тема 10. Облік розрахунків за податками і платежами, 
фінансових результатів та формування фінансової 

звітності 

10.1. Методичні поради до виконання роботи 

До виконання практичної роботи необхідно вивчити: 
1. Призначення та правила роботи з документами конфігурації для 

визначення фінансових результатів: «Розрахунки за податком на 
прибуток», «Визначення фінансових результатів». 

3. Правила роботи з регламентованими звітами: «Декларація про 
прибуток», «Декларація по ПДВ», «Бухгалтерський баланс», «Звіт про 
фінансові результати». 

10.2. Практична робота 
«Облік фінансових результатів, розрахунків за податками, 

платежами і страхуванням та формування фінансової звітності» 

Мета роботи: Отримання навичок реєстрації операцій розрахунків 
за податками, платежами і страхуванням, обліку фінансових результатів, 
та формування фінансової звітності в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

Постановка завдання: 
1. 31.10.12 р., 30.11.12 р. та 31.12.12 р. було здійснено розрахунки з 

бюджетом та фондами за ПДФО, ЄСВ та ПДВ. 
Необхідно відобразити: 
1.1. Визначення сум ЄСВ на кінець жовтня, листопада та грудня 

2012 р. за допомогою документів «Зарплата до виплати організацій» з 
видом виплати «Перерахування внесків ФОП (чергове)». 

1.2. Перерахування до держбюджету та пенсійного фонду ПДФО та 
ЄСВ за допомогою документів «Платіжне доручення вихідне» з видом 
операції «Перерахування податків/внесків по заробітній платі». 

1.3. Визначення місячних сум ПДВ, що підлягають сплаті до 
бюджету, за допомогою звіту «Декларація по ПДВ». 

1.4. Перерахування до держбюджету ПДВ за допомогою документів 
«Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування 
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податків/внесків по заробітній платі». 
2. В кінці кожного місяця (31.10.12 р., 30.11.12 р. та 31.12.12 р.) 

підприємством було визначено фінансові результати діяльності. 
Необхідно відобразити: 
2.1. Визначення фінансових результатів за жовтень та листопад  

2012 р. за допомогою документів «Визначення фінансових результатів» 
в режимі «Закрити доходи та витрати (на рахунок 79)». 

2.2. Визначення податку на прибуток за IV квартал 2012 р. за 
допомогою звіту «Декларація про прибуток». 

2.3. Нарахування податку на прибуток та списання пов’язаних з ним 
витрат за допомогою документа «Розрахунки за податком на прибуток». 

2.4. Визначення та закриття фінансових результатів за грудень 
2012 р. за допомогою документа «Визначення фінансових результатів» в 
режимах «Закрити доходи та витрати (на рахунок 79)» та «Розраховувати 
прибуток/збиток (на рахунку 44)». 

2.5. Перерахування до держбюджету податку на прибуток за 
допомогою документа «Платіжне доручення вихідне» з видом операції 
«Перерахування податків/внесків по заробітній платі». 

3. За даними бухгалтерського обліку 31.12.12 р. на підприємстві 
було сформовано фінансову звітність. 

Необхідно сформувати: 
3.1. Регламентований звіт «Бухгалтерський баланс». 
3.2. Регламентований звіт «Звіт про фінансові результати». 
Порядок виконання роботи: 
1. Запустіть систему 1С: Підприємство в режимі «1С:Підприємство» 

з  власною інформаційною базою. 
1.1. Визначте місячні суми ЄСВ. 
Для цього в журналі «Зарплати до виплати організації» (команда 

меню «Зарплата») за допомогою команд «Дії - Додати» введіть 
документи «Зарплата до виплати організації» з видом виплати 
«Перерахування внесків ФОП (чергове)». 

Для заповнення табличних частин документів виконайте команду 
«Заповнити - За характером виплати» панелі інструментів заголовної 
частини документа. 
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Проведіть документи та ознайомтесь з їхніми друкованими 
формами, натиснувши кнопку «Податки та внески». 

Вікна документів наведено на рис. 10.1 – 10.3. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10.1. Закладки вікна документа «Зарплата до виплати організації» з 
видом виплати «Перерахування внесків ФОП (чергове)» від 31.10.12 р. 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 10.2. Закладки вікна документа «Зарплата до виплати організації» з 
видом виплати «Перерахування внесків ФОП (чергове)» від 30.11.12 р. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10.3. Закладки вікна документа «Зарплата до виплати організації» з 
видом виплати «Перерахування внесків ФОП (чергове)» від 31.12.12 р. 

 
1.2. Відобразіть перерахування до держбюджету та пенсійного 

фонду ПДФО та ЄСВ за жовтень, листопад та грудень 2012 р. 
1.2.1. Введіть інформацію про отримувачів ПДФО та ЄСВ. 
Для цього в групі «Інші» довідника «Контрагенти» (команда 

«Підприємство - Контрагенти») введіть інформацію про контрагентів 
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«Державний бюджет» та «Пенсійний фонд» за допомогою команд «Дії -
 Додати». 

При введенні інформації про контрагентів (див. рис. 1.37 - 1.39) 
дотримуйтесь правил пункту 1.1 практичної роботи теми 2. 

1.2.2. Визначте параметри платіжних документів по внесках у фонди. 
Для цього у вікні регістру відомостей «Параметри платіжних 

документів по внесках у фонди» (команда меню «Зарплата - Облік ПДФО 
і внесків») за допомогою команди «Дії - Додати» визначте параметри 
платіжних документів по ПДФО та внесках у фонди. 

Вікно регістру відомостей наведено на рис. 10.4. 
 

 
Рис. 10.4. Вікно регістру відомостей «Параметри платіжних документів 

по внесках у фонди» 
 
1.2.3. Створіть платіжні документи щодо перерахування ПДФО та 

ЄСВ від 31.10.12 р, 30.11.12 р. та 31.12.12 р. 
Для створення платіжних документів щодо перерахування ПДФО та 

ЄСВ на певну дату відкрийте в журналі «Зарплата до виплати» (команда 
меню «Зарплата») документ «Зарплата до виплати організації» на цю 
дату з видом операції «Чергова виплата» та «Перерахування внесків ФОП 
(чергове)» відповідно та за допомогою команди «Дії - Перейти -
 Формування платіжних документів по внесках у фонди» відкрийте 
обробку «Формування платіжних документів по внесках у фонди». 

У вікні обробки в реквізитах «Платіж» та «Стаття РГК» визначте 
відповідно дату платежу та статтю руху грошових коштів, натисніть 
кнопку «Створити» для автоматичного створення документа «Платіжне 
доручення вихідне» з видом операції «Перерахування податків/внесків по 
заробітній платі» та заповнення реквізитів «Платіжка», після чого 
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натисніть кнопку «Провести» для проведення сформованого документа 
«Платіжне доручення вихідне». 

Вікна обробок для формування платіжних документів щодо 
перерахування ПДФО та ЄСВ від 31.10.12 р. наведено на рис. 10.5, 10.6. 

 

 
Рис. 10.5. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 31.10.12 р. щодо перерахування ПДФО 
 

 
Рис. 10.6. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 31.10.12 р. щодо перерахування ЄСВ 
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Вікна документів «Платіжне доручення вихідне» та їхніх проводок 
від 31.10.12 р. наведено на рис. 10.7 – 10.10. 

 

 
Рис. 10.7. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування ПДФО 
 

 
Рис. 10.8. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування ПДФО 
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Рис. 10.9. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування внесків у фонди 
 

 
Рис. 10.10. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування внесків у фонди 
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Вікна обробок для формування платіжних документів щодо 
перерахування ПДФО та ЄСВ від 30.11.12 р. та 31.12.12 р. наведено на 
рис. 10.11 – 10.14. 
 

 
Рис. 10.11. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 30.11.12 р. щодо перерахування ПДФО 
 

 
Рис. 10.12. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 30.11.12 р. щодо перерахування ЄСВ 
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Рис. 10.13. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 31.12.12 р. щодо перерахування ПДФО 
 

 
Рис. 10.14. Вікно обробки «Формування платіжних документів по внесках 

у фонди» від 31.12.12 р. щодо перерахування ЄСВ 
 
1.3. Визначте суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, за 

жовтень, листопад та грудень 2012 року. 
Для цього виконайте команду «Звіти - Регламентована звітність -

 Регламентовані звіти (вбудовані)», у вікні «Регламентована й фінансова 
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звітність» виберіть звіт «Декларація по ПДВ» та натисніть кнопку 
«Створити новий звіт» на панелі інструментів вікна, потім у вікні 
параметрів звіту визначте період складання звіту (представлення 
«щомісяця» й певний місяць року) та натисніть кнопку «ОК».  

У вікні «Декларація по ПДВ» встановіть точність розрахунку з 
двома цифрами після коми та натисніть кнопку «Заповнити» панелі 
інструментів звіту для заповнення комірок звіту. Збережіть сформований 
звіт, натиснувши кнопку «Записати». 

Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за місяць, міститься в 
рядку з кодом 25 і за листопад та грудень 2012 року складає відповідно 
10802 та 12675 грн. 

Приклад вікна звіту «Декларація по ПДВ» за листопад 2012 р. 
наведено на рис. 10.15. 

 

 
Рис. 10.15. Вікно звіту «Декларація по ПДВ» за листопад 2012 р. 
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Вікно «Регламентована й фінансова звітність» з складом 
сформованих звітів «Декларація по ПДВ» наведено на рис. 10.16. 

 

 
Рис. 10.16. Вікно «Регламентована й фінансова звітність» 

 
1.4. Відобразіть перерахування до держбюджету ПДВ за листопад та 

грудень 2012 року. 
Для цього в журналі «Платіжні доручення вихідні» (команда меню 

«Банк») за допомогою команд «Дії - Додати» введіть документи 
«Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування 
податків/внесків по заробітній платі». 

У вікні документів для заповнення табличних частин документів 
натисніть кнопку «Додати» панелі інструментів табличних частин. 

Приклад вікна документа «Платіжне доручення вихідне» для 
перерахування ПДВ від 30.11.12 р. та його проводок наведено на 
рис. 10.17, 10.18.  

2.1. Визначте фінансові результати підприємства за жовтень та 
листопад  2012 р. 

Для цього в журналі «Визначення фінансових результатів» (команда 
меню «Операції - Регламентні операції») за допомогою команд «Дії -
 Додати» введіть документи «Визначення фінансових результатів» в 
режимі «Закрити доходи та витрати (на рахунок 79)» від 31.10.12 р. та 
30.11.12 р. 

Приклад вікна документа «Визначення фінансових результатів» від 
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31.10.12 р. наведено на рис. 10.19. 
Вікна проводок документів «Визначення фінансових результатів» 

від 31.10.12 р. та 30.11.12 р. наведено на рис. 10.20, 10.21. 
 

 
Рис. 10.17. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування ПДВ 
 

 
Рис. 10.18. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування ПДВ 
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Рис. 10.19. Вікно документа «Визначення фінансових результатів» від 

31.10.12 р. 
 

 
Рис. 10.20. Вікно проводок документа «Визначення фінансових 

результатів» від 31.10.12 р. 
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Рис. 10.21. Вікно проводок документа «Визначення фінансових 

результатів» від 30.11.12 р. 
 
2.2. Визначте податок на прибуток за IV квартал 2012 р. 
Для цього виконайте команду «Звіти - Регламентована звітність -

 Регламентовані звіти (вбудовані)», у вікні «Регламентована й фінансова 
звітність» виберіть звіт «Декларація про прибуток» та натисніть кнопку 
«Створити новий звіт» на панелі інструментів вікна, потім у вікні 
параметрів звіту визначте період складання звіту (представлення 
«щокварталу» та 2012 рік) та натисніть кнопку «ОК».  

У вікні «Декларація про прибуток» встановіть точність розрахунку з 
двома цифрами після коми та натисніть кнопку «Заповнити» панелі 
інструментів звіту для заповнення комірок звіту. Збережіть сформований 
звіт, натиснувши кнопку «Записати». 

Сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету, 
міститься в рядку з кодом 16 і складає 8713,46 грн. 
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Вікно звіту «Декларація про прибуток» наведено на рис. 10.22. 
 

 
Рис. 10.22. Вікно звіту «Декларація про прибуток» 
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2.3. Відобразіть нарахування податку на прибуток та списання 
пов’язаних з ним витрат. 

Для цього в журналі «Розрахунки за податком на прибуток» 
(команда меню «Операції - Регламентовані операції») за допомогою 
команди «Дії - Додати» введіть документ «Розрахунки за податком на 
прибуток». 

Для заповнення табличної частини документа на закладці «Статті 
ВПА й ВПЗ» виконайте команду «Заповнити - Заповнити по настройках 
статей ВПА й ВПЗ» панелі інструментів табличної частини документа, 
після чого заповніть реквізит «Ставка податку». Для заповнення реквізиту 
«Статті неопераційних витрат» на закладці «Додатково» введіть в 
довідник «Статті неопераційних витрат» статтю «Податок на 
прибуток» та вкажіть для неї статтю декларації про прибуток 06.4.13 
«Суми нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ, інших 
обов’язкових платежів». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 10.23, 10.24. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10.23. Вікно документа «Розрахунки за податком на прибуток» 
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Рис. 10.24. Вікно проводок документа «Розрахунки за податком на 

прибуток» 
 

2.4. Визначте фінансові результати підприємства за грудень  2012 р. 
Для цього в журналі «Визначення фінансових результатів» (команда 

меню «Операції - Регламентні операції») за допомогою команд «Дії -
 Додати» введіть документи «Визначення фінансових результатів» в 
режимі «Закривати доходи та витрати (на рахунок 79)» та «Розраховувати 
прибуток/збиток (на рахунку 44)». 

Вікно документа та його проводок наведено на рис. 10.25, 10.26. 
 

 
Рис. 10.25. Вікно документа «Визначення фінансових результатів» від 

31.12.12 р. 
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Рис. 10.26. Вікно проводок документа «Визначення фінансових 

результатів» від 31.12.12 р. 
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2.5. Відобразіть перерахування до держбюджету податку на 
прибуток за 2012 рік. 

Для цього виконайте дії, аналогічні діям пункту 1.4. 
Вікно документа  та його проводки наведено на рис. 10.27, 10.28. 
 

 
Рис. 10.27. Вікно документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування податку на прибуток 
 

 
Рис. 10.28. Вікно проводок документа «Платіжне доручення вихідне» для 

перерахування податку на прибуток 
 



 

253 

 

3. Сформуйте фінансову звітність. 
Для цього виконайте команду «Звіти - Регламентована звітність -

 Регламентовані звіти (вбудовані)», у вікні «Регламентована й фінансова 
звітність» виберіть необхідний звіт («Бухгалтерський баланс» або «Звіт 
про фінансові результати») та натисніть кнопку «Створити новий звіт» 
на панелі інструментів вікна, потім у вікні параметрів звіту визначте 
період складання звіту (2012 рік для бухгалтерського балансу та 4 квартал 
2012 року для звіту про фінансові результати) та натисніть кнопку «ОК».  

У вікні звіту встановіть параметри його формування (у верхній 
частині вікна) та натисніть кнопку «Заповнити» панелі інструментів звіту. 
Збережіть сформований звіт, натиснувши кнопку «Записати». 

Вікна звітів «Бухгалтерський баланс» та «Звіт про фінансові 
результати» наведено на рис. 10.29, 10.30. 

 

 
Рис. 10.29. Вікно звіту «Бухгалтерський баланс» 
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Рис. 10.29. (продовження) 
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Рис. 10.29. (продовження) 

 

 
Рис. 10.30. Вікно звіту «Звіт про фінансові результати» 
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Рис. 10.30. (продовження) 
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4. Перевірте результати виконання завдання. 
В результаті виконання завдання журнал операцій повинний містити 

документи, зображені на рис. 10.31, а звіт «Оборотно-сальдова 
відомість» повинен мати вигляд, зображений на рис. 10.32. 

 

 
Рис. 10.31. Склад документів журналу операцій 

 

 
Рис. 10.32. Вікно звіту «Оборотно-сальдова відомість» 
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Рис. 10.32. (продовження) 



 

259 

 

 
Рис. 10.32. (продовження) 

 
5. Завершіть роботу в системі 1С:Підприємство. 

 
10.3. Питання для самоконтролю 

1. Який документ та в яких режимах використовується для 
нарахування сум ПДФО та ЄСВ?   

2. Які звіти використовуються для визначення сум ПДВ та податку 
на прибуток та який порядок роботи з ними? 

3. Які проводки формуються документом «Платіжне доручення 
вихідне» при сплаті ПДФО, ЄСВ , ПДВ та податку на прибуток? 

4. Яка інформація міститься на закладках документа «Розрахунки по 
податку на прибуток» та які проводки він формує? 

5. Які проводки формуються документом «Визначення фінансових 
результатів» в режимі «Закривати доходи та витрати (на рахунок 79)»? 

6. Які проводки формуються документом «Визначення фінансових 
результатів» в режимі «Розраховувати прибуток/збиток (на рахунку 44)»? 

7. Який порядок роботи з фінансовими звітами? 
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