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Вступ 

 

Робота сучасних фахівців у сфері інформаційних технологій 

потребує від них знань у різноманітних сферах. Сфера економічних 

відносин є тією складовою, яка цікавить увесь спектр підприємств та 

організацій і, у зв'язку з постійними змінами в законодавстві, потребує 

постійного моніторингу та оновлення. У зв'язку з викладеним, дуже 

велика частина ІТ-фахівців зайнята саме у сфері розробки та 

налаштування програмних продуктів для економічної діяльності 

підприємств і, насамперед, бухгалтерського обліку. 

Однак їх ефективна робота зі створення, налаштування, 

тестування програмних продуктів неможлива без розуміння самого 

процесу бухгалтерського обліку, документообігу підприємств, у тому 

числі автоматизованого процесу обліку. Серед програмних комплексів, 

які на даному етапі найчастіше використовуються на українських 

підприємствах є програмні продукти сімейства 1С. Саме тому вміння 

вирішувати професійні завдання на базі систем 1С є необхідною 

компетентністю майбутнього фахівця з інформаційних технологій, а їх 

розгляд у рамках дисципліни "Інформаційні технології в економіці" є 

найдоцільнішим. 

Така ситуація обумовила мету лабораторного практикуму з 

навчальної дисципліни – набуття студентами вмінь і навичок вирішення 

задач бухгалтерського (фінансового, управлінського, податкового) обліку 

в інформаційній системі "1С: Предприятие 8.2. Управление произ-

водственным предприятием для Украины". З метою максимального 

розуміння студентами поданої інформації усі назви програми, вікон і 

команд буде наведено мовою оригіналу, а саме російською. 

Програмний комплекс "1С: Предприятие 8.2. Управление произ-

водственным предприятием для Украины", в середовищі якого вико-

нуються лабораторні роботи, є комплексним рішенням, що охоплює 

основні контури управління й обліку на виробничому підприємстві та 

дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління 

різними аспектами діяльності підприємства, зокрема фінансового, 

податкового, управлінського обліку. Таким чином, отримані майбутнім ІТ-

фахівцем знання дозволять йому ефективно виконувати роботи з 

налаштування програмних продуктів сімейства 1С, а також створення 

нових бухгалтерських програмних продуктів. 
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Цикл лабораторних робіт охоплює такі завдання бухгалтерського 

обліку: 

облік руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві; 

облік розрахунків із постачальниками та покупцями; 

ведення регламентованого документообігу;  

розрахунок заробітної плати працівників підприємства;  

розрахунок нарахувань, податків, єдиного соціального внеску. 

Завдання виконуються на наскрізному прикладі (тобто весь цикл 

робіт виконується на прикладі однієї організації) та дозволяють студен-

там отримати максимально наближений до реальної практики досвід 

ведення обліку на підприємстві. 

У результаті виконання циклу робіт лабораторного практикуму ма-

ють бути сформовані такі компетентності: 

уміння вирішувати задачі бухгалтерського обліку в середовищі іс-

нуючої автоматизованої інформаційної системи; 

розроблення раціональної технології автоматизованого вирішення 

певної задачі з обліку; 

здатність до оброблення інформації з бухгалтерського обліку в се-

редовищі існуючої автоматизованої інформаційної системи на підприєм-

стві, зокрема: здатність вести фінансовий облік та проводити розрахунки 

заробітної плати; 

конфігурування існуючої автоматизованої інформаційної системи 

під потреби конкретного підприємства. 

Методичні рекомендації призначені для студентів напряму 

підготовки "Комп'ютерні науки" спеціалізації "Інформаційні управляючі 

системи та технології" всіх форм навчання і розроблений відповідно до 

програми навчальної дисципліни "Інформаційні технології в економіці". 
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Лабораторна робота № 1 

Компонентна структура програмного комплексу  

"1С: Предприятие 8.2" та її функціональні  

можливості. Основні об'єкти системи  

"1С: Предприятие 8.2". Характеристика довідників 

комплексної конфігурації "1С: Предприятие 8.2" 

та їх ведення. Реєстрація підприємства.  

Налаштування основних параметрів системи 

 
Мета: ознайомитися з основними поняттями та функціональними 

можливостями системи "1С: Предприятие 8.2", реєструватися в системі, 

отримати навички роботи з довідниками, заповнити початкові відомості 

про організацію, додати існуючу інформаційну базу, провести реєстрацію 

нового користувача, навчитися виконувати налаштування обліку та про-

грами для вирішення поставлених завдань, виконувати налаштування 

користувача. 

 

Основні терміни і поняття системи "1С: Предприятие 8.2" 

Режимами запуску в "1С" є "Конфигуратор" та "1С: Предприятие". 

Режим запуску "Конфигуратор" – це спеціальний режим запуску 

системи "1С: Предприятие 8.2" для розробки і модифікації прикладного 

рішення. У даному режимі розробник визначає загальну архітектуру при-

кладного рішення і структуру даних, створює макети й екранні форми, за 

допомогою вбудованої мови в модулях об'єктів задає алгоритми поведін-

ки об'єктів. Також у даному режимі проводиться адміністрування, яке 

включає в себе ведення списку користувачів, настройку прав доступу, 

резервне копіювання інформаційної бази, моніторинг системних подій і 

виконання інших дій для підтримки працездатності системи. 

Режим запуску "1С: Предприятие" – це режим роботи кінцевого 

користувача. У даному режимі користувач вводить дані в базу даних, 

формує звіти, друкує документи та ін. 

До основних і найбільш часто використовуваних об'єктів у "1С: 

Предприятие 8.2" відносяться: константи, довідники, перерахування, до-

кументи, журнали документів, звіти й обробки. 
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Константи – використовуються для роботи з постійною й умовно-

постійною інформацією, але можуть становити і періодично змінювані 

дані. В основному це найчастіше використовувана інформація про пара-

метри обліку в організації, в якій ведеться облік: "Валюта бухгалтерского 

учета", "Вид основного свойства номенклатуры", "Контроль отрицатель-

ных остатков ТМЦ". 

Довідники – об'єкти програми, що дозволяють користувачеві вво-

дити, зберігати й отримувати інформацію. Довідник є списком деревови-

дної структури, у вузлах якого зберігається інформація про різні об'єкти. 

Інформація в довідниках зберігається у вигляді записів, які мають одну 

структуру в межах одного довідника, що містять різні величини. Набір 

цих величин для кожного довідника довільний за винятком двох строко-

вих величин: коду об'єкта і значення об'єкта. Код об'єкта є унікальним 

для даного довідника і дозволяє посилатися на цей об'єкт з інших місць 

програми. Значення об'єкта – довільний рядок, введений користувачем 

(зазвичай це назва об'єкта). Для кожного об'єкта зберігається історія змін 

значення цього об'єкта. Перелік доступних користувачеві довідників ви-

значений для даної конфігурації і згодом не змінюється, проте користу-

вач може редагувати існуючі довідники, додаючи і прибираючи з них ін-

формацію. Дана система дозволяє вести практично необмежену кіль-

кість необхідних довідників.  

Зазвичай довідниками є списки контрагентів, номенклатури, орга-

нізацій, валют, співробітників та ін. Також підтримується робота з багато-

рівневими довідниками та підлеглими довідниками. 

Перерахування – використовуються в системі для опису наборів 

постійних (не змінних користувачем) значень.  

Типовими прикладами перерахувань є види оплат – готівкова, без-

готівкова, бартер. Тип засновника – юридична особа, фізична особа. Ти-

пи співробітників підприємства – штатний, сумісник і т. д.  

Список перерахувань визначається на рівні конфігурації і не дос-

тупний користувачам для перегляду або редагування, а вико-

ристовується як допоміжний під час організації роботи системи "1С:  

Предприятие 8.2". 

Документи – призначені для відображення будь-яких госпо-

дарських операцій, що відбуваються на підприємстві, а також для уп-

равління взаєморозрахунками і даними в системі "1С: Предприятие 8.2". 

Як правило, набір документів у системі "1С: Предприятие 8.2" аналогіч-
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ний набору реальних первинних бухгалтерських документів, що викорис-

товуються в організації, які потрібно вводити в інформаційну базу (на-

кладна на переміщення ТМЦ, інвентаризація ТМЦ, прибуткова і витратна 

накладні, платіжне доручення, рахунок, прибутковий і видатковий касові 

ордери та ін.). Кожен документ має візуальне уявлення (екранну фор-

му), яке може складатися з двох частин – "шапки" і табличної частини. 

Екранна форма може мати необмежену кількість реквізитів у "шапці" і в 

багаторядковій частині, які заповнюються під час його введення в систе-

му. Крім того, документ зазвичай має друковану форму, яка може бути 

сформована та виведена на друк, становить його паперовий еквівалент. 

Важливою властивістю документа є його можливість автоматично 

формувати рух по регістрах. Такий рух буде належати документу. Для 

накопичення і використання у вигляді звітів інформації в системі перед-

бачені так звані регістри. Наприклад, у регістрі "Банк" накопичується ін-

формація про операції по розрахунковому рахунку організації, регістри 

"Постачальники", "Покупці" слугують для накопичення інформації про 

взаєморозрахунки з контрагентами підприємства, в регістрі "Продажі" 

зберігається інформація про обороти з продажу послуг і ТМЦ організації. 

Журнали документів – призначені для зберігання і роботи з доку-

ментами в системі "1С: Предприятие 8.2". Кількість журналів, їх зовнішній 

вигляд і види документів, що зберігаються в них, визначається на етапі 

конфігурування.  

Журнал документів дозволяє переглянути список документів, роз-

ділених за видами документів, або всіх документів відразу. 

Звіти та обробки – у разі необхідності обробки інформації в інфо-

рмаційній базі відповідно до деякого алгоритму (наприклад, отримання 

різних зведених даних) у системі "1С: Предприятие 8.2" використовують-

ся звіти (обробки). Звіти застосовуються для отримання різної інформа-

ції, яка містить підсумки або детальну інформацію, підібрану за певними 

критеріями. Для завдання звіту на етапі розробки завдання визначається 

алгоритм звіту, що визначає отримання й обробку інформації з бази да-

них, і форма звіту, що дозволяє користувачеві задавати параметри алго-

ритму і включаються у звіт даних. Список доступних користувачеві звітів 

повністю визначається у ході розробки конфігурації компоненти. 

Обробки використовуються для виконання різних сервісних або ре-

гламентних дій, наприклад індексації цін у довідниках товарів. 
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Завдання 1 

Створити в системі "1С: Предприятие 8.2" нового користувача і за-

реєструвати його з такими параметрами:  

ім'я – прізвище студента; 

повне ім'я – прізвище та ім'я студента; 

аутентифікація "1С: Предприятие 8.2" – так; 

показувати в списку вибору – так; 

повні права – так; 

користувач – так; 

основний інтерфейс – повний; 

мова – повна; 

режим запуску – авто. 

 

Завдання 2 

Створити організацію як юридичну особу з заданими кодами органі-

зації та реєстраційними кодами, контактними даними, розрахунковим 

рахунком. 

Завдання 3 

Створити структуру компанії, до складу якої входять такі підрозділи: 

1) адміністративно-управлінський підрозділ (АУП) – вид "прочее"; 

2) цех – вид "основное производство"; 

3) цех 1 – вид "вспомогательное производство". 

Створити інформацію про складські приміщення компанії: 

1) основний склад;  

2) віддалений склад. 

 

Завдання 4 

Провести основні налаштування програми, поточного користувача 

та облікової політики за створеною компанією. 

 

Хід роботи  
 

Виконання завдання 1 
 

Перейти в режим "Конфигуратор". 

1. Створити нового користувача (Администрирование – Поль-

зователи – Новая запись (Ins)) з параметрами на вкладках "Основные" 

(рис. 1) та "Прочие" (рис. 2). 
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Рис. 1. Заповнення вкладки "Основные" 

 

 
 

Рис. 2. Заповнення вкладки "Прочие" 
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Вибір інтерфейсу для подальшої роботи подано на рис. 3, 4. 

 

 
 

Рис. 3. Вікно вибору інтерфейсу 

 

 
 

Рис. 4. Вікно переліку користувачів 

 

У тому випадку, якщо в реєстрі користувачів уже створено запис із 

параметрами, що задовольняють вимоги користувача, можна створити 

новий запис, використовуючи механізм копіювання, на підставі ство-

реного запису ( ) і внести нове ім'я користувача. 

 

Виконання завдання 2 

 

2. Внесення нормативно-довідкової інформації (НДІ) про 

організацію. 

Перейти в режим "1С: Предприятие 8.2". 

Переключити інтерфейс на "Полный". 

Створити новий елемент (Справочники – Организации –

Организации) (рис. 5). 
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Рис. 5. Вікно заповнення даних про організацію 

 

Необхідно заповнити вкладку "Коды организации" (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Заповнення вкладки "Коды организации" 

 

Необхідно заповнити вкладку "Номера регистрации" (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Заповнення вкладки "Номера регистрации" 

 

За допомогою кнопки "Выбор" необхідно розмістити створений 

запис у відповідному полі (рис. 8). 
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Рис. 8. Збереження даних про податкову інспекцію 

 
Також заповнити всі інші обов'язкові поля (рис. 9): 

номер реєстрації в ПФ – 111111111111111; 

код ПФУ – 11111; 

номер реєстрації в службі зайнятості – 121212121212121212; 

номер реєстрації у ФСС від тимчасової втрати працездат. – 

131313131313131313; 

номер реєстрації у ФСС від нещасного випадку – 

141414141414141414. 

 

 
 

Рис. 9. Заповнення вкладки "Номера регистрации" 

 
Заповнення вкладки "Контактная информация" виконати відпо-

відно до таких даних: 

Вид Подання 

Юридична адреса організації рис. 10 

Поштова адреса організації рис. 10 

Фактична адреса організації рис. 10 

Телефон організації рис. 11 

E-mail організації рис. 12 
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Рис. 10. Юридична, поштова та фактична адреса організації 

 

 
 

Рис. 11. Створення телефона організації 

 

 
 

Рис. 12. E-mail організації 
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Після запису введеної інформації отримано (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Заповнення закладки "Контактная информация" 

 

Заповнити інформацію на закладці "Прочее" (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Заповнення вкладки "Прочее" 

 

Для заповнення поля "Осн. банковский счет", слід створити запис у 

підпорядкованому довіднику "Банковские счета" (Осн. банковский счет 

– Действие – Добавить). 

Номер рахунка – 111111111, МФО – 351607. 

Якщо в класифікаторі банків немає об'єкта з даними кодом, то 

з'явиться повідомлення (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Запит на створення нового банку 
 

Натисніть на кнопку "Да", введіть інформацію про новий банк 

(рис. 16). 
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Рис. 16. Установлення параметрів банку 

 

Після внесення відповідної інформації про банк, отримано рахунок 

компанії (рис. 17). 
 

 

 
 

Рис. 17. Створення розрахункового рахунка організації 

 

Повна інформація про банк подана на рис. 18. 

 

 
 

Рис. 18. Список безготівкових рахунків організації 
 

Результат вибору запису за створеним банком зображений на 

рис. 19.  
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Рис. 19. Вибір даних за розрахунковим рахунком організації 

 

Слід визначити види податкової діяльності організації (за кнопкою 

"Перейти" вибрати підлеглий довідник "Виды налоговой деятельности 

организаций") (рис. 20) 

 

 
 

Рис. 20. Створення виду податкової діяльності організації 

 
Виконання завдання 3 

 

3. Інформація про структуру компанії. 

Для відображення всіх дій та операцій в "1С: Предприятие 8.2" дії 

подаються з позицій управлінського та регламентованого обліку.  

3.1. Створення підрозділів організації (Справочники – Органи-

зации – Подразделения организации). 

Формування підрозділів організації наведено на рис. 21 – 23. 

 

 
 

Рис. 21. Створення підрозділу АУП 
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Рис. 22. Створення підрозділу Цех 
 

 
 

Рис. 23. Створення підрозділу Цех1 
 

3.2. Створення підрозділів підприємства (Справочники – 

Предприятие – Подразделения). 

Для того щоб поставити у відповідність інформацію про створену 

організацію в регламентованому обліку інформацію в управлінському 

обліку, необхідно заповнити такий довідник:  

у лівій частині вікна – Предприятие – Новое структурное 

подразделение; 

АУП (вид – Прочее, відповідає підрозділу АУП організації "Моя 

организация") (рис. 24). 
 

 
 

Рис. 24. Створення зв'язку між підрозділом АУП  

у регламентованому та управлінському обліку 
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Цех (вид – Основное производство, відповідає підрозділу Цех 

організації "Моя организация") (рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25. Створення зв'язку між підрозділом Цех  

у регламентованому та управлінському обліку 
 

Цех 1 (вид – Вспомогательное производство, відповідає підроз-

ділу Цех 1 організації "Моя организация") (рис. 26). 

 

 
 

Рис. 26. Створення зв'язку між підрозділом Цех 1  

у регламентованому та управлінському обліку 

 

Співставлення даних за управлінським та регламентованим об-

ліком наведено на рис. 27. 
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Рис. 27. Результати співставлення підрозділів 

 

3.3. Створення місць зберігання. 

Для внесення інформації про місця зберігання використовують до-

відник "Склады (Места хранения)" (Справочники – Предприятие – 

Склады (Места хранения)). 

Створити елементи довідника з видом складу "Оптовый": 

основний склад (рис. 28); 

віддалений склад (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 28. Створення основного складу 

 

 
 

Рис. 29. Створення віддаленого складу 
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3.4. Створення каси організації. 

В довідник "Кассы" (Справочники – Денежные средства – 

Кассы) ввести інформацію про касу організації "Моя организация":  

назва – "Касса основная", валюта – грн (рис. 30). 

 

 
 

Рис. 30. Вікно створення каси організації 

 
Виконання завдання 4 

Налаштування основних параметрів системи 

Переключити Інтерфейс на "Полный". 

4.1. Налаштування обліку та програми (Сервис – Настройка 

учета – Настройка параметров учета). 

Заповнення параметра "Валюты" (рис. 31): 

валюта регламентованого обліку – грн; 

валюта управлінського обліку – грн (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 31. Вибір характеристики налаштування параметрів обліку 
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Рис. 32. Заповнення параметра "Валюты" 

 

Заповнення параметрів "Затраты и себестоимость", "Учет товаров" 

(рис. 33). 

 

 

 

 

Рис. 33. Заповнення параметрів "Затраты и себестоимость"  

та "Учет товаров" 

 

Зміна налаштування з ведення партіонного обліку за складами в 

регламентованому обліку впливає на ведення сумового обліку (рис. 34). 
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Рис. 34. Вікно встановлення параметрів обліку 

 

Заповнення параметра "Взаиморасчеты и денежные средства" 

(рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Заповнення параметра "Взаиморасчеты  

и денежные средства" 

 

4.2. Налаштування програми. 

Перейти в меню Сервис – Настройка учета – Настройка програм-

мы. 

Заповнення вкладки "Основные" (рис. 36). 

 

 
 

Рис. 36. Вкладка "Основные" 

 

Заповнення вкладки "Товары организации (регл.)" (рис. 37, 38). 
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Рис. 37. Встановлення дати регістру "Товары организации (регл.)" 
 

 
 

Рис. 38. Вкладка "Товары организации (регл.)" 
 

Під час натискання на кнопку "Изменить настройку", сформувати 

повідомлення, які підтверджують зберігання встановлених параметрів 

(рис. 39). 
 

 
 

Рис. 39. Повідомлення про успішне зберігання налаштування 

програми 
 

4.3. Налаштування облікової політики (бухгалтерський та 

податковий облік).  

Через меню Сервис – Настройка учета – Учетная политика – 

Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет) створіть запис 

для організації "Моя организация", застосовується з 01.01 поточного ро-

ку, а також попереднього. 

Заповнення вкладки "Общие" наведено на рис. 40. 
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Рис. 40. Вкладка "Общие" в обліковій політиці 
 

Заповнення вкладки "Расчеты с контрагентами" наведено на 

рис. 41. 
 

 
 

Рис. 41. Вкладка "Расчеты с контрагентами" в обліковій політиці 
 

Заповнення вкладки "Запасы" наведено на рис. 42. 
 

 
 

Рис. 42. Вкладка "Запасы" в обліковій політиці 
 

Заповнити вкладку "Нумерация налоговых документов" як 

зазначено на рис. 43. 
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Рис. 43. Вкладка "Нумерация налоговых документов" в обліковій 

політиці 

 

4.4. Налаштування користувача.  

Встановити основні налаштування користувача (Сервис – 

Настройки пользователя): 

показувати в документах рахунок обліку; 

у групі "Другие настройки": 

виконувати пошук дублів перед записом нового контрагента; 

запитувати підтвердження під час закриття програми; 

заборонити відкриття декількох сеансів; 

режим формування друкованих форм – "українською мовою"; 

у групі "Основные значения для подстановки в документы и 

справочники": 

не встановлювати прапорець "Сумма включает НДС" у документах 

– ; 

основна валюта взаєморозрахунків – грн; 

основна організація – "Моя организация"; 

основна ставка ПДВ – 20 %; 

основне ведення взаєморозрахунків за договорами – "по договору 

в целом"; 

основна схема оподаткування – "налог на прибыль и НДС"; 



26 

основний підрозділ – "АУП"; 

основний підрозділ організації – "АУП"; 

основний відповідальний – "указать себя"; 

основний склад – "основной склад"; 

основна каса – "касса основная"; 

відображати документи в бухгалтерському обліку – ; 

відображати документи в управлінському обліку – ; 

відображати в документах рахунки обліку – . 
 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. Що становлять константи і для чого вони призначені в "1С: Пред-

приятие 8.2"? 

2. Чим відрізняються довідники від констант? Які види довідників 

використовуються в "1С: Предприятие 8.2"? 

3. Наведіть приклади перерахувань, використовуваних у "1С: Пред-

приятие 8.2". 

4. Яке призначення документів у "1С: Предприятие 8.2"? 

5. Що становлять журнали документів, за якими ознаками докумен-

ти об'єднуються в журнали в "1С: Предприятие 8.2"? 

6. У якому вигляді подаються дані в звітах? 

 

Лабораторна робота № 2 

Створення штатного розкладу в системі  

"1С: Предприятие 8.2". Регламентований  

та управлінський облік кадрів 
 

Мета: створити посади організації, фізичних осіб, графіки роботи за 

посадами, ознайомитися з технологією формування штатного розкладу 

та внесенням змін до нього, сформувати трудові договори зі спів-

робітниками, оформити прийом на роботу в організацію за регла-

ментованим та управлінським обліком. 
 

Поняття "працівники підприємства" і "працівники організації" 

У системі кадрового обліку таке поняття, як "працівники" має різну 

сутність залежно від того, чи ведеться регламентований або управлінсь-

кий облік. Для ведення кадрового управлінського обліку персонал підп-

риємства слід називати працівниками підприємства, а для регламенто-



27 

ваного – працівниками організацій (рис. 44). Отже, в управлінському об-

ліку ведеться кадровий облік за працівниками підприємства, а в регла-

ментованому існує вимога ведення кадрового обліку за працівниками 

для кожної організації підприємства. 
 

Працівник 

підприємства

ПІДПРИЄМСТВО

Підрозділ 

підприємства
Посада на 

підприємстві

Працівник 

організації

ОРГАНІЗАЦІЯ

Підрозділ 

організації
Посада в 

організації

 

 
Рис. 44. Підприємство та організація в системі  

"1С: Предприятие 8.2" 

 
Поняття "посада на підприємстві" і "посада в організації"  

Перелік посад для регламентованого обліку (відповідно до штат-

ного розкладу) в організаціях також може відрізнятися від списку посад, 

необхідних для управлінського кадрового обліку. Для цього можна вести 

два незалежних списки (довідники) посад (див. рис. 44):  

у довідник "Должности" слід вносити список посад для управ-

лінського кадрового обліку; 

у довідник "Должности организации" слід вносити список посад 

для регламентованого кадрового обліку. 

 

Поняття "підрозділ підприємства" і "підрозділ організації" 

Аналогічна ситуація і з розділенням підприємства та організацій на 

підрозділи (рис. 2.1). Для підприємства можна зазначити список підроз-

ділів, згідно з вимогами управлінського обліку. А для кожної організації 

потрібно вести свій список підрозділів (згідно із затвердженою штатною 

структурою організації). Тому: 

у довідник "Подразделения" слід вносити список підрозділів для 

управлінського кадрового обліку; 
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у довідник "Подразделения организации" потрібно вносити список 

підрозділів для регламентованого кадрового обліку; 

 

Завдання 1 

Створити посади організації: директор, головний бухгалтер, началь-

ник цеху. Створити графіки робіт: п'ятиденка, шестиденка, виробничий. 

Ввести і зберегти інформацію про фізичних осіб.  

 

Завдання 2 

Сформувати штатний розклад організації та внести до нього зміни. 

 

Завдання 3 

Провести прийом на роботу на раніше створені посади організації 

за регламентованим та управлінському обліку. 
 

Хід роботи  
 

Виконання завдання 1 

 

Переключити інтерфейс на "Полный". 

1.1. Створити посади організації шляхом заповнення довідника 

"Должности организаций" (Справочники – Управление персоналом – 

Должности организаций). 

Створити посади, які будуть зазначені в подальшому штатним роз-

кладом (рис. 45 – 47). 

 

 
 

Рис. 45. Створення посади "Директор" 
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Рис. 46. Створення посади "Главный бухгалтер" 

 

 
 

Рис. 47. Створення посади "Начальник цеха" 

 

1.2. Створення посади в довіднику "Физические лица" 

(Справочники – Управление персоналом – Физические лица). 

Створити елементи довідника: 

"Успешный Игорь Матвеевич", "Ускокова Антонина Кирилловна" та 

"Кот Василий Матвеевич" (рис. 48). 

 

 
 

Рис. 48. Створення даних за фізичною особою "Успешный Игорь 

Матвеевич" 
 

Заповнити вкладку "Общие" (рис. 49): 

дата нарождення – ввести самостійно; 

стать – чоловіча; 

місце народження – ввести самостійно. 
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Рис. 49. Вкладка "Общие" 
 

Внести інформацію про посвідчення особи "Удостоверение" 

(рис. 50). 
 

 
 

Рис. 50. Внести паспортні дані  
 

Заповнити поле "ИНН" – 111111111111. 

Адреси і телефони – заповнити необхідні дані (рис. 51). 
 

 

 

 

Рис. 51. Заповнення даних про адресу та телефони 
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Заповнити вкладку "Персональные данные" (рис. 52). 

 

 
 

Рис. 52. Вкладка "Персональные данные" 

 

1.3. Створення графіків роботи. 

Переключити інтерфейс на "Кадры организаций". 

1.3.1. Коректування регламентованого виробничого календаря. 

Перед створенням графіків роботи необхідно скоригувати регла-

ментований виробничий календар, на якому базуватиметься розрахунок 

часу роботи співробітників (Предприятие – Производственный 

календарь) (рис. 53). 
 

 
 

Рис. 53. Коректування виробничого календаря за 2014 рік 

 

Під час звернення до даного календаря формується повідомлення, 

наведене на рис. 54. 
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Рис. 54. Повідомлення про коректування 

 

Святкові дні: 8 березня необхідно перенести на 10 березня, 28 

червня необхідно перенести на 30 червня, 24 серпня необхідно 

перенести на 26 серпня. Для цього на необхідній даті правою кнопкой 

миші вибрати режим "Перенести выходной день…" (рис. 55) та обрати 

необхідну дату. Після цього необхідно натиснути на кнопку "ОК" та 

 провестие зміни. 
 

  

 
 

Рис. 55. Перенести дати свят, що потрапляють на вихідні дні,  

на будні 
 

1.3.2. Під час формування графіків роботи співробітників 

організації створити їх три види (Справочники – Предприятие – 

Графики работы). 
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П'ятиденка 

Ввести назву графіка "Пятидневка Моя организация". 

За допомогою кнопки  скористатися можливостями 

"Помощника заполнения графика" та обрати режим "Заполнить по 

шаблону" – "Пятидневка (40 час. раб. неделя)" (рис. 56). 
 

 
 

Рис. 56. Обрання виду графіка "Пятидневка (40 час. раб. неделя)" 
 

Сформувати графік за допомогою кнопки  (рис. 57). 
 

 
 

Рис. 57. Заповнення графіка "Пятидневка (40 час. раб. неделя)" 
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Шестиденка 

Ввести назву графіка "Шестидневка Моя организация". 

За допомогою кнопки  скористатися можливостями 

"Помощника заполнения графика" та обрати режим "Заполнить по 

шаблону" – "Шестидневка (40 час. раб. неделя)" (рис. 58). 

 

 
 

Рис. 58. Обрання виду графіка "Шестидневка (40 час. раб. неделя)" 

 

Сформувати графік за допомогою кнопки  (рис. 59). 
 

 
 

Рис. 59. Заповнення графіка "Шестидневка (40 час. раб. неделя)" 
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Виробничий 

Ввести назву графіка "Производственный Моя организация". 

За допомогою кнопки  скористатися можливостями 

"Помощника заполнения графика" та обрати режим "Заполнить вручную" 

–  (рис. 60). 

 

 
 

Рис. 60. Обрання виду графіка "Производственный" 

 

Тип графіка обрати "Сменный", вставити відповідні прапорці, 

кількість годин розраховується залежно від тривалості роботи за кожним 

днем тижня  (рис. 61). 
 

 
 

Рис. 61. Вибір типу графіка 
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Розклад роботи формується відповідно до дня тижня і тривалості 

роботи за кожним днем  (рис. 62). 

 

 
 

Рис. 62. Формування розкладу роботи 

 
Формування змін роботи наведено на рис. 63. 

 

  
 

Рис. 63. Створення змін роботи 
 

Після заповнення розкладу роботи за кнопкою  буде 

отримано графік роботи (рис. 64). 



37 

 
 

Рис. 64. Заповнення графіка "Производственный" 
 

Виконання завдання 2 
 

Формування штатного розкладу організації 

Інтерфейс "Кадры организаций". 

Для створення первісного штатного розкладу використовується 

меню Предприятие – Изменение штатного расписания организации 

(рис. 65, 66). 
 

 
 

Рис. 65. Формування первісного штатного розкладу 
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Рис. 66. Формування друкованої форми первісного штатного 

розкладу 
 

Для подальшого внесення змін до штатного розкладу, пов'язаних із 

введенням додаткових штатних одиниць, необхідно створити новий 

штатний розклад, в якому колишні записи залишатимуться без змін, а 

з'явиться нова, пов'язана з введенням штатної одиниці "Начальник цеха" 

(рис. 67, 68). При цьому зручно користуватися механізмом введення 

шляхом копіювання вже раніше створеного штатного розкладу. 

 

 
 

Рис. 67. Внесення змін до штатного розкладу 
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Рис. 68. Формування друкованої форми змін штатного розкладу 
 

Виконання завдання 3 
 

3.1. Формування кадрових документів у регламентованому 

обліку.  

Створення трудових договорів (Кадровый учет – Трудовые 

договора) (рис. 67 – 69). 

 

 
 

Рис. 67. Заповнення вкладки "Общее" в трудовому договорі 
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Рис. 68. Заповнення вкладки "Трудовой договор" у трудовому 

договорі 

 

 
 

Рис. 69. Формування "Личной карточки сотрудника" на підставі 

трудового договору 

 

Аналогічно сформувати "Трудовые договора" на підставі всіх інших 

фізичних осіб: "Ускоковой Антонине Кирилловне" та "Коту Василию 

Матвеевичу". 
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Створення наказів про прийом на роботу (Кадровый учет – Прием 

на работу). 

Після запису даного документа за допомогою режиму введення на 

підставі ( ) обрати "Прием на работу в организацию" та 

послідовно дозаповнити закладки даного документа (рис. 70 – 73). 

 

 
 

Рис. 70. Заповнення вкладки "Работники" в наказі про прийняття  

в організацію 
 

 
 

Рис. 71. Заповнення вкладки "Начисления" в наказі про прийняття в 

організацію 

 

 

 

Рис. 72. Заповнення вкладки "Взносы" в наказі про прийняття  

в організацію 
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Рис. 73. Формування друкованої форми наказу про прийняття  

в організацію 

 
Аналогічно заповнити накази про прийом за всіма іншими 

співробітниками. 

 

3.2. Формування кадрових документів в управлінському 

обліку. 

Також необхідно оформити прийом співробітників і в 

управлінському обліку за допомогою документа "Прием на работу", 

використовуючи механізм введення на підставі документа "Прием на 

работу в организацию". Далі за допомогою кнопки "Заполнить" необхід-

но заповнити табличну частину вкладки "Работники" (рис. 74). 
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Рис. 74. Заповнення вкладки "Работники" у наказі про прийом  

 
3.3. Інформація про відповідальних осіб організації. 

Перейти до інтерфейсу "Полный". 

Для додання співробітникам статусу матеріально-відповідальних 

осіб слід скористатися меню Справочники – Организации, кнопка "Пе-

рейти" – Ответственные лица организации. 

Сформувати даний список з прийняття співробітників на роботу да-

тою 01.01.2014 р. (рис. 75). 

 

 

 

Рис. 75. Створення відповідальних осіб для внесення змін  

у штатний розклад 

 
З 01.07.2014 р. – склад відповідальних осіб організації зміниться!!! 

(рис. 76). 
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Рис. 76. Створення відповідальних осіб після внесення змін  

до штатного розкладу 
 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. Чим відрізняються поняття "підрозділи організації" від поняття 

"підрозділи підприємства" в "1С: Предприятие 8.2"? 

2. Чим відрізняються поняття "посади організацій" від поняття "по-

сади підприємства" в "1С: Предприятие 8.2"? 

3. Який механізм у "1С: Предприятие 8.2" призначений для ство-

рення графіків робіт? Опишіть технологію формування цих графіків. 

4. Яке призначення виробничого календаря в "1С: Предприятие 8.2"? 

5. Чим відрізняються наказ про прийом в організацію від наказу про 

прийом на підприємство "1С: Предприятие 8.2"? 

 

Лабораторна робота № 3 

Відображення статей витрат організації та способів 

витрат по амортизації основних засобів (ОЗ)  

і нематеріальних активів (НМА), заповнення 

нормативно-довідкової інформації (НДІ) з номенкла-

турних груп, номенклатурних позицій, встановлення 

цін номенклатури, заповнення НДІ  

за необоротними активами організації в системі  

"1С: Предприятие 8.2" 
 

Мета: навчитися створювати статті витрат за управлінським облі-

ком та способи витрат за ОЗ та НМА; навчитися створювати та заповню-
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вати номенклатурні групи номенклатурними позиціями; навчитися ство-

рювати елементи довідника необоротних активів; навчитися створювати 

інформацію за контрагентами організації; навчитися створювати довід-

ники цін за номенклатурними позиціями. 
 

Завдання 1 

Створити статті витрат за управлінським обліком. 
 

Завдання 2 

Створити та заповнити номенклатурні групи номенклатурними по-

зиціями. 
 

Завдання 3 

Створити записи за контрагентами організації. 
 

Завдання 4 

Створити ціни для номенклатури. 
 

Завдання 5 

Заповнити довідник способів відображення витрат з амортизації та 

поліпшення за основними засобами "Здание", "Трубогибочный станок 1", 

"Трубогибочный станок 2", "Стапель 1", "Стапель 2", "Компьютер" та не-

матеріальним активом "1С: Предприятие 8". 
 

Завдання 6 

Заповнити довідники ОС та НМА. 

 

Хід роботи 

 

Виконання завдання 1. 
 

1. Статті витрат за управлінським обліком 

Переключити інтерфейс на "Полный" 

Довідник "Статьи затрат" (Справочники – Необоротные активы 

– Статьи затрат). 

У підгрупу "Административные затраты" додати елементи з "Видом 

затрат" – "Прочие", "Характером затарат" – "Административные затраты" 

та "Счетом 8-го класса"=84, "статью декларации по налогу на прибыль" – 

"06.2 Административные затраты": 

"водоснабжение (АЗ)", "статья декларации" – "06.2.12 Другие 

затраты общехозяйственного назначения" (рис. 77). 
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Рис. 77. Вікно створення статті витрат "Водоснабжение (АЗ)" 

 

У підгрупу "Затраты на сбыт" додати елементи з "Видом затрат" – 

"Прочие", "Характером затрат" – "Затраты на сбыт" та "Счетом 8-го 

класса"=84, "статью декларации по налогу на прибыль" – "06.3 Затраты 

на сбыт": 

"водоснабжение (Сбыт)", "статья декларации" – "06.3.15 Другие 

затраты, связанные со сбытом товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг" (рис. 78). 

 

 
 

Рис. 78. Вікно створення статті витрат "Водоснабжение (Сбыт)" 

 

У довідник "Статьи затрат" додати 4 елемента з "Видом затрат" = 

"Амортизация" та "Счетом 8-го класса" = 831, 833: 

"статью деклар. по налогу на прибыль" вибрати з групи "Амортиза-

ция ОС и НМА". 
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У підгрупу "Административные затраты" – "Амортизация ОС (АЗ)": 

"характер затрат" – "Административные затраты"; "статья декларации" – 

"06.2.3.1 Амортизация ОС общехозяйственного использования" (рис. 79). 
 

 
 

Рис. 79. Вікно створення статті витрат "Амортизация ОС (АЗ)" 

 

У підгрупу "Общепроизводственные затраты" – "Амортизация ОС 

(Общ)": "характер затрат" – "Общепроизводственные затраты"; "статья 

декларации" – "06.1.2 Амортизация ОС общехозяйственного значения" 

(рис. 80). 

 

 
 

Рис. 80. Вікно створення статті витрат "Амортизация ОС (Общ)" 

 

У підгрупу "Затраты на сбыт" – "Амортизация НМА (АЗ)": "харак-

тер затрат" – "Административные затраты"; "статья декларации" – 

"06.2.6 Амортизация нематериальных активов общехозяйственного ис-

пользования" (рис. 81). 
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Рис. 81. Вікно створення статті витрат "Амортизация НМА (АЗ)" 

 

У довідник "Статьи затрат" додати 2 елемента з "Видом затрат" = 

"Прочие", "Характером затрат" = "Вложения во внеоборотные активы" та 

"Счетом 8-го класса" = 84: 

"статью декларации по налогу на прибыль" вибирати для всіх еле-

ментів з группи "Улучшение и ремонт ОС в пределах 10 % балансовой 

стоимости на начало налогового периода"; 

У підгрупу "Административные затраты" – "Ремонт ОС (АЗ)": "ста-

тья декларации" – "06.2.3.2 Улучшение и ремонт ОС общехозяйственно-

го использования" (рис. 82). 
 

 
 

Рис. 82. Вікно створення статті витрат "Ремонт ОС (АЗ)" 

 

У підгрупу "Затраты на сбыт" – "Ремонт ОС (Сбыт)": "статья де-

кларации" – "06.3.9.2 Улучшение и ремонт ОС, связанных со сбытом 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг" (рис. 83). 
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Рис. 83. Вікно створення статті витрат "Ремонт ОС (Сбыт)" 

 

У підгрупу "Административные затраты" – "Ремонт НМА (АЗ)": 

"статья декларации" – "06.2.6 Амортизация нематериальных активов 

общехозяйственного использования" (рис. 84). 
 

 
 

Рис. 84. Вікно створення статті витрат "Ремонт НМА (АЗ)" 
 

Виконання завдання 2. 
 

2. Формування номенклатури. 
 

2.1. Створення номенклатурних груп 

Номенклатурною групою є об'єднання однорідних номен-

клатурних об'єктів.  

Потрібно відкрити довідник "Номенклатурные группы" (Справочни-

ки – Номенклатурные группы). Слід створити такі номенклатурні групи 

"Напольные светильники …" (рис. 85), "Настенные светильники …" 

(рис. 86), "Полуфабрикаты …" (рис. 87), "Товары…" (рис. 88), "Основные 

средства (ОС)…" (рис. 89), "Нематериальные активы (НМА)…" (рис. 90), 
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"Материалы…" (рис. 91), "Услуга…" (рис. 92). Замість крапок вкажіть на-

зву Вашої організації. 
 

 
 

Рис. 85. Створення нової номенклатурної групи 

"Напольные светильники" 
 

 
 

Рис. 86. Створення нової номенклатурної групи "Полуфабрикаты" 
 

 
 

Рис. 87. Створення нової номенклатурної групи  
"Настенные светильники" 
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Рис. 88. Створення нової номенклатурної групи "Товары" 
 

 
 

Рис. 89. Створення нової номенклатурної групи "Основные 
средства (ОС)" 

 

 
 

Рис. 90. Створення нової номенклатурної групи "Нематериальные 

активы (НМА)" 
 

 
 

Рис. 91. Створення нової номенклатурної групи "Материалы" 
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Рис. 92. Створення нової номенклатурної групи "Услуга" 
 

2.2. Створення груп в довіднику "Номенклатура" (Справочники – 

Номенклатура – Номенклатура (меню Действия – Новая группа ( ))). 

Створити наступні групи: "ГП" (вид номенклатури – "Продукция"), "Мате-

риалы" (вид номенклатури – "Материал"), "НМА" (вид номенклатури – 

"НМА"), "ОС" (вид номенклатури – "ОС"), "Полуфабрикаты" (вид номенк-

латури – "Полуфабрикат"), "Товары" (вид номенклатури – "Товар"), 

"Услуги" (вид номенклатури – "Услуга").  

У ці групи необхідно додати елементи:  

"ГП" – "Бра" (рис. 93), "Светильник" (рис. 94), "Торшер" (рис. 95); 
 

 
 

 
 

Рис. 93. Позиція номенклатури "Бра" 
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Рис. 94. Позиція номенклатури "Светильник" 
 

 
 

Рис. 95. Позиція номенклатури "Торшер"  
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"Материалы" – "Кабель" (рис. 96), "Трубка" (рис. 97);  
 

 
 

Рис. 96. Позиція номенклатури "Кабель"  
 

 
 

Рис. 97. Позиція номенклатури "Трубка" 

 

"Полуфабрикаты" – "Абажур" (рис. 98), "Колба" (рис. 99), "Плафон" 

(рис. 100), "Стойка" (рис. 101);  
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Рис. 98. Позиція номенклатури "Абажур"  

 

 
 

Рис. 99. Позиція номенклатури "Колба"  
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Рис. 100. Позиція номенклатури "Плафон"  
 

 
 

Рис. 101. Позиція номенклатури "Стойка"  
 

"Товары" – "Аккумуляторная дрель Д-1" (рис. 102), "Аккумуляторная 

дрель-шуруповерт ДШ-1" (рис. 103), "Аккумуляторный шуруповерт Ш-1" 
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(рис. 104), "коврик для мышки" (рис. 105), "мышка" (рис. 106), "компьютер 

Samsung" (рис. 107). 
 

 
 

Рис. 102. Позиція номенклатури "Аккумуляторная дрель Д-1"  

 

 
 

Рис. 103. Позиція номенклатури "Аккумуляторная  
дрель-шуруповерт ДШ-1"  
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Рис. 104. Позиція номенклатури "Аккумуляторный шуруповерт Ш-1" 

 

 
 

Рис. 105. Позиція номенклатури "Коврик для мышки" 
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Рис. 106. Позиція номенклатури "Мышка" 

 
зді 

 
 

Рис. 107. Позиція номенклатури "Компьютер Samsung " 
 

"ОС" – "здание" (рис. 108), "компьютер Toshiba" (рис. 109), "стапель 

1" (рис. 110), "стапель 2" (рис. 111), "трубогибочный станок 1" (рис. 112), 

"трубогибочный станок 2" (рис. 113); "НМА" – "1С" (рис. 114). 
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Рис. 108. Позиція номенклатури "Здание" 
 

 
 

Рис. 109. Позиція номенклатури "Компьютер Toshiba" 
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Рис. 110. Позиція номенклатури "Стапель 1" 

 

 
 

Рис. 111. Позиція номенклатури "Стапель 2" 
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Рис. 112. Позиція номенклатури "Трубогибочный станок 1" 
 

 
 

Рис. 113. Позиція номенклатури "Трубогибочный станок 2" 
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Рис. 114. Позиція номенклатури "1С" 

 
"Услуги" – "аренда" (рис. 115), "водоснабжение" (рис. 116), "моби-

льная связь" (рис. 117), "модернизация 1С" (рис. 118), "сборка мебели" 

(рис. 119). 
 

 
 

Рис. 115. Позиція номенклатури "Аренда" 
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Рис. 116. Позиція номенклатури "Водоснабжение" 

 

 
 

Рис. 117. Позиція номенклатури "Мобильная связь" 
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Рис. 118. Позиція номенклатури "Модернизация 1С" 

 

 
 

Рис. 119. Позиція номенклатури "Сборка мебели" 
 

Виконання завдання 3. 

 

Створення контрагентів 

Довідник "Контрагенты" (Справочники – Контрагенты) 

Створити групу "Поставщики" за допомогою відповідної кнопки  

(рис. 120). 
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Рис. 120. Вікно створення групи постачальників 
 

Додати в групу елементи: 

"Эльдорадо" (ТОВ "Эльдорадо", "поставщик"); 

"Банковский счет": № – 444444, МФО – 351607. 

Договор: 

"наименование договора" – "основной договор № 1"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 

Заповнення вкладки "Общие" (рис. 121). 
 

 
 

Рис. 121. Вікно заповнення вкладки "Общие" 
 

Створення розрахункового рахунка – заповнення вкладки "Счета и 

договоры" (рис. 122, 123). 
 

 

 
 

Рис. 122. Вікно створення банківського рахунка постачальника 
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Рис. 123. Вікно заповнення вкладки "Счета и договоры" 

 

Створення договора з постачальником – на вкладці "Счета и 

договоры" (рис. 124). 
 

 
 

Рис. 124. Вікно створення договору 

 

Заповнення вкладки "Налоговый учет" (рис. 125). 
 

 
 

Рис. 125. Вікно заповнення вкладки "Налоговый учет" 
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Договір, який обрано на вкладку контрагента (рис. 126). 

 

 
 

Рис. 126. Вікно вибору створеного договору 

 

Заповнити вкладку "Схема налогообложения" (рис. 127). 

 

 
 

Рис. 127. Вікно заповнення вкладки "Схема налогообложения" 

 

Створити групу "Покупатели" (рис. 128). 

 

 
 

Рис. 128. Вікно створення групи покупців 

 

 

"Сайгон" (ВАТ "Сайгон", "покупатель") 

"Банковский счет": № – 55555, МФО – 351607 

Договор: 

"наименование договора" – "основной договор № 2"; 

"вид договора" – "с покупателем"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 

Заповнення вкладки "Общие" (рис. 129). 
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Рис. 129. Вікно заповнення вкладки "Общие" 

 

Створення розрахункового рахунка – заповнення вкладки "Счета и 

договоры" (рис. 130). 

 

 

 
 

Рис. 130. Вікно створення банківського рахунка покупця 

 

Договор, який обрано на вкладку контрагента (рис. 131). 
 

 
 

Рис. 131. Вікно заповнення вкладки "Счета и договоры" 
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Створення договору з покупцем – заповнення вкладки "Счета и 

договоры". 

Заповнити вкладку "Общие" (рис. 132). 

 

 
 

Рис. 132. Вікно створення договору 

 

Заповнення вкладки "Налоговый учет" (рис. 133). 

 

 
 

Рис. 133. Вікно заповнення вкладки "Налоговый учет" 

 

Договор, який обрано на вкладку контрагента (рис. 134). 
 

 
 

Рис. 134. Вікно вибору створеного договору 
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Заповнити вкладку "Схема налогообложения" (рис. 135). 

 

 
 

Рис. 135. Вікно заповнення вкладки "Схема налогообложения" 

 

Аналогічно укласти угоди з іншими контрагентами Вашої організа-

ції. 

"АТП-1220" ("поставщик") 

"Банковский счет": № - 66666, МФО – 351607 

Договір: 

"наименование договора" – "основной договор № 3"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом"; 

"наименование договора" – "основной договор № 4"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 
 

"Укрзалізниця" ("ЗАТ "Укрзалізниця", "поставщик") 

"Банковский счет": № – 77777, МФО – 351607 

Договір: 

"наименование договора" – "основной договор № 5"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 
 

"Европа" (Готель "Европа", "поставщик") 

"Банковский счет": № – 88888, МФО – 351607 

Договір: 

"наименование договора" – "основной договор № 6"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 
 

"Водоканал" (КП "Водоканал", "поставщик") 

"Банковский счет": № – 99999, МФО – 351607 
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Договір: 

"наименование договора" – "основной договор № 7"; 

"вид договора" – "с поставщиком"; 

"ведение взаиморасчетов" – "по договору в целом". 

 
Виконання завдання 4.  

 
Створення довідників за цінами 

Переключити інтерфейс на "Управление закупками". 

4.1. Довідник "Цены" (Цены – Типы цен номенклатуры) 

(рис. 136). 

 

 

 

Рис. 136. Створення типа цін закупівельні 

 
4.2. Цены – Установка цен номенклатуры (рис. 137 – 139). 

На 01.01.2014 р. (рис. 137). 
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Рис. 137. Встановлення типу цін 

 

За допомогою кнопки "Подбор" обираємо номенклатурні позиції із 

довідника "Номенклатура" (рис. 138). 

 

 
 

Рис. 138. Підбір номенклатурних позицій 
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На 02.01.2014 р. (рис. 139). 

 

 
 

Рис. 139. Встановлення цін номенклатури на дату 

 

4.3. Цены – Типы цен номенклатуры контрагентов (рис. 140). 

 

 
 

Рис. 140. Створення типу цін номенклатури за контрагентом 

 

4.4. Цены – Установка цен номенклатуры контрагентов 

(рис. 141, 142). 
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Рис. 141. Встановлення цін номенклатури контрагентів 

 

 
 

Рис. 142. Закінчення 
 

Слід повернутися до договору з ТОВ "Ельдорадо" 

(Взаиморасчеты – Контрагенты – Поставщики) та на вкладці 

"Дополнительно" обрати тип ціни за даним постачальником (рис. 143). 
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Рис. 143. Заповнення вкладки "Дополнительно" 
 

4.5. Цены – Типы цен номенклатуры (рис. 144). 

Переключити інтерфейс на "Управление продажами". 
 

 
 

Рис. 144. Створення оптового типу цін 
 

Варто повернутися до договору з ВАТ "Сайгон" та на вкладці 

"Дополнительно" обираємо тип ціни за даним покупцем (рис. 145). 

 

 
 

Рис. 145. Заповнення вкладки "Дополнительно" 
 

Виконання завдання 5. 
 

Довідник "Способы отражения расходов по амортизации и 

улучшению" (Справочники – Необоротные активы – Способы отра-

жения расходов по амортизации и улучшению). 

Додати елементи (організація – "Моя организация"): 

5.1. "Здание" (рис. 146): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (АЗ) "; 

"счет затрат" – 92; 
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"статья затрат на улучшение ОС" – "Ремонт ОС (АЗ)"; 

"налоговое назначение" – "Нехоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
 

 
 

Рис. 146. Формування записів у довіднику "Способы отражения ра-

сходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Здание"  

 
5.2. "Трубогибочный станок 1" (рис. 147): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (Общ) "; 

"счет затрат" – 91; 

"статья затрат на улучшение ОС" – "Ремонт ОС (Сбыт)"; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
 

 
 

Рис. 147. Формування записів у довіднику "Способы отражения 

расходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Трубогибочный 

станок 1" 

 

5.3. "Трубогибочный станок 2" (рис. 148): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (Общ)"; 

"счет затрат" – 91; 

"статья затрат на улучшение ОС" – "Ремонт ОС (Сбыт)"; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
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Рис. 148. Формування записів у довіднику "Способы отражения  

расходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Трубогибочный 

станок 2" 
 

5.4. "Стапель 1" (рис. 149): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (Общ) "; 

"счет затрат" – 91; 

"статья затрат на улучшение ОС" – "Ремонт ОС (Сбыт)"; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
 

 
 

Рис. 149. Формування записів у довіднику "Способы отражения  

расходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Стапель 1" 
 

5.5. "Стапель 2" (рис. 150): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (Общ)"; 

"счет затрат" – 91; 

"статья затрат на улучшение ОС" –"Ремонт ОС (Сбыт)"; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
 

 
 

Рис. 150. Формування записів у довіднику "Способы отражения  

расходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Стапель 2" 
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5.6. "Компьютер" (рис. 151): 

"статья затрат" – "Амортизация ОС (АЗ)"; 

"счет затрат" – 92; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 
 

 
 

Рис. 151. Формування записів у довіднику "Способы отражения 

расходов по амортизации и улучшению" за ОЗ "Компьютер" 

 

5.7. "1С: Предприятие 8" (рис. 152): 

"статья затрат" – "Амортизация НМА (АЗ)"; 

"счет затрат" – 92; 

"счет затрат на улучшение" – "Ремонт НМА (АЗ)"; 

"налоговое назначение" – "Хоз. д-сть"; 

"коэффициент" – 1. 

 

 
 

Рис. 152. Формування записів у довіднику "Способы отражения 

расходов по амортизации и улучшению" за НМА  

"1С: Предприятие 8" 
 

Виконання завдання 6. 
 

6.1. Довідник "Основные средства" (Справочники – Необорот-

ные активы – Основные средства) 

Додати такі елементи: 
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6.2. Довідник "Нематериальные активы" (Справочники – 

Необоротные активы – Нематериальные активы) (рис. 152).  

 

 
 

Рис. 152. Створення записів у довіднику нематеріальних активів 

 
Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 

 

1. Як співвіднесенні між собою номенклатурна група та номенклату-

рна позиція? 

2. Де у подальшому використовуються статті витрат? 

3. Який порядок створення ціни за номенклатурною позицією? 

4. Як визначається за якими типами цін реалізується товар покуп-

цю? 

5. Хто може входити до складу контрагентів організації? 

6. На що впливають записи довідника способів відображення ви-

трат на амортизацію та поліпшення? 

7. За яких умов заповнюється вкладка "Управленческий учет" в до-

відниках ОЗ та НМА?  

 
Лабораторна робота № 4 

Проведення операцій із введення залишків  

за типовими рахунками обліку в системі  

"1С: Предприятие 8.2" 
 

Мета: ознайомитися з технологією відображення залишків за без-

готівковими та готівковими рахунками, за товарно-матеріальними ціннос-

тями (ТМЦ) та необоротними активами організації, за взаєморозрахун-

ками з контрагентами, за статутним капіталом. 
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Завдання 1 

Рознести залишки за рахунком 311. 
 

Завдання 2 

Рознести залишки за рахунками 281, 25, 201. 
 

Завдання 3 

Рознести залишки за рахунком 301. 
 

Завдання 4 

Рознести залишки за рахунком 3711 та 6811. 
 

Завдання 5 

Рознести залишки за рахунком 103, 104 та 131. Сформувати інвен-

тарні картки за введеними ОЗ. 
 

Завдання 6 

Рознести залишки за рахунком 40. 
 

Завдання 7 

Сформувати початковий баланс на початок поточного періоду. 
 

Хід роботи 
 

Виконання завдання 1. 
 

Ведення залишків за безготівковими рахунками (Документы – 

Управление денежными средствами – Платежное поручение вхо-

дящее) (рис. 153). 
 

 
 

Рис. 153. Створення платіжного доручення 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 154). 
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Рис. 154. Проведення за документом  
 

Виконання завдання 2. 
 

Введення залишків за ТМЦ (Документы – Управление запасами 

– Оприходование товаров) 

Ввести залишки матеріалів на дату початку роботи в інформаційній 

базі на складі "Основной склад" (податкове призначення – "Обл. НДС") 

(рис. 155): 

"Трубка" – 40 м по 10,66 грн; 

"Кабель" – 80 м по 30,91 грн; 

"Абажур" – 10 шт. по 201,60 грн; 

"Колба" – 10 шт. по 102,43 грн; 

"Плафон" – 10 шт. по 96,00 грн; 

"Аккумуляторная дрель" – 12 шт. по 1 500,00 грн; 

"Аккумуляторная дрель-шуруповерт" – 10 шт. по 1 500,00 грн; 

"Аккумуляторный шуруповерт" – 20 шт. по 1 100,00 грн. 

"Счет доходов" – 00. 

 

 

 
 

Рис. 155. Заповнення документа "Оприходование товаров" 



84 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 156). 

 

 

 

Рис. 156. Проведення за документом  

 
Виконання завдання 3. 

 

Введення залишків за готівковими рахунками (Документы – 

Управление денежными средствами – Приходный кассовый ордер). 

Операція: "Прочий приход денежных средств". 

Ввести залишки грошових коштів у касі на початок обліку в 

інформаційній базі в сумі 10,50 грн (рис. 157). 

 

 

 

Рис. 157. Створення прибуткового касового ордеру 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 158). 
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Рис. 158. Проведення за документом  

 
Виконання завдання 4. 

 
Введення залишків за взаєморозрахунками з контрагентами  

4.1. Документы – Управление продажами – Корректировка 

долга 

Операція: "Ввод начальных остатков" 

Ввести залишок предоплати постачальнику "АТП-1220" (договор 

№ 4) – 300 грн (Дебіторськая заборгованість на дату кінця 

попереднього періоду): 

"счет учета расчетов" – 3 711; 

"налогово назначение" – "Обл. НДС" (рис. 159). 

 

 
 

Рис. 159. Відображення дебіторської заборгованості 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 160). 
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Рис. 160. Проведення за документом  

 

4.2. Документы – Управление закупками – Корректировка долга 

Операція: "Ввод начальных остатков" 

Ввести залишок передоплати покупця "Сайгон" (договор № 5) – 

600,00 грн (Кредиторська заборгованість на дату кінця попереднього 

періоду): 

"счет учета расчетов" – 6 811; 

"Налогово назначение" – "Обл. НДС" (рис. 161). 

 

 
 

Рис. 161. Відображення кредиторської заборгованості 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 162). 
 

 
 

Рис. 162. Проведення за документом  
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Виконання завдання 5. 

 
5.1. Введення залишків за ОЗ (Документы – Основные средст-

ва – Ввод начальных остатков по ОС) (рис. 163). 

Переключити інтерфейс на "Полный". 

 

 

 

 
 

Рис. 163. Заповнення документа з введення залишків за ОЗ "Здание 

офиса" 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 164). 
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Рис. 164. Проведення за документом  
 

Введення залишків за ОЗ (рис. 165). 
 

 

 
 

Рис. 165. Заповнення документа з введення залишків  

за ОЗ "Стапель 1" та "Трубогибочный станок 1" 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 166). 
 

 
 

Рис. 166. Проведення за документом 
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Введення залишків за ОЗ (рис. 167). 
 

 

 
 

Рис. 167. Заповнення документу з введення залишків  

за ОЗ "Стапель 2" та "Трубогибочный станок 2" 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 168). 
 

 
 

Рис. 168. Проведення за документом  
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5.2. Сформувати інвентарну картку за основними засобами (Отче-

ты – Основные средства – Инвентарная карточка ОС) (рис. 169). 

 

 
 

Рис. 169. Звіт "Инвентарная карточка ОС" 

 

Виконання завдання 6. 

 

Введення залишків за рахунком 40 (Документы – Бухгалтерский 

и налоговый учет – Операция (бухгалтерский и налоговый учет) – 

Создать новую) 

Поле "Сумма операции" – не заповняти (рис. 170). 

 

 
 

Рис. 170. Вікно створення ручної операції 
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Виконання завдання 7. 

 

У результаті необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість 

для того, щоб перевірити правильність рознесення залишків (не повинно 

бути допоміжного рахунка 00) (Отчеты – Бухгалтерский и налоговый 

учет – Оборотно-сальдовая ведомость ("настройки": період – 

01.01.2015 – 31.01.2015 р.; організація – "Моя организация",  

 

)). 

 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 

 

1. Які використовуються правила внесення залишків за рахунками в 

"1С: Предприятие 8.2"? 

2. Яка є обов'язкова умова правильності рознесення залишків та як 

перевірити виконання цієї умови? 

3. Яку роль відіграє налаштування для звітності? 
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Лабораторна робота № 5 

Оформлення операцій оприбуткування товарів  

та їх відвантаження за різними договірними умовами 

в системі "1С: Предприятие 8.2". Проведення аналізу 

за проведеними операціями. Формування операцій  

з придбання послуг. Облік складських операцій  

в системі "1С: Предприятие 8.2" 

 

Мета: відобразити в системі "1С: Підприємство 8.2" оформлення 

придбання товарів у постачальників, відображення додаткових витрат на 

придбання, оформлення продажів товарів покупцям, проведення розра-

хунків із контрагентами, відображення податкових зобов'язань, форму-

вання аналітичної звітності за проведеними операціями; оформлення 

операцій з придбання послуги з водопостачання та розрахунку за неї; 

проведення операцій з інвентаризації та переміщення ТМЦ; проведення 

аналізу облікової інформації та заборгованості контрагентів. 

 

Завдання 1 

Провести операції з придбання товарів у постачальника ТОВ "Эль-

дорадо" за закупівельними цінами. 

 

Завдання 2 

Відобразити додаткові витрати на транспортування товарів. 

 

Завдання 3 

Проаналізувати інформацію за рахунком 281, за партіями товарів, 

за додатковими витратами та за партіями товарів на складах. 

 

Завдання 4 

Провести операції з продажу товарів покупцю ТОВ "Сайгон" за оп-

товими цінами. 

 

Завдання 5 

Перевірити правильність рознесення поточних операцій. 
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Завдання 6 

Проаналізувати рух безготівкових грошових коштів взагалі та у ро-

зрізі статей. Проаналізувати повноту отримання та видачі податкових 

накладних. 

 

Завдання 7 

Оформити операції з придбання послуги. 

 

Завдання 8 

Провести облік запасів та поточні складські операції. 

 

Хід роботи 

 

Виконання завдання 1. 

 

1.1. Замовлення товарів 

Переключити інтерфейс на "Управление закупками" (Контрагенти – 

Создать – Заказ поставщику) (рис. 171). 

Операція: "Покупка, комиссия". 
 

 
 

Рис. 171. Створення замовлення постачальнику 

 

За допомогою кнопки "Подбор" обрати із довідника "Номенклатура" 

відповідні позиції на вкладці "Товары" (рис. 172). 
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Рис. 172. Підбір номенклатури 
 

За допомогою кнопки  (Провести) прийняти даний документ до 

виконання та сформувати друковану його форму (рис. 173). 

 

 
 

Рис. 173. Друкована форма замовлення постачальнику 

 

1.2. Для відображення виставлення рахунка до оплати від 

постачальника використовується документ "Счет на оплату поставщи-
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ка". Його створити необхідно за допомогою механізму введення на 

підставі  (ввести на підставі) виходячи з документа "Заказ поставщи-

ка" і вибрати відповідний документ (рис. 174). 

 

 
 

Рис. 174. Створення рахунка на сплату постачальника 
 

Провести даний документ, не виходячи з документа, за допомогою 

кнопки "Записать". 

Сформувати друковану форму даного документа ( ) 

(рис. 175). 
 

 
 

Рис. 175. Друкована форма рахунка на сплату постачальника 
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1.3. Сформувати платіжне доручення банку для оплати замов-

лення постачальнику ТОВ "Эльдорадо" за допомогою механізму 

введення на підставі (рис. 176). 

 

 

 

Рис. 176. Формування платіжного доручення 

 
Провести даний документ і за даним документом сформувалися 

бухгалтерські проводки, переглянути які можна за допомогою кнопки  

(проводки БО) (рис. 177). 
 

 

 

Рис. 177. Проведення за документом  

 

Слід сформувати друковану форму даного документа (рис. 178). 
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Рис. 178. Друкована форма платіжного доручення 
 

1.4. Надходження товарів від постачальника відобразити за до-

помогою документа "Поступление товаров и услуг", використовуючи ме-

ханізм введення на підставі за документом "Заказ поставщику" (рис. 179). 
 

 
 

Рис. 179. Надходження товарів і послуг 
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Після проведення даного документа сформуються такі проводки 

(рис. 180): 

 

 
 

Рис. 180. Проводки за документом  

 

Слід сформувати друковану форму даного документа ( ) 

(рис. 181). 

 

 
 

Рис. 181. Друкована форма прибуткової накладної 

 

1.5. Слід відобразити виникнення податкового кредиту, викори-

стовуючи механізм введення на підставі і провівши документ "Запись 

книги приобретения" (рис. 182). 
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Рис. 182. Відображення податкового кредиту 

 

У результаті сформується наступна бухгалтерська проведення 

(рис. 183). 

 

 

 

Рис. 183. Проведення за документом  

 
Виконання завдання 2. 

 
2.1. Відобразити збільшення вартості партій товару, що надійшов 

від постачальника "Эльдорадо", на вартість транспортних витрат: 

"доставку осуществил" – "АТП-1220"; 

"стоимость доставки" – "500,00 грн (без НДС)"; 

"распределить сумму расходов между партиями пропорционально 

стоимости товара". 

Переключити інтерфейс на "Управление закупками" 

Використовуючи механізм "введення на підставі" за документом 

"Поступление товаров и услуг", буде сформовано документ 

"Поступление доп. расходов" (рис. 184). 
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Рис. 184. Відображення надходження додаткових витрат під час 

транспортування 

 

Слід сформувати друковану форму даного документа ( ) 

(рис. 185). 

 

 
 

Рис. 185. Друкована форма додаткових витрат під час 

транспортування 

 

У результаті сформуються такі бухгалтерські проводки (рис. 186). 
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Рис. 186. Проведення за документом  

 

2.2. Відобразити податковий кредит за даною операцією (рис. 187). 

 

 
 

Рис. 187. Відображення податкового кредиту 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 188). 
 

 

 
 

Рис. 188. Проведення за документом  

 

2.3. Оформити оплату послуг через банк (рис. 189, 190). 
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Рис. 189. Формування платіжного доручення 
 

 
Рис. 190. Друкована форма платіжного доручення 

 

Виконання завдання 3. 
 

Переключити інтерфейс на "Полный". 

3.1. Сформувати звіт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

281" (Отчеты – Бухгалтерский и налоговый учет – Оборотно-

сальдовая ведомость по счету) (рис. 191). 
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Рис. 191. Звіт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" 

 
3.2. Проаналізувати інформацію про партії товарів (Отчеты – За-

пасы – Ведомость по партиям товаров на складах). 

У "Настройке" в розділі "Показатели" залишити прапорці тільки в 

полях: "Приход", "Количество", "Стоимость" (рис. 192). 

 

 
 

Рис. 192. Звіт "Ведомость по партиям товаров на складах" 
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3.3. Проаналізувати дані про додаткові витрати (Отчеты – Бухгал-

терский и налоговый учет – Отчет по проведенням) (рис. 193). 
 

 
 

Рис. 193. Звіт "Отчет по проведенням" 
 

3.4. Сформувати відомість за партіями товарів на складах (Отчеты 

– Запасы – Ведомость по партиям товаров на складах). У налашту-

ванні звіту включити прапорець "Расширенная настройка" та "Выводить 

детальные записи" (рис. 194). 
 

 
 

Рис. 194. Звіт "Ведомость по партиям товаров на складах" 
 

Виконання завдання 4.  
 

Переключити інтерфейс на "Управление продажами" 
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4.1. За допомогою кнопки "Создать" на контрагенті "Сайгон" обрати 

"Заказ покупателя" (рис. 195). 

Операція: "Продажа, комиссия". 
 

 

 
 

Рис. 195. Формування заказа покупця 
 

За допомогою кнопки "Подбор" вибрати з довідника "Номенклатура" 

відповідні позиції на закладці "Товары" (рис. 196). 
 

 

 

 
 

Рис. 196. Підбір товарів 
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За допомогою кнопки  (Провести) прийняти цей документ до 

виконання і сформувати друковану його форму (рис. 197). 
 

 
 

Рис. 197. Друкована форма замовлення покупця 
 

4.2. Для відображення виставлення рахунка до оплати від 

постачальника використовується документ "Счет на оплату покупателю". 

Його створити необхідно за допомогою механізму введення на підставі 

 (ввести на підставі) виходячи з документа "Заказ покупателя" і 

вибиратио відповідний документ (рис. 198). 
 

 

 
 

Рис. 198. Формування рахунка на сплату покупцю 
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Провести даний документ, не виходячи з документа, за допомогою 

кнопки "Записать". 

Сформувати друковану форму даного документа (рис. 199). 

 

 
 

Рис. 199. Друкована форма рахунка на сплату покупцю 
 

4.3. Надходження грошових коштів на рахунок підприємства від 

покупця "Сайгон" оформити документом "Платежное поручение 

входящее" за допомогою механізму введення на підставі документа 

"Счет на оплату покупателю" (рис. 200). 
 

 
 

Рис. 200. Створення платіжного доручення 
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Провести даний документ і за цим документом сформовані 

бухгалтерські проводки, переглянути які можна за допомогою кнопки  

(проводки БО) (рис. 201). 
 

 
 

Рис. 201. Проведення за документом  
 

4.4. Відвантаження товарів зі складу відобразити за допомогою 

документа "Реализация товаров и услуг", використовуючи механізм 

"введення на підставі" за документом "Заказ покупателя" (рис. 202). 
 

 
 

Рис. 202. Створення документа з реалізації товарів і послуг 

 

Після проведення даного документа сформуються такі проводки 

(рис. 203): 

 

 
 

Рис. 203. Проведення за документом  
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Сформувати друковану форму даного документа (рис. 204). 

 

 
 

Рис. 204. Друкована форма видаткової накладної 

 

4.5. Відобразити виникнення податкового зобов'язання, використо-

вуючи механізм введення на підставі і провести документ "Налоговая на-

кладная" (рис. 205). 

 

 
 

Рис. 205. Відображення податкових зобов'язень  

 

У результаті сформується така бухгалтерська проведення 

(рис. 206). 
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Рис. 206. Проведення за документом  

 

Сформувати друковану форму даного документа (рис. 207). 

 

 
 

Рис. 207. Друкована форма податкової накладної  

 

Виконання завдання 5. 

 

Перевірити відображення внесених змін, сформувавши звіт "Обо-

ротно-сальдовая ведомость" (Отчеты – Бухгалтерский и налоговый 

учет – Оборотно-сальдовая ведомость). 
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Виконання завдання 6. 

 

6.1. Аналіз руху безготівкових грошових коштів (Документы – 

Управление денежными средствами – Выписка банка) 

Вказати дату оплати – 24 лютого.  

Перевірити банківську виписку за 24 лютого (рис. 208). 

 

 

 

Рис. 208. Формування виписки за 24 лютого 

 
Вказати дату оплати – 25 лютого.  

Перевірити банківську виписку за 25 лютого (рис. 209). 

 

 
 

Рис. 209. Формування виписки за 25 лютого 

 
6.2. Проаналізувати рух безготівкових грошових коштів в 

аспекті статей (Отчеты – Бухгалтерский и налоговый учет – 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету) (рис. 210). 
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Рис. 210. Звіт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" 
 

6.3. Аналіз повноти отримання податкових накладних (Отчеты – 

НДС – Проверка суммы входящего НДС) 

Варіант налаштування звіту: 

"период" – лютий. 

"расширенная настройка": 

"показатели" (вкладка "Общее"): 
 

; 
 

"группировка строк": 
 

; 
 

"отбор": организація – "Моя организация", "Вид расчетов" – 

"реализация": 
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"сортировка": "по дням" – "по возрастанию" (рис. 211). 

 

 

 
 

Рис. 211. Звіт "Проверка суммы входящего НДС" 

 

6.4. Аналіз повноти виписаних податкових накладних (Отчеты 

– НДС – Проверка суммы обязательств по НДС) 

Варіант налаштування звіту: 

"период" – лютий. 

"Расширенная настройка": 

"показатели" (вкладка "Общее"): 
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"группировка строк": 

 

 
 

"отбор": організація – "Моя организация", "Вид расчетов" – 

"реализация": 

 

 
 

"сортировка": "по дням" – "по возрастанию" (рис. 212). 
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Рис. 212. Звіт "Проверка суммы обязательств по НДС" 

 

Виконання завдання 7. 

 

7.1. Придбання послуг у резидента України (Документы – 

Управление закупками – Поступление товаров и услуг) 

Вкладка: "Услуги" 

Відобразити отримання від контрагента "Водоканал" акта про 

отримані послуги водопостачання: 

"Номенклатура" – "Водоснабжение"; 

"количество" – 1, "сумма" – 100 грн., "подразделение" – "АУП"; 

"статья затрат" – "Водоснабжение (АЗ)", "счет затрат" – 92; 

"налоговое назначение (НДС)" – "Обл. НДС"; 

"налоговое назначение (затраты)" – "Хоз. д-сть" (рис. 213, 214). 
 

 
 

Рис. 213. Відображення отримання послуги 



116 

 
 

Рис. 214. Друкована форма прибуткової накладної 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 215). 
 

 
 

Рис. 215. Проведення за документом  
 

7.2. Відображення податкового кредиту за операцією 

Ввести на підставі створеного документа "Поступление товаров и 

услуг" документ "Запись книги приобретения" (рис. 216). 
 

 
 

Рис. 216. Відображення податкогово кредиту 
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За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 217). 
 

 
 

Рис. 217. Проведення за документом  
 

7.3. Проведення перерахування коштів постачальнику послуг 

Ввести на підставі документа "Поступление товаров и услуг" доку-

мент "Платежное поручение исходящее" (рис. 218). 

 
 

Рис. 218. Формування платіжного доручення 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 219). 
 

 
 

Рис. 219. Проведення за документом  
 

Виконання завдання 8. 
 

8.1. Аналіз залишків та рух ТМЦ 

Проаналізувати інформацію за партіями товарів (Отчеты – Запасы – 

Ведомость по партиям товаров на складах) (рис. 220). 
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Рис. 220. Звіт "Ведомость по партиям товаров на складах" 
 

8.2. Інвентаризація ТМЦ (Документы – Управление запасами – 

Инвентаризация товаров на складе) 

Оформити інвентаризацію за основним складом за станом на 25 

лютого. 

Табличну частину "Товары" заповнити за залишками на складі за 

регламентованим обліком та упорядкувати за номенклатурою 

(рис. 221, 222). 
 

 
 

Рис. 221. Відображення інвентаризації 
 

 
 

Рис. 222. Друкована форма інвентаризаційної відомості 
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8.3. Переміщення ТМЦ (Документы – Управление запасами – 

Перемещение товаров) 

26 лютого перемістити з основного складу на віддалений склад: 

"бра", "светильник" і "торшер" – по 1 шт. (рахунок обліку 

відправника – 26, рахунок обліку отримувача – 281) (рис. 223). 

 

 

 

Рис. 223. Відображення переміщення ТМЦ 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 224). 

 

 

 

Рис. 224. Проведення за документом  

 

8.4. Аналіз облікової інформації 

Проаналізувати, на яких складах є "светильник", "бра" і "торшер" 

(Отчеты – Бухгалтерский и налоговый учет – Анализ субконто 

(субконто – склады и номенклатура)), попередньо заповнивши 

налаштування (рис. 225, 226). 
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Рис. 225. Налаштування звіту 

 

 
 

Рис. 226. Звіт "Анализ субконто (субконто – склады  
и номенклатура)" 

 
8.5. Аналіз заборгованості контрагентів (Отчеты – 

Бухгалтерский и налоговый учет – Анализ субконто) 
Сформувати звіт за лютий, провівши відповідні налаштування: 
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"Группировка" – "по субсчетам"; 
"Поля" – "контрагенты, договоры"; 
"Отбор" –  
 

 
 

 

Зберегти налаштування звіту та сформувати його (рис. 227). 
 

 
 

Рис. 227. Звіт "Анализ субконто" 
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Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 

 

1. Опишіть ланцюжок документів із оформлення операцій придбан-

ня товарів. 

2. Опишіть ланцюжок документів із оформлення додаткових витрат 

з придбання товарів. 

3. Опишіть ланцюжок документів із оформлення операцій продажу 

товарів. 

4. Чим відрізняється технологія формування отриманих та виданих 

податкових накладних? 

5. Розкрийте зміст сформованої за лабораторною роботою звітнос-

ті? 

 

Лабораторна робота № 6 

Оформлення операцій за готівковими рахунками 

організації та відображення аналізу за проведеними 

операціями. Відображення повернення авансів  

і формування регламентованої звітності в системі 

"1С: Предприятие 8.2" 

 

Мета: відображення операцій з надходження готівки з 

безготівкового рахунку; оформлення надання готівкових коштів під звіт 

на відрядження; оформлення повернення авансів покупців та 

постачальників; формування реєстру податкових накладних 
 

Завдання 1 

Відобразити операції з надходження готівки з безготівкового 

рахунка в касу організації. 
 

Завдання 2 

Відобразити операції з видачі грошових коштів під звіт. Проведен-

ня аналізу руху готівкових коштів. 
 

Завдання 3 

Відобразити операції зі звітування за отримані кошти. 
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Завдання 4 

Відобразити операції з повернення авансів покупця. 

 

Завдання 5 

Відобразити операції з повернення авансів постачальнику. 

 

Завдання 6 

Відобразити операції зі створення регламентованої звітності. 

 
Хід роботи 

 

Виконання завдання 1. 

 
Надходження грошових коштів у касу з банку (Документы – 

Управление денежными средствами – Приходный кассовый ордер) 

Операція: "Получение наличных денежных средств в банке". 

Відобразити надходження грошових коштів у касу з розрахункового 

рахунка: 

"сумма" – 1 750,00 грн; 

"статья движения денежных средств" – "Банк-касса" (додати в 

довідник) (рис. 228, 229). 

 

 
 

Рис. 228. Заповнення прибуткового касового ордеру 
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Рис. 229. Друкована форма прибуткового касового ордеру 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 230). 

 

 
 

Рис. 230. Проведення за документом  

 

Виконання завдання 2. 

 

2.1. Видача грошових коштів підзвітній особі (Документы – 

Управление денежными средствами – Расходный кассовый ордер) 

Операція: "Выдача денежных средств подотчетнику". 

Відобразити видачу в підзвіт Ускоковій А. К. 810,00 грн, "Статья 

движения денежных средств" – "выдача на командировочные расходы" 

(рис. 231, 232). 
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Рис. 231. Заповнення видаткового касового ордеру 

 

 

 

Рис. 232. Друкована форма видаткового касового ордеру 
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За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 233). 
 

 
 

Рис. 233. Проведення за документом 

 

2.2. Аналіз руху готівкових коштів 

Проаналізувати залишки руху наявності грошових коштів (Отчеты – 

Бухгалтерский и налоговый учет – Кассовая книга) (рис. 234). 
 

 
 

Рис. 234. Формування касової книги 
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Виконання завдання 3. 
 

Звітування за отриманими коштами (Документы – Управление 
закупками – Авансовый отчет) 

Відобразити авансовий звіт, наданий Ускоковой А. К.: витрати 

віднести на 92 рахунок, підрозділ – "АУП", "статья затрат" – "Затраты на 

служебные командировки и содержание аппарата", "налоговое 

назначение затрат" – "Хоз. д-сть", "налоговое назначение (НДС)" – "Обл. 

НДС": 
"суточные" – грн, "% НДС" – "не НДС" ("дата командировки" – "с … 

по…."); 
"ЖД билеты" – грн, "%НДС" – 20%, "контрагент" – "Укрзалізниця". 
Перевірити значення графи "Сумма суточных (н/у)" – повинно бути 

120,00 грн (рис. 235 – 238). 
 

 
 

Рис. 235. Заповнення авансового звіту вкладка "Авансы" 

 

 
 

Рис. 236. Заповнення авансового звіту вкладка "Прочее" 
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Рис. 236. Закінчення 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 237). 

 

 

 
Рис. 237. Проведення за документом 

 

Друкована форма авансового звіту наведена на рис. 238. 
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Рис. 238. Друкована форма авансового звіту 
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Виконання завдання 4. 

 

Повернення аванса покупцю (Документы – Управление 

денежными средствами – Платежное поручение исходящее) 

Операція: "Расчеты по кредитам и займам с контрагентами". 

Кнопка "Подбор" – "Основной договор № 2" з контрагентом "Сай-

гон", "Счет расчетов" – 6811 (рис. 239). 

 

 
 

Рис. 239. Формування платіжного доручення 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 240). 
 

 
 

Рис. 240. Проведення за документом 
 

Виконання завдання 5. 

 

Повернення аванса постачальником (Документы – Управление 

денежными средствами – Платежное поручение входящее) 

Операція: "Возврат денежных средств поставщиком". 
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Кнопка "Подбор" – "Основной договор № 3" з контрагентом "АТП-

1220"; 

"Счет расчетов" – 3711; 

"Счет авансов" – "не указывать" (рис. 241). 
 

 
 

Рис. 241. Формування платіжного доручення 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 242). 
 

 
 

Рис. 242. Проведення за документом 

 

Виконання завдання 6. 

 

Створення регламентованої звітності 

Реєстр податкових накладних (Отчеты – Бухгалтерский и 

налоговый учет – Регламентированная отчетность – 

Регламентированные отчеты (встроенные)) 

У табличній частині "Виды отчетов" – "Реестр налоговых 

накладных" (група "Первичные налоговые документы") (рис. 243). 
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Рис. 243. Реєстр податкових накладних 
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Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. За допомогою якого документа проводять аналіз руху готівкових 

коштів? 

2. Назвіть ланцюжок документів, що супроводжують проведення 

операцій видачі сум підзвіт та звітування за використаними коштами. 

3. Що є підставою для формування операцій з повернення грошо-

вих коштів покупцю та постачальнику? 

 
Лабораторна робота № 7 

Оформлення операцій з ОЗ та НМА в системі  

"1С: Предприятие 8.2" 

 
Мета: засвоєння способів проведення операцій з придбання ОЗ та 

НМА; введення в експлуатацію придбаних ОЗ та НМА; відображення 

операцій з ремонту, модернізації та інвентаризації; нарахування 

амортизації за ОЗ та НМА. 

 

Завдання 1 

Відобразити операції з придбання ОЗ. 

 

Завдання 2 

Відобразити операції з введення ОЗ в експлуатацію. 

 

Завдання 3 

Відобразити отримання послуг за ремонт (модернізацію) ОЗ. 

 

Завдання 4 

Відобразити придбання НМА. 

 

Завдання 5 

Відобразити введення в експлуатацію НМА. 

 

Завдання 6 

Відобразити модернізацію НМА. 
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Завдання 7 

Відобразити інвентаризацію за ОЗ та НМА. 

 

Завдання 8 

Відобразити нарахування амортизації за ОЗ та НМА. 

 

Завдання 9 

Відобразити переміщення ОЗ та НМА. 

 

Хід роботи 

 

Виконання завдання 1. 

 

Придбання ОЗ 

Переключити інтерфейс на "Полный" 

1.1. На підставі договору з постачальником ВАТ "Ельдорадо" 

створити "Заказ поставщику". 

Операція: "оборудование" (рис. 244). 

 

 

 

Рис. 244. Вікно створення замовлення постачальнику 

 

1.2. На підставі документу "Заказ поставщику" створити документ 

"Счет на оплату поставщика" (рис. 245). 
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Рис. 245. Виставлення рахунку до сплати постачальником 

 
1.3. На підставі документа "Счет на оплату поставщика" створити 

документ "Платежное поручение исходящее", що є дорученням банку 

перевести з рахунка організації необхідну суму на рахунок постачальни-

ка ВАТ "Ельдорадо" (рис. 246). 

 

 
 

Рис. 246. Вікно створення "Платежного поручения исходящего" 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 247). 
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Рис. 247. Проведення за документом 

 

1.4. На підставі документа "Заказ поставщику" створити документ 

"Поступление товаров и услуг" (рис. 248). 
 

 
 

Рис. 248. Відображення надходження товарів і послуг 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 249). 
 

 
 

Рис. 249. Проведення за документом 

 

1.5. На підставі документа "Поступление товаров и услуг" сформу-

вати документ "Запись книги приобретения" (рис. 250). 
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Рис. 250. Оформлення вхідної податкової накладної  
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 251). 
 

 
 

Рис. 251. Проведення за документом  
 

Виконання завдання 2. 
 

Введення в експлуатацію ОЗ (Документы – Основные средства – 

Принятие к учету ОС) (рис. 252 – 257). 

 
 

Рис. 252. Прийняття ОЗ "Компьютер Toshiba" до обліку, 

 вкладка "Основные средства" 



138 

 
 

Рис. 253. Прийняття ОЗ "Компьютер Toshiba" до обліку,  

вкладка "Общие сведения" 
 

 
 

Рис. 254. Прийняття ОЗ "Компьютер Toshiba" до обліку,  

вкладка "Управленческий учет" 
 

 
 

Рис. 255. Прийняття ОЗ "Компьютер Toshiba" до обліку, 

вкладка "Регламентированный учет" 
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Рис. 256. Прийняття ОЗ "Компьютер Toshiba" до обліку,  

вкладка "Дополнительно" 
 

 
 

Рис. 257. Друкована форма введення в експлуатацію ОЗ 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 258). 
 

 
 

Рис. 258. Проведення за документом 



140 

Виконання завдання 3. 

 

3.1. Відображення факту надання послуг за ремонт (модернізацію) 

ОЗ (Документы – Основные средства – Поступление товаров и 

услуг) (рис. 259). 

 

 
 

Рис. 259. Відображення початку отримання послуги з ремонту ОЗ 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 260). 

 

 
 

Рис. 260. Проведення за документом 

 

3.2. Відображення виникнення податкового кредиту за отримання 

послуг.  
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На підставі документу "Поступление товаров и услуг" сформувати 

документ "Запись книги приобретения" (рис. 261). 

 

 

 

Рис. 261. Відображення податкового кредиту 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 262). 

 

 

 

Рис. 262. Проведення за документом 

 

3.3. Відображено закінчення поточного ремонту "Здания" 

(Документы – Основные средства – Модернизация и ремонт ОС) 

(рис. 263). 

"Вид улучшения" – "Ремонт"; 

"Объект" – "Ремонт Здания офиса"; 

Вкладка "Параметры учета": 

"счет учета" – 235; 

Кнопка "Рассчитать суммы": 

"Налоговое назначение объекта" – "Обл. НДС". 
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Рис. 263. Відображення закінчення отримання послуги з ремонту ОЗ, 

вкладка "Параметры учета" 
 

Вкладка "Основные средства": 

"основное средство" – "Здание офиса"; 

Кнопка "Заполнить" – вказати "Для списка ОС"; 

"Сумма улучшения в пределах норм (НУ) " – 1 200,00 грн 

(рис. 264 – 266). 
 

 

 
 

Рис. 264. Відображення закінчення отримання послуги з ремонту ОЗ, 

вкладка "Основные средства" 
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Рис. 265. Відображення закінчення отримання послуги з ремонту ОЗ, 

вкладка "Дополнительно" 
 

 
 

Рис. 266. Друкована форма отримання послуги за ремонтом ОЗ 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 267). 
 

 
 

Рис. 267. Проведення за документом 
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Виконання завдання 4. 

 

4.1. Проведення оплати за НМА (Документы – Управление 

денежными средствами – Платежное поручение исходящее) 

(рис. 268). 

 

 
 

Рис. 268. Формування платіжного доручення 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 269). 

 

 
 

Рис. 269. Проведення за документом 

 

4.2. Надходження НМА (Документы – Нематериальные активы – 

Поступление НМА) (рис. 270, 271). 
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Рис. 270. Відображення надходження НМА 
 

 
 

Рис. 271. Друкована форма надходження НМА 

 

Цей документ може бути проведено як за бухгалтерським, так і по-

датковим обліком. У тому випадку, якщо в документі встановлені прапо-

рці обліку в бухгалтерському й податковому обліку ("бух. учет" та "налог. 

учет"), у документі за кожним об'єктом автоматично заповнюються раху-

нки бухгалтерського обліку ("Счет учета (БУ)", "Счет учета НДС"), вид ді-

яльності ПДВ за замовчуванням, вид податкової діяльності, які залежать 

від схеми оподаткування організації (параметри податкової облікової по-

літики). 
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За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 272). 

 

 

 

Рис. 272. Проведення за документом 

 
4.3. Відображення виникнення податкового кредиту за отримання 

послуг.  

На підставі документа "Поступление НМА" сформувати документ 

"Запись книги приобретения" (рис. 273). 

 

 

 

Рис. 273. Відображення податкового кредиту 
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Виконання завдання 5. 

 
Введення в експлуатацію НМА 

Для відображення прийняття нематеріальних активів у бухгалтер-

ському й податковому обліку призначено документ "Принятие к учету 

НМА".  

Це означає, що формування вартості об'єкта закінчено. Вказана в 

документі вартість списується з рахунка обліку інвестицій. 

Під час прийняття до обліку для об'єкта НМА встановлюються ос-

новні характеристики, які впливають на відображення об'єкта в обліку 

(рахунок обліку, рахунок нарахування амортизації), методи та додаткові 

параметри за розрахунком амортизації (спосіб відображення видатків, 

термін корисного використання та ін.). 

Використовуючи введення на підставі документа "Поступление 

НМА", буде сформовано документ "Принятие к учету НМА". 

У ході заповнення вкладок "Управленческий учет" та "Регламен-

тированный учет" використати кнопку "Рассчитать стоимость" (рис. 274 – 

276). 

 

 
 

Рис. 274. Введення НМА в експлуатацію вкладка 

"Управленческий учет" 
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Рис. 275. Друкована форма введення НМА в експлуатацію 
 

 
 

Рис. 276. Введення НМА в експлуатацію  
вкладка "Регламентированный учет" 
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За даним документом повинне сформуватися таке проведення 
(рис. 277). 

 

 
 

Рис. 277. Проведення за документом 
 

Виконання завдання 6.  
 

6.1. Відобразити початок надання послуг із модернізації НМА 
(Документы – Нематериальные активы – Модернизация НМА) 
(рис. 278). 

 

 
 

Рис. 278. Відображення надходження послуги з медернізації НМА 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 279). 
 

 
 

Рис. 279. Проведення за документом 
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6.2. Відображення виникнення податкового кредиту за отримання 

послуг.  

На підставі документа "Поступление товаров и услуг" сформувати 

документ "Запись книги приобретения" (рис. 280). 

 

 

 

Рис. 280. Відображення податкового кредиту 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 281). 

 

 

 

Рис. 281. Проведення за документом 

 

6.3. Відобразити закінчення модернізації ПЗ (Документы – 

Нематериальные активы – Модернизация НМА) (рис. 282, 283). 

"Объект" – "Модернизация 1С"; 

Вкладка "Параметры учета": 

"счет учета" – 235; 

Кнопка "Рассчитать суммы". 
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Рис. 282. Закінчення отримання послуги з модернізації НМА,  

вкладка "Параметры учета" 

 

 

 

Рис. 283. Закінчення отримання послуги з модернізації НМА,  

вкладка "Нематериальные активы" 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 284). 
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Рис. 284. Проведення за документом 

 

6.4. Перевірка закриття рахунка обліку 235. 

Після проведення документа та формування оборотно-сальдової 

відомості на рахунку 235 не повинно бути залишків (Отчеты – 

Бухгалтерский и налоговый учет – Оборотно-сальдовая ведомость 

по счету) (рис. 285). 

 

 

 

Рис. 285. Звіт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" 

 

Виконання завдання 7. 

 

7.1. Проведення інвентаризації ОЗ (Документы – Основные 

средства – Инвентаризация ОС). 

Використовуючи кнопку "Заполнить" – "По остаткам", сформувати 

записи в табличній частині. Необхідно також переконатися у відсутності 

розбіжностей між кількістю даних об'єктів за документом прийняття до 

обліку і фактичною наявністю (рис. 286 – 288). 
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Рис. 286. Проведення інвентаризації ОЗ "Здание офиса" 

 

 
 

Рис. 287. Проведення інвентаризації ОЗ "Стапель 1", 

"Трубогибочный станок 1" 

 

 
 

Рис. 288. Проведення інвентаризації ОЗ "Стапель 2", 

"Трубогибочный станок 2" 
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7.2. Проведення інвентаризації НМА (Документы – Нематериаль-

ные активы – Инвентаризация НМА). 

Використовуючи кнопку "Заполнить" – "По остаткам", сформувати 

записи в табличній частині. Необхідно також переконатися у відсутності 

розбіжностей між кількістю даних об'єктів за документом прийняття до 

обліку і фактичною наявністю (рис. 289). 

 

 
 

Рис. 289. Проведення інвентаризації НМА 

 

За кнопкою  сформувати друковану форму документа 

(рис. 290). 

 
 

Рис. 290. Друкована форма відомості з інвентаризації НМА 
 

Виконання завдання 8. 
 

8.1. Для розрахунку й відображення в обліку нарахування аморти-

зації за основними засобами, які знаходяться в експлуатації, призначе-
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ний документ "Амортизация ОС" (Документы – Основные средства – 

Амортизация ОС) (рис. 291). 

 

 
 

Рис. 291. Відображення нарахування амортизації за ОЗ 
 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 292). 
 

 
 

Рис. 292. Проведення за документом 
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8.2. Зведення даних за нарахуванням амортизації з ОЗ (Отчеты – 

Основные средства – Ведомость амортизации ОС) (рис. 293, 294). 

 

 
 

Рис. 293. Друкована форма інвентаризації ОЗ за бухгалтерським 

обліком 

 

 
 

Рис. 294. Друкована форма амортизації ОЗ за податковим обліком 
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8.3. Амортизаційні нарахування за об'єктами нематеріальних акти-

вів починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийн-

яття об'єкта до обліку, й нараховуються до повного погашення вартості 

цього об'єкта або списання цього об'єкта з обліку у зв'язку з припиненням 

права власності чи іншого права на нього для щомісячного розрахунку й 

відображення в обліку нарахування амортизації за об'єктами нематеріа-

льних активів призначено документ "Амортизация НМА" (Документы – 

Нематериальные активы – Амортизация НМА) (рис. 295, 296). 
 

 
 

Рис. 295. Друкована форма амортизації НМА за бухгалтерським 

обліком 
 

 
 

Рис. 296. Друкована форма амортизації НМА за податковим обліком 
 

Виконання завдання 9. 
 

9.1. Відобразити зміну матеріально-відповідальної особи (МВО) за 

ОЗ "Здание офиса" (Документы – Основные средства – 

Перемещение ОС) (рис. 297, 298). 
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Використовуя кнопку "Подбор" відобразимо перехід даного ОЗ від 

одної МВО ("Успешного Игоря Матвеевича") до іншого МВО 

("Ускоковой Антонине Кирилловне"). 
 

 
 

Рис. 297. Відображення переміщення ОЗ 
 

За кнопкою  сформувати друковану форму 

документа (рис. 298). 
 

 
 

Рис. 298. Друкована форма переміщення ОЗ 
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Відобразити зміни, які мали місце за даним ОЗ у регістрі відомостей 

(кнопка "Перейти" – "Местонахождение ОС (бухгалтерский учет)" (рис. 299). 
 

 
 

Рис. 299. Відображення змін у реєстрі 
 

9.2. Відобразити зміну МВО за НМА "1С: Предприятие" (Доку-

менты – Нематериальные активы – Перемещение НМА) (рис. 300). 

Використовуя кнопку "Подбор" відобразимо перехід даного НМА від 

одної МВО (Ускоковой Антонины Кирилловны) до іншого МВО (Успеш-

ному Игорю Матвеевичу). 
 

 
 

Рис. 300. Відображення переміщення НМА 
 

Відобразити зміни, які мали місце за даним НМА в регістрі відомос-

тей (кнопка "Перейти" – "Местонахождение НМА (бухгалтерский учет)" 

(рис. 301). 
 

 
 

Рис. 301. Відображення змін у реєстрі 
 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. Наведіть перелік документів, які описують придбання та встанов-

лення на баланс організації ОЗ? 

2. Наведіть перелік документів, які описують придбання та встанов-

лення на баланс організації НМА? 

3. Чим відрізняються між собою нарахування амортизації за ОЗ та 

НМА? 



160 

Лабораторна робота № 8 

Проведення нарахування зарплати співробітникам 

організації та розрахунку за зарплатою  

зі співробітниками. Відображення розрахунків  

за податками з заробітної плати в системі  

"1С: Предприятие 8.2" 

 
Мета: сформувати нарахування робітникам організації за планом, 

розрахування зарплати, відображення проведень з нарахування 

зарплати в регламентованому обліку, проведення перерахування сум 

заробітної плати співробітникам, проведення перерахування сум 

податкових зобов'язань із заробітної плати в бюджет. 

 

Завдання 1 

Відобразити нарахування зарплати співробітникам організації. 

 

Завдання 2 

Відобразити розрахунки по зарплаті зі співробітниками організації. 

 
 

Завдання 3 

Відобразити перерахування податків організацією за зарплатою. 

 

Хід роботи 

 

Виконання завдання 1. 

 

Перед нарахування зарплати співробітникам необхідно виконати 

ряд налаштувань.  

Переключити інтерфейс на "Полный". 

1.1. Завдання параметрів бухгалтерського обліку за підрозділами 

підприємства (Справочники – Организации – Подразделения 

организации – закладка "Бухучет зарплаты" – Задать бухучет 

зарплаты сотрудников подразделения) (рис. 302). 
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Рис. 302. Завдання способу нарахування зарплати співробітників  

за адміністративним підрозділом 
 

Під способом відображення зарплати для підрозділу 

"Администрация" мається на увазі проведення, наведена на рис. 303. 
 

 

 
 

Рис. 303. Формування проведень по зарплаті для підрозділу 

"Администрация" 
 

Після створення і закриття способу відображення зарплати, 

інформація про обраний підрозділ видозміниться і відіб'ється у 

відповідному записі (рис. 304). 
 

 
 

Рис. 304. Заповнення вкладки "Бухучет зарплаты" за підрозділом 

"Администрация" 
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Аналогічно задаються способи нарахування зарплати і за іншими 

підрозділами (рис. 305 – 308). 

 

 

 

Рис. 305. Завдання способу нарахування зарплати співробітників  

за адміністративним підрозділом 

 

 

 
 

Рис. 306. Формування проведень по зарплаті для підрозділів "Цех" 

та "Цех 1" 
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Рис. 307. Заповнення вкладки "Бухучет зарплаты" за підрозділом 

"Цех" 
 

 
 

Рис. 308. Заповнення вкладки "Бухучет зарплаты" за підрозділом 
"Цех 1" 

 

Переключити інтерфейс на "Расчет зарплаты работников 
организации". 

1.2. Нарахувати зарплату за січень 2014 року (Работники – Ввод 
сведений о плановых начислениях). 

За допомогою кнопки "Заполнить" відобразити початкові дані про 
нарахування за співробітниками організації (рис. 309 – 311). 
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Рис. 309. Введення даних про планові нарахування,  

вкладка "Плановые начисления" 
 

 
 

Рис. 310. Введення даних про планові нарахування,  

вкладка "Взносы" 
 

 
 

Рис. 311. Введення даних про планові нарахування,  

вкладка "Взносы ФОТ" 
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Нарахувати зарплату (Расчет зарплаты – Начисление зарплаты). 

За допомогою кнопки "Заполнить и расчитать все" відобразити 

нарахування і утримання за всіма співробітниками організації за січень 

2014 року (рис. 312 – 316). 

 

 
 

Рис. 312. Відображення нарахування зарплати,  

вкладка "Начисления" 

 

 
 

Рис. 313. Відображення нарахування зарплати,  

вкладка "Взносы" 
 

 
 

Рис. 314. Відображення нарахування зарплати,  

вкладка "НДФЛ" 
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Рис. 315. Відображення нарахування зарплати,  

вкладка "Взносы ФОТ" 
 

 
 

Рис. 316. Відображення нарахування зарплати,  

вкладка "Расчетный листок" 
 

1.3. Сформувати бухгалтерські проведення за зарплатою (Учет 

зарплаты – Отражение зарплаты в регл. учете). 

За допомогою кнопки "Заполнить и расчитать все" відобразити таку 

інформацію за проведеними розрахунками (рис. 317 – 321). 
 

 
 

Рис. 317. Відображення зарплати в регламентованому обліку, 

вкладка "Начисления" 
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Рис. 318. Відображення зарплати в регламентованому обліку, 

вкладка "Взносы" 

 

 
 

Рис. 319. Відображення зарплати в регламентованому обліку, 

вкладка "НДФЛ" 

 

 
 

Рис. 320. Відображення зарплати в регламентованому обліку, 

вкладка "Взносы ФОТ" 
 

 
 

Рис. 321. Відображення зарплати в регламентованому обліку, 

вкладка "Проводки" 
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За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 322). 

 

 
 

Рис. 322. Проведення за документом 

 
Виконання завдання 2. 

 

2.1. Розрахунки зі співробітниками за зарплатою (Расчет зарплаты – 

Касса и банк – Зарплата к выдаче). 

За допомогою кнопки "Заполнить" – "По характеру выплаты" 

сформувати дані, наведені на вкладках (рис. 323 – 325). 

 



169 

 

 
Рис. 323. Відображення сум до видачі за зарплатою,  

вкладка "Параметры оплаты" 

 

 

 
Рис. 324. Відображення сум до видачі за зарплатою,  

вкладка "НДФЛ" 
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Рис. 325. Друкована форма на виплату грошей 

 

2.2. Введення на підставі документа "Зарплата к выдаче" документ 

"Платежное поручение исходящее" (рис. 326 – 328). 
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Рис. 326. Формування платіжного доручення 

 

 
 

Рис. 327. Друкована форма платіжного доручення 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 328). 
 

 
 

Рис. 328. Проведення за документом 
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Виконання завдання 3. 

 
Перерахування податків по зарплаті 

Використовуючи дані, отримані під час формування документа 

"Начисление зарплаты работникам организации", оформити 

перерахування у відповідні фонди. 

Переключити на інтерфейс "Управление денежными средствами" 

(Банк – Платежные поручения исходящие). 

Операція: "Перечисление налога" (рис. 329 – 334). 

 

 

 

Рис. 329. Формування платіжного доручення 

 
За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 330). 

 

 

 

Рис. 330. Проведення за документом 
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Рис. 331. Формування платіжного доручення 

 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 332). 

 

 
 

Рис. 332. Проведення за документом 
 

 
 

Рис. 333. Формування платіжного доручення 



174 

За даним документом повинне сформуватися таке проведення 

(рис. 334). 

 

 
 

Рис. 334. Проведення за документом 

 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 

 

1. Для чого призначено документ "Ввод сведений о плановых начи-

сленнях"? 

2. За допомогою якого документа можна сформувати бухгалтерські 

проведення за зарплатою? 

3. Які податки перераховуються з зарплати та який механізм пере-

рахування? 

4. За допомогою яких документів проводять перерахування зарпла-

ти на безготівкові та готівкові рахунки? 

 

Лабораторна робота № 9 

Відображення кадрових змін у системі  

"1С: Предприятие 8.2" 

 

Мета: навчитися відображати за допомогою інструмента "1С: Пре-

дприятие 8.2" відхилення за штатним розкладом організації. 

 

Завдання 1 

Відобразити кадрове переміщення за організацією. 

 

Завдання 2 

Відобразити зміни в гафіках роботи співробітників організації. 

 

Завдання 3 

Відобразити відправлення співробітника у відпустку та проведення 

нарахувань, а також відображення повернення з відпустки. 
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Завдання 4 

Відобразити відправлення співробітника у відрядження та його 

повернення. 

 

Завдання 5 

Відобразити звільнення співробітника з посади. 

 

Завдання 6 

Відобразити нарахування лікарняних за співробітником організації. 

 

Хід роботи 
 

Виконання завдання 1. 
 

Переключити інтерфейс на "Кадры организаций". 
 

Відобразіть кадрове переміщення (Кадровый учет – Кадровое 

перемещение). 

Перемістіть одного з працівників на ту посаду, яка звільнилася піс-

ля оформлення документа "Приказ об увольнении". У полі "С" вкажіть, з 

якого числа відбулася зміна – 12.09 поточного року. Поле "По" не запов-

нюють, якщо це не тимчасове переміщення. Заповніть документ по ана-

логії з рис. 335. 
 

 
 

Рис. 335. Документ "Кадровое перемещение организации" 

 

Зверніть увагу! Якщо заробітна плата переміщуваного працівни-

ка змінюється (підвищується), то необхідно встановити прапорець 

"повышение окладов" і вказати "действие – Изменить". 
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Перейти у вкладку "Начисления" і вказати таке (рис. 336).  

 

 
 

Рис. 336. Документ "Кадровое перемещение организации",  

вкладка "Начисления" 

 

Сформувати друкарську форму наказу кнопкою . 

 

Виконання завдання 2. 

 

Відобразити зміну графіка роботи 

Документом "Кадровое перемещение" реєструються не тільки зміна 

посади працівника, але і зміна графіка роботи, способу оплати праці. 

За аналогією з рис. 337 відобразити за допомогою документа "Кад-

ровое перемещение организаций" той факт, що у одного із співробітників 

змінився графік роботи. У полі "С" вкажіть, з якого числа відбулася зміна: 

13.09. поточного року. 

 

 
 

Рис. 337. Зміна графіка роботи за допомогою документа "Кадровое 

перемещение организации" 
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Перевірити, що зміни набули чинності 

Перевірити, що зміни, які відбулися після оформлення кадрового 

переміщення, набули чинності. Для цього вибрати кнопку Перейти – За-

нятые штатные единицы организации (рис. 338). 

 

 
 

Рис. 338. Перелік "Работников организации" 
 

Виконання завдання 3. 

 

3.1. Сформувати графік відпусток організації (Кадровый учет – 

Занятость – Ввод графика отпусков организации – Действия – До-

бавить). 

У документі "График отпусков организации" вказується список пра-

цівників і передбачувані періоди їх відпусток. Під час проведення доку-

мента проводиться перевірка несуперечності графіка, що виходить. 

Заповнити документ "График отпусков организации" відповідно до 

рис. 339. Зберегти і провести документ, натиснувши на кнопку "ОК". 
 

 
 

Рис. 339. Документ "График отпусков организации" 
 

За кнопкою "Перейти" перевірити графік відпусток організації 

(рис. 340). 
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Рис. 340. Графік відпусток організації 
 

3.2. Сформувати діаграму відпусток 

Відкрити документ "График отпусков организации" ще раз і сфор-

мувати діаграму відпусток шляхом натиснення на кнопку "Диаграмма". 

У результаті сформується діаграма "График отпусков работников 

организации" (рис. 341). 
 

 
 

Рис. 341. Діаграма "График отпусков работников организации" 

 

3.3. Оформити відпустку 

Для цього вибрати пункт меню Кадровый учет – Занятость – От-

пуска – Действия – Добавить. Буде створений новий документ "Отпус-

ка организации". 

Документом "Отпуска организации" реєструються різні відпустки 

працівників організацій: щорічні, зокрема додаткові, навчальні та ін. 

У документі указується: 

список працівників; 

вид відпустки, зокрема для щорічного можна вказати вигляд і поча-

ток додаткової відпустки; 

період відпусток; 

наголошується, чи повернувся вже працівник на роботу (вводиться 

прапорець "Фактически произошло") або ще немає (прапорець скинутий); 
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якщо на час відсутності (можливо тривалого) працівника необхідно 

прийняти на роботу працівника, що заміщає, тоді слід встановити прапо-

рець "Освобождать ставку"; 

якщо оформляється щорічна відпустка, тоді указується, за який ро-

бочий рік надається ця відпустка. 

Натиснути кнопку "Заполнить" над табличною частиною документа. 

При цьому система затребує вибрати період, за який необхідно заповни-

ти відпустки. Вибрати, наприклад, один місяць (рис. 342). 
 

 
 

Рис. 342. Настройка періоду в документі "Отпуска организации" 
 

Підтвердити налаштування періоду, натиснувши кнопку "ОК". 

Документ буде автоматично заповнений відпустками з графіка від-

пусток організації. У табличній частині залиште один рядок, оскільки у ві-

дпустку піде один працівник, решту працівників видалити. У полях "Рабо-

чий год" вказати дати початку і закінчення року, за який надається відпу-

стка (рис. 343). 
 

 
 

Рис. 343. Документ "Отпуска организации" 
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Кнопкою "Печать" сформувати три уніфіковані друкарські форми – 

П-3, П-6 і П-7. Формою П-6 формуються накази на кожного працівника з 

документа. Крім того, можна отримати діаграму використання відпусток. 

Для збереження і проведення документа натиснути кнопку "ОК". 

Переглянути стан робітників організації (рис. 344). 

 

 
 

Рис. 344. Стан робітників організації 

 

3.4. Позначити, що працівник повернувся на роботу з відпустки 

Для створення цього документа зайти в меню Кадровый учет – 

Занятость – Возврат на работу і заповніть документ, по аналогії з 

рис. 345. 

 

 
 

Рис. 345. Документ "Возврат на работу в организацию" 

 

3.5. Сформувати діаграму виконання графіка відпусток 

Для цього вибрати меню Кадровый учет – Занятость – Исполне-

ние графика отпусков. Далі натиснути кнопку "Отбор" і вибрати свою 

організацію, а також встановити період, наприклад поточний рік. Після 

чого натиснути кнопку "Сформировать" (рис. 346). 
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Рис. 346. Діаграма "Исполнение графика отпусков организации" 
 

На цій діаграмі зеленим кольором зображено запланований період 

відпустки (у зв'язку з графіком), а блакитним – фактичний. 
 

Виконання завдання 4.  
 

4.1. Оформити відрядження 

Для цього вибрати меню Кадровый учет – Занятость – Команди-

ровки – Действия – Добавить. У документі (рис. 347), що відкрився, 

вказати: 

 дата "От" 02.09 поточного року; 

 період: "С" 03.09 поточного року "По" 08.09 поточного року; 

 "Страна", "Город" і "Организация" – довільні значення; 

 "Работник" – довільний співробітник організації. 

Для збереження і проведення документа натиснути кнопку "ОК". 

Потім відкрити документ ще раз і сформувати друкарську форму 

посвідчення про відрядження шляхом натиснення на кнопку 

. 
 

 
 

Рис. 347. Документ "Командировки организации" 
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Після чого натиснути кнопку "Перейти" – "Состояние работников 

организации". 

Переконатися, що в регістрі відомостей вказаний стан працівника – 

"в командировке" (рис. 348). 
 

 
 

Рис. 348. Стан працівників організації 
 

4.2. Позначити, що працівник повернувся на роботу з відря-

дження. 

Якщо працівник повернувся на роботу вчасно (відповідно до наказу 

на відрядження), то вибрати меню Кадровый учет – Занятость – Возв-

рат на работу – Действия – Добавить (рис. 349). 

 

 
 

Рис. 349. Відображення повернення співробітника на роботу 
 

Потім натисніть кнопку "Перейти" – "Состояние работников ор-

ганизации". Переконайтеся, що в регістрі відомостей вказаний стан 

працівника – "Работает". Потім натисніть кнопку "История" і подивіться 

як мінявся стан працівника (рис. 350). 
 

 
 

Рис. 350. Стан працівників організації 
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Виконання завдання 5.  

 

Оформити звільнення одного з співробітників 

Вибрати пункт меню Кадровый учет – Увольнение, у вікні, що від-

крилося, обрати Действия – Добавить (рис. 351). 

У полях "От" і "Дата увольнения" вкажіть – 16.01 поточного року. 
 

 
 

Рис. 351. Документ "Увольнение из организации" 
 

Перевірити поточний стан працівників організації. 

Потім натиснути кнопку "Перейти" – "Состояние работников ор-

ганизации" (рис. 352). 
 

 
 

Рис. 352. Перегляд поточного стану працівників організації 
 

Зверніть увагу: у полі "Дата" вказана не дата звільнення, а наступ-

на за нею дата, оскільки того дня, коли оформлявся наказ про звільнен-

ня, працівник ще числився в організації. 

 

Виконання завдання 6.  
 

Відображення лікарняних під час нарахування заробітної плати 

Відображення факту відсутності працівника на роботі слід 

зафіксувати за допомогою документа Кадровый учет – Занятость – 

Отсутствие на работе (рис. 353). 
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Рис. 353. Відображення відсутності співробітника на роботі 
 

За допомогою кнопки  обрати "Начисление по больничному 

листу".  

За допомогою кнопки  заповнити форму даного 

документа (рис. 354, 355). 

 

 
 

Рис. 354. Формування документа "Начисление по больничным 

листам" вкладка "Начисления" 
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Рис. 355. Формування документу "Начисление по больничным 

листам" вкладка "Расчет среднего заработка" 
 

Сума нарахованих лікарняних відображається через кнопку 

"Перейти" – "Взаиморасчеты с работниками организаций" (рис. 356). 

 

 

 

Рис. 356. Відображення взаєморозрахунків з робітниками за 

лікарняними 

 

Сформуйте друковану форму за розрахованими нарахуваннями 

 (рис. 357). 
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Рис. 357. Друкована форма нарахувань за лікарняні 

 

За результатами всіх проведених операцій необхідно сформувати 

оборотно-сальдову відомість (Отчеты – Бухгалтерский и 

налоговый учет – Оборотно-сальдовая ведомость) 
 

Контрольні запитання і завдання для самоперевірки 
 

1. Що відображають діаграми за всіма операціями, які формуються 

за проведеними операціями? 

2. Як перевірити стан співробітника? 

3. На базі чого нараховуються лікарняні за співробітниками? 
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Зміст 

Вступ .............................................................................................................. 3 
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