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Вступ 
 

Бухгалтерський облік є центральною складовою інформаційного 

забезпечення підприємства. Згідно з законодавством, українські компанії 

зобов'язані вести облік за Національними стандартами, складати фінан-

сову звітність та надавати її державним органам статистики. З позиції 

менеджменту підприємства, облікові дані необхідні для прийняття зва-

жених управлінських рішень. Користувачі облікової інформації зацікав-

лені в її оперативному отриманні та якісних характеристиках. Облік має 

надавати своєчасні, правильні, достатні дані як про поточні, так і про ре-

троспективні господарські операції, а також про зміни у активах, зобов'я-

заннях і власному капіталі, що відбулися внаслідок цих операцій. На сьо-

годні запит користувачів повною мірою дозволяє задовольнити автома-

тизація бухгалтерського обліку за допомогою технологічної платформи 

"1С: Підприємство". Одним з типових програмних продуктів, розроблених 

на базі платформи "1С: Підприємство", є "1С: Бухгалтерія 8 для України", 

яка розповсюджена у версії 8.2 (далі – "1С: Бухгалтерія. 8.2"; "1С"). 

Під впливом глобальних процесів комп'ютеризації і розповсюджен-

ня інформаційних технологій розширюється перелік компетенцій, якими 

має володіти сучасний бухгалтер. В теперішній час обов'язковою вимо-

гою до кандидатів на посаду бухгалтера є вільне володіння навичками 

роботи у програмному середовищі "1С". 

"Комп'ютерні облікові системи" – спеціальна прикладна навчаль-

на дисципліна підготовки студентів за економічною спеціальністю "Облік 

і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня. Опанування цією дис-

ципліною дає студентам змогу поглибити, конкретизувати та деталізува-

ти свої знання з таких дисциплін, як "Бухгалтерський облік" і "Фінансовий 

облік".  

Метою викладання навчальної дисципліни "Комп'ютерні облікові 

системи" є отримання студентами знань, а також набуття вмінь і навичок 

щодо ведення фінансового обліку та складання регламентованої звітно-

сті у програмному середовищі "1С: Бухгалтерія. 8.2".  

Виконання лабораторних робіт з даної навчальної дисципліни до-

зволить отримати навички та вміння для ведення фінансового обліку 

господарської діяльності підприємства в програмному середовищі "1С: 

Бухгалтерія. 8.2". Лабораторні роботи становлять наскрізний приклад фі-

нансового обліку діяльності виробничого підприємства протягом кварта-
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лу. До кожної лабораторної роботи подані детальні методичні рекомен-

дації, що містять ілюстрації інтерфейсу програми "1С" на всіх етапах ви-

конання завдання.  

Особливістю і перевагою даних лабораторних робіт є підкріплення 

кожної господарської операції первинними документами. Крім того, у за-

пропонованому прикладі студент задіяний не тільки як виконавець за-

вдань, але й у ролі головного бухгалтера. Все це дозволяє, з одного боку, 

максимально наблизити змодельовані події до реального господарюван-

ня підприємства, а з іншого, надає можливість студентові краще усвідо-

мити функціональні обов'язки бухгалтера та зміст автоматизованого об-

ліку. 

У даних лабораторних роботах повністю розглянуто такі теми на-

вчальної дисципліни: "Підготовка інформаційної бази до експлуатації: 

реєстрація підприємства, заповнення довідників, налаштування обліко-

вої політики", "Внесення початкових залишків за обліковими рахунками", 

"Облік виробничих запасів", "Облік виробництва", "Облік товарів", "Облік 

основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних необоротних ма-

теріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів", "Облік 

заробітної плати", "Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяль-

ності підприємства". 

У результаті виконання циклу лабораторних робіт мають бути сфо-

рмовані наступні компетентності: вміння налаштовувати інформаційну 

базу "1С" до роботи з огляду на особливості господарювання та облікову 

політику конкретного підприємства; здатність до ведення автоматизова-

ного фінансового обліку з використанням програмного продукту "1С: Бух-

галтерія"; вміння вносити до інформаційної бази "1С" дані щодо госпо-

дарських операцій підприємства за первинними документами; вміння 

складати у електронному вигляді первинні документи та роздруковувати 

їх для надання контрагентам; вміння формувати і здатність розуміти зве-

дені облікові регістри у базі "1С"; вміння складати електронну фінансову 

звітність та вивантажувати її з інформаційної бази для надання держав-

ним органам.   

Лабораторні роботи призначено для студентів спеціальності "Облік 

і оподаткування" спеціалізації "Облік і аудит" денної форми навчання 

і розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни 

"Комп'ютерні облікові системи". 
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Лабораторна робота 1. 

Внесення первинних даних щодо підприємства. 

Заповнення довідників 

 

Мета роботи:  

1) завантажити інформаційну базу до програмного продукту "1С: 

Бухгалтерія. 8.2" (далі – "1С"), зареєструвати користувача з П. І. Б. студента; 

2) зареєструвати підприємство в програмному комплексі "1С" та йо-

го структурні підрозділи; 

3) налаштувати параметри обліку підприємства, внести дані про 

облікову політику на 2016 рік; 

4) заповнити довідники: банки, банківські рахунки, каси, номенкла-

тура.  

 

Відомості про підприємство 

 

ТОВ "ГофраПак (Прізвище студента)" (кожен студент вказує власне 

прізвище, далі – ТОВ "ГофраПак") розпочало свою діяльність у 2004 році.  

ТОВ "ГофраПак" обслуговується АКБ "Укрсоцбанк" (МФО 351045, ад-

реса: 60111, м. Харків, пл. Поезії, 17, код ЄДРПОУ 11216333).  

Структурними підрозділами товариства є адміністрація, цех № 1. 

Банківські операції відбуваються на наступних рахунках: 

поточний рахунок в національній валюті 26003758880022; 

поточний рахунок в іноземній валюті (дол. США) 26003758880011; 

короткостроковий кредит в національній валюті 91003758880022; 

довгостроковий кредит в національній валюті 81003758880022. 

Установчі документи ТОВ "ГофраПак" містяться у Додатку А. 

Основною метою і завданням ТОВ "ГофраПак" є виробництво гофро-

тари з гофрокартону (рис. 1.1) для забезпечення потреб будь-якого підпри-

ємства, де необхідні картонні коробки. 

ТОВ "ГофраПак" виробляє такі види продукції: 

1. Гофроящики чотирьохклапанні бакалійні й кондитерські (рис. 1.2). 

Найпоширенішим видом гофротари є гофроящики. Гофроящики виго-

товлені за ГОСТ 9142-90; для виробництва гофроящиків застосовується які-

сний, сертифікований гофрокартон. Гофроящики підходять для упаковки 

будь-якої продукції, як нехарчової, так і харчової. 
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Рис. 1.1. Виробництво гофротари з гофрокартону 

Рис. 1.2. Чотирьохклапанні гофроящики, які виробляє ТОВ "ГофраПак" 

 

2. Коробки для піци (рис. 1.3). Це особливий вид картонних ящиків, 

який не втрачає своїх властивостей під впливом високої температури і воло-

гості, а також добре зберігає тепло і захищає піцу від різного роду пошко-

джень по дорозі до замовника.  

Гофрокоробки для піци виготовляються з якісного, сертифікованого мі-

крогофрокартону та виконуються за класичною конструкцією. На коробки 



7 

для піци за бажанням замовника наноситься логотип високої чіткості яскра-

вими і контрастними фарбами одного або двох кольорів. 

 

Рис. 1.3. Коробки для піци, які виробляє ТОВ "ГофраПак" 

 

3. Гофрокороби для переїзду 

Якісні ящики різних розмірів дозволяють компактно розмістити речі, 

розсортовувати їх за категоріями. Це значно спростить пошук потрібного 

предмета по приїзду і дозволить швидше розпакувати речі. Коробки захи-

щають речі замовника від пошкоджень, забруднень і деформацій. 

Опис технологічного процесу виробництва гофротари з гофрокартону 

наведено у додатку Б.  

На ТОВ "ГофраПак" гофроящики виготовляються на обладнанні для 

невеликих серій виробництва гофротари, які складають лінію з переробки 

гофрокартону.  

Для виробництва гофроящиків ТОВ "ГофраПак" використовує таке те-

хнологічне обладнання (рис. 1.4): 

1. Прес ріжучий ролевий вирубний типу РП 1790 – на ньому гофрокар-

тон нарізується на необхідні заготовки. 

2. Верстат для флексодруку на гофрокартоні типу ТПФ-850 – для на-

несення флексодрукованих зображень на заготовки гофроящиків на основі 

використання флексографічних друкарських прес-форм. 

3. Просікально-рельовочний верстат – на заготовках формуються лінії 

згину (релювання), викрешуються клапани ящиків.  

4. Дротошвейна одноапаратна машина марки ЗТПШ-70 – за її до-

помогою виконується зшивання гофроящиків металевими скобами. 
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Рис. 1.4. Виробниче обладнання ТОВ "ГофраПак" 
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5. Напівавтоматична стрічкообв'язуюча машина для поліпропіле-

нової плівки EXS-206 – виконується формування  готових гофроящиків       

у пачки, перев'язані поліпропіленовою стрічкою, для укладання на піддони. 

6. Пакетирувальний прес – для пресування у тюк відходів вироб-

ництва гофротари у вигляді обрізків країв та висічених ділянок коробок. 

Приклади схем розкрою і вирубування гофроящиків з листів гофро-

картону подано на рис. Б.1 – Б.2 додатка Б.  

У табл. 1.1 представлено інформацію щодо специфікацій (якісного    

і кількісного складу) виробів, які виготовляє ТОВ "ГофраПак". Витрачений 

гофрокартон вимірюється у квадратних метрах, фарба – у мілілітрах,      

а металеві скоби – у штуках. 
 

Таблиця 1.1 
 

Склад продукції, яку виробляє ТОВ "ГофраПак" 

Назва готового виробу 
Матеріал, що використовується  

для виробництва 

Кількість матеріалу 

на одиницю  

виробу 

1 2 3 

Гофроящики кондитерські 

Гофроящик №10  

380х285х266 мм  

гофрокартон марки Т-22 В бурий 

1020х900 мм 
0,714 м2 

фарба Akarca А-91 червона 0,035 мл 

металеві скоби 14 шт. 

Гофроящик №12  

380х285х95 мм 

гофрокартон марки Т-22 В бурий 

1020х900 мм 
0,642 м2 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,018 мл 

металеві скоби 14 шт. 

Гофроящик № 9  

350х190х190 мм 

тришаровий гофрокартон білий 

1160х1020 мм 
0,592 м2 

фарба Akarca К-18 синя 0,025 мл 

металеві скоби 12 шт. 

Гофроящики бакалійні 

Гофроящик №14 

380х285х142 мм 

гофрокартон марки Т-22 В бурий 

1020х900 мм 
0,625 м2 

металеві скоби 12 шт. 

Гофроящик №18 "яєчний" 

630х320х340 мм з перего-

родками  

тришаровий гофрокартон білий 

1160х1020 мм 
1,725 м2 

металеві скоби 16 шт. 

Гофрокоробки для піци 

Коробка для піци   

350х190х95 мм 

тришаровий гофрокартон білий 

1160х1020 
0,395 м2 



10 

Закінчення табл. 1.1 
 

1 2 3 

Коробка для піци   

350х190х95 мм 

фарба Akarca А-91 червона 0,012 мл 

фарба Akarca К-18 синя 0,815 мл 

Коробка для піци  

300х300х33 мм 

тришаровий гофрокартон білий 

1160х1020 мм 
0,454 м2 

фарба Akarca К-18 синя 0,352 мл 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,352 мл 

Коробка для піци  

320х320х37 мм 

тришаровий гофрокартон білий 

1160х1020 мм 
0,535 м2 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,420 мл 

фарба Akarca А-91 червона 0,420 мл 

Гофрокороби для переїзду 

Гофроящик чотирьохкла-

панний 1010х640х520 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 

1820х700 мм  
1,812 м2 

металеві скоби 32 шт. 

Гофроящик чотирьохкла-

панний 600х400х400 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 

1820х700 мм 
1,348 м2 

металеві скоби 28 шт.  

Гофроящик чотирьохкла-

панний 455х415х215 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 

1820х700 мм 
1,274 м2 

металеві скоби 24 шт. 

 

У табл. 1.2 подано калькуляційні статті собівартості продукції, яку 

виробляє ТОВ "ГофраПак".  

Стовпець 3 табл. 1.2 містить дані, зазначені у табл. 1.1. Ціна оди-

ниці матеріалу подана без ПДВ. 

 

Таблиця 1.2 
 

Статті собівартості продукції ТОВ "ГофраПак" 

Назва готового 

виробу 

Матеріал, що використовується 

для виробництва 

Кількість 

матері-

алу на 

одиницю 

виробу  

Ціна 

одиниці 

матеріа-

лу, грн 

Сума за 

статтею 

собівар-

тості, 

грн 

1 2 3 4 5 

Гофроящик №10 

380х285х266 мм 

гофрокартон марки Т-22 В бурий 0,714 6,54 4,67 

фарба Akarca А-91 червона 0,035 0,17 0,01 

металеві скоби 14 0,15 2,10 

Собівартість всього: 6,78 
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Закінчення табл. 1.2 

 

1 2 3 4 5 

Гофроящик №12 

380х285х95 мм 

гофрокартон марки Т-22 В бурий 0,642 6,54 4,20 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,018 0,19 0,00 

металеві скоби 14 0,15 2,10 

Собівартість всього: 6,30 

Гофроящик № 9 

350х190х190 мм 

тришаровий гофрокартон білий 0,592 8,25 4,88 

фарба Akarca К-18 синя 0,025 0,21 0,01 

металеві скоби 12 0,15 1,80 

Собівартість всього: 6,69 

Гофроящик №14  

380х285х142 мм 

гофрокартон марки Т-22 В бурий 0,625 6,54 4,09 

металеві скоби 12 0,15 1,80 

Собівартість всього: 5,89 

Гофроящик №18 

"яєчний" 

630х320х340 мм 

з перегородками 

тришаровий гофрокартон білий 1,725 8,25 14,23 

металеві скоби 16 0,15 2,40 

Собівартість всього: 16,63 

Коробка 

для піци 350х190

х95 мм 

тришаровий гофрокартон білий 0,395 8,25 3,26 

фарба Akarca А-91 червона 0,012 0,17 0,00 

фарба Akarca К-18 синя 0,815 0,21 0,17 

Собівартість всього: 3,43 

Коробка для піци 

300х300х33 мм 

тришаровий гофрокартон білий 0,454 8,25 3,75 

фарба Akarca К-18 синя 0,352 0,21 0,07 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,352 0,19 0,07 

Собівартість всього: 
 

3,89 

Коробка для піци 

320х320х37 мм 

тришаровий гофрокартон білий 0,535 8,25 4,41 

фарба Akarca Д-16 зелена 0,42 0,19 0,08 

фарба Akarca А-91 червона 0,42 0,17 0,07 

Собівартість всього: 4,56 

Гофроящик чоти-

рьохклапанний 

1010х640х520 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 1,812 7,36 13,34 

металеві скоби 32 0,15 4,80 

Собівартість всього: 18,14 

Гофроящик чоти-

рьохклапанний 

600х400х400 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 1,348 7,36 9,92 

металеві скоби 28 0,15 4,20 

Собівартість всього: 14,12 

Гофроящик чоти-

рьохклапанний 

455х415х215 мм 

гофрокартон марки Т-23 С бурий 1,274 7,36 9,38 

металеві скоби 24 0,15 3,60 

Собівартість всього: 12,98 

 

Окрім виробничої діяльності, ТОВ "ГофраПак" займається торгівлею 

(перепродажем) такими супутніми пакувальними матеріалами (рис. 1.5):  
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1. Стрейч-плівка 17мкм х 500 мм х 100 м – це еластична плівка з мо-

дифікованого поліетилену, яка використовується для групування тарно-

штучних вантажів на піддоні методом обмотки в один або декілька шарів. 

Має властивість щільно облягати виріб, що упаковується. 

2. Скотч пакувальний прозорий 0,4 мкм х 48 мм х 70 м (клейка стрічка) 

становить полімерну плівку, на поверхню якої нанесено клей. Скотч можна 

дуже легко зафіксувати на будь-якій поверхні, наприклад, заклеїти ним кар-

тонну коробку або пакет, герметизувати стики і шви. Використання скотчу 

дозволяє знизити трудовитрати на упаковку, полегшити навантаження і пе-

ревезення, уникнути псування товарів і запобігти незапланованим витратам. 

3. Піддони для овочів дерев'яні з металевим каркасом – застосову-

ються для безпечного перевезення овочів, щоб продавець-замовник міг 

без проблем транспортувати сільськогосподарську продукцію, а споживач 

отримував якісні овочі. Тільки при дотриманні всіх вимог під час упакову-

вання і транспортування свіжих овочів, вони зможуть зберегти надовго 

свої смакові якості і корисні властивості, а головне, зможуть зберігатися 

тривалий час. Піддони забезпечують можливість здійснення вантажно-

розвантажувальних робіт із захопленням траверсами або гаками, гаран-

тують безпеку під час транспортування. 

 

 

Рис. 1.5. Товари, якими торгує ТОВ "ГофраПак" 
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У табл. 1.3 подано інформацію щодо цін на продукцію і товари, 

встановлених керівництвом ТОВ "ГофраПак" на лютий 2016 р. 

 

Таблиця 1.3 

 

Прайс-лист продукції та товарів ТОВ "ГофраПак" 

 

Назва товару 

Ціна  

без ПДВ, 

грн/шт. 

ПДВ 

Ціна  

з ПДВ, 

грн/шт. 

Продукція власного виробництва 

Гофроящики кондитерські 

Гофроящик №10 380х285х266 мм 12,70 2,54 15,24 

Гофроящик №12 380х285х95 мм 12,50 2,50 15,00 

Гофроящик № 9 350х190х190 мм 10,15 2,03 12,18 

Гофроящики бакалійні 

Гофроящик №14 380х285х142 мм 9,35 1,87 11,22 

Гофроящик №18 "яєчний" 630х320х340 мм з пере-

городками 
23,00 4,60 27,60 

Гофрокоробки для піци 

Коробка для піци 350х190х95 мм 6,75 1,35 8,10 

Коробка для піци 300х300х33 мм 7,10 1,42 8,52 

Коробка для піци 320х320х37 мм 7,45 1,49 8,94 

Гофрокороби для переїзду 

Гофроящик чотирьохклапанний 1010х640х520 мм 32,00 6,40 38,40 

Гофроящик чотирьохклапанний 600х400х400 мм 28,00 5,60 33,60 

Гофроящик чотирьохклапанний 455х415х215 мм 23,00 4,60 27,60 

Товари 

Стрейч-плівка 17мкм х 500 мм х 100 м 34,00 6,80 40,80 

Скотч пакувальний прозорий 0,4 мкм х 48 мм х 70 м 12,00 2,40 14,40 

Піддони для овочів дерев'яні з металевим каркасом 53,00 10,60 63,60 
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Методичні рекомендації  

до виконання лабораторної роботи 1 

 

1. Завантаження інформаційної бази 

На початку заняття кожний студент має скопіювати у викладача 

на свій власний USB-флеш-накопичувач порожню базу "1С", яку потім 

буде наповнювати обліковою інформацією у ході виконання лабораторних 

робіт. Надалі на початку кожного наступного заняття студент має скопію-

вати свою робочу інформаційну базу з USB-накопичувача на жорсткий 

диск комп'ютера, а по завершенні заняття скопіювати її знову на флеш-

носій для гарантованого збереження. Доцільно робити на USB-накопичу-

вачі кілька резервних копій інформаційної бази, зазначаючи у назві дату 

збереження. 

Двічі клацніть лівою клавішею миші на ярлику "1С: Підприємство" 

на робочому столі комп'ютера. Відкриється діалогове вікно "Запуск 1С: 

Підприємства", яке містить перелік інформаційних баз, раніше вже ство-

рених на цьому комп'ютері іншими користувачами.  

Щоб відкрити надану викладачем порожню інформаційну базу 

та налаштувати її під себе, необхідно у діалоговому вікні "Запуск 1С: Під-

приємства" нажати кнопку "Додати", а потім у меню, що відкриється, об-

рати "Додавання у список існуючої інформаційної бази" (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Вікно запуску "1С: Підприємство" (крок 1) 
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У наступному вікні вказуємо назву підприємства і повністю своє прі-

звище та ініціали (приклад на рис. 1.7). Потім обираємо місце знахо-

дження інформаційної бази на комп'ютері – вказуємо шлях доступу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Додавання наявної інформаційної бази (крок 2) 

 

У наступних діалогових вікнах нічого не змінюємо, обираючи "Далі" 

і "Готово" (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Додавання інформаційної бази (крок 3) 
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Тепер ваша інформаційна база з'явилася у переліку баз, що нада-

ється при запуску "1С: Підприємство". Якщо є потреба перейменувати 

базу, слід нажати кнопку "Змінити" і внести корегування.  

 

2. Реєстрація нового користувача, внесення пароля 

Щоб зареєструвати себе як користувача інформаційної бази, необ-

хідно відкрити діалогове вікно "Запуск 1С: Підприємства", виділити лівою 

кнопкою миші свою базу у переліку та нажати кнопку "Конфігуратор", 

тобто іншими словами, запустити базу у режимі "Конфігуратор" (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Запуск інформаційної бази в режимі "Конфігуратор" 

 

Обираємо в головному меню "Адміністрування", потім у підменю – 

"Користувачі". Відкривається Журнал списку користувачів інформаційної 

бази. Натискаємо кнопку "+" і заповнюємо особистими даними меню, 

що відкрилося (приклад на рис. 1.10). Пароль задавати не обов'язково. 

Заповнивши вкладку "Основні", перемикаємося на вкладку "Інші". 

Проставляємо "галочки", надаючи собі як користувачеві повні права дос-

тупу і зміни інформаційної бази. Обираємо мову інтерфейсу програми 

"1С" (рис. 1.10). Натискаємо кнопку "ОК". Закриваємо режим "Конфігура-

тор". 

Тепер знову натискаємо на ярлик "1С" і запускаємо стартове вікно 

програми. У переліку баз обираємо свою і відкриваємо її, нажавши 

на кнопку "1С: Підприємство" – іншими словами, відкриваємо базу у ре-

жимі "1С: Підприємство". 
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Рис. 1.10. Реєстрація користувача інформаційної бази 

 

Якщо реєструючи себе як користувача ви зазначили пароль, 

то програма під час запуску запросить цей пароль. 

Таким чином, на даному етапі ваша інформаційна база має отри-

мати назву вигляду "ГофраПак_Прізвище студента_ініціали студента", 

користувача з вашими особистими даними (прізвище, ім'я, по батькові). 

Надалі змінювати ці константи неможна. Кожний студент має вносити 

облікові дані до своєї інформаційної бази індивідуально, відкриваючи 

її під особистим ім'ям користувача і паролем (за наявності). 

Під час захисту виконаних лабораторних робіт та прийняття звітів 

викладач перевірятиме належність інформаційної бази, що подається 

на захист, конкретному студенту. Якщо цю належність встановити немож-

ливо, авторський внесок у створення і наповнення інформаційної бази 

викликатиме сумніви. Звіт прийнято не буде. 

 

3. Реєстрація підприємства в базі "1С" 

Тепер працюємо у інформаційній базі, відкритій у режимі "1С: Під-

приємство". Заповнюємо відомості щодо ТОВ "ГофраПак", використову-

ючи дані установчих і реєстраційних документів, поданих у додатку А. 
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Зліва у верхній панелі меню натискаємо кнопку "Переключити інте-

рфейс" і обираємо інтерфейс "Повний" (рис. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Перехід до інтерфейсу "Повний" 

 

Обираємо Довідники → Організації → Організації. Відкривається 

Журнал організацій, у якому необхідно натиснути на знак додавання "+"    

і створити новий елемент – обліковий запис про ТОВ "ГофраПак". Зазна-

чаємо повну і скорочену назву підприємства.  

Вкладку "Коди організації" заповнюємо за даними реєстраційних 

документів, поданих на рис. А.1 – А.12 додатка А (рис. 1.12). 

Щоб вказати банківський рахунок підприємства, необхідно спочатку 

створити картку його обслуговуючого банку у довіднику банків. Для цього 

обираємо Довідники → Класифікатори → Банки. На знак "+" додаємо но-

вий елемент – облікову картку банку АКБ "Укрсоцбанк" (рис. 1.13), дані 

про який вказані в умові Лабораторної роботи 1. 

Повертаємося до картки "Організації: ГофраПак". У рядку меню 

"Основний банківський рахунок" натискаємо на знак "..." і відкривається 

довідник банківських рахунків. Використовуючи знак додавання "+", за-

повнюємо цей довідник інформацією щодо рахунків ТОВ "ГофраПак". 

Отримуємо Журнал рахунків, показаний на рис. 1.14.  

Клацнувши два рази на картці рахунку "Поточний, грн", вказуємо 

його як основний банківський рахунок у картці "Організації: ГофраПак" 

(рис. 1.12) 
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Рис. 1.12. Вкладка "Коди організації"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Створення картки обслуговуючого банку 
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Рис. 1.14. Журнал банківських рахунків ТОВ "ГофраПак" 

 

Далі поступово активуємо вкладки "Номери реєстрації", "Контактна 

інформація", "Інше" у обліковій картці ТОВ "ГофраПак" і вносимо у за-

пропоновані рядки реєстраційні дані, що містяться у додатку А. Заповни-

вши картку наявними даними, натискаємо кнопку "ОК". Програма "запа-

м'ятовує" інформацію щодо підприємства і надалі буде її застосовувати 

для заповнення даними первинних документів, облікових реєстрів та зві-

тів. 

 

4. Реєстрація структурних підрозділів підприємства 

У організаційній структурі ТОВ "ГофраПак" є два підрозділи – Адмі-

ністрація та Цех. Щоб внести цю інформацію у базу, виконуємо перехід: 

Довідники → Організації → Підрозділи організації. Відкривається Журнал 

підрозділів організації ТОВ "ГофраПак". На знак "+" додаємо два зазна-

чені підрозділи (рис. 1.15). Зверніть увагу на ієрархію: підрозділи знахо-

дяться на одному рівні та не підпорядковуються один одному.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Підрозділи ТОВ "ГофраПак" 
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5. Налаштування параметрів обліку та облікової політики      

підприємства 

На підприємствах України щорічно 1 січня затверджується Наказ 

про облікову політику. У ньому містяться усі параметри бухгалтерського 

обліку, які передбачається застосовувати протягом року, а саме: методи 

нарахування амортизації, методи вибуття запасів, критерій належності 

необоротних активів до малоцінних та ін. У додатку В подано Наказ про 

облікову політику ТОВ "ГофраПак". Використовуючи цю інформацію, не-

обхідно внести налаштування обліку до інформаційної бази.   

Спочатку переключаємося на інтерфейс "Повний" та відкриваємо: 

Сервіс → Налаштування обліку → Налаштування параметрів обліку. 

Встановлюємо наступні параметри обліку: 

1) вкладка "Виробництво": 

- тип цін планової собівартості номенклатури – ціна закупки; 

- обираємо "галочкою" – використовувати версії специфікацій; 

2) вкладка "Витрати і собівартість": 

- обираємо "точкою" – використовувати партіонний облік; 

- списувати партії при відображенні документів – обираємо "галоч-

кою" в регламентованому обліку; 

- послідовність списання партій – спочатку власні, потім прийняті; 

- вести облік собівартості матеріально-виробничих запасів – обира-

ємо "галочкою" в регламентованому обліку; 

3) вкладка "Облік товарів" обираємо "галочкою": 

- використовувати характеристики номенклатури; 

- використовувати серії номенклатури; 

- вести облік зворотної тари; 

4) вкладка "печать, одиниці виміру": одиниця виміру ваги – кг. 

Усі інші вкладки не змінюємо. 

Наступним кроком активуємо Журнал "Облікова політика (бухгал-

терський і податковий облік)". Для цього виконуємо перехід: Сервіс → 

Налаштування обліку → Облікова політика → Облікова політика (бухгал-

терський і податковий облік). Журнал поки порожній. На "+" додаємо но-

вий елемент і заповнюємо його, використовуючи дані додатка В. 

На рис. 1.16 та 1.17 показано, яким чином мають бути заповнені дві 

важливі вкладки документу "Облікова політика (бухгалтерський і подат-

ковий облік)" – "Загальні" та "Запаси".  
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Рис. 1.16. Налаштування облікової політики, вкладка "Загальні" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.17. Налаштування облікової політики, вкладка "Запаси" 
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Усі інші налаштування облікової політики виконайте на основі такої 

інформації: визначення і залік авансів виконується при проведенні доку-

ментів; вести облік витрат і випуску продукції в розрізі замовлень на ви-

робництво. Відредагувавши документ "Облікова політика (бухгалтер-

ський і податковий облік)" натисніть "ОК". Наказ про облікову політику 

ТОВ "ГофраПак" на 2016 рік прийнято. У подальшому для введення по-

чаткових залишків знадобиться аналогічний Наказ на 2015 рік. Оскільки 

налаштування в цих документах є однаковими, то створіть документ 

"Облікова політика (бухгалтерський і податковий облік)" на 2015 рік копі-

юванням вже існуючого документу на 2016 рік. У результаті маємо Жур-

нал "Облікова політика", який показано на рис. 1.18. 

 

 
 

Рис. 1.18. Журнал "Облікова політика  

(бухгалтерський і податковий облік)" 

 

6. Заповнення довідників 

Щоб внести до програми "1С" інформацію щодо запасів, товарів, 

МБП, основних засобів, співробітників, контрагентів та ін., необхідно за-

повнити картки у передбачених для цього довідниках. 

Для формування масиву даних щодо каси ТОВ "ГофраПак", перем-

кніть інтерфейс на "Управління грошовими коштами" та відкрийте Довід-

ники → Каси. У Списку кас організації, що відкрився, на "+" створіть нову 

картку "Каса в національній валюті", заповнивши її так, як показано 

на рис. 1.18. 

Відповідальною особою слід призначити головного бухгалтера, 

яким є сам Студент, який заповнює інформаційну базу. Перейдіть з карт-

ки "Каса в національній валюті" через меню цієї картки "Відповідальна 

особа" до довідника "Фізичні особи". Створіть на "+" картку "Особисті дані 

фізичної особи" і внесіть ваші прізвище, ім'я, по батькові та інші запиту-

вані дані. Натисніть "ОК". Клацнувши два рази лівою клавішею миші, 

оберіть створену фізичну особу як відповідальну до картки "Каса в наці-

ональній валюті". Натиснувши "ОК", завершіть редагування картки каси.    
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Рис. 1.18. Картка "Каса в національній валюті" 

в довіднику "Список кас організації" 

 

Перемкніть інтерфейс на "Управління запасами". Оберіть Склад → 

Номенклатура. Відкриється довідник "Номенклатура", до якого вноситься 

інформація щодо різних активів підприємства.  

Для зручності створіть папки для карток активів різного господар-

ського призначення: готова продукція, канцтовари, матеріали для вироб-

ництва тощо. Перелік необхідних папок показано на рис. 1.19. Щоб ство-

рити папку, оберіть значок папки із зеленим плюсом на панелі меню 

довідника.  

Заповнюючи папку, необхідно обрати "Вид номенклатури", продуб-

лювавши у довіднику, що відкриється, назву папки (рис. 1.20). 

Папку "Матеріали для виробництва" довідника "Номенклатура" за-

повнюємо, використовуючи дані табл. 1.2 (стовпець 2 "Матеріали, що ви-

користовуються для виробництва"). Нові елементи, як і завжди, створю-

ємо, натиснувши зелений значок "+". Заповнюючи картку номенклатури, 

дуже уважно обирайте Вид номенклатури. Від цього залежить, на який 

рахунок буде оприбутковано актив при його придбанні. Приклад запов-

нення картки "Гофрокартон марки Т-22 бурий" подано на рис. 1.21. 

Заповнена папка "Матеріали для виробництва" показана на                

рис. 1.22. 
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Рис. 1.19. Довідник "Номенклатура" із папками, 

які необхідно створити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.20. Довідник "Види номенклатури" 
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Рис. 1.21. Картка "Гофрокартон марки Т-22 бурий"  

у папці "Матеріали" довідника "Номенклатура" 

 

Рис. 1.22. Довідник "Номенклатура", папка "Матеріали" 

 

У папці "Готова продукція" створіть підлеглі папки за основними чо-

тирма видами продукції, яку виробляє ТОВ "ГофраПак". Як показано 

у табл. 1.1, підприємство виготовляє гофроящики кондитерські, гофро-

ящики бакалійні, гофрокоробки для піци, гофрокороби для переїзду. Від-

повідні папки створіть у папці "Готова продукція" (рис. 1.23). Далі у кожній 

з цих папок створіть картки відповідних гофроящиків (див. табл. 1.1). 
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Рис. 1.23. Довідник "Номенклатура", папка "Готова продукція" 

 

Зверніть увагу, що в картках продукції, що виробляється, необхідно 

обирати вид номенклатури "Продукція" (рис. 1.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.24. Картка "Гофроящик № 14"  

у папці "Гофроящики бакалійні" 
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Заповнену папку "Гофроящики бакалійні" проілюстровано на             

рис. 1.25. Заповнена папка "Гофрокоробки для піци" – на рис. 1.26. 

 

 

Рис. 1.25. Довідник "Номенклатура", картки гофроящиків бакалійних 
 

 
 

Рис. 1.26. Довідник "Номенклатура", картки гофроящиків для піци 

 

Папку "Товари" заповнюємо, зазначаючи у картках товарів вид но-

менклатури "Товар" (рис. 1.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27. Картка "Стрейч-плівка" у папці "Товари" 
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Заповнену папку "Товари" подано на рис. 1.28. 

 

 

Рис. 1.28. Довідник "Номенклатура", папка "Товари" 

 

Усі інші папки, створені вами у довіднику "Номенклатура", будуть 

поступово заповнюватися під час виконання наступних лабораторних 

робіт. 

Наприкінці заняття закрийте програму і скопіюйте інформаційну ба-

зу на USB-накопичувач, зазначивши у її назві поточну дату, тобто дату 

останнього редагування. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. У яких режимах працює програма "1С"? Для чого вони призначені? 

2. Як змінити особисті дані користувача і пароль? 

3. Як надати користувачеві права доступу? 

4. Як створити картку нового підприємства-клієнта в інформаційній 

базі "1С: Підприємство"? 

5. Як створити картку нового банку, у якому підприємство має раху-

нок? 

6. Як створити картку нового банківського рахунку підприємства? 

7. Як створити структурні підрозділи організації (наприклад, цех)? 

8. Як створити картку "Каса"? Для чого вона призначена? 

9. Як встановити параметри облікової політики підприємства на но-

вий календарний рік? Як часто видається Наказ про облікову політику? 

10. Картки яких товарно-матеріальних цінностей містить довідник 

"Номенклатура"? 

11. Яким чином "вид номенклатури", обраний у картці довідника 

"Номенклатура", впливає на подальший облік товарно-матеріальних цін-

ностей? 
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Лабораторна робота 2. 

Внесення даних щодо робітників підприємства. 

Заповнення довідників контрагентів 

 

Мета роботи:  

1) заповнити довідник посад, створити штатний розклад і графік 

роботи ТОВ "ГофраПак"; 

2) заповнити довідники "Фізичні особи" і "Співробітники", оформити 

документ "Прийом на роботу" для кожного співробітника; 

3) призначити відповідальних осіб організації ТОВ "ГофраПак"; 

4) заповнити довідник "Контрагенти" даними щодо покупців і поста-

чальників ТОВ "ГофраПак". 

 

Відомості про працівників і контрагентів підприємства 

 

На ТОВ "ГофраПак" п'ятиденний робочий тиждень, вихідні – субота 

та неділя. Штатний розклад підприємства, який подано у додатку Г, міс-

тить дані щодо посад, передбачених на підприємстві, відповідних кодів 

професій, щодо кількості штатних одиниць за кожною посадою та перед-

бачених місячних окладів (або тарифних ставок). 

Організаційно підприємство має два підрозділи – Адміністрація 

і Цех. У табл. 2.1 зібрано дані про працівників цих підрозділів, а саме: 

прізвище, ім'я та по батькові, посада, яку займає, дата прийому на робо-

ту, оклад (або тарифна ставка та розряд), розмір надбавки, кількість днів 

щорічної відпустки, загальний стаж роботи при прийомі на роботу, без-

перервний стаж роботи на дату прийому на ТОВ "ГофраПак".  

Інформація щодо паспортних даних та ідентифікаційних номерів 

працівників ТОВ "ГофраПак" міститься на рис. Г.1 – Г.21 додатка Г. Сту-

дент, який заповнює інформаційну базу, повинен вказати свої особисті 

дані як головного бухгалтера. 

Для працівників, що мають ненормований робочий день (директор, 

головний бухгалтер, менеджер з продажів, начальник цеху), передбаче-

но додаткові п'ять днів до щорічної відпустки. 

Згідно з законодавством України, на ТОВ "ГофраПак" передбачено 

доплати співробітникам, які працюють на посадах: оператор ріжучого 

пресу, оператор верстата для флексодруку, оператор просікально-ре-
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льовочного верстата, оператор дротошвейної машини. У табл. 2.2 пода-

но інформацію щодо видів та розмірів таких доплат на ТОВ "ГофраПак". 

 

Таблиця 2.1 

 

Дані про працівників ТОВ "ГофраПак" 
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Адміністрація 

Долгодуш 
Павло  
Юрійович 

Директор 
01.10.
2013 

6 000 1000 
24 
7* 

років 1 років 1 

місяців 10 місяців 10 

днів 12 днів 12 

П. І. Б.  
Студента 

Головний 
бухгалтер 

01.01. 
2016 

4 700 500 
24 
5* 

років 2 років 2 

місяців 8 місяців 8 

днів - днів - 

Бандура 
Дмитро Оле-
ксандрович 

Менеджер з 
продажів 

15.12.
2013 

5 000 650 
24 
5* 

років 1 років 1 

місяців 4 місяців 4 

днів 17 днів 17 

Цех № 1 

Бала Андрій 
Іванович 

Начальник 
цеху 

04.08.
2014 

4 500 – 
24 
5* 

років 2 років 2 

місяців 5 місяців 5 

днів 14 днів 14 

Пасюга  
Олексій  
Юрійович 

Оператор 
ріжучого 
пресу 

12.10. 
2014 

3 650 ** 24 

років 3 років 3 

місяців 5 місяців 11 

днів 27 днів 10 

Карачевцев 
Святослав 
Едуардович 

Оператор 
верстата 
для флексо-
друку 

03.04. 
2014 

ІІІ р. 
32,50 

за 
год. 

** 24 

років 1 років 1 

місяців 3 місяців 3 

днів 7 днів 7 

Маматов  
Вадим 
Ільгарович 

Оператор 
просікально-
рельовочно-
го верстата 

15.04. 
2014 

ІІ р. 
26,50 

за 
год. 

** 24 

років 1 років 1 

місяців 4 місяців 4 

днів 8 днів 8 

Сідібе Маккі 
Оператор 
дротошвей-
ної машини 

20.08. 
2014 

ІІ р. 
26,50 

за 
год. 

** 24 

років 2 років 2 

місяців 11 місяців 11 

днів 25 днів 25 

* щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам з ненормо-

ваним робочим днем;  

** доплати згідно з законодавством за професіями наведено у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

 

Види доплат та їх розміри, встановлені на ТОВ "ГофраПак" 

Професія 

Види доплат та їх розміри у відсотках 
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Оператор ріжучого преса 25 40 200 100 100 - 

Оператор верстата для  

флексодруку 
35 45 220 110 110 - 

Оператор просікально-

рельовочного верстата 
30 40 200 100 100 - 

Оператор дротошвейної  

машини 
35 45 220 110 110 - 

 

 

Постачальники ТОВ "ГофраПак" 

 

ВАТ "Індекс"  

код за ЄДРПОУ 34229927 

номер свідоцтва платника ПДВ 8400427493 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 451890042178  

Юридична адреса: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 21 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26008712896754 у АКР "Регіон-банк";  

адреса банку: 61002, Україна, Харківська область,  

м. Харків, вул. Дарвіна, 4; МФО 351254 

 

ТОВ "Каскад"  

код за ЄДРПОУ 33966291 

номер свідоцтва платника ПДВ 7827369431 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 671643200941 

Юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 40 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26001295730509 у ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"; адреса бан-

ку: 04053, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 6; МФО 322540 
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ПАТ "Алмазофф"  

код за ЄДРПОУ 31431162 

номер свідоцтва платника ПДВ 0913532784 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 871324673183 

Юридична адреса: 61220, м. Харків, вул. Золочевська, буд. 10/1 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26002398453119 у ПАТ "Східно-Український Банк "Грант"; адреса банку: 

61001, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Данілевського, 19; 

МФО 351607 

 

ПАТ "ЛРС"  

код за ЄДРПОУ 24427588 

номер свідоцтва платника ПДВ 8738922108 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 903175456421 

Юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Заводська, буд. 37г.  

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26001312712900 у ПАТ "ВіЕс Банк", адреса банку: 79000, Україна,                   

м. Львів, вул. Грабовського, 11; МФО 325213 

 

ПАТ "Світло" 

код за ЄДРПОУ 2763188399 

номер свідоцтва платника ПДВ 7824561002 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 102474299538 

Юридична адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Заярська, 

буд. 2 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26008742973409 у ПАТ "Фортуна-Банк", адреса банку: 04070, Україна, 

Київська область, м. Київ, вул. Боричів Тік, д. 35-В; МФО 300904 

 

ПП "Кронос" 

код за ЄДРПОУ 37044817 

номер свідоцтва платника ПДВ 0934542345 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 198352006544 

Юридична адреса: 49002, м. Дніпропетровськ, вул. Тополь, буд. 1а 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26003433679120 у ПАТ "Акціонерний комерційний банк" Конкорд", адре-

са банку: 49069, м. Дніпропетровськ, ул. Артема, 94; МФО 307350 
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ТОВ "Добро" 

код за ЄДРПОУ 20309298 

номер свідоцтва платника ПДВ 8913452764 

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 731905328954 

Юридична адреса: 03048, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 117 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

26002873409211 у ВАТ "Державний експортно-імпортний Банк України", 

адреса банку: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; МФО 322313 

 

ФОП Мельник Дарина Іванівна 

ІПН 2415017000. Не платник ПДВ. На Єдиному податку 

Юридична адреса: 02092, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 90/3, кв. 112. 

р/р 26001354289639 у банку ПАТ КБ "Правекс-Банк", адреса банку: 

01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; МФО 321983 

 

ФОП Петров Микола Іванович 

ІПН 3174506019. Не платник ПДВ. На Єдиному податку 

Юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Малокитаївська, буд. 16, кв. 89 

р/р 26033301494851 у банку ПАТ "Банк Михайлівський" , адреса банку:  

м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3; МФО 380935 

 

Інші кредитори ТОВ "ГофраПак" 

 

ДПІ Новобаварського району м. Харкова  

код за ЄДРПОУ 26077885  

адреса: 61166 м. Харків, пр. Науки,9 

Банківські реквізити: ГУ ДКУ у м. Харкові, МФО 820019  

рахунок 33214800700003, код банку за ЄДРПОУ 11010100 

 

КП "Харківводоканал"  

код за ЄДРПОУ 10275812  

номер свідоцтва платника ПДВ 2734689327  

податковий індивідуальний номер платника ПДВ 343468221113  

Юридична адреса: 61088, м. Харків, вул. Шевченка, 2, Київський район 

Банківські реквізити: рахунок у національній валюті 2600810035 в                    

АТ "Мегабанк"; адреса банку: м. Харків, вул. Сумська, 12, МФО 351896 
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Покупці ТОВ "ГофраПак" 

 

ПП "Промінь" 

код за ЄДРПОУ 78852411 

р/р 26000179426135 у банку ВАТ "Мегабанк" м. Харків МФО 351629 

код банку за ЄДРПОУ 60214932 

Юридична адреса: Харківська обл., Чугуївський р-н, смт. Новопокровка 

ІПН 602149301184 № свід. 109301728 

Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

 

ТОВ "Крок" 

код за ЄДРПОУ 94322871 

р/р 260091258712 у банку ВАТ "Кредобанк" м. Львів, МФО 325365 

код банку за ЄДРПОУ 87653491 

Юридична адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Водогінна, 2 

ІПН 8765349 94641 № свід. 100563289 

Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

 

ФОП Волощук Катерина Дмитрівна 

ІПН 528739512793. Не платник ПДВ. На Єдиному податку. 

Юридична адреса: м. Херсон, вул. Арктична, буд. 57, кв. 178 

р/р 260000982024 у банку АКБ "Грант" у м. Херсон МФО 322483 

 

ФОП Горбунов Владислав Дмитрович 

ІПН 8942310043. Не платник ПДВ. На Єдиному податку. 

Юридична адреса: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд. 120, кв. 47 

р/р 260041017312 в ХФ ВАТ "Укрексімбанк" м. Одеса, МФО 351618 
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Методичні рекомендації 

до виконання лабораторної роботи 2 

 

1. Заповнення довідника посад, створення штатного розкладу        

і графіка роботи підприємства 

Інформація, що стосується персоналу підприємства, вноситься 

до інформаційної бази у  інтерфейсі "Кадри організацій". Активувавши 

цей інтерфейс, заповнюємо довідник посад: Підприємство → Посади.  

Створюємо нову посаду, додавши новий елемент на знак "+". При-

клад створення посади головного бухгалтера зображено на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Картка посади "Головний бухгалтер" 

 

Посади ТОВ "ГофраПак" перелічені у Штатному розкладі, наведе-

ному у додатку Г. Також Штатний розклад містить інформацію щодо коду 

класифікатора професії, що відповідає посаді. 

Заповнений Журнал посад організації показано на рис. 2.2. 

Після введення всіх посад необхідно заповнити графік роботи під-

приємства. Перейдіть: Підприємство → Графіки роботи. На знак "+" до-

дайте до цього журналу новий елемент – "Графік роботи ТОВ "Гофра-

Пак" на 2016 рік".  

Обираємо в параметрах заповнення графіка п'ятиденний робочий 

тиждень (рис. 2.3). Потім натискаємо кнопку "Заповнити автоматично". 

Отримуємо Графік, що проілюстрований на рис. 2.4.  
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Рис. 2.2. Журнал посад ТОВ "ГофраПак" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Параметри способу заповнення Графіка роботи 

 

Наступним кроком є створення документа "Штатний розклад на 

2016 рік". Активуємо: Підприємство → Зміна штатного розкладу. Додає-

мо новий елемент до журналу, що відкрився. 
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Рис. 2.4. Графік роботи ТОВ "ГофраПак" на 2016 рік 

 

Для заповнення у документі "Зміна штатного розкладу організацій" 

вкладки "Штатні одиниці" необхідно брати інформацію з Штатного розк-

ладу ТОВ "ГофраПак", поданого у додатку Г. Для заповнення вкладки 

"Надбавки" скористуйтеся даними табл. 2.1  і табл. 2.2.  

Під час внесення інформації доцільно періодично натискати кнопку 

"Зберегти". Тоді програма запам'ятовуватиме внесені до документа змі-

ни. Заповнивши обидві вкладки документа "Зміна штатного розкладу ор-

ганізацій", натисніть "ОК". 

На рис. 2.5 показано правильно заповнену вкладку "Штатні одини-

ці". На рис. 2.6 проілюстровано заповнення вкладки "Надбавки". 

Зверніть увагу. Після закриття документа на ньому має з'явитися 

галочка. Це означає, що програма враховує введені дані, іншими слова-

ми, документ отримав статус "Проведено". Записані документи зберіга-

ються у інформаційній базі, але не впливають на облікові процеси і є у пев-

ному сенсі "чернетками". Натомість проведені документи продукують 

зміни у бухгалтерському обліку, формуючи параметри подальшого облі-

ку, виконуючи облікові проводки. 
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Рис. 2.5. Штатний розклад ТОВ "ГофраПак" на 2016 рік, 
вкладка "Штатні одиниці" 

 

 

Рис. 2.6. Штатний розклад ТОВ "ГофраПак" на 2016 рік,  
вкладка "Надбавки" 
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2. Заповнення довідників "Фізичні особи" і "Співробітники", 

оформлення документів "Прийом на роботу" 

 

У програмі "1С" формування масиву даних щодо працівників вико-

нується наступним чином. Спочатку заповнюється довідник "Фізичні осо-

би". Потім на підставі внесених даних щодо фізичних осіб заповнюється 

довідник "Співробітники". 

Відкриваємо довідник "Фізичні особи", проходячи у інтерфейсі "Ка-

дри організацій" шляхом: Кадровий облік → Фізичні особи. На знак "+" 

додаємо нові елементи довідника і заповнюємо їх даними щодо фізичних 

осіб. Необхідна інформація міститься на рис. Г.1 – Г.21 додатка Г.  

Приклад заповнення картки фізичної особи П. Ю. Долгодуша його 

особистими даними подано на рис. 2.7. Картки фізичних осіб (інших пра-

цівників) заповніть самостійно. Створіть картку на себе із власними 

даними, оскільки ви "працюватимете" головним бухгалтером ТОВ "Гоф-

раПак". В результаті маєте отримати Довідник фізичних осіб, проілюст-

рований на рис. 2.8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Картка фізичної особи (П. Ю. Долгодуш) 
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Рис. 2.8. Довідник фізичних осіб 

 

Виконайте перехід: Кадровий облік → Співробітники організацій. 

Відкрився довідник "Співробітники", у якому слід сформувати картки пра-

цівників ТОВ "ГофраПак".  

На "+" додайте новий елемент довідника. Немає необхідності знову 

вручну вносити особисті дані робітників ТОВ "ГофраПак", оскільки ви вже 

заповнили цією інформацією довідник "Фізичні особи". У верхній частині 

картки "Співробітники організацій: Створення" переставте позначку "точка" 

на "Створити нового співробітника, обравши його із довідника фізичних 

осіб" (рис. 2.9). Далі натисніть на синє поле "Відкрити довідник фізичних 

осіб для вибору" (рис. 2.9). У довіднику фізичних осіб, що відкриється, 

двічі клацніть лівою клавішею миші на картці потрібної особи. Картку 

"Співробітники" автоматично буде наповнено даними, що містяться у ві-

дповідній картці "Особисті дані фізичної особи".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Перехід з картки довідника "Співробітники"  

до довідника "Фізичні особи" 
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Тепер картка нового співробітника у довіднику "Співробітники" ви-

глядає так – рис. 2.10. Вкажіть вид зайнятості – основне місце роботи. 

Заповніть вкладку "Трудовий договір" (рис. 2.11), використовуючи дані 

табл. 2.1. Натисніть "Записати". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Вкладка "Загальне" картки співробітника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Вкладка "Трудовий договір" картки співробітника 
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У записаній картці співробітника на вкладці "Трудовий договір" ак-

тивуйте синій надпис "Персональні надбавки". У довіднику персональних 

надбавок працівника, на якого ви заповнюєте картку співробітника, за-

значте його надбавки, скориставшись табл. 2.1 і табл. 2.2. Приклад по-

дано на рис. 2.12. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Персональні надбавки співробітника П. Ю. Долгодуша  

 

У картці "Співробітники організацій: Створення" натисніть "ОК". Ка-

ртка проведеться і закриється. 

Знову відкрийте ту ж саму картку співробітника. Тепер її структура 

дещо змінилася. Додалися нові вкладки: кадрові дані, нарахування 

і утримання, відображення в обліку. 

Перейдіть на вкладку "Кадрові дані" і додайте новий елемент у полі 

"Кадрові документи" – Прийом на роботу в організацію. Заповніть цей 

документ, скористувавшись даними, що містяться у табл. 2.1 (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. Прийом на роботу в організацію 
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Натисніть "ОК". У готовій картці співробітника вкладка "Кадрові да-

ні" має виглядати так, як проілюстровано на рис. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Картка співробітника П. Ю. Долгодуша  

 

Для введення даних щодо початкового і загального трудового ста-

жу працівника, відкрийте картку співробітника, на верхній панелі меню 

цієї картки натисніть "Перейти". У підменю, що розкриється, оберіть "Ві-

домості про початковий стаж" (рис. 2.15). 

Тепер перед вами відкрився довідник для вводу інформації щодо 

стажу вашого співробітника. На знак "+" необхідно створити і заповнити 

дві картки – запис про загальний трудовий стаж (рис. 2.16) і запис про 

стаж для нарахування лікарняних. Початкові дані для заповнення цих 

карток містяться у стовп. 7 та стовп. 8 табл. 2.1.  

Закінчивши редагування даних щодо стажу співробітника, натисніть 

"ОК". Використовуючи вихідні дані табл. 2.1 та табл. 2.2, аналогічно до-

дайте та заповніть картки на усіх інших співробітників ТОВ "ГофраПак". 
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Звертайте увагу, до якого підрозділу належить співробітник, та на дату 

його прийому (табл. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Перехід до довідника "Відомості про початковий стаж" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Довідник "Начальний стаж співробітника"  

(на прикладі П. Ю. Долгодуша) 

 

Заповнений довідник співробітників проілюстровано на рис. 2.17. 

Вкажіть у інформаційній базі керівників підрозділів ТОВ "ГофраПак". 

Для цього виконайте перехід: інтерфейс "Повний", Довідники → Органі-

зації → Підрозділи організації. У вас вже сформовано організаційну стру-

ктуру з двох складових – АУП (Адміністрація) та Цех № 1. По черзі відк-



46 

рийте картки підрозділів та доповніть їх інформацією: головою АУП є ди-

ректор П. Ю. Долгодуш, а головою Цеху № 1 – начальник цеху А. І. Бала 

(рис. 2.18). 

Рис. 2.17. Довідник "Співробітники організації ТОВ "ГофраПак" 

 

Рис. 2.18. Інформація щодо підрозділів ТОВ "ГофраПак" 

 

3. Призначення відповідальних осіб організації 

 

Відповідальними особами на комерційному підприємстві є ті, хто 

несе відповідальність за певні дії або цінності. Відповідальні особи ма-

ють право підпису на певних документах. Щоб програма "1С" автоматич-

но заповнювала документи необхідними даними щодо відповідальних 

осіб, необхідно заздалегідь заповнити довідник "Відповідальні особи ор-

ганізацій". 

Переключіться на інтерфейс "Повний", активуйте: Довідники → Ор-

ганізації → Організації. Клацніть один раз лівою клавішею миші на картку 
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організації ТОВ "ГофраПак". Активувавши картку, натисніть "Перейти" 

на панелі меню і оберіть у списку "Відповідальні особи організацій". За-

повніть довідник відповідальних осіб так, як показано на рис. 2.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Перелік відповідальних осіб ТОВ "ГофраПак" 

 

4. Заповнення довідника "Контрагенти" даними про покупців            

і постачальників 

В умові Лабораторної роботи № 2 подано перелік контрагентів  

ТОВ "ГофраПак", які згруповано на покупців, постачальників та інших 

кредиторів. Під час заповнення довідника контрагентів доцільно згрупу-

вати аналогічно картки контрагентів у папки. 

Інтерфейс "Повний". Довідники → Контрагенти. Створіть папки "По-

купці", "Постачальники", "Інші контрагенти" (рис. 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Папки довідника "Контрагенти" 
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Відкрийте папку "Постачальники". На значок "+" додайте новий 

елемент – картку контрагента. Розглянемо послідовність заповнення ка-

ртки постачальника на прикладі ВАТ "Індекс". 

Необхідно виконати три дії: 

1) у полі найменування зазначаємо назву – ВАТ "Індекс"; 

2) на вкладці "Загальне" у меню "Юр./фіз. особа" обираємо "Юри-

дична особа": 

3) обов'язково встановлюємо позначку "Постачальник" (рис. 2.21). 

Якщо ви не встановите цю позначку, у подальшому програма автоматич-

но запропонує вам неправильний вид договору із цим контрагентом,           

і проведення прибуткових накладних буде неможливе. 

Натискаємо "ОК".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Створення картки постачальника (крок 1) 

 

Знову відкриваємо для редагування ту ж саму картку контрагента-

постачальника. Як бачите, від початку були активними лише дві вкладки 

("Загальні", "Інше"), а тепер стали активними усі вкладки картки. 

Перейдіть до вкладки "Рахунки і договори" та у меню "Договори контра-

гентів" на знак "+" додайте новий договір. Якщо ви не забули поставити 

позначку "Постачальник" на вкладці "Загальне", то програма автоматич-
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но обере для цього договору вид "Договір із постачальником". Встановіть 

валюту розрахунків – гривня, взаєморозрахунки – по договору в цілому 

(рис. 2.22). Натисніть "ОК".  

 

  

Рис. 2.22. Створення картки постачальника (крок 2) 

 

У полі "Банківські рахунки" додайте новий елемент і внесіть інфор-

мацію щодо банківських реквізитів контрагента (рис. 2.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Створення картки постачальника (крок 3) 
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На вкладці "Загальне" зазначте ЄДРПОУ, індивідуальний податко-

вий номер платника ПДВ, номер свідоцтва платника ПДВ контрагента 

(рис. 2.24). На вкладці "Контакти" вкажіть його юридичну і фактичну ад-

реси (співпадають). На вкладці "Схеми оподаткування" оберіть схему 

оподаткування, вказану в початкових даних Лабораторної роботи № 2 

щодо контрагента. Наприклад, ВАТ "Індекс" є платником податку на при-

буток та платником ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24. Створення картки постачальника (крок 4) 

 

Вказавши у картці постачальника усі наявні дані, натисніть "ОК".  

Аналогічно створіть картки усіх інших постачальників ТОВ "Гофра-

Пак". Якщо контрагентом є фізична особа, то на вкладці "Загальне" слід 

обрати "Фіз. особа". При цьому інтерфейс цієї вкладки дещо зміниться 

для додавання реквізитів приватного підприємця (рис. 2.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.25. Картка постачальника-фізичної особи 
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Зверніть увагу, приватні підприємці є платниками Єдиного податку 

або перебувають на загальній системі оподаткування для фізичних осіб. 

Далі відкриваємо у довіднику "Контрагенти" папку "Покупці" і ство-

рюємо у ній картки покупців, використовуючи дані Лабораторної роботи. 

При цьому на вкладці "Загальні" робимо позначку "Покупець" (рис. 2.26). 

Відповідно вид договору має бути "З покупцем" (рис. 2.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.26. Картка покупця, вкладка "Загальні" 

Рис. 2.27. Картка покупця, вкладка "Рахунки і договори",  

елемент "Договір з покупцем" (фрагмент) 

 

Заповнена папка "Постачальники" довідника "Контрагенти" показа-

на на рис. 2.28. Заповнена папка "Покупці" – на рис. 2.29.  
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Рис. 2.28. Папка "Постачальники" довідника "Контрагенти" 

 

 
 

Рис. 2.29. Папка "Покупці" довідника "Контрагенти" 

 

До папки "Інші контрагенти" внесіть інформацію щодо Державної 

податкової інспекції та КП "Харківводоканал". Зверніть увагу, ці організа-

ції не є ані постачальниками, ані покупцями. 

Наприкінці заняття закрийте програму і скопіюйте інформаційну ба-

зу на USB-накопичувач, зазначивши у її назві поточну дату, тобто дату 

останнього редагування. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Як заповнити графік роботи підприємства? Як заповнити табель 

обліку робочого часу? Для чого призначені ці документи? Чим вони відрі-

зняються? 

2. Як внести інформацію про планові нарахування працівників? 

4. Який порядок прийому співробітників на роботу в організацію пе-

редбачено в програмному продукті "1С: Бухгалтерія. 8.2"? 

5. Як призначити працівників, відповідальних за складання докуме-

нтів, щоб у відповідних документах автоматично зазначалися їхні П. І. Б.? 

6. Як внести дані про нового контрагента підприємства та договір із 

ним? Які реквізити є обов'язковими для заповнення у документі "Договір"? 
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Лабораторна робота 3. 

Заповнення залишків на початок звітного періоду 

 

Мета роботи:  

1) відобразити вступні залишки за рахунками бухгалтерського обліку; 

2) скласти Оборотно-сальдову відомість зі вступними залишками. 

 

Початкові залишки за рахунками бухгалтерського обліку  

ТОВ "ГофраПак" на 31.12.2015 р. 

 

У табл. 3.1 – 3.10 подано інформацію про початкові залишки на ра-

хунках ТОВ "ГофраПак" на 31.12.2015 р., які необхідно внести до інфор-

маційної бази "1С". 

 

Таблиця 3.1 
 

Початкові залишки на рахунках синтетичного обліку  

ТОВ "ГофраПак" на 31.12.2015 р. 

Рахунок Назва рахунку 
Сума залишку, грн 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

103 Будинки та споруди 935 000,00    

104 Машини та обладнання 305 700,00    

105 Транспортні засоби 168 500,00    

125 Авторське право та суміжні з ним права 7 900,00  
 

131 Знос основних засобів   306 972,93 

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів   542,00  

201 Сировина й матеріали 8 602,45    

207 Запасні частини 1 465,00    

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 4 890,70    

26 Готова продукція 20 164,30   

301 Каса в національній валюті 1 875,00    

311 Поточні рахунки в національній валюті 58 300,00    

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 62 100,00    

40 Статутний капітал   200 000,00  

441 Нерозподілений прибуток   470 276,47 

501 
Довгострокові кредити банків у національній 

валюті 
  375 000,00  

601 
Короткострокові кредити банків у національній 

валюті 
  148 500,00  



54 

Закінчення табл. 3.1 

1 2 3 4 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками   48 869,30 

6411 Розрахунки з бюджетом за ПДФО   7 400,50  

6412 Розрахунки з бюджетом за ПДВ   9 000,00  

6413 Розрахунки з бюджетом за податком на прибуток   6 000,00  

651 Розрахунки з бюджетом за ЕСВ   1 936,25  

Усього 1574497,45 1574497,45 

 

Таблиця 3.2 
 

Дані аналітичного обліку до рахунку 10 "Основні засоби" 

Місце екс-

плуатації 

Назва об'єкта 

обліку 

Первісна 

вартість, 

грн 

Знос на 

01.10. 

2015 р., 

грн 

Ліквідаційна 

вартість, 

грн 

Термін 

корисного 

викорис-

тання, 

років 

1 2 3 4 5 6 

10 "Основні засоби" 1 409 200,00 306 972,93 х х 

103 "Будівлі і споруди" 935 000,00 200 670,00 х х 

Цех № 1,  

Акт № 1/8 

від 21.10.04 

Будівля виробни-

чого цеху № 1 
680 000,00 146 720,00 8 000* 50 

Адміністрація, 

Акт № 1/9 від 

15.11.04 

Приміщення 

офісу 
255 000,00 53 950,00 6 000* 50 

104 "Машини та обладнання" 305 700,00 71 270,52 х х 

Цех № 1,  

Акт № 3 

від 01.03.12 

Прес ріжучий ро-

левий вирубний 

типу РП 1790 

77 950,00 22 152,08 2 000* 12 

Цех № 1,  

Акт № 9 

від 12.06.12 

Верстат для  

флексодруку на 

гофрокартоні  

типу ТПФ-850 

88 720,00 23 080,42 3 500* 12 

Цех № 1,  

Акт № 12 

від 21.02.13 

Просікально-

рельовочний вер-

стат 

58 200,00 14 776,67 1 000* 10 

Цех № 1,  

Акт № 5 

від 02.04.14 

Дротошвейна  

одноапаратна  

машина  

35 700,00 4 915,83 1 000* 10 

Цех № 1,  

Акт № 7 

від 22.09.13 

Напівавтоматична 

стрічкообв'язуюча 

машина  

18 900,00 3 580,00 1 000* 10 
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Закінчення табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 

Цех № 1,  

Акт № 11/2 

від 15.11.14 

Пакетирувальний 

прес 17 500,00 1 718,75 1 000* 8 

Цех № 1,  

Акт № 14 

від 24.08.14 

Візок гідравліч-

ний 8 730,00 1 046,77 1 000* 8 

105 "Транспортні засоби" 168 500,00 35 032,41 х х 

Цех № 1, 

Акт № 17 від 

22.10.13 

Автомобіль 

Промтоварний 

фургон ГАЗ-3302 

168 500,00 35 032,41 4 000* 9 

* амортизація нараховується прямолінійним методом 

 

Таблиця 3.3 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 12 "Нематеріальні активи" 

Назва об'єкта обліку 

П
е
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в
іс
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р
а

х
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н
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1С:Підприємство 8.2 (сітьова версія). Бухга-

лтерський облік. Типова конфігурація для 

України + ІТС USB 

4 500,00 308,75 10 125 

Ліцензійне програмне забезпечення 

"Microsoft Office"   
3 400,00 233,25 5 125 

125 "Авторське право та суміжні з ним права" 7 900,00 542,00 Х х 

12 "Нематеріальні активи" 7 900,00 542,00 Х х 

 

Таблиця 3.4 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 20 "Виробничі запаси" 

№ 

п/п 
Назва об'єкта обліку  

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна, грн 

(без ПДВ) 
Сума, грн 

1 2 3 4 5 6 

201 "Сировина й матеріали" х х х 8 602,45 

1 
Гофрокартон марки Т-22 В 

бурий 1020х900 мм 
м2 680 6,54 4447,2 
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Закінчення табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 

2 
Гофрокартон марки Т-23 С 

бурий 1820х700 мм 
м2 270 7,36 1987,2 

3 
Тришаровий гофрокартон 

білий 1160х1020 мм 
м2 100 8,25 825 

4 Фарба Akarca А-91 червона мл 5000 0,17 850 

5 Металеві скоби шт. 3287 0,15 493,05 

207 "Запасні частини" х х х 1 465,00 

1 Автопокришки шт. 2 732,50 1 465,00 

 

Таблиця 3.5 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 22  

"Малоцінні швидкозношувані предмети" 

№ 

п/п 
Назва об'єкта обліку 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна, 

грн 

(без 

ПДВ) 

Сума, 

грн 

1 Рукавиці пари 26 23,95 622,7 

2 
Флексографічна друкарська форма 

до Гофроящика № 9 350х190х190 мм 
шт. 2 220 440 

3 
Флексографічна друкарська форма 

до Гофроящика №12 380х285х95 мм 
шт. 2 265 530 

4 
Флексографічна друкарська форма 

до Гофроящика №10 380х285х266 мм 
шт. 2 195 390 

5 
Флексографічна друкарська форма № 1 

до Коробки для піци 320х320х37 мм 
шт. 2 325 650 

6 
Флексографічна друкарська форма № 2 

до Коробки для піци 320х320х37 мм 
шт. 2 312 624 

7 
Флексографічна друкарська форма № 1 

до Коробки для піци 300х300х33 мм 
шт. 2 365 730 

8 
Флексографічна друкарська форма № 2 

до Коробки для піци 300х300х33 мм 
шт. 2 245 490 

9 
Флексографічна друкарська форма № 1 

до Коробки для піци 350х190х95 мм 
шт. 1 185 185 

10 
Флексографічна друкарська форма № 2 

до Коробки для піци 350х190х95 мм 
шт. 1 229 229 

Усього х х х 4 890,70 
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Таблиця 3.6 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 26 "Готова продукція" 

Назва об'єкта обліку 
Одиниця 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Собівартість, 

грн/шт. (без ПДВ) 
Сума, грн 

Гофроящик №10 

380х285х266 мм 
шт. 500 6,78 3 390,00 

Гофроящик № 9 

350х190х190 мм 
шт. 950 6,69 6 355,50 

Гофроящик №14 

380х285х142 мм 
шт. 370 5,89 2 179,30 

Коробка для піци 

300х300х33 мм 
шт. 700 3,89 2 723,00 

Гофроящик чотирьохкла-

панний 455х415х215 мм 
шт. 425 12,98 5 516,50 

Усього х х х 20 164,30 

 

Таблиця 3.7 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 36  

"Розрахунки з покупцями та замовниками" 

№ 

п/п 
Назви дебіторів 

Дата виникнення 

заборгованості 

Сума заборго-

ваності, грн 

1 ТОВ "Крок" 24.08.2015 15 230,00 

2 ПП "Промінь" 16.09.2015 32 820,00 

3 ФОП В. Д. Горбунов  03.09.2015 14 050,00 

Усього за рахунком 361: х 62 100,00 

 

Таблиця 3.8 

 

Дані до рахунку 501 "Довгострокові кредити банку  

в національній валюті" 

Дата отримання  

кредиту 

Дата повернення  

кредиту 

Річна відсотко-

ва ставка 

Сума кредиту, 

грн 

Два роки до звітного 

року 

31 червня  

наступного року 
24 375 000,00 
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Таблиця 3.9 

 

Дані до рахунку 601 "Короткострокові кредити банку  

в національній валюті" 

Дата отримання 

кредиту 

Дата повернення 

кредиту 

Річна відсоткова 

ставка 
Сума кредиту, грн 

25.07.2014 р. 25.12.2015 р. 24 148 500,00 

 

Таблиця 3.10 

 

Дані аналітичного обліку до рахунку 631   

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 

№ 

п/п 
Назви кредиторів 

Дата виникнення 

заборгованості 

Сума заборговано-

сті, грн 

1 ПП "Кронос" 27.08.2015 
12 870,00 

2 ТОВ "Каскад" 15.09.2015 24 825,50 

3 ВАТ "Індекс" 18.09.2015 9 500,00 

4 ФОП Мельник Д. І. 27.09.2015 1 673,80 

Усього за рахунком 631: х 48 869,30 

 

Занесені початкові залишки перевіряються на правильність і відпо-

відність шляхом перегляду облікової інформації. Після внесення усієї ін-

формації відкрийте у Головному меню "Оборотно-сальдову відомість" на 

01.01.2016 р. Дебетове сальдо усіх рахунків має дорівнювати кредито-

вому сальдо, а на рахунку "00" залишку  не повинно бути. Дані отриманої 

Оборотно-сальдової відомості мають відповідати даним табл. 3.1.  
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 3 

 

1. Внесення початкових залишків основних засобів 

Розпочнемо введення початкових залишків ТОВ "ГофраПак" з не-

оборотних активів. Первинна інформація щодо основних засобів, наяв-

них на балансі на 31.12.2015 р., подана у табл. 3.2. 

У програмі "1С" для оприбуткування придбаних або виготовлених 

основних засобів серед іншого застосовується довідник "Номенклатура", 

у якому передбачене створення карток для тих основних засобів, що за-

раховуються на 152 рахунок. Однак для зарахування основних засобів 

на 10 рахунок у момент їх вводу в експлуатацію використовується інший 

довідник – Основні засоби, у якому знову створюються картки на основні 

засоби із детальною інформацією щодо порядку нарахування зносу.  

Основні засоби, що обліковуються у первинних залишках ТОВ "Го-

фраПак", вже було введено в експлуатацію. Тому необхідно створити 

на кожний такий об'єкт обліку картку в довіднику "Основні засоби".      

Активуйте інтерфейс "Управління обладнанням". Виконайте пере-

хід: Основні засоби → Основні засоби. Доцільно у довіднику, що відкри-

ється, створити папки для впорядкування основних засобів підприєм-

ства, а саме: "Основні засоби цеху", "Основні засоби офісу", "Малоцінні 

необоротні матеріальні активи".  

Додаємо на значок "+" нову картку основного засобу. При першому 

відкритті не всі поля і вкладки цієї картки є активними, тому заповнюємо 

на цьому етапі лише першу вкладку (рис. 3.1). Використовуючи інформацію 

стовп. 2 табл. 3.2, створіть картки на усі інші основні засоби ТОВ "Го-

фраПак" (рис. 3.2). Підготовивши картки основних засобів, можна опри-

бутковувати їх на баланс.  

Заповнення початкових залишків виконується двома методами: 

метод 1 – через введення спеціальних форм; 

метод 2 – через Журнал операцій. 

Після введення кожного рахунку необхідно перевіряти його наяв-

ність в Оборотно-сальдовій відомості за день 31.12.2015 р.  

Таблиця "Початкові Залишки на рахунках синтетичного обліку ТОВ 

"ГофраПак "на 31.12.2015 р." (табл. 3.1) повинна відповідати вашій Обо-

ротно-сальдовій відомості на 31.12.2015 в програмі "1С". 
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Рис. 3.1. Картка "Будівля виробничого цеху"  

в довіднику "Основні засоби" 

Рис. 3.2. Довідник "Основні засоби" 

 

Оскільки в бухгалтерському обліку діє принцип подвійного запису, 

то при введенні початкових залишків також складається проводка. Для 

введення залишків використовується технічний рахунок "00" наступним 

чином: 1) для введення активного рахунку – по дебету "активний раху-

нок", по кредиту "00"; 2) для введення пасивного рахунку – по дебету 

"00", по кредиту "пасивний рахунок". Технічний рахунок "00" повинен зни-

кнути з Оборотно-сальдової відомості після введення всіх залишків. 

Зверніть увагу, при введенні залишків актив балансу не буде дорів-

нювати пасиву до тих пір, поки ви не закінчите введення всіх залишків. 
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Після введення всіх залишків має сформуватися балансова тотожність: 

Актив = Пасив. 

Для введення початкових залишків основних засобів (ОЗ) передба-

чено спеціальну форму. У інтерфейсі "Управління обладнанням" акти-

вуйте журнал: Основні засоби → Введення початкових залишків ОЗ.  

Інформацію до журналу "Введення початкових залишків ОЗ" слід 

подати у аналітиці підрозділів, тобто створити і заповнити два окремі до-

кументи: 1) початкові залишки ОЗ по АУП; 2) початкові залишки ОЗ 

по Цеху № 1. 

На знак "+" створіть новий документ. У формі, що відкрилася, необ-

хідно вказати дату (31.12.2015 р.), вибрати організацію, підрозділ і пос-

тавити галочку бухгалтерський облік. Для відображення усієї необхідної 

інформації можна додавати колонки, натиснувши кнопку "Видимість ко-

лонок". Заповніть документ даними щодо приміщення офісу, використо-

вуючи дані табл. 3.1 (рис. 3.3, рис. 3.4). 
 

  
 

Рис. 3.3. Документ "Введення початкових залишків за ОЗ"  

(початок форми) 
 

 
 

Рис. 3.4. Документ "Введення початкових залишків за ОЗ"  

(закінчення форми) 
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Після заповнення форми необхідно перевірити запис, натиснувши 

на кнопку "Дт Кт". Програма продемонструє низку бухгалтерських прове-

день, які було сформовано на підставі введених вами даних. Якщо отри-

мані проведення не відповідають рис. 3.5, необхідно знову відкрити фор-

му і виправити помилки. 
 

 
 

Рис. 3.5. Бухгалтерські проведення за документом 

"Введення початкових залишків за ОЗ" (приміщення офісу) 

 

У Журналі "Введення початкових залишків ОЗ" додайте новий до-

кумент і заповніть його даними щодо усіх основних засобів, що обліко-

вуються у Цеху № 1. Перевірте проведення (рис. 3.6). 
 

 
 

Рис. 3.6. Бухгалтерські проведення за документом 

"Введення початкових залишків за основними засобами",  

що обліковуються за підрозділом "Цех № 1" (фрагмент 1)  
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Рис. 3.7. Бухгалтерські проведення за документом 

"Введення початкових залишків за основними засобами",  

що обліковуються за підрозділом "Цех № 1" (фрагмент 2) 

 

Заповнений Журнал "Введення початкових залишків ОЗ" має ви-

глядати так, як показано на рис. 3.8.  
 

 
 

Рис. 3.8. Журнал "Введення початкових залишків ОЗ" 

 

Виконайте перехід: інтерфейс "Повний", Звіти → Бухгалтерський 

і податковий облік → Оборотна-сальдова відомість за рахунком. 

У панелі меню Оборотно-сальдової відомості за рахунком зазначте: 

період – один день 31 грудня 2015 р., рахунок – 10. Натисніть кнопку 
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"Сформувати". Програма виведе на екран обороти за рахунком 10 "Ос-

новні засоби", які було виконано на підставі введених вами документів 

"Введення початкових залишків ОЗ". Дебетовий оборот рахунку 10 пока-

зує вартісну оцінку основних засобів, оприбуткованих протягом обраного 

проміжку часу. Звірте свої дані з рис. 3.9. 
 

Рис. 3.9. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 10 

за день 31.12.2015 р. 
 

Аналогічно побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 

131 і перевірте правильність сум нарахованого зносу основних засобів, 

які ви вказували у документах "Введення початкових залишків ОЗ"          

(рис. 3.10). 
 

 
 

Рис. 3.10. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 131 

за день 31.12.2015 р. 
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У програмі передбачено автоматичне заповнення карток основних 

засобів у довіднику "Основні засоби" за даними, які користувач вказує у до-

кументах "Введення початкових залишків ОЗ". У інтерфейсі "Управління 

обладнанням" відкрийте довідник "Основні засоби" і перевірте у кожній ка-

ртці правильність автоматично заповнених даних на вкладці "Регламенто-

ваний облік". Для перевірки скористуйтеся табл. 3.2 та рис. 3.11 – 3.20. 
 

 
 

Рис. 3.11. Картка основного засобу "Промтоварний фургон" 
 

 
 

Рис. 3.12. Картка основного засобу "Візок гідравлічний" 
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Рис. 3.13. Картка основного засобу "Будівля виробничого цеху" 
 

 

Рис. 3.14. Картка основного засобу 

"Просікально-рельовочний верстат" 
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Рис. 3.15. Картка основного засобу "Верстат для флексодруку" 

Рис. 3.16. Картка основного засобу "Дротошвейна машина" 
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Рис. 3.17. Картка основного засобу "Стрічкообв'язуюча машина" 

Рис. 3.18. Картка основного засобу "Пакетирувальний прес" 
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Рис. 3.19. Картка основного засобу "Прес ролевий вирубний" 

Рис. 3.20. Картка основного засобу "Приміщення офісу" 
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2. Внесення початкових залишків нематеріальних активів 

Для введення початкових залишків нематеріальних активів першим 

кроком необхідно заповнити довідник "Нематеріальні активи". 

Активуйте інтерфейс "Повний" і виконайте перехід: Довідники → 

Необоротні активи → Нематеріальні активи. Натисніть на знак додаван-

ня "+" і створіть картку програмного продукту "1С: Підприємство", що 

утримується на балансі (рис. 3.21).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Картка програми "1С Підприємство"  

в довіднику "Нематеріальні активи" 

 

Аналогічно створіть картку нематеріального активу "Ліцензійне про-

грамне забезпечення "Microsoft Office". Заповнений довідник проілюстро-

вано на рис. 3.22.    

Рис. 3.22. Довідник "Нематеріальні активи" 
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Введення початкових залишків нематеріальних активів виконується 

через спеціальну форму "Прийняття до обліку НМА". У інтерфейсі "Пов-

ний" перейдіть: Документи → Нематеріальні активи → Прийняття до об-

ліку НМА. Додайте на знак "+" новий документ. 

У правому верхньому куті документа "Прийняття до обліку НМА" 

натисніть на кнопку "Операція" і оберіть "Введення початкових залишків" 

(рис. 3.23). 

Рис. 3.23. Меню "Операція" документа "Прийняття до обліку НМА" 

 

Для вводу початкової інформації для кожного нематеріального ак-

тиву передбачено заповнювати окремий документ "Прийняття до обліку 

НМА".  

У табл. 3.3 містяться дані щодо залишків нематеріальних активів 

ТОВ "ГофраПак" на 31.12.2015 р. 

На рис. 3.24 та рис. 3.25 показано, яким чином необхідно заповнити 

вкладку "Регламентований облік" і вкладку "Комісія", щоб прийняти до 

обліку програмний продукт "1С: Підприємство". Якщо ви правильно запо-

внили документ, після проведення на кнопку "ОК", маєте отримати про-

ведення, показані на рис. 3.26. 

Аналогічно самостійно внесіть до наступного документа "Прийняття 

до обліку НМА" інформацію щодо Ліцензійного програмного забезпе-

чення "Microsoft Office", використовуючи табл. 3.3. Перевірте правиль-

ність проведень за цим документом (рис. 3.27). 

На рис. 3.28 проілюстровано заповнений Журнал "Прийняття до 

обліку нематеріальних активів". 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 12 "Нематері-

альні активи" за день 31 грудня 2015 р. (рис. 3.29). Залишок рахунку має 

відповідати даним табл. 3.3. Аналогічно перевірте залишок за рахунком 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" (рис. 3.30). 
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Рис. 3.24. Вкладка "Регламентований облік" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25. Вкладка "Комісія" документа "Прийняття до обліку НМА" 
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Рис. 3.26. Бухгалтерські проведення за документом 

"Прийняття до обліку НМА" (програмний продукт "1С") 

Рис. 3.27. Бухгалтерські проведення за документом 

"Прийняття до обліку НМА" (програма "Microsoft Office") 
 

 

Рис. 3.28. Журнал "Прийняття до обліку НМА" 

 
 

Рис. 3.29. Обороти рахунку 12 "Нематеріальні активи" 

Рис. 3.30. Обороти рахунку 133 "Накопичена амортизація  

нематеріальних активів" 
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3. Внесення початкових залишків запасів 

Для введення початкових залишків запасів призначено документ 

"Оприбуткування товарів". 

Активуйте інтерфейс "Управління запасами" і перейдіть: Інвентари-

зація → Оприбуткування товарів (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Послідовність відкриття Журналу 

"Оприбуткування товарів" 

 

У Журналі оприбуткування товарів, що відкрився, додайте новий 

документ, нажавши на знак"+". Для заповнення документа необхідно 

створити картку "Склад", а у ній зазначити тип цін (рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32. Заповнення довідника "Склади (місця зберігання)" 
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У документі "Оприбуткування товарів" обираємо вид операції – "То-

вари, продукція", зазначаємо склад – "Основний склад". Потім на вкладці 

"Товари" додаємо новий рядок і вносимо до нього дані щодо залишку си-

ровини на 31.12.2016 р., використовуючи інформацію табл. 3.4. Щоб 

у рядку з'явилося поле рахунку, на який буде оприбутковано запас, нати-

сніть на панелі знак "Тт". Сировину необхідно оприбуткувати на рахунок 

201 (рис. 3.33). 

Рис. 3.33. Оприбуткування сировини і матеріалів 

 

Далі до цього ж документа "Оприбуткування товарів" вводимо реш-

ту всіх товарних позицій з табл. 3.4 початкових даних, додаючи і запов-

нюючи наступні рядки у вкладці "Товари". 

На вкладці "Бухгалтерський облік" у полі "Рахунок доходів" вкажіть 

допоміжний рахунок "00". На вкладці "Додатково" зазначте членів інвен-

таризаційної комісії, які вказані у п. 1.9 Наказу про облікову політику 

ТОВ"ГофраПак" (додаток В) – рис. 3.34. Натисніть "Записати", "ОК". 

На знак "ДтКт" перевірте отримані проведення (рис. 3.35). 

 

 

Рис. 3.34. Вкладка "Додатково" документа "Оприбуткування  

товарів: товари, продукція" 
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Рис. 3.35. Бухгалтерські проведення за документом  

"Оприбуткування товарів" (сировини і матеріалів) 

 

Оприбуткування початкових залишків усіх інших запасів (МШП, то-

варів, готової продукції тощо) також здійснюється у Журналі "Оприбутку-

вання товарів". Створюючи нові документи Журналу, не забувайте 

обирати вид операції – "Товари, продукція", і активувати додаткові поля 

на вкладці "Товари" натиском на знак "Тт". Запас буде оприбутковано 

на рахунок, який ви вкажете у полі "рахунок обліку". 

Наступним документом "Оприбуткування товарів" оприбутковуємо 

автопокришки на рахунок 207 "Запасні частини", використовуючи дані 

табл. 3.4 (рис. 3.36). 

 

 

 

Рис. 3.36. Бухгалтерські проведення за документом  

"Оприбуткування товарів" (запасні частини – автопокришки) 

 

Аналогічно вносимо новим документом "Оприбуткування товарів" 

залишки готової продукції за даними табл. 3.6 на однойменний рахунок 

26 (рис. 3.37).  
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Рис. 3.37. Бухгалтерські проведення за документом  

"Оприбуткування товарів" (готова продукція) 

 

Для оприбуткування залишків малоцінних та швидкозношуваних 

предметів (МШП) спочатку підготуємо їхні картки у довіднику "Номен-

клатура", використовуючи табл. 3.5. Доцільно згрупувати картки МШП до 

папки "МШП" для впорядкування довідника. Приклад заповнення картки 

"Флексографічна друкарська форма" показано на рис. 3.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.38. Картка"Флексографічна друкарська форма"  

в довіднику "Номенклатура" 
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Заповнена папка "МШП" довідника "Номенклатура" проілюстрована на 

рис. 3.39. 
 

 

Рис. 3.39. Папка "МШП" в довіднику "Номенклатура" 

 

Документом "Оприбуткування товарів" вносимо початкові залишки 

МШП, вказані у табл. 3.5, на субрахунок 221 "МШП на складах"                 

(рис. 3.40). 

 

Рис. 3.40. Бухгалтерські проведення за документом 

"Оприбуткування товарів" (МШП) 

 

Заповнений Журнал "Оприбуткування товарів" подано на рис. 3.41.  
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Рис. 3.41. Журнал "Оприбуткування товарів" 

 

Перевірте відповідність введених даних щодо запасів початковій 

інформації табл. 3.4 – 3.6. Побудуйте Оборотно-сальдові відомості 

за рахунками: 201 "Сировина і матеріали" (рис. 3.42), 207 "Запасні части-

ни" (рис. 3.43), 26 "Готова продукція" (рис. 3.44), 221 "МШП на складах"          

(рис. 3.45). 

 

 
 

Рис. 3.42. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 201 

за день 31.12.2015 р. 

 

 
 

Рис. 3.43. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 207 

за день 31.12.2015 р. 
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Рис. 3.44. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 26 

за день 31.12.2015 р. 
 

 

 

Рис. 3.45. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 221 

за день 31.12.2015 р. 

 

4. Внесення початкових залишків інших активів, зобов'язань, 

капіталу 

Початкові залишки усіх інших рахунків вводяться через Журнал 

операцій ручними проведеннями. Активуйте інтерфейс "Бухгалтерський 

і податковий облік" і перейдіть: Бухгалтерія → Журнал операцій. На знак 

"+" додайте новий елемент – бухгалтерську ручну операцію. 
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За даними табл. 3.1 вносимо початкові залишки рахунків: 301 "Каса 

в національній валюті" (рис. 3.46), 311 "Поточний рахунок в національній 

валюті" (рис. 3.47). 

Рис. 3.46. Операція внесення залишку у касі на 31.12.2015 р. 

Рис. 3.47. Операція внесення залишку на поточному рахунку  

на 31.12.2015 р. 

 

Перевірте правильність внесеної до бази інформації, побудувавши 

Оборотно-сальдові відомості за рахунками 301 і 311 за день 31 грудня 

2015 р. – рис. 3.48, 3.49. 

Далі додайте у Журналі операцій наступну нову операцію і внесіть 

до інформаційної бази дані щодо дебіторської заборгованості ТОВ "Гоф-

раПак" станом на 31.12.2015 р., використовуючи табл. 3.7 (рис. 3.50). Пе-

ревірте свої дії, побудувавши Оборотно-сальдову відомість за рахунком 

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" (рис. 3.51). 
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Рис. 3.48. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 301 

за день 31.12.2015 р. 

 

  

Рис. 3.49. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 311 

за день 31.12.2015 р. 

 

Рис. 3.50. Операція внесення дебіторської заборгованості  

станом на 31.12.2015 р. 

 

Наступною ручною операцією сформуйте бухгалтерське проведен-

ня і внесіть дані щодо уставного капіталу ТОВ "ГофраПак" (рис. 3.52). 

Перевірте дані, побудувавши Оборотно-сальдову відомість за рахунком 

40 "Уставний капітал" (рис. 3.53). 
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Рис. 3.51. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 361 

за день 31.12.2015 р. 

Рис. 3.52. Операція внесення сальдо уставного капіталу  

на 31.12.2015 р. 

Рис. 3.53. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 40 

за день 31.12.2015 р. 

 

На рахунку 441 сформуйте ручними проведеннями сальдо нероз-

поділеного прибутку за даними табл. 3.1 (рис. 3.54). Перевірте введену 

інформацію (рис. 3.55). 

Аналогічно внесіть суму зобов'язань ТОВ "ГофраПак" за кредитами. 
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Рис. 3.54. Операція внесення сальдо нерозподіленого 

прибутку на 31.12.2015 р. 
 

 
 

Рис. 3.55. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 44 

за день 31.12.2015 р. 

 

У табл. 3.8 подано дані щодо зобов'язань ТОВ "ГофраПак" за дов-

гостроковим банківським кредитом в національній валюті. На рис. 3.56 

показана ручні проведення для внесення інформація щодо цього кредиту 

до інформаційної бази. 

 

 
 

Рис. 3.56. Операція внесення залишку боргу за довгостроковим  

банківським кредитом на 31.12.2015 р.  
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Аналогічно внесіть з табл. 3.9 дані щодо боргу ТОВ "ГофраПак" за 

короткостроковим кредитом станом на 31.12.2015 р. (рис. 3.57). 

 

Рис. 3.57. Операція внесення залишку боргу за короткостроковим 

банківським кредитом на 31.12.2015 р. 

 

Перевірте внесену інформацію щодо кредитів, побудувавши Обо-

ротно-сальдові відомості за рахунком 501 "Довгострокові кредити банків 

в національній валюті" та 610 "Короткострокові кредити банків в націона-

льній валюті" за 31 грудня 2015 р. (рис. 3.58, рис. 3.59). 

  

 

Рис. 3.58. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 501 

за день 31.12.2015 р. 

 

Рис. 3.59. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 601 

за день 31.12.2015 р. 
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Сальдо на 31.12.2015 р. за кредиторською заборгованістю вносить-

ся в аналітиці окремих контрагентів на підставі табл. 3.10 (рис. 3.60). 
 

 
 

Рис. 3.60. Операція внесення кредиторської заборгованості  

станом на 31.12.2015 р. 

 

Перевірте відповідність Оборотно-сальдової відомості за рахунком 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" за 31 грудня 2015 р. 

даним табл. 3.10 (рис. 3.61). 
 

 

 

Рис. 3.61. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 

за день 31.12.2015 р. 
 

У табл. 3.1 міститься інформація щодо заборгованості ТОВ "Гофра-

Пак" за податками та Єдиним внеском на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування (ЄСВ) на 31 грудня 2015 р. У Журналі операцій 

додайте новий документ і сформуйте бухгалтерські проведення з нара-

хування зазначених боргів перед бюджетом (рис. 3.62). 
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Рис. 3.62. Операція внесення заборгованості за податками 

та ЄСВ станом на 31.12.2015 р. 

 

Після виконання усіх ручних проведень завершений Журнал опера-

цій виглядатиме так, як проілюстровано на рис. 3.63. 

Рис. 3.63. Журнал операцій (введення початкових залишків) 

 

5. Перевірка внесених початкових залишків за Оборотно-           

сальдовою відомістю  

Закінчивши внесення початкових залишків за рахунками, необхідно 

остаточно перевірити відповідність даних вашої інформаційної бази умо-

ві Лабораторної роботи 3.  

Перейдіть до інтерфейсу "Повний" і виконайте перехід: Звіти → 

Бухгалтерський і податковий облік → Оборотно-сальдова відомість. Для 

побудови відомості задайте один день – 31 грудня 2015 р., натисніть 

"Сформувати звіт" (рис. 3.64). 

Залишок на кінець дня 31 грудня за усіма рахунками має відповіда-

ти даним табл. 3.1. Якщо сумарне сальдо у вас не відповідає табл. 3.1 
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та рис. 3.64, визначте, за яким конкретним рахунком виникла розбіжність, 

потім побудуйте Оборотно-сальдову відомість за цим рахунком, за її до-

помогою визначте помилковий документ та виправте його. 

 

 
 

Рис. 3.64. Оборотно-сальдова відомість за 31 грудня 2015 р. 

 

Наприкінці заняття не забудьте зробити резервну копію вашої ін-

формаційної бази на USB-накопичувачі. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Яким документом вносяться на баланс початкові залишки основ-

них засобів? Як додати новий такий документ? 

2. Яким чином до карток основних засобів у однойменному довідни-

ку вносяться дані для подальшого нарахування амортизації? 

3. Як переглянути проведення, отримані за документом "Прийняття 

до обліку НМА"? 

4. Яким чином у документі "Оприбуткування товарів" встановити 

рахунки для різних видів запасів? 

5. Первинні залишки яких рахунків вносяться до інформаційної бази 

через Журнал операцій? 

6. Як перевірити правильність внесених первинних залишків? 
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Лабораторна робота 4. 

Облік виробничих запасів 

 

Мета роботи:  

1) внести до інформаційної бази господарські операції ТОВ "Гоф-

раПак" з придбання запасів у постачальників і розрахунку із ними; 

2) виконати відпуск матеріалів у виробництво для виготовлення  

гофроящиків та коробок для піци. 

 

Інформація щодо придбання матеріалів у постачальників 

 

Для виробництва своєї продукції (гофроящиків, коробок для піци) 

ТОВ "ГофраПак" закуповує такі матеріали: гофрокартон (гофрокартон 

марки Т-22 В бурий, гофрокартон марки Т-23 С бурий, тришаровий гоф-

рокартон білий), фарба для флексодруку (фарба Akarca А-91 червона, 

фарба Akarca Д-16 зелена, фарба Akarca К-18 синя) та металеві скоби.  

ТОВ "ГофраПак" закуповує гофрокартон у ПП "Кронос", фарбу – 

у ТОВ "Каскад", металеві скоби – у ПАТ "ЛРС". Протягом лютого було здій-

снено господарські операції з придбання матеріалів, зазначені у табл. 4.1. 

Первинні документи за цими операціями подані у додатку Д. Для отри-

мання матеріалів на ТОВ "ГофраПак" виписуються довіреності. 

 

Таблиця 4.1 
 

Господарські операції з закупівлі виробничих матеріалів, 

здійснені ТОВ "ГофраПак" протягом лютого 

(дивитись первинні документи у додатку Д) 

Дата Господарська операція 

1 2 

29.01.2016 

Замовлено матеріали у постачальників на лютий: 

- замовлення ПП "Кронос" № 1 від 29.01.2016 р.; 

- замовлення ТОВ "Каскад" № 2 від 29.01.2016 р.; 

- замовлення ПАТ "ЛРС" № 3 від 29.01.2016 р.; 

01.02.2016 

Виписано Довіреність на П. Ю. Долгодуша на отримання від ПП "Кро-

нос"  тришарового гофрокартону білого (5500 кв. м) 

Отримано від ПП "Кронос" гофрокартон за накладною № 14-3  

від 01 лютого 2016 р. 
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Закінчення табл. 4.1 
 

1 2 

02.02.2016 

Виписано Довіреність на П. Ю. Долгодуша на отримання від ТОВ "Ка-

скад" фарби зеленої (2,5 л) та фарби синьої (2,5 л) 

Отримано від ТОВ "Каскад" фарбу за накладною № 12NY-1/16  

від 02 лютого 2016 р. 

03.02.2016 

Отримано оплату від ТОВ "Крок" у сумі 10 000 грн за боргом 2015 р. 

Отримано від ПП "Кронос" рахунок на оплату № 18-5СФ від 

03.02.2016 р. 

04.02.2016 

Перераховано ПП "Кронос" оплату за гофрокартон за рахунком на 

оплату № 18-5СФ від 03.02.2016 р. 

Отримано від ПП "Кронос" рахунок на оплату № 24-9СФ від 

04.02.2016 р. 

05.02.2016 

Виписано Довіреність на П. Ю. Долгодуша на отримання від ПАТ 

"ЛРС" металевих скоб 3500 блістерів (по 100 шт. у блістері) 

Отримано від ПАТ "ЛРС" металеві скоби за накладною № 1/56-12 від 

05 лютого 2016 р. 

06.02.2016 

Виписано Довіреність на П. Ю. Долгодуша на отримання від ПП "Кро-

нос" гофрокартону бурого марки Т-22 (3000 кв. м) та марки Т-23 (2000 

кв. м) 

Отримано від ПП "Кронос" гофрокартон за накладною № 18-5  

від 06 лютого 2016 р. 

08.02.2016 
Перераховано ПП "Кронос" оплату за гофрокартон у розмірі  30 % за 

рахунком на оплату № 24-9СФ від 04.02.2016 р. 

08.02.2016 

Виписано Довіреність на П. Ю. Долгодуша на отримання від ПП "Кро-

нос" тришарового гофрокартону білого (1800 кв. м), гофрокартону 

бурого марки Т-22 (1000 кв. м) та марки Т-23 (5300 кв. м) 

Отримано від ПП "Кронос" гофрокартон за накладною № 24-9  

від 08 лютого 2016 р. 

  

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей – це до-

кумент, який надає повноваження особі на отримання від імені довірите-

ля (підприємства) товарно-матеріальних цінностей. 

Використовуючи дані табл. 4.1 та первинні документи, подані у до-

датку Д, складіть у програмі "1С" замовлення постачальникам на лютий 

(див. рис. Д.1 – Д.3 додатку Д), заповніть довіреності на отримання това-

рно-матеріальних цінностей у постачальників, оприбуткуйте накладними 
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придбані запаси (рис. Д.4, Д.5, Д.7, Д.9 – Д.11 додатка Д), відобразіть ро-

зрахунки з поточного гривневого рахунку із контрагентами (за рахунками 

на оплату, поданими на рис. Д.6, Д.8 додатка Д). Перевірте відповідність 

проведень, отриманих за заповненими документами у "1С", первинним 

даним. 

 

Інформація щодо відпуску матеріалів у виробництво 

 

У табл. 1.1 містяться дані щодо складу продукції, яку виробляє ТОВ 

"ГофраПак". Використовуючи інформацію табл. 1.1, складіть у програм-

ному середовищі "1С" специфікації на усі види продукції, що виготовля-

ється. 

У програмі "1С" під специфікацією номенклатури мається на увазі 

перелік складових продукції. Так для гофроящика складовими є гофро-

картон, фарба, металеві скоби конкретної марки у визначеній кількості. 

Використовуючи дані табл. 4.2, відобразіть у бухгалтерському облі-

ку господарські операції з відпуску матеріалів у виробництво. 
 

Таблиця 4.2 
 

Відпуск матеріалів у виробництво  

ТОВ "ГофраПак" у лютому 2016 р. 

Дата 

Відпущено у виробництво:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

04.02.2016  236,08   183,04 183,04  

05.02.2016  177,75  5,40  366,75  

08.02.2016  905,63     8 400 

09.02.2016 642,00    18,00  14 000 

11.02.2016 609,90    17,10  13 300 

12.02.2016   891,80    16 800 
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Закінчення табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.02.2016  310,80 1 087,20   13,13 25500 

16.02.2016 660,45 286,38  41,08  590,88 12 950 

17.02.2016  295,10 891,80  228,80 228,80 16 800 

18.02.2016 481,50 254,13  199,50 213  10 500 

19.02.2016   1 121,25         10 400 

20.02.2016 437,50 1 388,63     21280 

22.02.2016     835,76       17 360 

23.02.2016  70,37 891,80  54,56 54,56 16 800 

24.02.2016 660,45  1 359,00 32,38   36950 

25.02.2016 500,00 494,88  388,50 388,50  9 600 

26.02.2016 642,00 587,25  6,60 18,00 463,88 21500 

27.02.2016  118,40 700,96   5,00 16960 

28.02.2016  215,28 822,28 6,54  444,18 17 080 

 
Виконуючи списання матеріалів у виробництво, формуйте Оборот-

но-сальдові відомості за рахунком 201 "Сировина і матеріали" на кожну 

дату списання і перевіряйте, щоб не було від ємного залишку, який свід-

читиме про допущену вами помилку. 
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 4 

 

1. Придбання матеріалів у постачальників 

ТОВ "ГофраПак" надсилає постачальникам замовлення, у яких вка-

зує найменування та кількість необхідних матеріалів, що має намір при-

дбати.    

Перемкніть інтерфейс на "Управління закупками", виконайте пере-

хід: Замовлення → Журнал "Замовлення постачальникам". Додаючи 

на знак "+" нові документи до журналу, оформіть замовлення ТОВ "Гоф-

раПак" постачальникам на лютий, використовуючи дані рис. Д.1 – Д.3 

додатка Д. До вкладки "Товари" внесіть асортиментні позиції, їхню кіль-

кість та вартість. На вкладці "Послуги" зазначте послугу постачання, яку 

ТОВ "ГофраПак" сплачуватиме постачальникові (рис. 4.1). Перевірте су-

му за замовленням.  

Рис. 4.1. Вкладка "Послуги" документа  

"Замовлення постачальнику" 

 

За документом "Замовлення постачальнику" не виконується облі-

кових проведень. Заповнений Журнал замовлень показано на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Журнал "Замовлення постачальникам" 

 

За даними табл. 4.1, 01.02.2016 р. ТОВ "ГофраПак" отримало від 

ПП "Кронос" гофрокартон за накладною № 14-3 від 01 лютого 2016 р. 

Щоб отримати від постачальника товарно-матеріальні цінності, 

підприємство заздалегідь має уповноважити фізичну особу, виписавши 

на її ім'я Довіреність. Дата виписки Довіреності покупцем має передувати 

або відповідати даті Накладної постачальника. 

У інтерфейсі "Управління закупками" активуйте: Закупки → Довіре-

ність. У Журналі довіреностей, що відкрився, додайте новий документ 

та заповніть його, використовуючи табл. 4.1. Необхідно виписати Довіре-

ність від 1 лютого 2016 р. на П. Ю. Долгодуша на отримання від            

ПП "Кронос"  тришарового гофрокартону білого у кількості 5500 кв. м. 

Порядок заповнення електронної форми Довіреності проілюстровано 

на рис. 4.3 (вкладка "Товари") та рис. 4.4 (вкладка "Додатково"). 

 

Рис. 4.3. Вкладка "Товари" документа "Довіреність" 

 

Довіреність зазвичай роздруковується на заздалегідь придбаному 

бланку суворої звітності. На лицьовій стороні вказуються дані щодо осіб-

контрагентів та уповноваженої на отримання товарно-матеріальних цін-
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ностей (ТМЦ) особи (рис. 4.5), на зворотній – номенклатура та кількість 

ТМЦ, підписи керівника, головного бухгалтера, печатка підприємства, 

що видало Довіреність, та підпис уповноваженої особи (рис. 4.6). 

Рис. 4.4. Вкладка "Додатково" документа "Довіреність" 

 

Рис. 4.5. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (1 лист)  
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Рис. 4.6. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (2 лист) 

 

Відповідальна особа за Довіреністю отримує товар і залишає 

її у постачальника. Постачальник зберігає Довіреність, прикріпивши 

її до свого екземпляру Накладної на відвантаження товару. Другий екзе-

мпляр Накладної постачальника отримує підприємство-покупець.  

Оприбуткуємо у інформаційній базі гофрокартон, отриманий від ПП 

"Кронос" за Накладною № 14-3 від 01.02.2016 р. Необхідна інформація 

щодо цієї господарської операції міститься на рис. Д.4 Додатка Д. Пере-

микніться на інтерфейс "Управління закупками" та виконайте перехід: 

Закупки → Надходження товарів і послуг. У журналі, що відкриється, 

на знак "+" додайте новий елемент. Зазначте контрагента (ПП "Кронос"), 

дату оприбуткування ТМЦ (01.02.2016 р.), вкажіть замовлення та договір 

із цим постачальником.  

Далі на вкладці "Товари" документа слід додавати нові рядки і вно-

сити позиції ТМЦ, які були придбані, беручи інформацію з Накладної 

постачальника, що подана на рис. Д.4. Нажавши знак "Тт" на панелі до-

кумента, можна бачити додаткові стовпці у рядках вкладки "Товари", зок-

рема поле для вводу номера рахунку, на який необхідно оприбуткувати 

ТМЦ. Так як гофрокартон закуповується для подальшого виробництва, 

вкажіть 201 рахунок. 

На вкладці "Додатково" вкажіть номер накладної, під яким її випи-

сав постачальник. У даному випадку ПП "Кронос" присвоїло Накладній 

№ 14-3 (рис. 4.7). 

Під час заповнення документа "Надходження товарів і послуг" 

не забувайте періодично нажимати кнопку "Записати" для зберігання 

внесеної до інформаційної бази даних. Проведень ця кнопка не формує. 



97 

 

Рис. 4.7. Вкладка "Додатково" прибуткової накладної 

 

Заповнивши документ, натисніть "ОК", і програма виконає облікові 

проведення, беручи за основу введену вами інформацію. Щоб перегля-

нути виконані проведення, виділіть у Журналі необхідний документ і на-

тисніть знак "ДтКт" на панелі меню. За накладною № 14-3 від 01.02.016 р. 

ви маєте отримати проведення, показані на рис. 4.8. 

 

 
 

Рис. 4.8. Проведення за накладною ПП "Кронос" від 01.02.2016 р. 

 

Наступною господарською операцією, згідно з табл. 4.1, стало отри-

мання від ТОВ "Каскад" фарби за накладною № 12NY-1/16 від 02 лютого 

2016 р. 

Аналогічно, спочатку випишіть на П. Ю. Долгодуша Довіреність для 

отримання фарби – рис. 4.9 – 4.10. 
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Рис. 4.9. Довіреність на отримання від ТОВ "Каскад" (1 лист) 

 
 

 

Рис. 4.10. Довіреність на отримання від ТОВ "Каскад" (2 лист)  

 

Наступним кроком оприбутковуємо у програмі отриману від ТОВ 

"Каскад" фарбу, за даними Накладної № 12NY-1/16 від 02.02.2016 р., яка 

подана на рис. Д.5  додатка Д. Зверніть увагу, що постачальник включив 

до накладної послугу постачання (50 грн без ПДВ), вартість якої згідно 

з П(с)БО "Запаси" необхідно віднести на вартість придбаних ТМЦ. Перей-
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діть на вкладку "Послуги", додайте новий рядок і зазначте, що вартість 

послуги постачання включається до вартості зеленої фарби (рис. 4.11).  

  
 

Рис. 4.11. Вкладка "Послуги" прибуткової накладної,  

отриманої від ТОВ "Каскад" 02.02.2016 р. 

 

За накладною № 12NY-1/16 від 02.02.2016 р. ви маєте отримати 

бухгалтерські проведення, показані на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Проведення за накладною ТОВ "Каскад" від 02.02.2016 р. 

 

Від ТОВ "Крок" 03.02.2016 р. отримано оплату за боргом 2015 року 

у сумі  10 000 грн.  
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Щоб внести до інформаційної бази інформацію щодо оплати від по-

купця, перейдіть на інтерфейс "Управління грошовими коштами" і акти-

вуйте: Банк → Платіжне доручення вхідне. Додавши до Журналу, що від-

криється, новий елемент, заповніть його: обов'язково поставте позначку 

"Сплачено" і активуйте відповідною позначкою як оперативний, так і бух-

галтерський облік. Натиснувши "ОК", маєте отримати проведення, як на 

рис. 4.13.    

 

Рис. 4.13. Проведення за платіжним дорученням 

від ТОВ "Крок" від 03.02.2016 р. 

 

ТОВ "Крок" виписав 03.02.2016 р. Рахунок на оплату № 18-5СФ 

(рис. Д.6 додатка Д). Щоб внести дані щодо цього рахунку до бази, пере-

мкніться на інтерфейс "Управління закупками" і виконайте перехід: За-

мовлення → Рахунок на оплату постачальника. На рис. 4.14 показано, 

яким чином слід заповнити вкладку "Товари", а на рис. 4.15 проілюстро-

вано, як вноситься до вкладки "Послуги" інформація, щодо послуги пос-

тачання. 

 

Рис. 4.14. Вкладка "Товари" рахунка на оплату,  

отриманого від постачальника ПП "Кронос"  
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Рис. 4.15. Вкладка "Послуги" рахунка на оплату постачальника 

 

Згідно з табл. 4.1, за отриманим рахунком від ПП "Кронос" було 

сплачено аванс 04.02.2016 р. Виділіть лівою клавішею миші документ 

"Рахунок на оплату", який ви щойно провели, і натисніть праву клавішу 

миші. У меню, що відкриється, оберіть "На підставі", а потім – "Платіжне 

доручення вихідне". Заповніть цей документ (рис. 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Платіжне доручення: оплата постачальнику  

ПП "Кронос" від 04.02.2016 р. 
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Провівши документ "Платіжне доручення вихідне", натисніть на 

знак "ДтКт" панелі меню і перевірте проведення, які виконала програма – 

рис. 4.17. 
 

 
 

Рис. 4.17. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ПП "Кронос" від 04.02.2016 р. 

 

Внесення усієї іншої інформації до бази "1С" з табл. 4.1 виконуєть-

ся аналогічними діями. Використовуючи табл. 4.1 та рис. Д.6 – Д.11 до-

датка Д, самостійно заповніть усі необхідні документи, звіряючись із про-

веденнями, поданими у цих методичних рекомендаціях.  

Згідно з табл. 4.1, 05.02.2016 р. необхідно виписати на П. Ю. Дол-

годуша довіреність на отримання металевих скоб (рис. 4.18 – 4.19). По-

тім оприбуткуйте на баланс отримані скоби за Накладною № 1/56-12 – ви 

маєте отримати проведення такі, як показані на рис. 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18. Довіреність на отримання скоб від ПАТ "ЛРС" (1 лист)  
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Рис. 4.19. Довіреність на отримання скоб від ПАТ "ЛРС" (2 лист) 

 

 
 

Рис. 4.20. Проведення за накладною ПАТ "ЛРС" від 05.02.2016 р. 

 

Випишіть довіреність від 06.02.2016 р. на П. Ю. Долгодуша 

на отримання гофрокартону від ПП "Кронос" (рис. 4.21; 4.22). Використо-

вуючи дані Накладної № 18-5, сформуйте проводки як на рис. 4.23. 

 

Рис. 4.21. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (1 лист)  
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Рис. 4.22. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (2 лист)  

 

 
 

Рис. 4.23. Проведення за накладною ПП "Кронос" від 06.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" отримало 04.02.2016 р. від ПП "Кронос" рахунок 

на оплату № 24-9СФ. Внесіть дані щодо цього рахунку до бази. Зверніть 

увагу, що на вкладці "Додатково" слід зазначити номер рахунку, за яким 

його виписав постачальник (рис. 4.24). Номера рахунків, наданих контра-

гентами, мають відображуватись у відповідному Журналі (рис. 4.25). 

Сума рахунку – 12 164,60 грн з ПДВ. Сплачено постачальнику було 

не всю суму, а тільки 30 %, тобто 72 987,60 грн · 30 %  = 21 896,28 грн. 

Заповніть Платіжне доручення на оплату гофрокартону ПП "Кронос" 

(рис. 4.26) і перевірте отримані проведення (рис. 4.27).  

Далі внесіть до інформаційної бази дані щодо господарських опе-

рацій, здійснених 08.02.2016 р. Випишіть Довіреність на отримання від 

ПП "Кронос" гофрокартону" (рис. 4.28; 4.29). На цьому етапі ви маєте 

отримати Журнал Довіреностей, який показано на рис. 4.30.  

Оприбуткуйте гофрокартон згідно з Накладною № 24-9 (рис. 4.31).  
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Рис. 4.24. Вкладка "Додатково" рахунка на оплату, 

отриманого від постачальника ПП "Кронос"  

Рис. 4.25. Журнал "Рахунок на оплату постачальника" 

 

 

  

Рис. 4.26. Платіжне доручення: оплата постачальнику ПП "Кронос" 

від 08.02.2016 р. 
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Рис. 4.27. Проведення за платіжним дорученням на оплату  

ПП "Кронос" від 08.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 4.28. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (1 лист) 

 

 
 

Рис. 4.29. Довіреність на отримання від ПП "Кронос" (2 лист) 
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Рис. 4.30. Журнал довіреностей  

 

 

Рис. 4.31. Проведення за накладною ПП "Кронос" від 08.02.2016 р. 

 

Внісши до інформаційної бази усі первинні документи, зазначені 

у табл. 4.1, перевірте, які результати маєте отримати. Заповнений Жур-

нал надходження товарів і послуг показано на рис. 4.32. 

 

 
 

Рис. 4.32. Журнал надходження товарів і послуг 

 

Оборотно-сальдова відомість за лютий 2016 р. за рахунком 201 по-

дано на рис. 4.33, за рахунком 631 – на рис. 4.34, за рахунком 3711 – 

на рис. 4.35, за рахунком 361 – на рис. 4.36, за рахунком 311 – на рис. 4.37. 



108 

Рис. 4.33. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 201  

за лютий 2016 р. 

 

Рис. 4.34. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 

за лютий 2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.35. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 3711 за лютий 

2016 р. 
 

 
 

Рис. 4.36. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 361 

за лютий 2016 р. 
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Рис. 4.37. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 311 

за лютий 2016 р. 

 

2. Відпуск матеріалів у виробництво для виготовлення продук-

ції (гофроящиків та коробок для піци) 

Для обліку виробництва у інформаційній базі "1С" першочергово 

необхідно внести дані щодо елементного складу продукції, яку виробляє 

підприємство. Активуйте інтерфейс "Управління виробництвом" та вико-

найте перехід: Номенклатура → Специфікації. Відкриється довідник, 

який необхідно заповнити інформацією щодо складу кожного виробу 

з асортименту ТОВ "ГофраПак", використовуючи табл. 1.1. Приклад за-

повнення специфікації на  гофроящик № 10 показано на рис. 4.38. 
 

Рис. 4.38. Картка"Специфікація" в довіднику 

"Специфікації номенклатури" 
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Натискаємо на кнопку "Друк". Повинна будуватися специфікація, 

яка відповідає даним табл. 1.1 (рис. 4.39). 

Рис. 4.39. Друкована форма специфікації гофроящика № 10 

 

Заповнений Довідник "Специфікації" показано на рис. 4.40. 

 

 

Рис. 4.40. Довідник "Специфікації" 

 

У табл. 4.2 подані дані щодо відпуску гофрокартону, фарби та ме-

талевих скоб у виробництво для виготовлення гофроящиків. За кожним 

рядком цієї таблиці, тобто за кожною окремою датою ви маєте скласти 

Вимогу-накладну в базі "1С" і отримати за цим документом проведення: 

Дт 231 Кт 201. У інтерфейсі "Управління запасами" перейдіть: Склад → 

Вимога-накладна. Зазначте не тільки дату, а й час проведення документу – 

початок дня (5-6 годин ранку), щоб у подальшому калькуляції на ту ж дату 



111 

формувалися пізніше, ніж було здійснено відпуск матеріалів у виробниц-

тво. На рис. 4.41 наведено приклад заповнення Вимоги-накладної від 

04.02.2016 р.  

 

  
 

Рис. 4.41. Вимога-накладна від 04.02.2016 р. 

 

Натиснувши кнопку "Вимога-накладна" можна переглянути друко-

вану форму цього первинного документа (рис. 4.42). 

 

 

 

Рис. 4.42. Друкована форма накладної-вимоги від 04.02.2016 р. 

 

Натиснувши на кнопку "ДтКт", перевірте отримані проведення – 

рис. 4.43. Перелік усіх Вимог-накладних, які необхідно внести до бази 

за табл. 4.2, показано на рис. 4.44. 

Перевірте правильність бухгалтерських проведень, отриманих 

за кожною Вимогою-накладною, скористувавшись рис. 4.45 – 4.62. 

Наприкінці виконання завдання побудуйте Оборотно-сальдові відо-

мості за лютий за рахунками 231 та 201 та порівняйте їх відповідно 

до рис. 4.63 та рис. 4.64. 
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Рис. 4.43. Проведення за вимогою-накладною від 04.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 4.44. Журнал вимог-накладних за лютий 2016 р. 

 

 

Рис. 4.45. Проведення за вимогою-накладною від 05.02.2016 р. 
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Рис. 4.46. Проведення за вимогою-накладною від 08.02.2016 р. 

 

  
 

Рис. 4.47. Проведення за вимогою-накладною від 09.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.48. Проведення за вимогою-накладною від 11.02.2016 р. 

 

 

Рис. 4.49. Проведення за вимогою-накладною від 12.02.2016 р. 
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Рис. 4.50. Проведення за вимогою-накладною від 15.02.2016 р. 

 

Рис. 4.51. Проведення за вимогою-накладною від 16.02.2016 р. 

 

Рис. 4.52. Проведення за вимогою-накладною від 17.02.2016 р. 



115 

 

 

Рис. 4.53. Проведення за вимогою-накладною від 18.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.54. Проведення за вимогою-накладною від 19.02.2016 р. 

 

 
 

 

Рис. 4.55. Проведення за вимогою-накладною від 20.02.2016 р. 
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Рис. 4.56. Проведення за вимогою-накладною від 22.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.57. Проведення за вимогою-накладною від 23.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 4.58. Проведення за вимогою-накладною від 24.02.2016 р. 
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Рис. 4.59. Проведення за вимогою-накладною від 25.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.60. Проведення за вимогою-накладною від 26.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 4.61. Проведення за вимогою-накладною від 27.02.2016 р. 
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Рис. 4.62. Проведення за вимогою-накладною від 28.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 4.63. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 231 за лютий 

 

 
 

Рис. 4.64. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 201 за лютий 

 

Оборотно-сальдова відомість ТОВ "ГофраПак" за лютий на цьому 

етапі має бути такою, як показано на рис. 4.65. 
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Рис. 4.65. Оборотно-сальдова відомість за лютий 

 

Наприкінці заняття збережіть резервну копію вашої інформаційної 

бази на USB-накопичувачі, зазначивши дату останнього редагування. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. У якому довіднику містяться картки запасів підприємства? 

2. Як оформити заявку постачальнику на придбання запасів? 

3. Яким документом оформлюється перерахування авансу або на-

ступної оплати постачальнику? 

4. Яким документом оформлюється придбання запасів у постачаль-

ників? Як перевірити проведення, отримані за цим документом?  

5. Для чого і яким чином виписується Довіреність? 

6. Як відвантажити матеріали у виробництво, щоб було сформова-

но проведення Дт 231 Кт 201? 

7. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 201 за лю-

тий. Що показують обороти за дебетом? За кредитом? Поясніть економі-

чний зміст дебетового залишку за рахунком 201 на кінець місяця. 

8. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 231 за лю-

тий. Поясність зміст дебетового обороту за місяць. 
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Лабораторна робота 5. 

Облік виробництва 

 

Мета роботи:  

1) внести до інформаційної бази дані щодо виробництва ТОВ "Гоф-

раПак" у лютому; 

2) відобразити у автоматизованому бухгалтерському обліку госпо-

дарські операції з реалізації виготовленої продукції ТОВ "ГофраПак" по-

купцям та з отримання оплати від них. 

 

Інформація щодо виробництва продукції та її реалізації покупцям 

 

Згідно з умовами договорів, укладених із покупцями, у лютому ТОВ 

"ГофраПак" працює:  

- з ПП "Промінь" та з ФОП К. Д. Волощук – на умовах 100 % попе-

редньої оплати замовлень; 

- з ТОВ "Крок" та з ФОП В. Д. Горбунов – на умовах наступної опла-

ти. 

Протягом лютого ТОВ "ГофраПак" здійснило господарські операції, 

зазначені в табл. 5.1.  

 

Таблиця 5.1 
 

Господарські операції з виробництва і реалізації готової продукції, 

здійснені ТОВ "ГофраПак" протягом лютого 

(дивитись первинні документи у додатку Е): 

Дата Господарська операція 

1 2 

29.01.2016 
отримано замовлення від ФОП Волощук К. Д. на лютий (Замовлення 

постачальнику № 1 від 29.01.2016 р.) 

01.02.2016 

отримано замовлення від ПП "Промінь" на лютий (Замовлення поста-

чальнику № 2-02/16-КП від 01.02.2016 р.) 

виписано і передано ФОП Волощук К. Д. Рахунок на оплату № 1 від 

01.02.2016 р. 

02.02.2016 

отримано замовлення від ТОВ "Крок" на лютий (Замовлення постача-

льнику № 14/02-16 від 02.02.2016 р.) 

виписано і передано ПП "Промінь" Рахунок на оплату № 2 від 

02.02.2016 р. 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 

03.02.2016 
отримано замовлення від ФОП Горбунов В. Д. на лютий (Замовлення 

постачальнику № 1-F від 03.02.2016 р.) 

04.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 2 від 04.02.2016 р.) 

05.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 3 від 05.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ПП 

"Промінь" за Рахунком на оплату № 2 від 02.02.2016 р. у сумі 7 824,00 

грн. 

08.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 4 від 08.02.2016 р.) 

09.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 5 від 09.02.2016 р.) 

11.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 6 від 11.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 1 від 11.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Горбунов В. Д. 

(Видаткова накладна № 2 від 11.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 3 від 11.02.2016 р.) 

12.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 7 від 12.02.2016 р.) 

15.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 8 від 15.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ФОП 

Волощук К. Д. за Рахунком на оплату № 1 від 01.02.2016 р. у сумі                   

42 360,00 грн. 

отримано на поточний рахунок у національній валюті оплату за відван-

тажену продукцію від ТОВ "Крок" за Видатковою накладною № 3 від 

11.02.2016 р. у сумі 39 762,00 грн 

16.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 9 від 16.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Волощук К. Д. 

(Видаткова накладна № 4 від 16.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 5 від 16.02.2016 р.) 



122 

Продовження табл. 5.1 

1 2 

 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від  

ПП "Промінь" за Рахунком на оплату № 2 від 02.02.2016 р.  

у сумі 21 269,70 грн 

17.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 10 від 17.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 6 від 17.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 7 від 17.02.2016 р.) 

18.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 11 від 18.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ФОП 

Волощук К. Д. за Рахунком на оплату № 1 від 01.02.2016 р. у сумі                  

30 360,00 грн. 

19.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 12 від 19.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Волощук К. Д. 

(Видаткова накладна № 8 від 19.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 9 від 19.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 10 від 19.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті оплату за відван-

тажену продукцію від ФОП Горбунов В. Д. за Видатковою накладною          

№ 2 від 11.02.2016 р. у сумі 14 352,00 грн 

20.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 13 від 20.02.2016 р.) 

22.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 14 від 22.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Горбунов В. Д. 

(Видаткова накладна № 11 від 22.02.2016 р.) 

23.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 15 від 23.02.2016 р.) 

 

отримано на поточний рахунок у національній валюті оплату за відван-

тажену продукцію від ФОП Горбунов В. Д. за Видатковою накладною        

№ 11 від 22.02.2016 р. у сумі 51 473,40 грн 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 

24.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 16 від 24.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ПП "Про-

мінь" за Рахунком на оплату № 2 від 02.02.2016 р. у сумі 18 287,10 грн 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ФОП 

Волощук К. Д. за Рахунком на оплату № 1 від 01.02.2016 р. у сумі               

68 280,00 грн 

25.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 17 від 25.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Волощук К. Д. 

(Видаткова накладна № 12 від 25.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 13 від 25.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 14 від 25.02.2016 р.) 

26.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 18 від 26.02.2016 р.) 

отримано на поточний рахунок у національній валюті оплату за відван-

тажену продукцію від ТОВ "Крок" за Видатковими накладними № 5, 6, 

10, 14 у сумі 51 401,40 грн 

отримано на поточний рахунок у національній валюті аванс від ФОП 

Волощук К. Д. за Рахунком на оплату № 1 від 01.02.2016 р. у сумі                  

37 632, 00 грн 

27.02.2016 

передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 19 від 27.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Горбунов В. Д. 

(Видаткова накладна № 15 від 27.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 16 від 27.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 17 від 27.02.2016 р.) 

28.02.2016 
передано готову продукцію з виробництва на склад (Накладна на пе-

редачу готової продукції № 20 від 28.02.2016 р.) 

29.02.2016 
відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ "Крок" (Видатко-

ва накладна № 18 від 29.02.2016 р.) 
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Закінчення табл. 5.1 

1 2 

29.02.2016 

відвантажено продукцію власного виробництва ФОП Волощук К. Д. 

(Видаткова накладна № 19 від 29.02.2016 р.) 

відвантажено продукцію власного виробництва ПП "Промінь" (Видат-

кова накладна № 20 від 29.02.2016 р.) 

  

Інформація щодо виробництва ТОВ "ГофраПак" міститься у табл. 5.1 

та у накладних на передачу готової продукції, поданих на рис. Е.7 – Е.24 

додатка Е. 

Інформація щодо реалізації виготовленої продукції покупцям міс-

титься у табл. 5.1 та на рис. Е.1 – Е.4 (замовлення покупців), на рис. Е.5 – 

Е.6 (рахунки на оплату, виписані покупцям), на рис. Е.26 – Е.45 (видатко-

ві накладні). 

У лютому покупці отримували у ТОВ "ГофраПак" придбану продук-

цію (гофроящики та коробки для піци) за довіреностями: 

– ТОВ"Крок" – довіреність № 12 від 11.02.2016 р. видана Г. Ф. Ва-

сюренко; довіреність № 18 від 24.02.2016 р. видана Васюренко Г. Ф.; 

– ПП "Промінь" – довіреність № 9 від 10.02.2016 р. видана О. М. Мо-

ховик; довіреність № 12 від 19.02.2016 р. видана Л. Д. Стець; довіреність 

№ 15 від 25.02.2016 р. видана О. М. Моховик. 

Відобразіть у програмі "1С: Бухгалтерія. 8.2" усі господарські опе-

рації, перелічені у табл. 5.1, використовуючи дані первинних документів, 

подані у додатку Е. 
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 5 

 

1. Оприбуткування виготовленої продукції на складі 

Виконання даної Лабораторної роботи умовно складається з двох 

частин: по-перше, необхідно внести до інформаційної бази дані щодо 

випуску готової продукції; по-друге, виконати господарські операції 

з реалізації цієї продукції покупцям. Спочатку внесемо до бази дані щодо 

виробництва ТОВ "ГофраПак" протягом лютого, використовуючи табл. 5.1. 

На ТОВ "ГофраПак" застосовується нормативне калькулювання 

собівартості продукції. Для здійснення обліку виробництва необхідно 

внести до інформаційної бази низку відповідних налаштувань.  

У інтерфейсі "Управління продажами" виконайте перехід: Ціни → 

Типи цін номенклатури. У Журналі, що відкриється, необхідно створити 

два елементи: "ціна закупки" та "ціна продажу" (рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Картка "Ціна продажу" 

 

У інтерфейсі "Повний" перейдіть: Операції → Документи. Оберіть 

об'єкт "Встановлення цін номенклатури" (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Вибір довідника "Встановлення цін номенклатури" 

 

У Журналі "Встановлення цін номенклатури" необхідно створити 

три документи: у перший внести дані щодо вартості (без ПДВ) матеріа-

лів, що використовуються для виготовлення продукції; у другий – дані 

щодо собівартості усіх видів виготовленої продукції; у третій – інформа-

цію щодо цін, за якими продукція реалізується покупцям. 

На знак "+" створюємо у Журналі новий документ і вводимо дані 

щодо вартості гофрокартону, фарби та металевих скоб, які використо-

вуються для виробництва, беручи інформацію з табл. 1.2 (стовпець – 

"Ціна одиниці матеріалу, грн"). Тип цін – "Ціна закупки". На рис. 5.3 пока-

зано, яким чином слід вносити зазначену інформацію. Натисніть "ОК". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Документ "Ціна закупки" (вартість матеріалів) 
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Далі додаємо ще один документ з типом цін "Ціна закупки" та вво-

димо дані щодо собівартості усіх гофроящиків, що виробляє ТОВ "Гоф-

раПак". Необхідна інформація міститься у табл. 1.2 – рядки "Собівартість 

усього". Вигляд заповненого документу подано на рис. 5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Документ "Ціна закупки" (собівартість продукції) 

 

Тепер до Журналу "Встановлення цін номенклатури" додайте тре-

тій документ і встановіть у ньому тип цін – "Ціна продажу". Використову-

ючи табл. 1.3, введіть дані щодо цін на гофроящики та коробки без ПДВ. 

Порядок заповнення документу проілюстровано на рис. 5.5.  

Перемкніться на інтерфейс "Повний" та активуйте: Сервіс → Нала-

штування обліку → Налаштування параметрів обліку. На вкладці "Вироб-

ництво" встановіть "Тип цін планової собівартості номенклатури" – Ціна 

закупки" (рис. 5.6). 

Відкрийте Сервіс → Налаштування обліку → Облікова політика → 

Облікова політика (бухгалтерський і податковий облік). У документах 

"Облікова політика" на 2015 р. та на 2016 р. на вкладці "Запаси" встано-

віть: оцінка вартості матеріально-виробничих запасів при вибутті – 

за ФІФО; порядок формування облікових цін – за плановими цінами  

(рис. 5.7). Завершивши редагування, натисніть "ОК". 
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Рис. 5.5. Документ "Ціна продажу" 

 

Рис. 5.6. Встановлення параметрів обліку на 2016 р. 
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Рис. 5.7. Налаштування облікової політики на 2015 р. і 2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" здійснює виробництво гофротари на замовлення. 

Спочатку підприємство отримує від покупців замовлення, а потім розпо-

чинає виготовлення необхідної продукції. Внесемо до бази замовлення 

покупців на лютий 2016 р. Зверніть увагу, що з ТОВ "ГофраПак" працює 

з ПП "Промінь" та з ФОП Волощук К. Д. на умовах 100-відсоткової перед-

плати. Отримавши замовлення від цих контрагентів, їм слід виписати ра-

хунки на оплату на повну суму. 

У інтерфейсі "Управління продажами" перейдіть: Замовлення → Жур-

нал "Замовлення покупців". Використовуючи рис. Е.1 – Е.4 додатка Е, 

створіть відповідні документи. Заповнений Журнал "Замовлення покуп-

ців" показано на рис. 5.8.  

Рис. 5.8. Журнал "Замовлення покупців" 
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Здійсніть перехід: Замовлення → Рахунок на оплату покупцю. Вне-

сіть до Журналу, що відкриється, рахунки на оплату, які ТОВ "ГофраПак" 

виписав ПП "Промінь" та ФОП Волощук К. Д. При цьому використовуйте 

рис. Е.5 – Е.6 додатка Е. Заповнений Журнал "Рахунок на оплату покуп-

цю" показано на рис. 5.9. 
 

 
 

Рис. 5.9. Журнал "Рахунок на оплату покупцю" 

 

У ході виконання Лабораторної роботи 4 "Облік запасів" ви вже за-

повнили Журнал вимог-накладних за лютий (рис. 5.10). 

Рис. 5.10. Журнал "Вимоги-накладні" за лютий 2016 р. 

 

За вимогами-накладними програма виконала бухгалтерське прове-

дення: Дебет 231 "Виробництво" Кредит 201 "Сировина і матеріали". Го-

фрокартон, фарба, металеві скоби списані у виробництво на виготов-

лення різних видів гофротари. 

Щодня начальник виробництва Бала А. І. звітує у бухгалтерію щодо 

кількості виробленої протягом робочого дня продукції, надаючи накладні 

на передачу готової продукції з виробництва на склад. Ці накладні за лю-
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тий подано на рис. Е.7 – Е.24 додатка Е. Щоб внести дані з накладних 

до інформаційної бази і скалькулювати собівартість виготовленої гофро-

тари на рахунку 26 "Готова продукція", у інтерфейсі "Управління вироб-

ництвом" відкрийте:  Виробництво → Звіт виробництва за зміну. 

У Журналі, що відкриється, створіть новий документ "Звіт виробни-

цтва за зміну", натисніть кнопку "Настройка" і встановіть такі параметри, 

як показано на рис. 5.11. 

Рис. 5.11. Настройка параметрів документа "Звіт виробництва" 

 

На рис. 5.12 – 5.13 проілюстровано порядок заповнення "Звіту ви-

робництва за зміну" 04.02.2016 р. за даними рис. Е.7 додатка Е. До вкла-

дки "Продукція і послуги" внесіть інформацію щодо назви та кількості ви-

робленої продукції. Нажавши кнопку "Тт", отримаєте додаткові поля, 

у яких зазначте рахунки для проведення – 26 та 231 (рис. 5.12). Вкладка 

"Матеріали" заповнюється автоматично. Для цього натисніть: Заповни-

ти → Заповнити за специфікацією. Програма внесе інформацію про ма-

теріали, з яких була вироблена продукція (рис. 5.13). Завершивши реда-

гування, натисніть "ОК" і перевірте отримані проведення – рис. 5.14. 

До Журналу "Звіти виробництва за зміну" внесіть окремими доку-

ментами накладні, що містяться на рис. Е.7 – Е.25 додатка Е. Зверніть 

увагу, звіти виробництва слід проводити кінцем дня, встановлюючи час 

21.00 – 23.00, щоб проведення за вимогою-накладною передувало про-

веденню за звітом виробництва.  
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Рис. 5.12. Вкладка "Продукція і послуги" звіту виробництва  

за зміну 04.02.2016 р. 

 

Рис. 5.13. Вкладка "Матеріали" звіту виробництва 

за зміну 04.02.2016 р. 

 

 

Рис. 5.14. Проведення за документом "Звіт виробництва 

за зміну" від 04.02.2016 р. 
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На рис. 5.15 показано повний Журнал "Звіти виробництва за зміну". 

 

Рис. 5.15. Журнал "Звіти виробництва за зміну" за лютий 

 

Перевірте правильність ваших дій, звіривши Оборотно-сальдові ві-

домості за рахунками 201 та 231 за лютий із рис. 5.16; 5.17. 
 

 
 

Рис. 5.16. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 201 за лютий 

 

Рис. 5.17. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 231 за лютий  
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2. Відображення у інформаційній базі господарських операцій 

з реалізації виготовленої продукції покупцям та з отримання оплати 

ТОВ "ГофраПак" виготовило продукцію на замовлення і тепер здій-

снює її відвантаження покупцям. У табл. 5.1 за датами згруповані госпо-

дарські операції з реалізації продукції та отримання за неї грошових кош-

тів на банківській рахунок. На рис. Е.26 – Е.45 додатка Е подані відповідні 

видаткові накладні, виписані ТОВ "ГофраПак". Необхідно внести опера-

ції, зазначені у табл. 5.1, до інформаційної бази. 

Зверніть увагу, якщо ТОВ "ГофраПак" отримує попередню оплату 

(аванс) від покупця, то ви маєте сформувати проведення: Дебет 311 

"Поточні рахунки в національній валюті" Кредит 681 "Розрахунки за ава-

нсами одержаними". Оплата, яка надійшла після відвантаження продук-

ції, оприбутковується в обліку проведенням: Дебет 311 "Поточні рахунки 

в національній валюті" Кредит 361 "Розрахунки з вітчизняними покупця-

ми". Для формування таких проведень у програмі "1С" використовується 

документ "Платіжне доручення вхідне". Щоб відкрити цей документ, не-

обхідно у інтерфейсі "Управління грошовими коштами" виконати перехід: 

Банк → Платіжне доручення вхідне. Натиснувши кнопку "Тт", ви активує-

те додаткові поля у Платіжному дорученні, які дозволяють зазначити 361 

або 681 кореспондуючий рахунок для формування проведення. 

Відвантаження готової продукції покупцеві здійснюється у інтер-

фейсі "Управління продажами" через перехід: Продажі → Реалізація то-

варів і послуг. 

Під час вводу інформації за даними табл. 5.1 звертайте увагу 

на дати накладних і платіжних доручень. Щоб програма сформувала ко-

ректні проведення, необхідно дотримати послідовність господарських 

операцій та відповідних документів. 

На даному етапі вашого знайомства з програмою "1С" для спро-

щення завдання пропонується внести до інформаційної бази господар-

ські операції з табл. 5.1 окремо за кожним покупцем. Тобто спочатку вво-

димо усі дані з табл. 5.1 щодо торгівлі з ПП "Промінь", потім з ФОП Во-

лощук К. Д., ТОВ "Крок" та ФОП Горбунов В. Д. 

З даних табл. 5.1, ПП "Промінь" замовило 01.02.2016 р. гофрокоро-

би у ТОВ "ГофраПак", а 02.02.2016 р. отримало рахунок на оплату. Ці 

документи вже були введені до інформаційної бази. 05.02 на поточний 

рахунок отримано аванс від ПП "Промінь". Заповнивши платіжне дору-
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чення вхідне (рис. 5.18), ви маєте отримати бухгалтерські проведення, 

які показано на рис. 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18. Заповнення Платіжного доручення для оприбуткування  

авансу, отриманого від ПП "Промінь" 05.02.2016 р. 

 

 

Рис. 5.19. Проведення за платіжним дорученням вхідним  

від 05.02.2016 р. (аванс від ПП "Промінь") 

 

ТОВ "ГофраПак" відвантажило 11.02 готову продукцію ПП "Промінь". 

Скориставшись даними Видаткової накладної № 1 від 11.02.2016 р., яка 

міститься на рис. Е.26 додатка Е, заповніть документ "Реалізація товарів 

і послуг". Перевірте проведення, порівнявши їх з рис. 5.20. 

Аванс, отриманий від ПП "Промінь" 16.02, необхідно оприбуткувати 

проведеннями, які показані на рис. 5.21. 
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Рис. 5.20. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ПП "Промінь" 11.02.2016 р. 

 

 
Рис. 5.21. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 16.02.2016 р. (аванс від ПП "Промінь") 

 

ТОВ "ГофраПак" відвантажило готову продукцію ПП "Промінь" 

17.02 (Видаткова накладна № 7 – рис. Е.32 додатка Е) та 19.02 (Видат-

кова накладна № 9 – рис. Е.34). Проведення, які ви маєте сформувати 

у інформаційній базі, показані на рис. 5.22 – 5.23. 

Оприбуткуйте грошові кошти, отримані від ПП "Промінь 24.02 як пе-

редплата за продукцію. Правильність проведень перевірте за рис. 5.24.  

Документ "Реалізація товарів і послуг" від 25.02.2016 р. заповню-

ється за даними Видаткової накладної № 13 (рис. Е.38 додатка Е). Про-

ведення мають бути такі, як на рис. 5.25. Відвантаження гофротари 

ПП "Промінь" 27.02.2016 р. оформлено Видатковою накладною № 16                

(рис. Е.41 додатка Е). Проведення проілюстровані на рис. 5.26. Внісши 

до інформаційної бази Видаткову накладну № 20 від 29.02 (рис. Е.45 до-

датка Е), маєте отримані проведення, як на рис. 5.27. 
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Рис. 5.22. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ПП "Промінь" 17.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 5.23. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ПП "Промінь" 19.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 5.24. Проведення за платіжним дорученням вхідним від 

24.02.2016 р. (аванс від ПП "Промінь") 
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Рис. 5.25. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ПП "Промінь" 25.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 5.26. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ПП "Промінь" 27.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 5.27. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ПП "Промінь" 29.02.2016 р. 
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ТОВ "ГофраПак" працює з ФОП Волощук К. Д. як і з ПП "Промінь" 

на умовах повної передплати. У відповідь на отримане від цього приват-

ного підприємця замовлення, було виписано рахунок на оплату, на підс-

таві якого ФОП Волощук К. Д. сплачуватиме аванси. 

За даними табл. 5.1, від ФОП Волощук надійшла передплата 15.02, 

яку слід оприбуткувати платіжним дорученням вхідним та отримати про-

ведення, які подані на рис. 5.28. 
 

Рис. 5.28. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 15.02.2016 р. (аванс від ФОП Волощук К. Д.) 

 

ТОВ "ГофраПак" відвантажило ФОП Волощук К. Д. гофротару 

16.02, виписавши Видаткову накладну № 4 (рис. Е.29 додатка Е). У інфо-

рмаційній базі проведення мають бути такими (рис. 5.29). 

Рис. 5.29. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ФОП Волощук К. Д. 16.02.2016 р. 

 

Згідно з табл. 5.1, ТОВ "ГофраПак" отримало від ФОП Волощук К. Д. 

аванс 18.02. За відповідним платіжним дорученням вхідним маєте отри-

мати проведення, які проілюстровані на рис. 5.30. 
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Рис. 5.30. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 18.02.2016 р. (аванс від ФОП Волощук К. Д.) 

 

Ввівши до інформаційної бази дані Видаткової накладної № 8 від 

19.02.2016 р. (рис. Е.33 додатка Е), перевірте сформовані проведення, 

порівнявши їх з рис. 5.31. 

 

 
 

Рис. 5.31. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ФОП Волощук К. Д. 19.02.2016 р. 

 

На рис. 5.32 показані проведення, які слід сформувати у базі, ввів-

ши господарську операцію з отримання авансу 24.02 від ФОП Волощук. 

 

 
 

Рис. 5.32. Проведення за платіжним дорученням вхідним  

від 24.02.2016 р. (аванс від ФОП Волощук К. Д.) 
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Проведення за Видатковою накладною № 12 від 25.02.2016 р.            

(рис. Е.37 додатка Е) подані на рис. 5.33.  

 

 

 

Рис. 5.33. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ФОП Волощук К. Д. 25.02.2016 р. 

 

Проведення з оприбуткування отриманого 26.02 від ФОП Волощук 

авансу показані на рис. 5.34. 

 

 
 

Рис. 5.34. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 26.02.2016 р. (аванс від ФОП Волощук К. Д.) 

 

Останньою господарською операцією з ФОП Волощук К. Д. у люто-

му 2016 р. стало відвантаження гофроящиків за Видатковою накладною 

№ 19 від 29.02.2016 р. (рис. Е.44 додатка Е). Проведення, які слід сфор-

мувати у базі за цією операцією, проілюстровані на рис. 5.35. 

Перевірте правильність оборотів за лютий за рахунком 681 "Розра-

хунки за авансами одержаними", скориставшись рис. 5.36. За цим рахун-

ком немає бути боргів у розрахунках з ПП "Промінь" та з ФОП Волощук.  
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Рис. 5.35. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ФОП Волощук К. Д. 29.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 5.36. Розрахунки за авансами, отриманими  

від покупців у лютому 2016 р. 

 

ТОВ "Крок" отримало першу партію продукції від ТОВ "ГофраПак" 

11.02, про що свідчить Видаткова накладна № 3 (рис. Е.28 додатка Е). Вні-

сши цю накладну до бази документом "Реалізація товарів і послуг", маєте 

отримати такі проведення, як показані на рис. 5.37. 

Рис. 5.37. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ТОВ "Крок" 11.02.2016 р. 
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Оплату за отриману продукцію ТОВ "Крок" перерахувало 15.02. 

Грошові кошти оприбуткуйте документом "Платіжне доручення вхідне" 

та сформуйте у базі проведення, як на рис. 5.38. 

 

 
 

Рис. 5.38. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 15.02.2016 р. (оплата від ТОВ "Крок") 
 

У табл. 5.1 сказано, що далі ТОВ "ГофраПак" відвантажило у борг ТОВ 

"Крок" гофроящики чотирма партіями за такими видатковими накладними: 

№ 5 від 16.02.2016 р. (рис. Е.30 додатка Е), № 6 від 17.02.2016 р. (рис. Е.31), 

№ 10 від 19.02.2016 р. (рис. Е.35), № 14 від 25.02.2016 р. (рис. Е.39). Офор-

мивши відповідно чотири документи "Реалізація товарів і послуг", перевірте 

за кожним із них отримані проведення, скориставшись рис. 5.39 – 5.42. 
 

  

 

Рис. 5.39. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ТОВ "Крок" 16.02.2016 р. 
 

Рис. 5.40. Проведення за документом "Реалізація продукції" покуп-

цеві ТОВ "Крок" 17.02.2016 р. 
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Рис. 5.41. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ТОВ "Крок" 19.02.2016 р. 

Рис. 5.42. Проведення за документом "Реалізація продукції" 

покупцеві ТОВ "Крок" 25.02.2016 р. 

 

За даними табл. 5.1, ТОВ "ГофраПак" отримало від ТОВ "Крок" 

оплату за продукцію 26.02. Проведення за Платіжним дорученням вхід-

ним показані на рис. 5.43. 

 

 

Рис. 5.43. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 26.02.2016 р. (оплата від ТОВ "Крок") 

 

Ввівши до бази господарські операції з відвантаження готової продук-

ції ТОВ "Крок" 27.02 (Видаткова накладна № 17 – рис. Е.42 додатка Е) 
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та 29.02 (Видаткова накладна № 18 – рис. Е.43), перевірте отримані прове-

дення, порівнявши їх з рис. 5.44; 5.45. 
 

 

 

Рис. 5.44. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ТОВ "Крок" 27.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 5.45. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ТОВ "Крок" 29.02.2016 р. 

 

ФОП Горбунов В. Д. отримує від ТОВ "ГофраПак" продукцію на умо-

вах наступної оплати. У лютому першу партію продукції покупцеві 

ФОП Горбунов В. Д. було відвантажено 11.02 за Видатковою накладною 

№ 2 (рис. Е.27 додатка Е). Відповідні проведення за документом "Реалі-

зація товарів і послуг" показані на рис. 5.46. ФОП Горбунов В. Д. перера-

хував оплату за продукцію 19.02. Випишіть Платіжне доручення вхідне 

та перевірте проведення за рис. 5.47. Продаж продукції 22.02 оформле-

но Видатковою накладною № 11  (рис. Е.36 додатка Е). Проведення по-

казані на рис. 5.48. Оплата від ФОП Горбунов В. Д., отримана 23.02, 

оформлюється проведеннями, як на рис. 5.49. 
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Рис. 5.46. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ФОП Горбунов В. Д. 11.02.2016 р. 

 

Рис. 5.47. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 19.02.2016 р. (оплата від ФОП Горбунов В. Д.) 

 

 
 

 

Рис. 5.48. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ФОП Горбунов В. Д. 22.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 5.49. Проведення за платіжним дорученням вхідним 

від 23.02.2016 р. (оплата від ФОП Горбунов В. Д.) 
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Відвантаження гофротари покупцеві ФОП Горбунов В. Д. 27.02 доку-

ментально оформлено Видатковою накладною № 15 від 27.02.2016 р.           

(рис. Е.40 додатка Е). Заповнивши документ "Реалізація товарів і послуг", 

маєте отримати такі бухгалтерські проведення, як показані на рис. 5.50. 

Рис. 5.50. Проведення за документом "Реалізація продукції"  

покупцеві ФОП Горбунов В. Д. 27.02.2016 р. 

 

Внісши до інформаційної бази усі господарські операції, зазначені 

у табл. 5.1, ви маєте отримати такі результати. Наповнення Журналу 

"Платіжні доручення вхідні" показано на рис. 5.51. 
 

 

Рис. 5.51. Журнал "Платіжні доручення вхідні" 

 

Перелік документів, які мають бути у Журналі "Реалізація товарів 

і послуг", порівняйте з рис. 5.52. 

Перевірте Оборотно-сальдові відомості за рахунками за лютий: 

за рахунком 361 – рис. 5.53, за рахунком 26 – рис. 5.54. Загальна Оборот-

но-сальдова відомість за лютий показана на рис. 5.55. 
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Рис. 5.52. Журнал "Реалізація товарів і послуг" 
 

 
 

Рис. 5.53. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 361 за лютий 

 

 
 

Рис. 5.54. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 26 за лютий 
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Рис. 5.55. Оборотна-сальдова відомість за лютий 2016 р. 

 

Закінчивши виконання Лабораторної роботи, збережіть копію вашої 

інформаційної бази на USB-накопичувачі, зазначивши поточну дату. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Який документ містить інформацію про елементний склад готово-

го виробу? Як створити такий документ? 

2. Як відобразити надходження продукції з виробництва на склад? 

3. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 231 за лю-

тий. Що показують обороти за дебетом; за кредитом за період? Як розу-

міти дебетовий залишок за рахунком 231 на кінець кварталу?  

4. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 26 за лю-

тий. Поясність сутність дебетового і кредитового оборотів, сальдо. 

5. За яким документом виконується списання собівартості реалізо-

ваної продукції з кредиту 26 рахунку до дебету 901? 

6. У чому полягає особливість продажу продукції покупцеві на умо-

вах повної передплати? Які проведення необхідно сформувати? 

7. Як перевірити стан розрахунків з покупцем на визначену дату? 
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Лабораторна робота 6. 

Облік товарів 

 

Мета роботи:  

1) внести до інформаційної бази дані щодо придбання ТОВ "Гоф-

раПак" товарів у постачальників; 

2) відобразити у інформаційній базі господарські операції з реалі-

зації товарів покупцям. 

 

Інформація щодо торгівлі ТОВ "ГофраПак" 

 

Торгівля ТОВ "ГофраПак" – це  перепродаж таких пакувальних матері-

алів: стрейч-плівка, скотч пакувальний, піддони для овочів дерев'яні. 

ТОВ "ГофраПак" закуповує на умовах наступної оплати:  

- у ПАТ "Алмазофф" – стрейч-плівку і скотч пакувальний; 

- у ФОП Петров М. І. – піддони для овочів дерев'яні. 

ТОВ "ГофраПак" реалізує на умовах 100 % передплати: 

- ФОП Федоренко С. В. – скотч пакувальний; 

- ФОП Перець І. С. – стрейч-плівку. 

ТОВ "ГофраПак" реалізує на умовах наступної оплати: 

- ТОВ "Квітка" – піддони для овочів дерев'яні. 

 

Реквізити нових контрагентів 

 

ФОП Федоренко Сергій Володимирович 

ІПН 8231648480. Не платник ПДВ. На Єдиному податку. 

Юридична адреса: Україна, Луганська область, Іванівській район,  

с. Дятли 

р/р 260078379021 в ПАТ "ВТБ Банк" м. Харків, МФО 321767 

 

ФОП Перець Ірина Семенівна 

ІПН 7189639003. Не платник ПДВ. На Єдиному податку. 

Юридична адреса: Україна, м. Чернігів, вул. Залізнорудна, буд. 10, кв. 43 

р/р 260090654329 в АКБ "Полікомбанк", МФО 353100 

 

ТОВ "Квітка"  

код за ЄДРПОУ  77549030 
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На Єдиному податку. 

Юридична адреса:  61070, м. Харків, вул. Лермонтівська, буд. 8-в 

Банківські реквізити: номер поточного рахунку в національній валюті 

260035570924 в ПАТ "Універсал Банк" м. Харків, МФО 325707 

 

Протягом лютого 2016 р. ТОВ "ГофраПак" придбало у ПАТ "Алма-

зофф" і ФОП М. І. Петров товари. Замовлення, направлене ТОВ "Гоф-

раПак" постачальникам подані на рис. Ж.1 – Ж.2 додатка Ж. Довіреності, 

виписані ТОВ "ГофраПак" на П. Ю. Долгодуша для отримання товарів 

у постачальників, показані на рис. Ж.3 – Ж.6 додатка Ж. Накладні, випи-

сані постачальниками на відвантаження товарів, наведені на рис. Ж.7 – 

Ж.18 додатка Ж. Хронологія господарських операцій з закупівлі товарів 

у постачальників та розрахунку із ними відображена у табл. 6.1.   

Також у лютому ТОВ "ГофраПак" реалізовувало товари покупцям 

на різних умовах оплати: аванс для ФОП С. В. Федоренко та ФОП І. С. Пе-

рець; наступна оплата для ТОВ "Квітка". Замовлення покупців подані на  

рис. Ж.19 – Ж.21 додатку Ж. Рахунки на оплату, які були виписані покуп-

цям, містяться на рис. Ж.22 – Ж.23 додатка Ж. Видаткові накладні, 

які документально підтверджують реалізацію товарів покупцям, – на             

рис. Ж.24 – Ж.37 додатка Ж. Перелік господарських операцій ТОВ "Гоф-

раПак" з продажу товарів подано у табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 
 

Господарські операції з придбання і реалізації товарів,  

здійснені ТОВ "ГофраПак" протягом лютого 

(дивитись первинні документи у додатку Ж): 

Дата Господарська операція 

1 2 

01.02.2016 

Отримано замовлення від покупців товарів: 

- від ФОП Перець І. С. на стрейч-плівку  

(Замовлення постачальнику № 4-02/2016 від 01.02.2016 р.); 

- від ФОП Федоренко С. В. на скотч  

(Замовлення постачальнику № 12-02 від 01.02.2016 р.); 

- від ТОВ "Квітка" на дерев'яні піддони для овочів 

(Замовлення постачальнику № 34 від 01.02.2016 р.) 

02.02.2016 
Замовлено товари у постачальників на лютий: 

- у ПАТ "Алмазофф" скотч і стрейч-плівку 
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Продовження табл. 6.1 

1 2 

02.02.2016 

(Замовлення постачальнику № 4 від 02.02.2016 р.); 

- у ФОП Петров М. І. дерев'яні піддони для овочів  

(Замовлення постачальнику № 5 від 02.02.2016 р.) 

виписано і передано ФОП Перець І. С. Рахунок на оплату № 3 від 

02.02.2016 р. 

03.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 211 від 

03.02.2016 р. 

Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку 

у сумі 25 296 грн. 

виписано і передано ФОП Федоренко С. В. Рахунок на оплату № 4 від 

03.02.2016 р. 

Отримано аванс від ФОП Федоренко С. В. за скотч у сумі 18 000 грн 

04.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 220 від 

04.02.2016 р. 

Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 21 від 

04.02.2016 р. 

Відвантажено скотч ФОП Федоренко С. В.  за Накладною № 28 від 

04.02.2016 р. 

05.02.2016 

Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку  

у сумі 5 712 грн. 

Отримано товари від ФОП Петров М. І. за Накладною № 18 від 

05.02.2016 р. 

08.02.2016 
Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 227 від 

08.02.2016 р. 

09.02.2016 

Відвантажено стрейч-плівку  ФОП Перець І. С. за Накладною № 22 

від 09.02.2016 р.  

Сплачено постачальнику ПАТ "Алмазофф" 42 000 грн 

Отримано товари від ФОП Петров М. І. за Накладною № 22 від 

09.02.2016 р. 

10.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 231 від 

10.02.2016 р. 

Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку 

у сумі 12 852 грн. 

Сплачено постачальнику ПП "Кронос" за гофрокартон 12 000 грн 

11.02.2016 
Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 23 від 

11.02.2016 р. 
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Продовження табл. 6.1 

1 2 

11.02.2016 
Відвантажено скотч ФОП Федоренко С. В.  за Накладною № 29 від 

11.02.2016 р. 

12.02.2016 Отримано аванс від ФОП Федоренко С. В. за скотч у сумі 11 520 грн. 

15.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 242 від 

15.02.2016 р. 

Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку 

у сумі 12 240 грн 

Відвантажено дерев'яні піддони ТОВ "Квітка" за Накладною № 33 від 

15.02.2016 р. 

16.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 253 від 

16.02.2016 р. 

Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 24 від 

16.02.2016 р. 

Відвантажено скотч ФОП Федоренко С. В. за Накладною № 30 від 

16.02.2016 р. 

Сплачено постачальнику ФОП Петров М. І. 12 350 грн. за піддони 

17.02.2016 

Сплачено постачальнику ПП "Кронос" за гофрокартон 50 000 грн. 

Отримано товари від ФОП Петров М. І. за Накладною № 31 від 

17.02.2016 р.  

18.02.2016 
Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку 

у сумі 8 568 грн 

19.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 267 від 

19.02.2016 р. 

Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 25 від 

19.02.2016 р. 

Відвантажено скотч ФОП Федоренко С. В.  за Накладною № 31 від 

19.02.2016 р. 

22.02.2016 

Сплачено постачальнику ПАТ "ЛРС" за металеві скоби 45 000 грн. 

Сплачено постачальнику ПАТ "Алмазофф" 47 300 грн. 

Отримано товари від ФОП Петров М. І. за Накладною № 38 від 

22.02.2016 р. 

23.02.2016 

Отримано товари від ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 270 від 

23.02.2016 р. 

Сплачено постачальнику ФОП Петров М. І. 12 350 грн за піддони 
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Закінчення табл. 6.1 

1 2 

24.02.2016 

Отримано аванс від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку у сумі   

24 072 грн 

Отримано аванс від ФОП Федоренко С. В. за скотч у сумі 6 336 грн 

Відвантажено дерев'яні піддони ТОВ "Квітка" за Накладною № 34 від 

24.02.2016 р. 

25.02.2016 

Сплачено ВАТ "Індекс" 9 500 грн 

Сплачено постачальнику ПП "Кронос" за гофрокартон 56 411,32 грн 

Отримано оплату за піддони від ТОВ "Квітка" у сумі 37 000 грн 

Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 26 від 

25.02.2016 р. 

26.02.2016 

Сплачено постачальнику ПАТ "ЛРС" за металеві скоби 18 000 грн 

Сплачено ФОП Мельник Д. І. 1 673,80 грн 

Сплачено постачальнику ТОВ "Каскад" за фарбу 26 085,50 грн 

Сплачено постачальнику ПАТ "Алмазофф" 3 958,72 грн 

Відвантажено стрейч-плівку ФОП Перець І. С. за Накладною № 27 від 

26.02.2016 р. 

Відвантажено скотч ФОП Федоренко С. В.  за Накладною № 32 від 

26.02.2016 р. 

 

Відобразіть у автоматизованому бухгалтерському обліку перелічені 

у табл. 6.1 господарські операції ТОВ "ГофраПак" щодо придбання това-

рів у постачальників та розрахунків із ними, щодо продажу товарів покуп-

цям і розрахунків із ними. При цьому використовуйте дані табл. 6.1 

та первинні документи, що містяться у додатку Ж. 
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 6 

 

1. Внесення до інформаційної бази даних щодо придбання ТОВ 

"ГофраПак" товарів у постачальників. 

2. Внесення до інформаційної бази господарських операцій             

з реалізації товарів покупцям 

Результатом виконання даної лабораторної роботи має стати за-

кріплення вже набутих вами вмінь та навичок обліку торгівельних опера-

цій підприємства. Тому виконувати роботу ви маєте у хронологічному 

порядку за даними табл. 6.1, а не окремо за кожним контрагентом. 

ТОВ "ГофраПак" отримало 01.02.2016 р. замовлення від покупців 

товарів на лютий: ФОП Перець І. С. замовила стрейч-плівку (Замовлення 

№ 4-02/2016 від 01.02.2016 р. подано на рис. Ж.19 додатка Ж); ФОП Фе-

доренко С. В. замовив скотч (Замовлення № 12-02 від 01.02.2016 р. міс-

титься на рис. Ж.20); ТОВ "Квітка" замовило дерев'яні піддони для овочів 

(Замовлення № 34 від 01.02.2016 р. – на рис. Ж.21). У інтерфейсі 

"Управління продажами" оберіть: Замовлення → Замовлення покупця. 

Внесіть замовлення ФОП Перець І. С., ФОП Федоренко С. В. та ТОВ 

"Квітка" до Журналу "Замовлення покупців", що відкриється. На рис. 6.1 

показано порядок заповнення вкладки "Товари" у "Замовленні покупця". 

 

Рис. 6.1. Вкладка "Товари" Замовлення покупця 
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Після внесення усіх замовлень покупців за лютий Журнал "Замов-

лення покупців" має бути таким, як на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Журнал "Замовлення покупців" за лютий 2016 р. 

 

Для виконання замовлень покупців ТОВ "ГофраПак", у свою чергу, 

02.02.2016 р. замовило у постачальників товари: у ПАТ "Алмазофф" – 

скотч і стрейч-плівку (Замовлення № 4 подано на рис. Ж.1 додатка Ж); 

у ФОП Петров М. І. – дерев'яні піддони для овочів (Замовлення № 5 – 

на рис. Ж.2). Перемкніться на інтерфейс "Управління закупками" та ви-

конайте перехід: Замовлення → Замовлення постачальнику. Приклад 

заповнення замовлення постачальнику ПАТ "Алмазофф" (за даними             

рис. Ж.1 додатка Ж) показано на рис. 6.3. Перелік замовлень, наданих 

ТОВ "ГофраПак" постачальникам у лютому, міститься на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.3. Вкладка "Товари" Замовлення постачальнику  
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Рис. 6.4. Журнал "Замовлення постачальникам" за лютий 2016 р. 

 

За табл. 6.1, ТОВ "ГофраПак" 02.02.2016 р. виписало і передало по-

купцеві ФОП Перець І. С. Рахунок на оплату № 3, який подано на                 

рис. Ж.22 додатка Ж. Щоб внести цей рахунок до бази, у інтерфейсі 

"Управління продажами" оберіть: Замовлення → Рахунок на оплату поку-

пцеві. Внесіть до Журналу рахунків на оплату новий документ самостійно. 

Для отримання товарів від ПАТ "Алмазофф" ТОВ "ГофраПак" випи-

сало 03.02.2016 р. Довіреність Долгодушу П. Ю. на отримання 350 шт. 

стрейч-плівки та 580 шт. скотча пакувального. У інтерфейсі "Управління 

закупками" відкрийте Журнал довіреностей, перейшовши: Закупки → До-

віреність. Самостійно випишіть Довіреність на Долгодуша П. Ю.   

Отримання товарів від ПАТ "Алмазофф" документально підтвер-

джено Накладною № 211 від 03.02.2016 р., яка подана на рис. Ж.7 дода-

тка Ж. У інтерфейсі "Управління закупками" перейдіть: Закупки → Над-

ходження товарів і послуг. Внесіть прибуткову накладну до бази і перевір-

те проведення, які ви маєте отримати – рис. 6.5. 
  

 
 

Рис. 6.5. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 03.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 03.02.2016 р. отримало аванс від ФОП Перець І. С. 

за стрейч-плівку у сумі 25 296 грн (табл. 6.1). Перейдіть на інтерфейс 

"Управління грошовими коштами" і відкрийте: Банк → Платіжне доручен-



158 

ня вхідне. Оприбуткуйте отриману передплату від покупця. Нагадуємо, 

якщо покупець сплатив аванс, то проведення за Платіжним дорученням 

вхідним мають бути такими: Дебет 311 Кредит 681. Якщо ж покупець пе-

рерахував оплату за вже отримані товари, то слід зробити проведення: 

Дебет 311 Кредит 361. У документі "Платіжне доручення вхідне" можна 

обрати потрібний рахунок, натиснувши кнопку "Тт". Обов'язково поставте 

позначку "сплачено" і дату оплати. Проведення за операцією отримання 

авансу від ФОП Перець І. С. 03.02 показані на рис. 6.6. 

 

Рис. 6.6. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 03.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 

 

Згідно з табл. 6.1, ТОВ "ГофраПак" 03.02.2016 р. виписало і пере-

дало ФОП Федоренко С. В. Рахунок на оплату № 4 від 03.02.2016 р., 

який проілюстровано на рис. Ж.23 додатка Ж. Внесіть цей рахунок 

до бази. Журнал "Рахунок на оплату покупцеві" на цьому етапі має ви-

глядати так, як показано на рис. 6.7. 

 

Рис. 6.7. Журнал "Рахунок на оплату покупцеві" за лютий 

 

Як видно з табл. 6.1, ТОВ "ГофраПак" 03.02.2016 р. отримало аванс 

від ФОП Федоренко С. В. у сумі 18 000 грн. Оприбуткуйте отримані гро-

шові кошти, заповнивши Платіжне доручення вхідне. Порівняйте отри-

мані за цим документом проведення з рис. 6.8. 

ПАТ "Алмазофф" відвантажило 04.02.2016 р. ТОВ "ГофраПак" то-

вари та надало Накладну № 220, яка показана на рис. Ж.8 додатка Ж. 
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Випишіть Довіреність на Долгодуша П. Ю., уповноваживши його отрима-

ти 280 шт. стрейч-плівки та 400 шт. пакувального скотча.  

 

Рис. 6.8. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 03.02.2016 р. (аванс від ФОП Федоренко С. В.) 

 

Проведіть у програмі Накладну № 220 віт ПАТ "Алмазофф". Прове-

дення, які ви маєте отримати, показані на рис. 6.9.  

 

  
 

Рис. 6.9. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 04.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 04.02.2016 р. відвантажило стрейч-плівку покуп-

цеві ФОП Перець І. С., виписавши Накладну № 21 (рис. Ж.24 додатка Ж). 

Щоб внести цю видаткову накладну до бази, у інтерфейсі "Управління 

продажами" оберіть: Продажі → Реалізація товарів і послуг. Створіть но-

вий документ і заповніть його за даними рис. Ж.24. Перевірте отримані 

проведення, порівнявши їх з рис. 6.10. 

Аналогічно внесіть до інформаційної бази Накладну № 28 від 

04.02.2016 р. (рис. Ж.25 додатка Ж), з якою ТОВ "ГофраПак" відванта-

жило пакувальний скотч покупцеві ФОП Федоренко С. В. Правильні про-

ведення за документом "Реалізація товарів і послуг" подані на рис. 6.10. 
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Рис. 6.10. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Федоренко С. В. 04.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 6.11. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 04.02.2016 р. 
 

ТОВ "ГофраПак" 05.02.2016 р. отримало аванс від ФОП Перець І. С. 

за стрейч-плівку у сумі 5 712 грн (табл. 6.1). Заповніть документ "Платіж-

не доручення вхідне" і порівняйте отримані проведення з рис. 6.12. 
 

 
 

Рис. 6.12. Проведення за Платіжним дорученням вхідним  

від 05.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 
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ТОВ "ГофраПак" 05.02.2016 р. отримало товари від ФОП Петров М. І. 

за Накладною № 18, яка подана на рис. Ж.15 додатка Ж. Звернувшись 

до рис. Ж.3 додатка Ж, випишіть Довіреність на Долгодуша П. Ю. 

на отримання від ФОП Петров М. І. товарно-матеріальних цінностей. 

З огляду на рис. Ж.15, оприбуткуйте товари та порівняйте отримані про-

ведення з рис. 6.13.  
 

 

Рис. 6.13. Проведення за документом "Надходження товарів 

і послуг" від 05.02.2016 р. 

 

Випишіть Довіреність від 08.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю., упов-

новаживши його отримати від ПАТ "Алмазофф" 325 шт. стрейч-плівки 

та 320 шт. пакувального скотча. Внесіть до інформаційної бази Накладну  

№ 227 від 08.02.2016 р. (рис. Ж.9 додатка Ж), виписану продавцем ПАТ 

"Алмазофф". Перевірте проведення, порівнявши їх з рис. 6.14. 

 

Рис. 6.14. Проведення за документом "Надходження товарів 

і послуг" від 08.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 09.02.2016 р. відвантажило стрейч-плівку покуп-

цеві ФОП Перець І. С. за Накладною № 22, яку показано на рис. Ж.26 

додатка Ж. Внісши відповідний документ "Реалізація товарів і послуг" 

до бази, звірте отримані проведення з рис. 6.15. 
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Рис. 6.15. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 09.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 09.02.2016 р. в оплату за отриманий товар пере-

рахувало ПАТ "Алмазофф" 42 000 грн. У інтерфейсі "Управління грошо-

вими коштами" створіть і заповніть Платіжне доручення вихідне. Отри-

мані за цим документом проведення перевірте за рис. 6.16. 

 

Рис. 6.16. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 09.02.2016 р. (оплата постачальнику ПАТ "Алмазофф") 

 

Для отримання товарів від ФОП Петров М. І. 09.02.2016 р. нову До-

віреність виписувати не треба, оскільки ще діє Довіреність від 05.02 і то-

варних позицій за нею достатньо. Оприбуткуйте товари, отримані від 

ФОП Петров М. І. за Накладною № 22 від 09.02.2016 р. (рис. Ж.16 додат-

ка Ж). Перевірте проведення, скориставшись рис. 6.17. 

Випишіть Довіреність від 10.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

на отримання від ПАТ "Алмазофф" 310 шт. скотча. Оприбуткуйте товар, 

використовуючи дані Накладної № 231 від 10.02.2016 р., яка подана 

на рис. Ж.10 додатка Ж. Проведення, які маєте отримати за відповідним 

документом "Реалізація товарів і послуг", містяться на рис. 6.18. 
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Рис. 6.17. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 09.02.2016 р. 
 

 

Рис. 6.18. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 10.02.2016 р. 

 

За даними табл. 6.1 ТОВ "ГофраПак" отримало 10.02.2016 р. аванс 

від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку у сумі 12 852 грн. Заповніть Платі-

жне доручення вхідне. Проведення, які маєте отримати, – на рис. 6.19. 

 

 
 

Рис. 6.19. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 10.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 

 

ТОВ "ГофраПак" перерахувало 10.02.2016 р. ПП "Кронос" за гофро-

картон 12 000 грн. Заповніть Платіжне доручення вихідне і перевірте 

проведення, порівнявши їх з рис. 6.20. 
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Рис. 6.20. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 10.02.2016 р. (оплата постачальнику ПП "Кронос") 

 

ТОВ "ГофраПак" 11.02.2016 р. відвантажило стрейч-плівку покуп-

цеві ФОП Перець І. С. за Накладною № 23, яка зображена на рис. Ж.27 

додатка Ж. Заповніть документ "Реалізація товарів і послуг", перевірте 

отримані за цим документом проведення, скориставшись рис. 6.21. 

 

Рис. 6.21. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 11.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 11.02.2016 р. відвантажило пакувальний скотч 

ФОП Федоренко С. В. за Накладною № 29 (див. рис. Ж.28 додатка Ж). 

За відповідним документом "Реалізація товарів і послуг", який слід запо-

внити, проведення мають бути такими, як на рис. 6.22. 

ФОП Федоренко С. В. перерахував 12.02.2016 р. передплату 

за скотч у сумі 11 520 грн. Випишіть Платіжне доручення вхідне. Необ-

хідні проведення подано на рис. 6.23. 

Для отримання товарів ПАТ "Алмазофф" випишіть  Довіреність від 

15.02.2016 р., скориставшись даними рис. Ж.4 додатка Ж. 
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Рис. 6.22. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Федоренко С. В. 11.02.2016 р. 

 

Рис. 6.23. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 12.02.2016 р. (аванс від ФОП Федоренко С. В.) 

 

ТОВ "ГофраПак" 15.02.2016 р. отримало товари від ПАТ "Алма-

зофф" за Накладною № 242, яку подано на рис. Ж.11 додатка Ж. Запов-

ніть документ "Надходження товарів і послуг" і перевірте проведення 

за рис. 6.24. 

Рис. 6.24. Проведення за документом "Надходження товарів 

і послуг" від 15.02.2016 р. 
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ТОВ "ГофраПак" 15.02.2016 р. отримало аванс від ФОП Перець І. С. 

за стрейч-плівку у сумі 12 240 грн. Заповніть Платіжне доручення вхідне 

і перевірте проведення за рис. 6.25. 

 

 

 

Рис. 6.25. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 15.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 

 

ТОВ "ГофраПак" 15.02.2016 р. відвантажило дерев'яні піддони по-

купцеві ТОВ "Квітка" за Накладною № 33, яка зображена на рис. Ж.29 

додатка Ж. Заповніть документ "Реалізація товарів і послуг". Проведен-

ня, які мають бути сформовані за цим документом, показані на рис. 6.26. 

 

 
 

Рис. 6.26. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ТОВ "Квітка" 15.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 16.02.2016 р. отримало товари від постачальника 

ПАТ "Алмазофф" за Накладною № 253 (рис. Ж.12 додатка Ж). Нову до-

віреність на отримання товарів виписувати не треба, так як діє Довіре-

ність № 7 від 15.02.2016 р. (рис. Ж.4 додатка Ж). 

Заповніть документ "Надходження товарів і послуг". Необхідні 

за цим документом проведення подані на рис. 6.27. 
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Рис. 6.27. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 16.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 16.02.2016 р. відвантажило стрейч-плівку покуп-

цеві ФОП Перець І. С. за Накладною № 24 (рис. Ж.30 додатка Ж). За до-

кументом "Реалізація товарів і послуг" маєте отримати такі проведення, 

як на рис. 6.28. 

Рис. 6.28. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 16.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 16.02.2016 р. реалізувало пакувальний скотч по-

купцеві ФОП Федоренко С. В. за Накладною № 30 (рис. Ж.31 додатка Ж). 

Випишіть документ "Реалізація товарів і послуг" і перевірте проведення 

за рис. 6.29. 

ТОВ "ГофраПак" 16.02.2016 р. перерахувало оплату за дерев'яні 

піддони постачальнику ФОП Петров М. І. у сумі 12 350 грн. Заповніть 

Платіжне доручення вихідне. Проведення за цим документом показані 

на рис. 6.30. 
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Рис. 6.29. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Федоренко С. В. 16.02.2016 р. 

 

  
 

Рис. 6.30. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 16.02.2016 р. (оплата постачальнику ФОП Петров М. І.) 

 

ТОВ "ГофраПак" 17.02.2016 р. сплатило ПП "Кронос" за гофрокар-

тон 50 000 грн. Заповніть Платіжне доручення вихідне і перевірте за цим 

документом сформовані проведення, порівнявши їх з рис. 6.31. 

Рис. 6.31. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 17.02.2016 р. (оплата постачальнику ПП "Кронос") 

 

Випишіть на Долгодуша П. Ю. довіреність на отримання товарно-

матеріальних цінностей від ФОП Петров М. І., скориставшись рис. Ж.5 

додатка Ж. ФОП Петров М. І. поставив товари 17.02.2016 р. та виписав 
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Накладну № 31, яка подана на рис. Ж.17 додатка Ж. Заповніть документ 

"Реалізація товарів і послуг". Порівняйте проведення з рис. 6.32. 

 

Рис. 6.32. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 17.02.2016 р. 

 

На поточний рахунок ТОВ "ГофраПак" 18.02.2016 р. надійшов аванс 

від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку у сумі 8 568 грн. Проведення 

за Платіжним дорученням вхідним мають бути такими, як на рис. 6.33. 

 

 
 

Рис. 6.33. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 18.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 

 

На склад ТОВ "ГофраПак" надійшли товари від ПАТ "Алмазофф" за 

Накладною № 267 від 19.02.2016 р. (рис. Ж.13 додатка Ж). Проведення  

за документом "Надходження товарів і послуг" показані на рис. 6.34. 

 

Рис. 6.34. Проведення за документом "Надходження товарів 

і послуг" від 19.02.2016 р. 
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ТОВ "ГофраПак" відвантажило стрейч-плівку ФОП Перець І. С. 

за Накладною № 25 від 19.02.2016 р., що міститься на рис. Ж.32 додатка Ж. 

За документом "Реалізація товарів і послуг" проведення мають бути та-

кими, як показано на рис. 6.35. 

 

Рис. 6.35. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 19.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" реалізувало скотч ФОП Федоренко С. В. за На-

кладною № 31 від 19.02.2016 р. (рис. Ж.33 додатка Ж). Проведення 

за документом "Реалізація товарів і послуг" порівняйте із рис. 6.36. 

 

 
 

Рис. 6.36. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Федоренко С. В. 19.02.2016 р. 
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ТОВ "ГофраПак" 22.02.2016 р. перерахувало з поточного рахунку 

постачальнику ПАТ "ЛРС" оплату за металеві скоби у сумі 45 000 грн. 

Заповніть Платіжне доручення вихідне. Перевірте правильність отрима-

них проведень, порівнявши їх з рис. 6.37. 

 

 
 

Рис. 6.37. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 22.02.2016 р. (оплата постачальнику ПАТ "ЛРС") 

 

ТОВ "ГофраПак" 22.02.2016 р. сплатило постачальнику ПАТ "Алма-

зофф" 47 300 грн за раніше отримані товари. За Платіжним дорученням 

вихідним проведення мають бути такими, як на рис. 6.38. 

 

 

 

Рис. 6.38. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 22.02.2016 р. (оплата постачальнику ПАТ "Алмазофф") 

 

На склад ТОВ "ГофраПак" 22.02.2016 р. від ФОП Петров М. І. на-

дійшли товари за Накладною № 38 (рис. Ж.18 додатка Ж). Проведення 

за документом "Надходження товарів і послуг" показано на рис. 6.39. 

Випишіть Довіреність від 22.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

на отримання цінностей від ПАТ "Алмазофф", скориставшись рис. Ж.6 

додатка Ж. 

ТОВ "ГофраПак" отримало товари від ПАТ "Алмазофф" за Наклад-

ною № 270 від 23.02.2016 р., яка показана на рис. Ж.14 додатка Ж. 

Проведення за документом "Надходження товарів і послуг" перевірте 

за рис. 6.40. 
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Рис. 6.39. Проведення за документом "Надходження товарів 

і послуг" від 22.02.2016 р. 
 

  
 

Рис. 6.40. Проведення за документом "Надходження товарів  

і послуг" від 23.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 23.02.2016 р. перерахувало з поточного рахунку 

оплату ФОП Петров М. І. у сумі 12 350 грн за отримані раніше піддони. 

Проведення за документом "Платіжне доручення вихідне" показані 

на рис. 6.41. 

 

Рис. 6.41. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 23.02.2016 р. (оплата постачальнику ФОП Петров М. І.) 

 

На поточний рахунок ТОВ "ГофраПак" 24.02.2016 р. надійшов аванс 

від ФОП Перець І. С. за стрейч-плівку у сумі 24 072 грн. Заповніть Платі-

жне доручення вхідне. Порівняйте отримані проведення з рис. 6.42. 



173 

Рис. 6.42. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 24.02.2016 р. (аванс від ФОП Перець І. С.) 

 

ТОВ "ГофраПак" 24.02.2016 р. отримало на поточний рахунок аванс 

від ФОП Федоренко С. В. за скотч у сумі 6 336 грн. Проведення за Платі-

жним дорученням вхідним показані на рис. 6.43. 

 

Рис. 6.43. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 24.02.2016 р. (аванс від ФОП Федоренко С. В.) 

 

ТОВ "ГофраПак" продало дерев'яні піддони ТОВ "Квітка" за Накла-

дною № 34 від 24.02.2016 р. (рис. Ж.35 додатка Ж). Заповніть документ 

"Реалізація товарів і послуг". Скориставшись рис. 6.44, перевірте правиль-

ність отриманих проведень. 

Рис. 6.44. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ТОВ "Квітка" 24.02.2016 р. 
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ТОВ "ГофраПак" перерахувало ВАТ "Індекс" 9 500 грн в оплату ми-

нулих боргів. Заповніть Платіжне доручення вихідне. Перевірте правиль-

ність проведень за рис. 6.45. 

 

 

Рис. 6.45. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 25.02.2016 р. (оплата постачальнику ВАТ "Індекс") 

 

ТОВ "ГофраПак" 25.02.2016 р. сплатило постачальнику ПП "Кро-

нос" за гофрокартон 56 411,32 грн. Проведення за Платіжним доручен-

ням вихідним подані на рис. 6.46. 

 

 
 

Рис. 6.46. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 25.02.2016 р. (оплата постачальнику ПП "Кронос") 

 

На поточний рахунок ТОВ"ГофраПак" 25.02.2016 р. надійшло від 

ТОВ "Квітка" 37 000 грн в оплату за піддони. За Платіжним дорученням 

вхідним мають бути такі проведення, як показано на рис. 6.47. 

Рис. 6.47. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 25.02.2016 р. (оплата від ТОВ "Квітка") 
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ТОВ "ГофраПак" реалізувало стрейч-плівку ФОП Перець І. С. 

за Накладною № 26 від 25.02.2016 р. (рис. Ж.34 додатка Ж). Заповніть 

документ "Реалізація товарів і послуг". Порівняйте отримані проведення 

з рис. 6.48. 

 

 
 

Рис. 6.48. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 25.02.2016 р. 

 

З поточного рахунку 26.02.2016 р. ТОВ "ГофраПак" перерахувало 

оплату за металеві скоби постачальнику ПАТ "ЛРС" у сумі 18 000 грн. 

За Платіжним дорученням вихідним маєте отримати такі проведення, 

як на рис. 6.49. 

 

 
 

Рис. 6.49. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 26.02.2016 р. (оплата постачальнику ПАТ "ЛРС") 

 

ТОВ "ГофраПак" погасило заборгованість перед ФОП Мельник Д. І., 

сплативши 26.02.2016 р. 1 673,80 грн. Заповніть Платіжне доручення ви-

хідне. На рис. 6.50 показано правильні проведення, які ви маєте отрима-

ли за цим документом. 
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Рис. 6.50. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 09.02.2016 р. (оплата постачальнику ФОП Мельник Д. І.) 

 

ТОВ "ГофраПак" 26.02.2016 р. перерахувало ТОВ "Каскад"  з пото-

чного рахунку оплату за фарбу у сумі 26 085,50 грн. На рис. 6.51 показа-

но проведення, які мають бути сформовані у базі за Платіжним доручен-

ням вихідним. 

 

Рис. 6.51. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 26.02.2016 р. (оплата постачальнику ТОВ "Каскад") 

 

ТОВ "ГофраПак" 26.02.2016 р. сплатило постачальнику ПАТ "Алма-

зофф" 3 958,72 грн. Заповніть Платіжне доручення вихідне. Порівняйте 

проведення з рис. 6.52. 
 

Рис. 6.52. Проведення за Платіжним дорученням вихідним 

від 26.02.2016 р. (оплата постачальнику ПАТ "Алмазофф") 

 

ТОВ "ГофраПак" відвантажило стрейч-плівку ФОП Перець І. С. 

за Накладною № 27 від 26.02.2016 р., що показано на рис. Ж.36 додатка Ж. 

Проведення за документом "Реалізація товарів і послуг" – на рис. 6.53. 
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Рис. 6.53. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Перець І. С. 26.02.2016 р. 
 

ТОВ "ГофраПак" реалізувало скотч ФОП Федоренко С. В. за На-

кладною № 32 від 26.02.2016 р. (рис. Ж.37 додатка Ж). Заповніть доку-

мент "Реалізація товарів і послуг". Перевірте правильність проведень, 

скориставшись рис. 6.54.  

 

  
 

Рис. 6.54. Проведення за документом "Реалізація товарів" 

покупцеві ФОП Федоренко С. В. 26.02.2016 р. 

 

Внісши до інформаційної бази всі господарські операції, зазначені 

у табл. 6.1, підведемо підсумки. 

На даному етапі Журнал "Реалізація товарів і послуг" містить доку-

менти, перелік яких показано на рис. 6.55.  

На рис. 6.56 можна бачити зовнішній вигляд Журналу "Довіреності" 

(які були виписані на отримання цінностей від постачальників).  
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Рис. 6.55. Журнал "Реалізація товарів і послуг" за лютий 2016 р. 

Рис. 6.56. Журнал "Довіреності" за лютий 2016 р. 
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Порівняйте Журнал "Платіжні доручення вихідні" з рис. 6.57. Пере-

вірте повноту Журналу "Платіжні доручення вхідні" за рис. 6.58. 

Рис. 6.57. Журнал "Платіжні доручення вихідні" за лютий 2016 р. 

Рис. 6.58. Журнал "Платіжні доручення вхідні" за лютий 2016 р. 

 

Журнал "Надходження товарів і послуг" показано на рис. 6.59. 

Перевірте правильність оборотів за лютий 2016 р. та залишків 

на кінець місяця за рахунками: рах. 361 – рис. 6.60; рах. 6811 – рис. 6.61; 

рах. 631 – рис. 6.62; рах. 311 – рис. 6.63; рах. 281 – рис. 6.64; рах. 3711 – 

рис. 6.65; рах. 26 – рис. 6.66. 
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Рис. 6.59. Журнал "Надходження товарів і послуг" за лютий 2016 р. 

 

 
 

Рис. 6.60. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 361 за лютий 

 

 
 

Рис. 6.61. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 6811 за лютий 
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Рис. 6.62. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 631 за лютий 

 

 
 

Рис. 6.63. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 311 за лютий 

 

Рис. 6.64. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 281 за лютий 

 

 
 

Рис. 6.65. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 3711 за лютий  

 

На рис. 6.67 показана Оборотна-сальдова відомість ТОВ "Гофра-

Пак" за лютий 2016 р.  
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Рис. 6.66. Оборотна-сальдова відомість за рахунком 26 за лютий 

 

 
 

Рис. 6.67. Оборотна-сальдова відомість за лютий 2016 р. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 361 за лю-

тий. Поясніть аналітику рахунку. Що показують обороти за дебетом, 

за кредитом рахунку за місяць? Як розуміти дебетовий залишок за 361 

рахунком на кінець періоду? 

2. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 281 за лю-

тий. Що показують обороти за дебетом, за кредитом цього рахунку? По-

ясність, що показує дебетовий залишок за 281 рахунком на кінець квар-

талу? 

3. Як внести до інформаційної бази замовлення, отримане від поку-

пця? Чи формуються проведення за цим документом? 

4. Як виписати покупцеві рахунок на оплату?  

5. Як відобразити в обліку оплату покупця за рахунком-фактурою? 

6. Як за допомогою Оборотно-сальдової відомості перевірити, 

що покупець сплатив (або не сплатив) за відвантажений йому товар? 

7. Яким документом оприбутковуються придбані товари?  

8. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 631 за лю-

тий. Поясніть зміст оборотів за дебетом і за кредитом за місяць? 

Що означає кінцевий кредитовий залишок за рахунком 631? А дебетовий 

залишок? 
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Лабораторна робота 7. 

Облік основних засобів, нематеріальних активів, малоцін-

них необоротних матеріальних активів, 

малоцінних швидкозношуваних предметів 

 

Мета роботи:  

1) оприбуткувати у інформаційній базі придбані у лютому ТОВ 

"ГофраПак" основні засоби (ОЗ), нематеріальні активи (НМА), малоцінні 

необоротні матеріальні активи (МНМА), малоцінні швидкозношувані 

предмети (МШП), інші запаси; 

2) відобразити у програмі "1С" господарські операції ТОВ "Гофра-

Пак" з розрахунку із постачальниками; 

3) відобразити у інформаційній базі введення в експлуатацію 

основних засобів та нематеріальних активів;  

4) нарахувати амортизацію ОЗ та НМА за лютий і за березень, 

списати на витрати діяльності інші запаси. 

 

Інформація щодо придбання необоротних активів та інших запасів 

 

У лютому керівництво ТОВ "ГофраПак" вирішило провести поточ-

ний ремонт офісу, обладнати робочі місця робітників офісу комп'ютер-

ною технікою та організувати кімнату для прийому делегацій та бізнес-

партнерів. Для цього у ТОВ "Добро" було закуплено офісні меблі, у ВАТ 

"Індекс" придбано комп'ютерну техніку та інше технічне офісне облад-

нання, у ТОВ "Фасад" придбано виставочну вітрину (для демонстрації 

зразків продукції, що виробляється) та інші активи.  

Відобразіть у бухгалтерському обліку такі господарські операції 

ТОВ "ГофраПак" (перелічені у табл. 7.1): 

- господарські операції  щодо придбання у постачальників основних 

засобів (ОЗ), нематеріальних активів (НМА), малоцінних необоротних 

матеріальних активів (МНМА), малоцінних швидкозношуваних предметів 

(МБП) та запасів; 

- господарські операції  щодо розрахунків із постачальниками. 

Первинні документи до господарських операцій подані у додатку И. 

На ТОВ "ГофраПак" 28.02 було введено у експлуатацію основні 

засоби (офісні меблі, офісний інвентар і комп'ютерну техніку), придбані 

протягом лютого у постачальників. 
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Таблиця 7.1 
 

Господарські операції з придбання необоротних активів та  

інших запасів, здійснені ТОВ "ГофраПак" протягом лютого 

(дивитись первинні документи у додатку И) 

Дата Господарська операція 

1 2 

01.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від ФОП 

Мельник Д. І. стенду демонстраційного (1 шт.) та рекламних листівок         

(2 000 шт.) 

Отримано демонстраційний стенд і рекламні листівки від ФОП Мель-  

ник Д. І. за Видатковою накладною № 33 від 01.02.2016 р. 

02.02.2016 
Перераховано аванс ТОВ НВП "Фактор" за канцтовари на суму                

1 125,42 грн, у т. ч. ПДВ 

03.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від ТОВ НВП 

"Фактор" канцтоварів в асортименті у кількості 28 шт. 

Отримано канцтовари для офісу від ТОВ НВП "Фактор" за 

Видатковою накладною № 21-02/16 від 03.02.2016 р. 

04.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від ТОВ 

"Добро" стола (1 шт.) та полиць (2 шт.) 

Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою 

накладною № Н-002/25 від 04.02.2016 р.  

Перераховано оплату за демонстраційний стенд і рекламні листівки 

від ФОП Мельник Д. І. у сумі 5 150 грн, без ПДВ 

05.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від ВАТ 

"Індекс" комп'ютерної техніки у кількості 34 шт. 

Отримано комп'ютерні комплектуючі від ВАТ "Індекс" за Видатковою 

накладною № YН-S/0324 від 05.02.2016 р. 

07.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від                

ТОВ "Добро" стільців офісних (26 шт.), стільців барних (24 шт.), столів 

(6 шт.)  

Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою 

накладною № РН-18-КІ  від 07.02.2016 р. 

08.02.2016 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від                

ТОВ "Добро" стільців офісних (7 шт.) та крісел (2 шт.), тумб (2 шт.), 

підставок під системний блок (3 шт.)   

10.02.2016 
Перераховано аванс ВАТ "Нова" за питну воду у сумі 234 грн, у т. ч. 

ПДВ 14 грн 
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Продовження табл. 7.1 

1 2 

11.02.2016 

Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою накладною 

№ Н-002/26  від 11.02.2016 р. 

Отримано питну воду для робітників офісу від ВАТ "Нова" за 

Видатковою накладною № 18/16-02  від 11.02.2016 р. 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від               

ВАТ "Індекс" програмного продукту (1 шт.), міні АТС (1 шт.)                 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від   

ПАТ "Світло" фарби для ремонту (9 шт.) та стрічки малярної (10 шт.)            

12.02.2016 

Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою накладною 

№ Н-005/127  від 12.02.2016 р. 

Отримано програмний продукт від ВАТ "Індекс" за Видатковою 

накладною № PR-S/0436 від 12.02.2016 р. 

Отримано матеріали для ремонту офісного приміщення від ПАТ 

"Світло" за Видатковою накладною № РН-00062 від 12.02.2016 р. 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від   

ТОВ "Фасад" жалюзі (3 шт.) та вітрини (1 шт.) 

15.02.2016 

Отримано міні АТС від ВАТ "Індекс" за Видатковою накладною № PR-

S/28 від 15.02.2016 р. 

Отримано матеріали для ремонту офісного приміщення від ПАТ 

"Світло" за Видатковою накладною № 29 від 15.02.2016 р. 

Отримано жалюзі для офісу від ТОВ "Фасад" за Видатковою накладною 

№ H/XW-019 від 15.02.2016 р. 

16.02.2016 
Отримано вітрину від ТОВ "Фасад" за Видатковою накладною  

№ HІW-112 від 16.02.2016 р. 

17.02.2016 

Перераховано оплату за комп'ютерну техніку ВАТ "Індекс" у сумі              

38 000 грн, у т. ч. ПДВ 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від                

ТОВ "Добро" полиць під клавіатуру (2 шт.) та сейфу (1 шт.) 

18.02.2016 

Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою накладною 

№ Н-001/131  від 18.02.2016 р. 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від ВАТ 

"Індекс" маршрутизаторів (2 шт.) та жорстких дисків (2 шт.)                 

19.02.2016 
Отримано комп'ютерні комплектуючі від ВАТ "Індекс" за Видатковою 

накладною № PR-S/0312 від 19.02.2016 р. 
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Закінчення табл. 7.1 

1 2 

19.02.2016 
Отримано сейф для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою накладною 

№ Н-0001/77  від 19.02.2016 р. 

22.02.2016 
Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від                

ТОВ "Добро" шаф (3 шт.) 

23.02.2016 
Отримано меблі для офісу від ТОВ "Добро" за Видатковою накладною 

№ Н-004/023  від 23.02.2016 р. 

24.02.2016 

Перераховано оплату ТОВ "Добро" за офісні меблі та сейф у сумі            

48 142,28 грн, у т. ч. ПДВ 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від  ВАТ 

"Індекс" лічильника банкнот (1 шт.) та комп'ютерних плат (10 шт.) 

25.02.2016 

Отримано лічильник банкнот від ВАТ "Індекс" за Видатковою 

накладною № PR-S/0124 від 25.02.2016 р. 

Перераховано аванс ТОВ НВП "Фактор" за канцтовари на суму                

1 777, 49 грн, у т. ч. ПДВ 

Виписано Довіреність на Долгодуша П. Ю. на отримання від                

ТОВ НВП "Фактор" фліпчарту (1 шт.) та канцтоварів в асортименті  

у кількості 8 шт. 

26.02.2016 

Отримано комп'ютерні плати від ВАТ "Індекс" за Видатковою 

накладною № PR-S/-00930 від 26.02.2016 р. 

Отримано канцтовари для офісу від ТОВ НВП "Фактор" за Видатковою 

накладною № 22-02/16 від 26.02.2016 р. 

Перераховано оплату за комп'ютерну техніку ВАТ "Індекс" у сумі              

50 000 грн, у т. ч. ПДВ 

Перераховано оплату за ремонтні матеріали ПАТ "Світло" у сумі               

10 000 грн, у т. ч. ПДВ 

 

На підприємстві встановлено прямолінійний метод нарахування 

амортизації для основних засобів. Термін корисного використання для 

офісних меблів і устаткування (сейф) затверджено 5 років, для комп'ю-

терної техніки – 7 років. Ліквідаційна вартість визначена для офісних 

меблів і устаткування (сейфа) у сумі 50 грн, ліквідаційна вартість 

комп'ютерної техніки – 200 грн. 

28.02 введено у експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні 

активи, придбані протягом лютого у постачальників. Встановлено метод 
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нарахування амортизації для МНМА – списання 100-відсоткової вартості 

об'єкта МНМА в першому місяці його використання. 

28.02 введено у експлуатацію нематеріальні активи, придбані 

протягом лютого у постачальників. Для нематеріальних активів 

встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації, терміном 

корисного використання визначено 10 років, ліквідаційна вартість – 0 грн. 

29.02 нараховано амортизацію основних засобів і нематеріальних 

активів за лютий. 

31.03 нараховано амортизацію основних засобів, нематеріальних 

активів, малоцінних необоротних матеріальних активів за березень,          

а також списано на адміністративні витрати канцтовари і питну воду, 

що обліковувалися на балансі. 

Відобразіть у бухгалтерському обліку господарські операції ТОВ 

"ГофраПак" щодо введення в експлуатацію основних засобів та немате-

ріальних активів; господарські операції щодо нарахування амортизації 

основних засобів та нематеріальних активів; господарські операції щодо 

списання МБП та інших запасів. 
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 7 

 

1. Оприбуткування основних засобів (ОЗ), нематеріальних 

активів (НМА), малоцінних необоротних матеріальних активів 

(МНМА), малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП), інших 

запасів, які ТОВ "ГофраПак" придбало у лютому. 

2. Відображення господарських операцій ТОВ "ГофраПак" 

з розрахунку із постачальниками 

Основні засоби становлять матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійс-

нення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операцій-

ного циклу, якщо він довший за рік). 

Нематеріальні активи (НМА) – це нeмонeтарні активи, які не мають 

матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підпри-

ємством з метою використання протягом періоду більше 1 року (або од-

ного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва,  

торгівлі, адміністративних потреб або надання в оренду іншим особам. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) – це предмети, 

строк корисного використання яких більше 1 року, зокрема спеціальні ін-

струменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нара-

хуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) 

з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів, і інші пре-

дмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу 

малоцінних необоротних матеріальних активів. Іншими словами, існує 

два критерії визнання МНМА: 1) використання активу понад рік; 2) вста-

новлена підприємством вартісна ознака. 

У Наказі про облікову політику ТОВ "ГофраПак" сказано: "п. 2.4. До 

малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні 

від основних засобів, вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не переви-

щує 2 500 грн" (додаток В). 

Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) – це частина мате-

ріальних запасів, які протягом тривалого часу (але не більше 1 року або 

одного операційного циклу, якщо цей цикл перевищує річний термін) ви-

користовуються в господарському обороті як засоби праці, і вартість яких 
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в масштабах окремого підприємства не така істотна, щоб визнати ці пред-

мети необоротними активами. Приклади МШП: недорогі інструменти 

та приладдя, інвентар для проведення спортивних і культурно-масових 

заходів, господарський інвентар, спеціальний одяг, спеціальне взуття, 

столовий посуд. 

Таким чином, для правильної ідентифікації придбаного ТОВ "Гоф-

раПак" активу слід пам'ятати наступне: 

- якщо термін експлуатації більше 1 року, і актив має нематеріальну 

форму, то це нематеріальний актив; 

- якщо термін експлуатації більше 1 року, вартість без ПДВ вища 

за 2 500 грн і актив має матеріальну форму, то це основний засіб; 

- якщо термін експлуатації більше 1 року, вартість без ПДВ менше 

за 2 500 грн, то це МНМА; 

- якщо термін експлуатації менше 1 року і предмет буде використо-

вуватися у господарській діяльності як засіб праці, то це МШП; 

- всі інші активи – запаси (рахунок 20 в аналітиці субрахунків). 

Основні засоби, які було придбано у контрагентів, оприбутковують 

на субрахунок 1521 "Придбання основних засобів", потім вводять в екс-

плуатацію на рахунок 10 "Основні засоби" (в аналітиці субрахунків).  

Нематеріальні активи оприбутковують на субрахунок 1541 "Прид-

бання нематеріальних активів", потім вводять в експлуатацію на рахунок 

12 "Нематеріальні активи" (в аналітиці субрахунків). 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нарахову-

ється щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем вводу в екс-

плуатацію. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи оприбутковують на субра-

хунок 1531 "Придбання інших необоротних матеріальних активів", потім 

вводять в експлуатацію на субрахунок 112 "МНМА". Амортизація МНМА 

в бухгалтерському обліку ТОВ "ГофраПак" нараховується шляхом спи-

сання в першому місяці 100 % їх вартості. 

Малоцінні і швидкозношувані предмети оприбутковують на одной-

менний рахунок 22 "МШП". Так як МШП належать до оборотних активів, 

знос не нараховується. Натомість вартість МШП, які передано в експлуа-

тацію, виключається зі складу активів шляхом списання на рахунки ви-

трат виробництва або витрат діяльності. При цьому оформлюється Акт 

списання МШП. 
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Для оприбуткування придбаного підприємством активу перемкніть-

ся на інтерфейс "Управління закупками" та перейдіть: Закупки → Надхо-

дження товарів і послуг. У Журналі, що відкриється, на знак "+" додайте 

новий документ "Надходження товарів і послуг". Автоматично програмою 

буде запропоновано вид операції "Придбання, комісія", який застосову-

ється для оприбуткування запасів. Якщо підприємство придбало МБП 

або інші запаси, то залишіть вид операції "Придбання, комісія", натисніть 

знак "Тт" і зазначте для МБП рахунок 22, для матеріалів для ремонту – 

субрахунок 205, для інших запасів – відповідний субрахунок 2 класу ра-

хунків. 

Для зарахування на баланс необоротних активів призначено інший 

вид операції. Як показано на рис. 7.1, оберіть вид операції "Обладнання". 

 

Рис. 7.1. Вибір виду операції в документі "Надходження 

товарів і послуг" для оприбуткування обладнання  

 

Перехід до виду операції "Обладнання" змінює інтерфейс докумен-

ту "Надходження товарів і послуг". Вкладка "Товари" замінюється 

на вкладку "Обладнання", до якої необхідно внести дані щодо придбаних 

необоротних активів. На цьому етапі важливо правильно обрати рахунок 

для оприбуткування кожного необоротного активу, так як надалі це ви-

значатиме, на який рахунок буде зараховано такий актив у момент вве-

дення в експлуатацію. Внісши до вкладки "Обладнання" рядки з даними 

щодо назви, ціни, кількості придбаних необоротних активів, натисніть 

знак "Тт". Програма відкриє додаткові клітинки для введення даних, се-

ред яких є клітинка для зазначення субрахунку, на який слід оприбутку-
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вати необоротний актив. У цій клітинці для ОЗ обирайте субрахунок 

1521, для НМА – субрахунок 1541, для МНМА – субрахунок 1531. 

Використовуючи дані табл. 7.1 і первинних документів, поданих 

у додатку И, оприбуткуйте необоротні та оборотні активі, які ТОВ "Гофра-

Пак" придбало у постачальників. Не забудьте для отримання цінностей 

за накладними виписувати довіреності. 

Оформіть Довіреність від 01.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

на отримання від ФОП Мельник Д. І. стенду демонстраційного (1 шт.) 

та рекламних листівок (2 000 шт.). На рис. И.1 додатка И подана Наклад-

на № 33 від 01.02.2016 р., виписана ФОП Мельник Д. І. Заповніть доку-

мент "Надходження товарів і послуг" і перевірте проведення за цим до-

кументом, скориставшись рис. 7.2. 
 

 
 

Рис. 7.2. Проведення за накладною ФОП Мельник Д. І.  

від 01.02.2016 р. 
 

ТОВ "ГофраПак" перерахувало 02.02.2016 р. аванс ТОВ НВП "Фак-

тор" за канцтовари. Проведення за Платіжним дорученням вихідним по-

казано на рис. 7.3. 

 

Рис. 7.3. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ТОВ НВП "Фактор" від 02.02.2016 р. 
 

Оформіть Довіреність від 03.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. на отри-

мання від ТОВ НВП "Фактор" канцтоварів в асортименті у кількості 28 шт. 
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ТОВ НВП "Фактор" надало Накладну № 21-02/16  від 03.02.2016 р., яка 

проілюстрована на рис. И.2 додатка И. Заповніть документ "надходження 

товарів і послуг". Проведення мають бути такими, як на рис. 7.4. 

 

 
 

Рис. 7.4. Проведення за накладною ТОВ НВП "Фактор" 

від 03.02.2016 р. 

 

 

Випишіть Довіреність від 04.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. для 

отримання від ТОВ "Добро" стола (1 шт.) та полиць (2 шт.). ТОВ "Добро" 

реалізувало ТОВ "ГофраПак" меблі для офісу за Видатковою накладною 

№ Н-002/25 від 04.02.2016 р. (рис. И.3 додатка И). Проведення за доку-

ментом "Надходження товарів і послуг" показано на рис. 7.5. 

ТОВ "ГофраПак" 04.02.2016 р. сплатило 5 150 грн (без ПДВ) за де-

монстраційний стенд і рекламні листівки ФОП Мельник Д. І. На рис. 7.6 

подано проведення за Платіжним дорученням вихідним. 
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Випишіть Довіреність від 05.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. для 

отримання від ВАТ "Індекс" комп'ютерної техніки у кількості 34 шт. 

  

 

Рис. 7.5. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 04.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 7.6. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ФОП Мельник Д. І. від 04.02.2016 р. 

 

ВАТ "Індекс" 05.02.2016 р. відвантажило комп'ютерну техніку за На-

кладною № YН-S/0324, що міститься на рис. И.4 додатка И. Проведення 

за документом "Надходження товарів і послуг" – на рис. 7.7. 
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Рис. 7.7. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 05.02.2016 р. 

 

Оформіть Довіреність від 07.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

на отримання від ТОВ "Добро" стільців офісних (26 шт.), стільців барних          

(24 шт.), столів (6 шт.). ТОВ "Добро" 07.02.2016 р. відвантажило меблі 

для офісу за Накладною № РН-18-КІ (рис. И.5 додатка И). Заповніть до-

кумент "Надходження товарів і послуг", перевірте проведення за рис. 7.8.  

Випишіть Довіреність від 08.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. на отри-

мання від ТОВ "Добро" стільців офісних (7 шт.) та крісел (2 шт.), тумб          

(2 шт.), підставок під системний блок (3 шт.). 
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Рис. 7.8. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 07.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" перерахувало з поточного рахунку аванс за питну 

воду для офісу компанії ВАТ "Нова" у сумі 234 грн, у т. ч. ПДВ. Заповніть 

Платіжне доручення вихідне. Порівняйте отримані проведення з рис. 7.9. 

Рис. 7.9. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ВАТ "Нова" від 10.02.2016 р. 

 

На продані підприємству ТОВ "ГофраПак" меблі ТОВ "Добро" на-

дало Накладну № Н-002/26 від 11.02.2016 р. (рис. И.6 додатка И). За до-

кументом "Надходження товарів і послуг" маєте отримати такі проведен-

ня, як на рис. 7.10. 

ВАТ "Нова" 11.02.2016 р. доставило питну воду для робітників офі-

су ТОВ "ГофраПак" і виписало Накладну № 18/16-02 (рис. И.7 додатка И). 

На рис. 7.11 показано правильні проведення за відповідним документом 

для оприбуткування води – "Надходження товарів і послуг". 
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Рис. 7.10. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 11.02.2016 р. 

  

 
 

Рис. 7.11. Проведення за накладною ВАТ "Нова" від 11.02.2016 р. 

 

Оформіть дві довіреності від 11.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю.: од-

ну на отримання від ВАТ "Індекс" програмного продукту (1 шт.) та міні 

АТС (1 шт.); другу – для отримання від ПАТ "Світло" фарби для ремонту 

(9 шт.) та стрічки малярної (10 шт.).                             

На склад ТОВ "ГофраПак" 12.02.2016 р. надійшли офісні меблі від 

ТОВ "Добро" за Накладною № Н-005/127 (рис. И.8 додатка И). Прове-

дення за документом "Надходження товарів і послуг" – на рис. 7.12. 

Від ВАТ "Індекс" 12.02.2016 р. було отримано програмний продукт 

за Накладною № PR-S/0436, яку можна бачити на рис. И.9 додатка И. 

Оприбуткуйте нематеріальний актив, заповнивши документ "Надходжен-

ня товарів і послуг". Перевірте правильність отриманих вами проведень, 

порівнявши їх з рис. 7.13. 
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Рис. 7.12. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 12.02.2016 р. 

 

Рис. 7.13. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 12.02.2016 р. 

 

Також 12.02.2016 р. ТОВ "ГофраПак" отримало матеріали для ре-

монту офісного приміщення від ПАТ "Світло" за Накладною № РН-00062 

(рис. И.10 додатка И). На рис. 7.14 показано проведення з оприбуткуван-

ня матеріалів. 

Для отримання від ТОВ "Фасад" жалюзі (3 шт.) та вітрини (1 шт.) 

випишіть Довіреність від 12.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

ТОВ "ГофраПак" 15.02.2016 р. отримало міні АТС від ВАТ "Індекс" 

за Накладною № PR-S/28 (рис. И.11 додатка И). Заповніть документ 

"Надходження товарів і послуг". Проведення у базі, які маєте отримати, 

показані на рис. 7.15. 

ПАТ "Світло" 15.02.2016 р. відвантажило матеріали для ремонту, 

надавши Накладну № 29, яка подана на рис. И.12 додатка И. 
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Рис. 7.14. Проведення за накладною ПАТ "Світло" від 12.02.2016 р. 

 

 

  
 

Рис. 7.15. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 15.02.2016 р. 

 

Оприбуткуйте отримані матеріали і перевірте правильність прове-

день за рис. 7.16. 

ТОВ "ГофраПак" отримало жалюзі для офісу від ТОВ "Фасад" 

за Накладною № H/XW-019 від 15.02.2016 р. (рис. И.13 додатка И). Щоб 

оприбуткувати отримані МНМА, за документом "Надходження товарів 

і послуг" необхідно скласти проведення, як на рис. 7.17. 

Від ТОВ "Фасад" за Накладною № HІW-112 від 16.02.2016 р.               

(рис. И.14 додатка И) отримано вітрину. Проведення з оприбуткування 

вітрини показано на рис. 7.18. 

ТОВ "ГофраПак" 17.02.2016 р. перерахувало ВАТ "Індекс" грошові 

кошти у сумі 38 000 грн за отриману комп'ютерну техніку. На рис. 7.19 

подано проведення за Платіжним дорученням вихідним. 
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Рис. 7.16. Проведення за накладною ПАТ "Світло" від 15.02.2016 р. 
 

 
 

Рис. 7.17. Проведення за накладною ТОВ "Фасад" від 15.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 7.18. Проведення за накладною ТОВ "Фасад" від 16.02.2016 р. 
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Рис. 7.19. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ВАТ "Індекс" від 17.02.2016 р. 

 

Оформіть Довіреність від 17.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. 

на отримання від ТОВ "Добро" 2 полиць під клавіатуру та 1 сейфу.  

ТОВ "ГофраПак" оприбуткувало від ТОВ "Добро" офісні меблі 

за Накладною № Н-001/131  від 18.02.2016 р., яку подано на рис. И.15 

додатка И. Заповніть документ "Надходження товарів і послуг". Перевір-

те проведення, звернувшись до рис. 7.20. 

 

 
 

Рис. 7.20. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 18.02.2016 р. 

 

Випишіть Довіреність від 18.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. на от-

имання маршрутизаторів (2 шт.) та жорстких дисків (2 шт.) у ВАТ "Ін-

декс". 

До ТОВ "ГофраПак" комп'ютерні комплектуючі, придбані у ВАТ "Ін-

декс", надійшли 19.02.2016 р. разом із Накладною № PR-S/0312, яку по-

дано на рис. И.17 додатка И. Проведення за документом "Надходження 

товарів і послуг" – на рис. 7.21. 

ТОВ "ГофраПак" отримало сейф від ТОВ "Добро" 19.02.2016 р. 

за Накладною № Н-0001/77 (рис. И.16 додатка И). Порівняйте прове-

дення, сформовані за документом "Надходження товарів і послуг", 

з рис. 7.22. 
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Рис. 7.21. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 19.02.2016 р. 

 

 
 

Рис. 7.22. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 19.02.2016 р. 

 

Випишіть Довіреність від 22.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. на отримання 

від ТОВ "Добро" 3 шаф.  

Шафи надійшли на склад ТОВ "ГофраПак" від ТОВ "Добро" за На-

кладною № Н-004/023 від 23.02.2016 р. (рис. И.18 додатка И). Проведен-

ня за цією господарською операцією подано на рис. 7.22.  

 

 
 

Рис. 7.23. Проведення за накладною ТОВ "Добро" від 23.02.2016 р. 



203 

ТОВ "ГофраПак" 24.02.2016 р. перерахувало ТОВ "Добро" оплату 

за офісні меблі та сейф у сумі 48 142,28 грн. Проведення за Платіжним 

дорученням вихідним подано на рис. 7.24. 

 

 
 

Рис. 7.24. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ТОВ "Добро" від 24.02.2016 р. 

 

Оформіть Довіреність від 24.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю., упов-

новаживши його отримати від  ВАТ "Індекс" 1 лічильник банкнот та          

10 комп'ютерних плат. 

Лічильник банкнот від ВАТ "Індекс" надійшов до ТОВ "ГофраПак" 

за Накладною № PR-S/0124 від 25.02.2016 р. (рис. И.19 додатка И). Про-

ведення за документом "Надходження товарів і послуг" – на рис. 7.25. 

 

 

 

Рис. 7.25. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 25.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" 25.02.2016 р. перерахувало аванс ТОВ НВП "Фак-

тор" за канцтовари у сумі 1 777, 49 грн. На рис. 7.26 наведено проведен-

ня за документом "Платіжне доручення вихідне". 

Випишіть Довіреність від 25.02.2016 р. на Долгодуша П. Ю. для 

отримання від ТОВ НВП "Фактор" 1 фліпчарту та канцтоварів в асорти-

менті  загальною кількістю 8 шт. 
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Рис. 7.26. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ТОВ НВП "Фактор" від 25.02.2016 р. 

 

ТОВ "ГофраПак" отримало комп'ютерні плати від ВАТ "Індекс" 

за Накладною № PR-S/-00930 від 26.02.2016 р. (рис. И.20 додатка И). 

Проведення за цією господарською операцією показані на рис. 7.27. 

 

 
 

Рис. 7.27. Проведення за накладною ВАТ "Індекс" від 26.02.2016 р. 

 

До ТОВ "ГофраПак" 26.02.2016 р. надійшли канцтовари для офісу 

від ТОВ НВП "Фактор" за Накладною № 22-02/16 (рис. И.21 додатка И). 

Оприбуткуйте канцтовари і перевірте проведення за рис. 7.28. 

ТОВ "ГофраПак" 26.02.2016 р. перерахувало ВАТ "Індекс" оплату 

за комп'ютерну техніку у сумі 50 000 грн. Проведення за Платіжним до-

рученням вихідним показано на рис. 7.29. 

Також 26.02.2016 р. ТОВ "ГофраПак" сплатило 10 000 грн за ремо-

нтні матеріали ПАТ "Світло". Заповніть Платіжне доручення вихідне. 

Проведення перевірте, скориставшись рис. 7.30. 
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Рис. 7.28. Проведення за накладною ТОВ НВП "Фактор" 

від 26.02.2016 р.  

 

 

Рис. 7.29. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ВАТ "Індекс" від 26.02.2016 р. 

 

 

 

Рис. 7.30. Проведення за платіжним дорученням 

на оплату постачальнику ПАТ "Світло" від 26.02.2016 р. 
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Внісши до інформаційної бази всі господарські операції з табл. 7.1, 

маєте отримати такі обороти і залишки за рахунками ТОВ "ГофраПак" 

за лютий 2016 р. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за лютий 

за рахунком 222 і перевірте наявність на балансі Товариства малоцінних 

і швидкозношуваних предметів (рис. 7.31). Звірте із рис. 7.32 стан креди-

торської заборгованості ТОВ "ГофраПак". 

 

 

 

Рис. 7.31. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 222 за лютий 

 

 

Рис. 7.32. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 за лютий 
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Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 311 за лютий 

і перевірте її правильність, порівнявши свої дані з рис. 7.33.   

 
 

Рис. 7.33. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 311 за лютий 

 

За рис. 7.34 перевірте правильність здійсненого у лютому оприбут-

кування основних засобів, за рис. 7.35 – малоцінних необоротних мате-

ріальних активів, за рис. 7.36 – нематеріальних активів. 

Якщо кількісні або вартісні залишки за рахунками інвестицій (1521, 

1531, 1541) відрізняються від рис. 7.34 – 7.36, то перш ніж продовжувати 

виконання Лабораторної роботи необхідно знайти і виправити помилки. 

У іншому випадку подальше виконання завдання теж буде викривлене. 

Рис. 7.34. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1521 за лютий 
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Рис. 7.35. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1531 за лютий 

 

 
 

Рис. 7.36. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1541 за лютий 
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3. Відображення у інформаційній базі прийняття до обліку 

(введення в експлуатацію) ОЗ та НМА 

Щоб ввести в експлуатацію основні засоби і нараховувати в подаль-

шому амортизацію, потрібно створити картки цих основних засобів 

в окремому довіднику "Основні засоби".  

Під час оприбуткування основних засобів ви вже створювали картки 

на кожну позицію ОЗ у довіднику "Номенклатура" для їх зарахування на 

субрахунок інвестицій 1521. При цьому посилаючись на одну картку, мо-

жна було оприбуткувати кілька одиниць придбаних необоротних активів. 

Довідник "Основні засоби" містить картки кожного окремого основ-

ного засобу з індивідуальним інвентарним номером. Наприклад, під час 

оприбуткування двох шаф ви створили у довіднику "Номенклатура" одну 

картку "Шафа". У документі "Надходження товарів і послуг" ви зробили 

посилання на цю картку і зазначили кількість придбаних шаф – 2 одини-

ці. Однак для введення в експлуатацію цих шаф у довіднику "Основні за-

соби" необхідно створити дві окремі картки – "Шафа 1" та "Шафа 2".  

Активуйте інтерфейс "Управління основними засобами" та виконай-

те перехід: Основні засоби → Основні засоби. У Довіднику "Основні за-

соби" натисніть на знак "+" і створіть нову картку ОЗ. 

Перелік основних засобів, які необхідно прийняти до обліку на ра-

хунок 10, можна наочно побачити у Оборотно-сальдовій відомості за су-

брахунком 1521 за лютий. Сальдо на кінець місяця за субрахунком 1521 

показує, які основні засоби обліковуються на балансі ТОВ "ГофраПак" 

та ще не були введені в експлуатацію (див. рис. 7.34). 

Підприємство може застосовувати різні методи нарахування зносу 

в бухгалтерському (фінансовому за П(с)БО), управлінському та податко-

вому обліку. Тому у картці основного засобу передбачено три вкладки 

("Управлінський облік", "Бухгалтерський облік", "Податковий облік") для 

зберігання кількісних показників та умов нарахування амортизації в пло-

щині кожного виду обліку. В рамках даної навчальної дисципліни ви пра-

цюєте виключно у сфері фінансового обліку. Тому в картці ОЗ необхідно 

заповнити тільки вкладку "Бухгалтерський облік". 

Програмою "1С" передбачено особливий порядок заповнення кар-

ток основних засобів. Відразу заповнити вкладку "Бухгалтерський облік" 

в картках ОЗ не вийде, оскільки вона буде неактивна. Порядок дій такий: 

1) створіть картки основних засобів, заповнюючи тільки першу 

вкладку "Основні відомості"; 
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2) заповніть документи "Прийняття до обліку ОЗ" основних засобів, 

в яких встановіть вихідні параметри для нарахування амортизації; 

3) знову відкрийте довідник "Основні засоби та перевірте у кожній 

картці ОЗ вкладку "Бухгалтерський облік". Програма автоматично напов-

нює цю вкладку після проведення відповідного документа "Прийняття 

до обліку ОЗ". 

У інтерфейсі "Управління обладнанням" виконайте перехід: Основні 

засоби → Прийняття до обліку ОЗ. Створіть новий документ "Прийняття 

до обліку" і оберіть у ньому вид операції "Устаткування". 

Спочатку введемо у експлуатацію меблі: стіл з опорами, шафу для 

одягу та дві шафи серверні (див. рис. 7.34). Меблі мають обліковуватись 

на субрахунку 106 "Інструменти, прилади й інвентар". За умовою Лабо-

раторної роботи 7, на ТОВ "ГофраПак" встановлено термін корисного ви-

користання меблів 5 років, ліквідаційна вартість – 50 грн. 

На рис. 7.37 показано, яким чином заповнюється вкладка "Основні 

засоби"  документа "Прийняття до обліку ОЗ".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.37. Вкладка "Основні засоби" документа "Прийняття  

до обліку основних засобів" (офісних меблів) 
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У полі "Номенклатура" "витягується" картка необхідного основного 

засобу з Довідника "Номенклатура". У полі "Рахунок інвестицій" зазнача-

ється субрахунок 1521, на який було оприбутковано основний засіб під 

час його придбання. Додайте новий рядок і "витягніть" картку з довідника 

"Основні засоби". Інвентарний номер програма присвоїть автоматично.  

Перейдіть до вкладки "Загальні відомості". Поле "Способи відобра-

ження витрат з амортизації" заповнюється шляхом вибору з одноймен-

ного Журналу цих способів. Натисніть на поле, перейдіть до Журналу 

і додайте на знак "+" новий елемент із назвою "Амортизація офіс". Запов-

ніть його так, як показано на рис. 7.38. Коефіцієнт поставте 1. 

Амортизація об'єкта ОЗ, у якого обрано на вкладці "Загальні відо-

мості" документа "Прийняття до обліку ОЗ" елемент "Амортизація офіс", 

буде включатися до складу адміністративних витрат на 92 рахунок. 
 

 

 

Рис. 7.38. Додавання способу нарахування амортизації 

основних засобів офісу 

 

Для всіх основних засобів, що передбачається використовувати 

адміністрацією, необхідно на вкладці "Загальні відомості" зазначити 

елемент "Амортизація офіс" (рис. 7.39). 

Рис. 7.39. Вкладка "Загальні відомості" документа "Прийняття 

до обліку основних засобів" (офісних меблів) 
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Приклад заповнення вкладки "Регламентований облік" для офісних 

меблів подано на рис. 7.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7.40. Вкладка "Регламентований облік" документа  

"Прийняття до обліку основних засобів" (офісних меблів) 

 

На рис. 7.41 показано, що на вкладці "Додатково" зазначається П. І. Б. 

директора ("Здав") і П. І. Б. головного бухгалтера ("Прийняв"). 

Рис. 7.42 демонструє, що на вкладці "Комісія" зазначаються П. І. Б. 

членів інвентаризаційної комісії, яка діє на ТОВ "ГофраПак" згідно з п. 1.9 

Наказу про облікову політику (додаток В). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.41. Вкладка "Додатково" документа  

"Прийняття до обліку основних засобів" 
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Рис. 7.42. Вкладка "Комісія" документа  

"Прийняття до обліку основних засобів" 
 

Заповнивши всі вкладки документа "Прийняття до обліку ОЗ" (сто-

ла), натисніть "ОК". Програма проведе і закриє документ. Натисніть 

на знак "ДтКт" і перевірте за рис. 7.43 сформовані проведення.  

Рис. 7.43. Проведення за документом "Прийняття до обліку основ-

них засобів" (офісних меблів – стола з опорами) 

 

Аналогічно заповніть і проведіть документи "Прийняття до обліку 

ОЗ" для усіх інших офісних меблів ТОВ "ГофраПак" (шафа для одягу 

та дві шафи серверні). Маєте отримати такий вигляд Журналу "Прийнят-

тя до обліку ОС", як показано на рис. 7.44. 
 

 
 

Рис. 7.44. Перелік прийнятих до обліку офісних меблів 
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Далі введіть в експлуатацію комп'ютерну техніку. Заповнення доку-

мента "Прийняття до обліку ОЗ" для лічильника банкнот показано 

на рис. 7.45 – 7.46. Вкладки "Загальні відомості", "Додатково" і "Комісія" 

заповнюються так само, як і для офісних меблів.  
 

 
 

Рис. 7.45. Вкладка "Загальні відомості" документа "Прийняття 

до обліку основних засобів" (обчислювальної техніки офісу) 
 

 
 

Рис. 7.46. Вкладка "Регламентований облік" документа "Прийняття 

до обліку основних засобів" (обчислювальної техніки офісу) 
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Проведення за документом "Прийняття до обліку ОЗ" (лічильник 

банкнот) подано на рис. 7.47. 
 

 
 

Рис. 7.47. Проведення за документом "Прийняття до обліку основних 

засобів" (обчислювальної техніки офісу – лічильника банкнот) 

 

Після введення в експлуатацію всієї іншої обчислювальної та ком-

п'ютерної техніки до Журналу "Прийняття до обліку ОЗ" додадуться такі 

документи, як показано на рис. 7.48. 
 

 
 

Рис. 7.48. Перелік прийнятої до обліку обчислювальної 

та комп'ютерної техніки офісу 

 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за лютий за субрахунком 

1521 і переконайтеся, що всі основні засоби введено у експлуатацію 

(рис. 7.49). Сальдо рахунку на кінець місяця має бути нульовим. 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за лютий за рахунком 10 

і перевірте, що всі основні засоби з субрахунку 1521 було списано в де-

бет рахунку 10 (рис. 7.50; 7.51). 
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Рис. 7.49. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1521 за лютий 

 

 
 

Рис. 7.50. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 10  

за лютий (фрагмент 1) 
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Рис. 7.51. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 10  

за лютий (фрагмент 2) 

 

Введення в експлуатацію МНМА здійснюється аналогічно. У інтер-

фейсі "Управління обладнанням" перейдіть: Основні засоби → Прийнят-

тя до обліку ОЗ. Створіть новий документ "Прийняття до обліку", оберіть 

у ньому вид операції "Устаткування".  

Рахунок інвестицій тепер зазначте 1531, на якому обліковуються 

ще не прийняті до обліку МНМА. Поле "Основні засоби" заповнюється 

рядками, що посилаються на довідник "Основні засоби" (рис. 7.52). Зве-

рніть увагу, для кожного окремого МНМА треба у довіднику "Основні за-

соби" створювати окрему картку, так само як і для ОЗ. 
 

 
 

Рис. 7.52. Вкладка "Основні засоби" документа "Прийняття  

до обліку ОС" (МНМА, 5 ідентичних одиниць 4-портової карти BRI) 
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Перелік МНМА, які необхідно ввести в експлуатацію і обліковувати 

з цього моменту на 112 рахунку, зручно бачити, побудувавши Оборотно-

сальдову відомість за рахунком 1531 за лютий. 

У п. 2.6 Наказу про облікову політику ТОВ "ГофраПак" (додаток В) 

встановлено, що амортизація малоцінних необоротних матеріальних ак-

тивів нараховується у розмірі 100-відсоткової їх вартості в першому мі-

сяці використання такого об'єкта. Тому приймаючи до обліку МНМА, 

вкладку "Регламентований облік" заповніть так, як показано на рис. 7.53. 
 

 
 

Рис. 7.53. Вкладка "Регламентований облік" документа  

"Прийняття до обліку ОС" (МНМА) 

 

Ввівши у експлуатацію об'єкти МНМА, перевірте проведення за до-

кументом "Прийняття до обліку ОЗ" (рис. 7.54) 

На рис. 7.55 показано перелік документів "Прийняття до обліку ОЗ", 

які необхідно заповнити і провести для введення в експлуатацію усіх на-

явних МНМА ТОВ "ГофраПак". 
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Рис. 7.54. Проведення за документом "Прийняття до обліку МНМА" 

(5 ідентичних одиниць 4-портової карти BRI) 

 
 

  
 

Рис. 7.55. Перелік прийнятих до обліку МНМА 
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Після прийняття до обліку МНМА Оборотно-сальдова відомість за 

субрахунком 1531 має мати нульове сальдо на кінець лютого (рис. 7.56). 
 

 

Рис. 7.56. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1531 за лютий 

 

Оборотна-сальдова відомість за субрахунком 1121 за лютий міс-

тить дебетовий оборот і дебетове сальдо, які показують кількісну і варті-

сну оцінку МНМА, які введено в експлуатацію (рис. 7.57 – 7.59). 
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Рис. 7.57. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1121 за лютий 

(фрагмент 1) 
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Рис. 7.58. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1121 за лютий 
(фрагмент 2) 
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Рис. 7.59. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1121 за лютий 

(фрагмент 3) 

 

Для прийняття до обліку нематеріальних активів у програмі перед-

бачено дещо інший порядок. "1С" містить окремий модуль зі спеціальни-

ми документами для обліку виключно нематеріальних активів. У інтер-

фейсі "Повний" виконайте перехід: Документи → Нематеріальні активи. 

Перед вами буде відкрито перелік журналів, призначених для накопи-

чення і зберігання однойменних документів (рис. 7.60). 
 

 
 

Рис. 7.60. Меню вибору журналів обліку нематеріальних активів 

 

Щоб дотримати коректного обліку нематеріальних активів у рамках 

цього модуля, перепроведемо надходження програмного забезпечення 

WinGate від ВАТ "Індекс". У Журналі "Надходження товарів і послуг" зро-

біть непроведеною накладну від ВАТ "Індекс" (від 12.02.2016 р.) і постав-

те на ній позначку "На видалення".  

Тепер оприбуткуємо програму по-іншому. У інтерфейсі "Повний" 

оберіть: Документи → Нематеріальні активи → Надходження НМА. 

Створіть новий документ у Журналі, що відкриється і заповніть його, орі-

єнтуючись на рис. 7.61. Перевірте проведення за проведеним докумен-

том – рис. 7.62.   
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Рис. 7.61. Оприбуткування нематеріального активу 

 

 
 

Рис. 7.62. Проведення за документом "Надходження НМА"  

(програмного забезпечення WinGate) 

 

Тепер виділіть отриманий документ "Надходження НМА" (програми 

від ВАТ "Індекс") лівою клавішею миші, а потім натисніть праву клавішу. 

У меню, що відкриється, оберіть: Ввести на підставі → Прийняття до об-

ліку НМА. Прибуткову накладну було перепроведено саме для того, щоб 

отримати можливість такого переходу. 

Порядок заповнення документа "Прийняття до обліку НМА" показа-

но на прикладі програмного забезпечення WinGate на рис. 7.63 – 7.64.  
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Рис. 7.63. Вкладка "Регламентований облік" документа "Прийняття  

до обліку НМА" (програмного забезпечення WinGate) 

 

 
 

Рис. 7.64. Проведення за документом " Прийняття  

до обліку НМА" (програмного забезпечення WinGate) 

 

На рис. 7.65 подано повний Журнал "Прийняття до обліку НМА", 

який можна відкрити так: Документи →  Нематеріальні активи → Прийнят-

тя до обліку НМА. Цей Журнал містить не тільки документи з введення 

в експлуатацію НМА, а й документи з введення початкових залишків. 

Перевірте стан субрахунку 1541, побудувавши Оборотно-сальдову 

відомість за цим рахунком за лютий і порівнявши її з рис. 7.66. 
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Рис. 7.65. Перелік нематеріальних активів, 

які було прийнято до обліку в лютому 
 

 
 

Рис. 7.66. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 1541 за лютий 
 

4. Нарахування амортизації ОЗ та НМА за лютий і за березень, 

списання інших запасів на витрати діяльності 

Перш ніж нараховувати амортизацію, відкоригуємо налаштування 

і параметри її розрахунку. 

У Журналі "Прийняття до обліку НМА" відредагуйте документи 

"Введення початкових залишків НМА", обравши у графі "Спосіб відобра-

ження витрат" замість "Часова різниця" – "Амортизація офіс" (рис. 7.67). 

Перейдіть до інтерфейсу "Управління обладнанням" і оберіть: 

Основні засоби → Введення початкових залишків ОЗ. У документі "Вве-

дення початкових залишків ОЗ" (цех) за кожним рядком у стовпці "Нара-

ховувати амортизацію", "Спосіб відображення" оберіть замість "Часова 

різниця" – "1" (рис. 7.68). У документі "Введення початкових залишків ОЗ" 

(будівля офісу) аналогічно замість "Часова різниця" встановіть – 

"Амортизація офіс" (рис. 7.69). 

Щоб нарахувати амортизацію основних засобів і МНМА, у інтер-

фейсі "Управління обладнанням" відкрийте: Амортизація → Амортизація 

ОЗ. Додайте новий елемент і заповніть його так, як показано на рис. 7.70. 

Натисніть "ОК". Програма використає для розрахунку амортизації дані 

та параметри, які ви зазначили під час прийняття основних засобів 

до обліку. Амортизацію за лютий нараховано. Перевірте отримані 

проведення, скориставшись рис. 7.71; 7.72. Аналогічно створіть ще один 

документ "Амортизація ОЗ" і нарахуйте амортизацію ОЗ та МНМА 

за березень. 
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Рис. 7.67. Корегування способу відображення витрат у документі 

"Прийняття до обліку НМА: введення початкових залишків" 

  

 
 

Рис. 7.68. Корегування способу відображення амортизаційних       

витрат у документі "Введення початкових залишків ОЗ" (цех) 
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Рис. 7.69. Корегування способу відображення амортизаційних  

витрат у документі "Введення початкових залишків ОЗ" (офіс) 

 

 
 

Рис. 7.70. Документ "Амортизація основних засобів" 

 

  
 

Рис. 7.71. Проведення за документом "Амортизація  

основних засобів" від 29.02.2016 р. (фрагмент 1) 
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Рис. 7.72. Проведення за документом "Амортизація  

основних засобів" від 29.02.2016 р. (фрагмент 2) 
 

Перевірте правильність нарахування амортизації.  

Суми амортизації основних засобів, нарахованої у лютому, переві-

рте за рис. 7.73; у березні – за рис. 7.74; 7.75.  
 

 
 

Рис. 7.73. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 131 за лютий 
 

 
 

Рис. 7.74. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 131  

за березень (фрагмент 1) 
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Рис. 7.75. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 131  

за березень (фрагмент 2) 

 

Знос МНМА можна бачити у Оборотно-сальдовій відомості за суб-

рахунком 132 за березень (рис. 7.76 – 7.78).  
 

 
 

Рис. 7.76. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 132  

за березень (фрагмент 1) 
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Рис. 7.77. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 132 

за березень (фрагмент 2) 
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Рис. 7.78. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 132  

за березень (фрагмент 3) 

 

Нарахування амортизації нематеріальних активів виконується на-

ступним чином. У інтерфейсі "Повний" виконайте перехід: Документи → 

Нематеріальні активи → Амортизація НМА. Додайте новий документ 

і заповніть його так, як подано на рис. 7.79. Отримані проведення пере-

вірте за рис. 7.80. 
 

 
 

Рис. 7.79. Документ "Амортизація нематеріальних активів" 
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Рис. 7.80. Проведення за документом "Амортизація  

нематеріальних активів" від 29.02.2016 р. 

 

Аналогічно начисліть амортизацію НМА за березень і перевірте 

проведення за рис. 7.81. 
 

 
 

Рис. 7.81. Проведення за документом "Амортизація  

нематеріальних активів" від 31.03.2016 р. 

 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за субрахунком 133 за лю-

тий і порівняйте її з рис. 7.82. Відомість за березень – з рис. 7.83. 

 

 
 

Рис. 7.82. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 133 за лютий 
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Рис. 7.83. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 133 за березень 

 

Канцтовари належать до запасів. Канцтовари поступово використо-

вуються і в бухгалтерському обліку єдиноразово списуються на витрати.  

Сальдо Оборотно-сальдової відомості за субрахунком 209 за лю-

тий показує, які канцтовари ТОВ "ГофраПак" має на балансі (рис. 7.84). 

Саме ці канцтовари необхідно списати на адміністративні витрати. 
 

 

Рис. 7.84. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 

 

У інтерфейсі "Повний" відкрийте: Документи → Управління запасами 

→ Списання товарів. Заповніть новий документ за рис. 7.85; 7.86. 
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Рис. 7.85. Вкладка "Товари" документа "Списання товарів"  

(канцтоварів для офісу) 

 

 
 

Рис. 7.86. Вкладка "Облік витрат" документа "Списання  

товарів" (канцтоварів для офісу) 
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Проведення за документом "Списання товарів" (канцтоварів) пока-

зано на рис. 7.87. 
 

 

Рис. 7.87. Проведення за документом "Списання товарів"  

(канцтоварів для офісу) від 31.03.2016 р. 

 

Аналогічно новим документом "Списання товарів" списуємо на ад-

міністративні витрати вартість питної води, придбаної для робітників 

офісу. На рис. 7.88 показано проведення. 

 

 
 

Рис. 7.88. Проведення за документом "Списання товарів"  

(води питної для офісу) від 31.03.2016 р. 
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Після списання на витрати інших запасів (канцтоварів і питної води) 

Оборотно-сальдова відомість за субрахунком 209 за березень має ви-

глядати так, як на рис. 7.89. 

 

 

 

Рис. 7.89. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 209 за березень 
 

Наприкінці заняття збережіть резервну копію вашої інформаційної 

бази на USB-накопичувачі. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Який довідник містить картки основних засобів, що необхідно 

оприбуткувати? У якому довіднику зберігаються картки основних засобів, 

що було введено у експлуатацію (прийнято до обліку)? 

2. Яким документом обладнання оприбутковується на склад?                

А яким документом обладнання вводиться в експлуатацію?  

3. Як нарахувати амортизацію необоротного активу за місяць? 

4. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за субрахунком 1521 за 

1 квартал. Що означає дебетовий (кредитовий) оборот за період? Анало-

гічно побудуйте і поясніть обороти рахунків 10 та 13. 

5. Яким чином виконується списання інших запасів (наприклад, 

канцтоварів) на витрати діяльності? Який документ необхідно заповнити? 
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Лабораторна робота 8. 

Облік заробітної плати 

 

Мета роботи: 

1) на підставі штатного розпису скласти табель обліку використання 

робочого часу за місяць за підрозділами підприємства; 

2) нарахувати заробітну плату працівникам підприємства за лютий 

і за березень, визначити обов'язкові загальнодержавні утримання і нара-

хування на фонд заробітної плати за ставками, передбаченими законо-

давством України; 

3) скласти розрахункові відомості за структурними підрозділами, 

обчислити суми заробітної плати, що належать до видачі (за лютий і за бе-

резень); 

4) оформити виплату заробітної плати з каси підприємства у люто-

му та у березні. 

 

Відомості для розрахунку заробітної плати 

 

У табл. 2.1 подано інформацію про кожного робітника ТОВ "Гофра-

Пак", а саме: П. І. Б., посада, дата прийому на роботу, оклад на місяць або 

тарифна ставка на день, розряд, розмір встановленої надбавки, стаж 

роботи. У табл. 2.2 згруповано види доплат та їх розміри, встановлені 

на підприємстві. Всі ці дані було внесено до інформаційної бази під час 

виконання Лабораторної роботи 2. 

ТОВ "ГофраПак" працює за графіком п'ятиденного робочого тижня, 

субота і неділя – вихідні дні. Робочі, святкові та вихідні дні визначаються 

за календарем. У табл. 8.1; 8.2 подано календарі робочих, святкових 

та вихідних днів за лютий та березень 2016 р. У лютому святкових днів 

не було, у березні святковий день – 8 березня. 

Для складання табелю обліку використання робочого часу за лютий 

необхідно взяти до уваги таку інформацію: 

1) директор Долгодуш П. Ю. з 26 по 29 лютого був у відрядженні             

у м. Одеса. Мета відрядження – укладання договору постачання; 

2) у вихідний день 20 лютого працювали оператор просікально-

рельовочного верстата Маматов В. І. (3 години) та оператор дротошвей-

ної машини  Сідібе М. (2 години); 
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Таблиця 8.1 

Календар робочих, святкових та вихідних днів за лютий 2016 р. 

День тижня Числа лютого 

Понеділок 1 8 15 22 29 

Вівторок 2 9 16 23  

Середа 3 10 17 24  

Четвер 4 11 18 25  

П'ятниця 5 12 19 26  

Субота 6 13 20 27  

Неділя 7 14 21 28  

 

Таблиця 8.2 

Календар робочих, святкових та вихідних днів за березень 2016 р. 

День тижня Числа березня 

Понеділок  7 14 21 28 

Вівторок 1 8 15 22 29 

Середа 2 9 16 23 30 

Четвер 3 10 17 24 31 

П'ятниця 4 11 18 25  

Субота 5 12 19 26  

Неділя 6 13 20 27  

 

3) у вихідні дні 27 та 28 лютого працювали: оператор верстату для 

флексодруку Карачевцев С. Е. (по 2 години обидва дні), оператор просі-

кально-рельовочного верстата Маматов В. І. (по 2 години), оператор дро-

тошвейної машини Сідібе М. (по 3 години). 

За роботу у вихідні дні працівникам нараховуються доплати у роз-

мірах, які вказані в табл. 2.2. 

Складаючи табель обліку використання робочого часу за березень 

візьміть до уваги такі дані: 

1) начальник цеху Бала А. І. подав заяву про відпустку без 

збереження заробітної плати на 3 календарні дні з 9 по 11 березня 2016 

року за сімейними обставинами. Директор затвердив Наказ про надання 

Балі А. І. відпустки без збереження заробітної плати з 09.03 по 11.03; 

2) у вихідний день 12 березня працювали: оператор просікально-

рельовочного верстата Маматов В. І. (4 години), оператор дротошвейної 

машини  Сідібе М. (2 години), начальник цеху Бала А. І. (4 години);  
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3) у вихідний день 19 березня працювали: оператор верстата для 

флексодруку Карачевцев С. Е. (3 години), оператор ріжучого преса Па-

сюга О. Ю. (5 годин). 

На ТОВ "ГофраПак" нарахування заробітної плати працівникам 

проводиться один раз на місяць. Нараховується заробітна плата згідно            

з табелем обліку відпрацьованого часу за окладами або за тарифними 

ставками і розрядами, а також за надбавками. 

Обов'язкові загальнодержавні утримання і нарахування на фонд 

заробітної плати здійснюються за ставками, встановленими українським 

законодавством. На 01.01.2016 р. мінімальна заробітна плата складає             

1 378 грн на місяць та 8,29 грн на годину; максимальний розмір 

заробітної плати для нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 

34 450 грн на місяць; прожитковий мінімум для працездатної особи 

на 1 січня звітного податкового року – 1 378 грн на місяць; ставка податку 

на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 %; ставка військового збору – 1,5 %; 

ставка ЄСВ на фонд заробітної плати – 22 %. 

Виплата заробітної плати здійснюється готівкою з каси ТОВ "Гоф-

раПак" не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем нарахування. 

Заробітна плата за лютий була отримана в касу з банку та випла-

чена робітникам 4 березня.  

ТОВ "ГофраПак" 25 березня на поточний рахунок у національній 

валюті отримало оплату за продукцію у сумі 23 026,00 грн від ФОП Гор-

бунов В. Д. 28 березня на поточний рахунок отримано оплату за продук-

цію від ТОВ "Крок" у сумі 30 217,60 грн. Заробітну плату за березень ви-

плачено 31 березня з каси підприємства. 
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Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 8 

 

1. Встановлення констант для нарахування заробітної плати, 

заповнення табеля обліку використання робочого часу за місяць 

В Україні здійснюється державне регулювання трудових відносин 

підприємства та робітників, яке серед іншого виражається у вимозі 

до роботодавця при оплаті праці враховувати такі діючі показники: міні-

мальна заробітна плата, прожитковий мінімум, індекси для індексації за-

робітної плати, соціальна пільга та ін. Також уряд визначає загальнодер-

жавний перелік утримань і нарахувань з фонду заробітної плати, а також 

ставки, за якими вони здійснюються. 

В програмному продукті "1С: Бухгалтерія. 8.2" передбачено спеціаль-

ні довідники, що містять такі показники, актуальні на момент нарахування 

заробітної плати. Сервісне обслуговування "1С" на діючому підприємстві 

забезпечує постійне автоматичне оновлення цих довідників. Для вико-

нання Лабораторної роботи 8 необхідно самостійно налаштувати пара-

метри нарахувань і утримань з фонду зарплати. 

Важливо зазначити, що дана Лабораторна робота була розроблена 

як навчальний приклад обліку заробітної плати станом на лютий 2016 р. 

В Україні здійснюється безперервне регулювання трудових відносин, яке 

виражається у перегляді мінімальної заробітної плати, ставок нараху-

вань і утримань тощо. Тому необхідно розуміти, що ця Лабораторна ро-

бота дозволить вам оволодіти порядком нарахування і виплати заробіт-

ної плати, який передбачено у "1С: Бухгалтерії" за версією 8.2. Числові 

значення констант, параметрів і ставок постійно змінюються.   

Перейдіть до інтерфейсу "Розрахунок зарплати працівників органі-

зації" та активуйте: Податки → Ставки податків і внесків → Відомості про 

межі податків. Натисніть на знак "+", додайте новий рядок і внесіть 

до нього значення максимального розміру заробітної плати для нараху-

вання ЄСВ станом на 01.01.2016 р. – 34 450 грн (рис. 8.1). 

Виконайте перехід: Податки → Ставки податків і внесків → Ставки 

ПДФО. Натиснувши знак "+", додайте дані станом на 01.01.2016 р. про 

ставку податку на доходи фізичних осіб – 18 % (рис. 8.2). 

Аналогічно відкрийте: Податки → Ставки податків і внесків → Міні-

мальна оплата праці. Внесіть новий рядок із даними про розмір мінімаль-

ної заробітної плати станом на 01.01.2016 р. – 1 378 грн (рис. 8.3).   
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Рис. 8.1. Довідник лімітів нарахувань ЄСВ 

 

 
 

Рис. 8.2. Довідник ставок ПДФО 
 

 
 

Рис. 8.3. Довідник розміру мінімальної заробітної плати 
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Перейдіть: Податки → Ставки податків і внесків → Прожитковий мі-

німум. Внесіть дані про розмір прожиткового мінімуму для працездатної 

особи станом на 01.01.2016 р. – 1 378 грн (рис. 8.4).   

 

 
 

Рис. 8.4. Довідник розміру прожиткового мінімуму 
 

Виконайте перехід: Податки → Ставки податків і внесків → Шкала 

ставок податків. У переліку знайдіть рядок "ЄСВ ФОП (працівники)", ско-

піюйте його та встановіть ставку 22 %, що діє станом на 01.01.2016 р.       

У цьому ж довіднику знайдіть рядок "ЄСВ (працівники)", скопіюйте його 

та задайте ставку 0 % на 01.01.2016 р. (рис. 8.5). Введені значення да-

ють програмі інформацію, що починаючи з січня 2016 р. при нарахуванні 

заробітної плати з робітника ЄСВ не утримується, а роботодавцеві нара-

ховується 22 % з фонду оплати праці до сплати державі.   
 

 
 

Рис. 8.5. Довідник ставок ЄСВ 



244 

У 1 кварталі 2016 р. в Україні з працівника утримувався військовий 

збір у розмірі 1,5 % у порядку, аналогічному до порядку утримання пода-

тку з доходів фізичних осіб. У базовій конфігурації "1С: Бухгалтерія. 8.2" 

цього збору не передбачено. Додати його можна тільки шляхом програ-

мування у режимі "Конфігуратор", створивши новий довідник податків. 

Тому умовно військовий збір не нараховуємо. 

Порядок нарахування заробітної плати є таким: 

1) заповнення робочого графіка підприємства на початок року; 

2) заповнення табеля обліку робочого часу за місяць; 

3) внесення даних про планові нарахування робітників за місяць; 

4) формування проведень за нарахування заробітної плати. 

Щоб заповнити робочий графік підприємства, необхідно у інтер-

фейсі "Розрахунок зарплати працівників організації" виконати перехід: 

Підприємство → Графіки роботи. 

Графік роботи ТОВ "ГофраПак" було внесено в ході виконання Ла-

бораторної роботи 1. Змінювати його або створювати новий графік 

не треба. Перевірте дані лютого за рис. 8.6: робітники підприємства 

мають відпрацювати 21 робочий день, 168 годин. 

 

 
 

Рис. 8.6. Графік роботи ТОВ "ГофраПак" у лютому 2016 р. 

 

У Графіку роботи вказані нормативні значення часу праці. Фактично 

відпрацьовані дні або години вносяться за кожним робітником окремо 

до Табелю обліку робочого часу. Надалі програма співвідноситиме фак-

тично відпрацьований час із нормативним та визначатиме суму нарахо-

ваної заробітної плати для кожного співробітника. 

У інтерфейсі "Розрахунок зарплати працівників організації" відкрий-

те: Розрахунок зарплати → Введення табелів обліку робочого часу. Та-

беля обліку робочого часу заповнюються окремо за підрозділами, тому 

необхідно створити і провести два табелі – для АУП та для Цеху № 1. 
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Натиснувши знак "+", створіть новий документ "Табель обліку робо-

чого часу". Внесіть дані про місяць нарахування (лютий) та підрозділ 

(АУП) (рис. 8.7). У табличній частині натисніть: Заповнити → За всіма 

працівниками. Табель заповнюється автоматично, за умови правильного 

заповнення Графіка роботи. Якщо співробітник працював не за графіком 

(хворів, був відсутній, працював додатково у святкові або вихідні дні, то-

що), то ця інформація вноситься вручну до табличної частини "Табеля 

обліку робочого часу". У правій частині документа "Табель обліку робо-

чого часу" пропонується допоміжне меню, у якому зазначено, які умовні 

позначки передбачені для заповнення Табелю (рис. 8.7). 

 

 
 

Рис. 8.7. Табель обліку робочого часу адміністративно-

управлінського персоналу ТОВ "ГофраПак" у лютому 

 

Заповнюючи Табель для підрозділу "АУП", не забудьте відобразити 

факт, що директор Долгодуш П. Ю. з 26 по 29 лютого був у відрядженні. 

Завершивши редагування, натисніть "ОК".  

Аналогічно створіть та заповніть ще один документ "Табель обліку 

робочого часу" – для підрозділу "Цех № 1". Візьміть до уваги, що кілька 

робітників ТОВ "ГофраПак" працювали у вихідні дні понаднормово. Фра-

гмент Табелю для Цеху № 1 показано на рис. 8.8. 



246 

 
 

Рис. 8.8. Табель обліку робочого часу робітників Цеху № 1  

ТОВ "ГофраПак" у лютому 

 

Наступним кроком необхідно заповнити документ "Введення відо-

мостей про планові нарахування працівників організацій". Активуйте ін-

терфейс "Розрахунок зарплати працівників організації" та виконайте пе-

рехід: Облік зарплати → Введення відомостей про облік планових нара-

хувань. Додайте до Журналу, що відкриється, новий елемент (від 29.02) 

та заповніть його табличну частину так, як показано на рис. 8.9. 

 

 
 

Рис. 8.9. Введення відомостей про облік планових нарахувань  

робітників ТОВ "ГофраПак" у лютому 
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Документ "Введення відомостей про планові нарахування працівни-

ків організацій" не формує бухгалтерських проведень. Він необхідний 

для того, щоб програма на його підставі автоматично заповнила наступ-

ний документ – "Нарахування зарплати працівникам організацій". 

 

2. Нарахування заробітної плати працівникам ТОВ "ГофраПак" 

за лютий, визначення сум обов'язкових загальнодержавних утри-

мань і нарахувань на фонд заробітної плати 

Нараховування заробітної плати здійснюється окремо за кожним 

підрозділом. У інтерфейсі "Розрахунок зарплати працівників організації" 

відкрийте: Розрахунок зарплати → Нарахування зарплати. Додайте но-

вий документ "Нарахування зарплати працівникам організації". 

Зазначте підрозділ, місяць нарахування і дату нарахування (остан-

ній день місяця) – рис. 8.10. У першій табличній частині (у середині до-

кумента) натисніть кнопку "Заповнити", у меню, що відкриється, оберіть 

"Зі всіма працівниками". Отримаєте перелік працівників, які у розрахун-

ковому місяці працювали на підприємстві. 

Потім перейдіть до нижньої табличної частини та натисніть анало-

гічним чином "Заповнити" → "За всіма працівниками". Будуть запропоно-

вані розрахункові рядки за кожним працівником, який значився у штаті 

підприємства у місяці розрахунку (рис. 8.10).    

 

 
 

Рис. 8.10. Заповнення вкладки "Нарахування" документа  

"Нарахування зарплати робітникам організацій" 
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Нарахування й утримання визначаються поступово, шляхом послі-

довного заповнення вкладок: "Нарахування", "Внески", "ПДФО", "Утри-

мання", "Внески на ФОП", "Позики", "Розрахунковий листок". Заповнення 

документа "Нарахування зарплати робітникам організацій" можна вико-

нувати як в автоматичному, так і в ручному режимі. 

На вкладці "Нарахування" вказується кількість нормативного та фа-

ктично відпрацьованого робітником часу, оклад (або погодинна оплата) 

робітника, надбавка та інші види нарахувань. Заповнивши табличне поле 

вкладки "Нарахування", натисніть "Розрахувати" → "За всіма працівни-

ками". Потім натисніть "Записати", щоб програма "запам'ятала" внесену 

інформацію (див. рис. 8.10). 

Наступна вкладка "Внески" призначена для утримання ЄСВ з заро-

бітної плати та лікарняних робітника (рис. 8.11). Однак станом на лютий 

2016 р. ЄСВ з працівників не утримується, його сплачує роботодавець 

за ставкою 22 %. Тому вкладку "Внески" не заповнюємо. 

 

 
 

Рис. 8.11. Заповнення вкладки "Внески" документа  

"Нарахування зарплати робітникам організацій" 

 

Вкладка "ПДФО" документа "Нарахування зарплати робітникам ор-

ганізацій" призначена для розрахунку податку на доходи фізичних осіб, 

який роботодавець має утримати з заробітної плати кожного працівника 

та потім перерахувати до державного бюджету. Натисніть: Заповнити → 

За всіма працівниками. Далі оберіть: Розрахувати → За всіма працівни-
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ками. Перевірте отримані дані (рис. 8.12). Сума утриманого податку має 

дорівнювати 18 % від суми, нарахованої робітникові на вкладці "Нараху-

вання". Заповнивши вкладку "ПДФО", натисніть "Записати" для зберіган-

ня введених даних. 

 

 
 

Рис. 8.12. Заповнення вкладки "ПДФО" документа  

"Нарахування зарплати робітникам організацій" 

 

Вкладка "Утримання" призначена для утримання з працівника алі-

ментів, підзвітних сум, за виконавчим листом (за рішенням суду) тощо. 

Цю вкладку не заповнюємо. 

Перемкніться на вкладку "Внески на ФОП", призначену для обчис-

лення суми нарахування ЄСВ з фонду оплати праці. Це нарахування 

сплачує підприємство-роботодавець за ставкою 22 %. Натисніть: Запов-

нити → За всіма працівниками; Розрахувати → За всіма працівниками. 

Перевірте на калькуляторі отримане значення ЄСВ. Воно має дорівню-

вати добутку нарахованої суми заробітної плати усім працівникам під-

розділу та 22 % (рис. 8.13). Натисніть кнопку "Записати". 

Заповнивши усі розглянуті вище вкладки, натисніть "ОК". Буде ви-

конано проведення документа "Нарахування зарплати робітникам орга-

нізацій". Після цього на вкладці "Розрахунковий листок" програма виведе 

розрахунок заробітної плати за кожним працівником (рис. 8.14). Цей лис-

ток роздруковується та надається співробітникам за вимогою. 
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Рис. 8.13. Заповнення вкладки "Внески на ФОП" документа  

"Нарахування зарплати робітникам організацій" 

 

 
 

Рис. 8.14. Вкладка "Розрахунковий листок" документа 

"Нарахування зарплати робітникам організацій" 

 

На рис. 8.10 – 8.13 розглянуто нарахування заробітної плати одно-

му робітнику ТОВ "ГофраПак" – Бандурі Д. О. Усім іншим працівникам 

підрозділу "АУП" нарахуйте заробітну плату самостійно, додавши рядки 

до документа "Нарахування зарплати робітникам організацій" (АУП).   
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Згідно зі статтею 107 Кодексу законів про працю України, в дні від-

рядження Долгодушу П. Ю. заробітну плату необхідно нарахувати насту-

пним чином: робочі дні у відрядженні оплачуються як звичайні робочі дні, 

вихідні дні у відрядженні оплачуються в подвійному розмірі. 

Нарахувавши заробітну плату працівникам підрозділу "АУП", пере-

вірте отримані вами результати, порівнявши розрахункові листки робіт-

ників з рис. 8.15 – 8.16.  

 

 
 

Рис. 8.15. Розрахунковий листок Долгодуша П. Ю. за лютий 

 

 
 

Рис. 8.16. Розрахунковий листок головного бухгалтера за лютий 

 

У Журналі "Нарахування зарплати робітникам організацій" створіть 

новий документ і нарахуйте у ньому заробітну плату працівникам підроз-

ділу "Цех № 1". Прийміть до уваги відпрацьовані години у вихідні, які до-

датково оплачуються так, як показано у табл. 2.2.  

Перевірте отримані розрахункові листки за рис. 8.17 – 8.21. 

 

 
 

Рис. 8.17. Розрахунковий листок Бали А. І. за лютий 
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Рис. 8.18. Розрахунковий листок Сідібе М. за лютий 

 

 
 

Рис. 8.19. Розрахунковий листок Карачевцева С. Е. за лютий 

 

 
 

Рис. 8.20. Розрахунковий листок Маматова В. І. за лютий 

 

 
 

Рис. 8.21. Розрахунковий листок Пасюги О. Ю. за лютий 

 

Далі слід сформувати бухгалтерські проведення з нарахування за-

робітної плати. Інтерфейс "Розрахунок зарплати працівників організації" 

оберіть: Облік зарплати → Відображення зарплати в регламентованому 

обліку. Натисніть на знак "+", стане доступний новий документ для реда-

гування. Необхідно заповнити два такі документи для кожного підрозділу 

окремо. 

На рис. 8.22 – 8.24 подано приклад заповнення документа "Розра-

хунок зарплати працівників організації" за даними одного працівника – 

Бандури Д. О. Дані усіх інших працівників внесіть самостійно. 
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Заповнивши реквізити документа (назва організації, дата, назва 

підрозділу, місяць нарахування), у верхньому текстовому полі натисніть 

"Заповнити". Отримаєте перелік працівників зазначеного підрозділу. 

На вкладці "Нарахування" натисніть: Розрахувати → За всіма робі-

тниками. Програма додасть рядки з нарахуваннями кожного працівника, 

беручи дані з документа "Нарахування зарплати робітникам організацій" 

(рис. 8.22). Натисніть "Записати". 

 

 
 

Рис. 8.22. Заповнення вкладки "Нарахування" документа  

"Відображення зарплати в регламентованому обліку" 

 

Вкладки "ПДФО" (рис. 8.23), "Внески ФОП" (рис. 8.24) заповнюють-

ся аналогічно, натисканням на кнопку "Розрахувати", а потім – "Розраху-

вати за всіма робітниками". Вкладки "Внески", "Утримання", "Погашення 

позик" не заповнюйте. 

Відмінністю документа "Відображення зарплати в регламентовано-

му обліку" є те, що при натисканні на кнопку "ОК" програма не формує 

бухгалтерських проведень, як зазвичай. Треба перейти на спеціальну 

вкладку "Проведення" і натиснути на кнопку "Сформувати проведення". 

Заповнивши вкладки "Нарахування", "ПДФО", "Внески ФОП" за всі-

ма працівниками підрозділу "АУП", перевірте правильність отриманих 

проведень, скориставшись рис. 8.25. 

Аналогічно створіть документ "Відображення зарплати в регламен-

тованому обліку" для підрозділу "Цех № 1". 
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Рис. 8.23. Заповнення вкладки "ПДФО" документа  

"Відображення зарплати в регламентованому обліку" 

 

 
 

Рис. 8.24. Заповнення вкладки "Внески ФОП" документа  

"Відображення зарплати в регламентованому обліку" 

 

 
 

Рис. 8.25. Вкладка "Проведення" документа "Відображення  

зарплати в регламентованому обліку" (АУП) 

 

Зверніть увагу на важливий момент. На вкладці "Нарахування" 

в рядку розрахунку заробітної плати робітникам цеху необхідно вказувати 

податкове призначення – "Обл. ПДВ" (рис. 8.26). У іншому випадку у по-
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дальшому програма не внесе заробітну плату виробничих робітників 

до калькуляцій собівартості виготовленої продукції. 

 

 

Рис. 8.26. Вкладка "Нарахування" документа "Відображення  

зарплати в регламентованому обліку" (Цех № 1) 

 

Проведення за документом "Відображення зарплати в регламенто-

ваному обліку" (Цех № 1) показано на рис. 8.27. 

 

 
 

Рис. 8.27. Вкладка "Проведення" документа "Відображення  

зарплати в регламентованому обліку" (Цех № 1) 

 

Після формування проведень за обома підрозділами Журнал "Ві-

дображення зарплати в регламентованому обліку" має виглядати так, 

як на рис. 8.28.  

На даному етапі заробітна плата нарахована, але ще не виплачена. 
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Рис. 8.28. Журнал "Відображення зарплати  

в регламентованому обліку" за лютий 

 

Перевірте Оборотно-сальдові відомості за лютий за рахунками:       

661 "Розрахунки за заробітною платою", 651 "Розрахунки за загальнообо-

в'язковим державним соціальним страхуванням" (ЄСВ), 6411 "Розрахунки 

за ПДФО",  . Оборот за кредитом рахунку 661 – це суми нарахованої пра-

цівникам заробітної плати за лютий (48 474,16 грн, рис. 8.29). Оборот 

за дебетом 661 – це суми ПДФО, які було утримано з зарплати працівників 

для подальшого перерахування до державного бюджету. Як видно,  

ця ж сума (8 825,35 грн) є кредитовим оборотом субрахунку 6411 (рис. 8.30). 

Сальдо кредитове за рахунком 661 на кінець лютого – це суми 

до виплати заробітної плати робітникам з каси (39 748,81 грн, рис. 8.29). 

 

 
 

Рис. 8.29. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 661 за лютий 

 

 
 

Рис. 8.30. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 6411 за лютий 

 

Кредитовий оборот за рахунком 651 показує нараховану суму ЄСВ 

(за ставкою 22 %), яку роботодавець повинен сплатити державі (рис. 8.31). 
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Рис. 8.31. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 651 за лютий 

 

3. Складання розрахункових відомостей, визначення сум    

заробітної плати, що належать до видачі  

На ТОВ "ГофраПак" заробітна плата виплачується з каси до 5 чис-

ла місяця, наступного за місяцем нарахування. За умовою, заробітна 

плата за лютий була отримана з поточного рахунку в касу і виплачена 

робітникам 4 березня. 

Для виплати заробітної плати необхідна Відомість, у якій зазнача-

ються П. І. Б. робітників, отримані ними суми заробітної плати та їхні підписи. 

У інтерфейсі "Повний" перейдіть: Документи → Розрахунок зарплати ор-

ганізацій → Зарплата до виплати організацій. Утворіть та заповніть два 

документи – для підрозділу "АУП" та для Цеху № 1. 

У полі "Вид виплати" оберіть "Чергова виплата". Натисніть: Запов-

нити → За характером виплати. Щоб перевірити правильність сум, які 

належать до виплати кожному працівникові, доцільно побудувати Оборо-

тно-сальдову відомість за рахунком 661 і звіряти ці суми із сальдо креди-

товим на 29.02. 

На рис. 8.32 показано, яким чином необхідно заповнити вкладку 

"Параметри оплати" документа "Зарплата до виплати організацій". 

На рис. 8.33 продемонстровано заповнену вкладку "ПДФО". 

Документ "Зарплата до виплати організацій" містить кнопку "Відо-

мість", натиснувши на яку отримуєте можливість роздрукувати Відомість 

для виплати заробітної плати з каси. 

Аналогічно заповніть документ "Зарплата до виплати організацій" 

для Цеху № 1. 

На рис. 8.34 показано Журнал "Зарплата до виплати організацій" 

за лютий. 



258 

 
 

Рис. 8.32. Заповнення вкладки "Параметри оплати"  

документа "Зарплата до виплати організацій" 
 

 
 

Рис. 8.33. Заповнення вкладки "ПДФО"  

документа "Зарплата до виплати організацій" 
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Рис. 8.34. Журнал "Зарплата до виплати організацій" за лютий 

 

4. Виплата заробітної плати з каси підприємства  

Перш ніж виплатити готівкою заробітну плату, треба отримати гро-

шові кошти з поточного рахунку до каси. У інтерфейсі "Управління гро-

шовими коштами" відкрийте: Каса → Прибутковий касовий ордер. Натис-

ніть на знак "+" і отримаєте новий документ "Прибутковий касовий ор-

дер", який необхідно заповнити так, як на рис. 8.35. 

 

 
 

Рис. 8.35. Прибутковий касовий ордер на отриману  

у банку готівку на виплату заробітної плати за лютий 

 

Проведення за Прибутковим касовим ордером подано на рис. 8.36. 
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Рис. 8.36. Проведення за документом "Прибутковий касовий ордер"  

 

Перейдіть: Каса → Видатковий касовий ордер. Необхідно заповни-

ти два окремі Видаткові касові ордери – для виплати заробітної плати 

робітникам АУП і робітникам Цеху № 1. У текстовому полі зробіть поси-

лання на документ "Зарплата до виплати організацій" (рис. 8.37). 

 

 
 

Рис. 8.37. Видатковий касовий ордер на виплату заробітної плати 

адміністративно-управлінському персоналу за лютий 

 

На рис. 8.38 показано проведення за Видатковим касовим ордером 

на виплату заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу. 
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Рис. 8.38. Проведення за Видатковим касовим ордером  

на виплату заробітної плати АУП за лютий 

 

Заповніть Видатковий касовий ордер на виплату заробітної плати 

робітникам цеху. Після цього Журнал касових документів за лютий буде 

таким, як на рис. 8.39. Цей Журнал можна відкрити так: Каса → Касові 

документи. 

 

 
 

Рис. 8.39. Журнал касових документів за лютий 

 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Каса в на-

ціональній валюті" за березень й перевірте обороти і залишки, скориста-

вшись рис. 8.40. У Оборотно-сальдовій відомості за рахунком 661 бачи-

мо, що заборгованості перед працівниками тепер немає (рис. 8.41). 

 

 
 

Рис. 8.40. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 301 за  

березень (у березні виплачено заробітну плату за лютий) 
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Рис. 8.41. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 661  

за березень 

 

Заробітну плату за лютий виплачено. Утриманий з робітників ПДФО 

необхідно перерахувати до державного бюджету. Заповніть Платіжне 

доручення вихідне так, як показано на рис. 8.42. Перевірте сформовані 

проведення за рис. 8.43.   

 

 
 

Рис. 8.42. Платіжне доручення вихідне для перерахування  

податку на доходи фізичних осіб до бюджету 
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Рис. 8.43. Проведення за Платіжним дорученням вихідним від 04.03 
 

Тепер залишок рахунку 6411 нульовий, тобто заборгованості за по-

датком на доходи фізичних осіб немає (рис. 8.44). 

 

 
 

Рис. 8.44. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 6411 

за березень 
 

Аналогічно нарахуйте і виплатіть заробітну плату за березень. Спо-

чатку перевірте Графік роботи ТОВ "ГофраПак" у березні (рис. 8.45) 

та заповніть Табеля обліку робочого часу у березні окремо за кожним 

підрозділом (рис. 8.46).   
 

 
 

Рис. 8.45. Графік роботи ТОВ "ГофраПак" у березні 2016 р. 
 

 
 

Рис. 8.46. Журнал "Табель обліку робочого часу робітників" 
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Заповніть два документи "Нарахування зарплати робітникам ор-

ганізацій" за березень – для АУП і для Цеху № 1. Перевірте отримані ро-

зрахункові листки за рис. 8.47 – 8.54. 

 

 
 

Рис. 8.47. Розрахунковий листок Долгодуша П. Ю. за березень 

 

 
 

Рис. 8.48. Розрахунковий листок головного бухгалтера за березень 

 

 
 

Рис. 8.49. Розрахунковий листок Бандури Д. О. за березень 

 

 
 

Рис. 8.50. Розрахунковий листок Карачевцева С. Е. за березень 
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Рис. 8.51. Розрахунковий листок Бали А. І. за березень 

 

 
 

Рис. 8.52. Розрахунковий листок Маматова В. І. за березень 

 

 
 

Рис. 8.53. Розрахунковий листок Пасюги О. Ю. за березень 

  

 
 

Рис. 8.54. Розрахунковий листок Сідібе М. за березень 

 

Сформуйте проведення з нарахування заробітної плати, заповнив-

ши два документи "Відображення зарплати в регламентованому обліку" 

за кожним підрозділом. На рис. 8.55 показано Журнал "Відображення 
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зарплати в регламентованому обліку", що містить однойменні документи 

за лютий та березень. 

 

 
 

Рис. 8.55. Журнал "Відображення зарплати  

в регламентованому обліку" за лютий та березень 

 

На рис. 8.56 показано проведення за документом "Відображення 

зарплати в регламентованому обліку" (АУП) за березень. 

 

 
 

Рис. 8.56. Проведення за документом "Відображення зарплати  

в регламентованому обліку" (АУП) за березень 

 

Скориставшись рис. 8.57, перевірте правильність проведень, сфо-

рмованих за документом "Відображення зарплати в регламентованому 

обліку" (Цех № 1) за березень. 
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Рис. 8.57. Проведення за документом "Відображення зарплати  

в регламентованому обліку" (Цех № 1) за березень 

 

Нарахувавши заробітну плату робітникам обох підрозділів за бере-

зень, побудуйте Оборотну-сальдову відомість за рахунком 661. Загалом 

нараховано заробітної плати 47 305,40 грн, до виплати з каси належить 

38 790,43 грн (рис. 8.58). Побудувавши Оборотно-сальдову відомість 

за рахунком 6411 за березень, перевірте суму утриманого з працівників 

ПДФО – 8 514,97 грн (рис. 8.59). На рис. 8.60 показано, що ТОВ "Гофра-

Пак" нарахувало ЄСВ за ставкою 22 % у сумі 10 407,19 грн і має тепер 

загальну заборгованість з ЄСВ – 20 071,51 грн. 
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Рис. 8.58. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 661  

за березень після нарахування заробітної плати березня 

 

 
 

Рис. 8.59. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 6411  

за березень після нарахування заробітної плати березня 

 

 
 

Рис. 8.60. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 651  

за березень після нарахування заробітної плати березня 

 

ТОВ "ГофраПак" 25 березня на поточний рахунок у національній 

валюті отримало оплату за продукцію від ФОП Горбунов В. Д. Проведен-

ня з оприбуткування грошових коштів подані на рис. 8.61. 
 

 
 

Рис. 8.61. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 25.03.2016 р. (оплата від ФОП Горбунов В. Д.) 
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ТОВ "ГофраПак" 28 березня отримало на рахунок у банку оплату 

за продукцію від ТОВ "Крок". Проведення за цією господарською опера-

цією показано на рис. 8.62. 

 

 
 

Рис. 8.62. Проведення за Платіжним дорученням вхідним 

від 28.03.2016 р. (оплата від ТОВ "Крок") 

 

Після надходження оплат від покупців стан дебіторської заборгова-

ності ТОВ "ГофраПак" змінився. Перевірте Оборотну-сальдову відомість 

за рахунком 361 за березень, порівнявши її з рис. 8.63. 

 

 
 

Рис. 8.63. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 361 

за березень 

 

Тепер ТОВ "ГофраПак" має достатньо коштів на рахунку в банку, 

щоб виплатити заробітну плату працівникам за березень. Заповніть до-

кументи "Зарплати до виплати" за обома підрозділами (рис. 8.64). 

 

 
 

Рис. 8.64. Журнал "Зарплата до виплати" за лютий та березень 
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Оприбуткуйте у касі готівку, отриману з поточного рахунку на ви-

плату заробітної плати (рис. 8.65). 

 

 
 

Рис. 8.65. Проведення за документом "Прибутковий касовий ордер" 

(отримано в касу готівку на виплату заробітної плати за березень)  

 

Заповніть Видаткові касові ордери, сформувавши проведення з ви-

плати заробітної плати працівникам АУП (рис. 8.66) та робітникам Цеху 

№ 1 (рис. 8.67). 

 

 
 

Рис. 8.66. Проведення за документом "Видатковий касовий ордер", 

за яким виплачено заробітну плату за березень  

адміністративно-управлінському персоналу 

 

Заповніть Платіжне доручення вихідне на сплату ПДФО до бюдже-

ту, перевірте проведення за рис. 8.68. 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 301 "Каса 

в національній валюті" за березень. Як показано на рис. 8.69, залишку 

в касі немає бути після виплати зарплати. Перевірте залишок на поточ-

ному рахунку, побудувавши Оборотно-сальдову відомість за рахунком 

311 за березень і скориставшись рис. 8.70. 
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Рис. 8.67. Проведення за документом "Видатковий касовий ордер", 

за яким виплачено заробітну плату за березень робітникам Цеху № 1 
 

 
 

Рис. 8.68. Платіжне доручення вихідне для перерахування  

податку на доходи фізичних осіб до бюджету 

 

 
 

Рис. 8.69. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 301  

за березень після виплати з каси зарплати за березень 

 

 
 

Рис. 8.70. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 311  

 

Стан рахунку 6411 "Розрахунки за ПДФО" після сплати цього пода-

тку до бюджету показано на рис. 8.71. 
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Рис. 8.71. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 6411  

за березень після перерахування ПДФО до бюджету 

 

ТОВ "ГофраПак" станом на 31 березня не має заборгованості з ви-

плати заробітної плати (рис. 8.72). 
 

 
 

Рис. 8.72. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 661  

за березень після виплати зарплати за березень 

 

Виконавши завдання Лабораторної роботи 8, збережіть копію інфо-

рмаційної бази на USB-накопичувачі.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Яким документом здійснюється розрахунок заробітної плати пра-

цівників? Яким документом формуються бухгалтерські проведення за на-

рахованою заробітною платою? 

2. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 661 за лю-

тий. Поясніть зміст дебетового і кредитового оборотів за період. Що 

означає кредитове сальдо на кінець місяця? Аналогічно поясніть оборо-

ти рахунку 65. 

3. Як сформувати Відомість на виплату грошових коштів працівни-

кам (заробітної плати за місяць)? 

4. Як відобразити у базі виплату заробітної плати з каси? 

5. Які документи використовують для оформлення касових опера-

цій? Як їх знайти в 1С? 
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Лабораторна робота 9. 

Облік доходів, витрат і фінансових результатів 

діяльності підприємства 

 

Мета роботи: 

1) виконати розрахунок фінансових результатів; 

2) скласти Баланс на 31.03.2016 р. 

У кінці звітного періоду необхідно виконати закриття рахунків 9-го 

і 7-го класів на фінансовий результат, а потім визначити, прибуток чи зби-

ток отримало ТОВ "ГофраПак" за 1 квартал 2016 р. у результаті госпо-

дарської діяльності. 

 

Методичні рекомендації 

до виконання Лабораторної роботи 9 

 

1. Визначення фінансових результатів 

Перш ніж здійснювати списання рахунків доходів і витрат на фінан-

совий результат, необхідно впорядкувати рахунок 23 "Виробництво". Під 

час виконання лабораторних робіт ви спочатку ознайомилися з обліком 

виробництва, а пізніше – з обліком заробітної плати та порядком нараху-

вання амортизації. За П(с)БО 16 "Витрати", до виробничої собівартості 

виготовленої продукції необхідно включати: витрати на сировину і мате-

ріали, витрати на оплату праці робітників основного виробництва, суми 

амортизації основних засобів виробничого призначення. 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 23 за лютий. 

У дебет рахунку було списано такі прямі витрати: матеріальні витрати 

(вартість витраченого гофрокартону, фарби, металевих скоб) – на суму 

182 422,33 грн; амортизацію виробничого обладнання – 4 929,80 грн; ви-

трати на оплату праці робітників цеху – 35 967,19 грн (рис. 9.1).  

Необхідно перепровести калькуляції, додавши до собівартості про-

дукції статті витрат – заробітна плата й амортизація. Тоді рахунок 23 ко-

ректно прийме усі виробничі витрати, потім їх буде списано на рахунок 

26 "Готова продукція", який, у свою чергу передасть суму на рахунок 901 

"Собівартість реалізованої продукції". Перейдіть на інтерфейс "Управ-

ління виробництвом" і оберіть: Витрати → Установка бази розподілу ви-

трат. Додайте новий документ.  
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Рис. 9.1. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 23 за лютий 

 

Натисніть "Заповнити", потім "Заповнити за шаблоном". На рис. 9.2 

показано, які дані необхідно внести. Завершивши редагування, натисніть 

"ОК".   

 

 
 

Рис. 9.2. Документ "Установка бази розподілу витрат" 

 

У інтерфейсі "Управління виробництвом" оберіть: Витрати → Роз-

поділ інших витрат. Додайте новий документ. На вкладці "Продукція" на-

тисніть: Заповнити → Заповнити за випуском (рис. 9.3). 

Перейдіть на вкладку "Інші витрати". Натисніть: Заповнити → Запо-

внити за залишками (рис. 9.4).  

На вкладці "Розподіл інших витрат" оберіть: Заповнити → Заповни-

ти розподіл (рис. 9.5, 9.6). 
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Рис. 9.3. Вкладка "Продукція" документа "Розподіл інших витрат" 

 

 
 

Рис. 9.4. Вкладка "Інші витрати" документа "Розподіл інших витрат" 

 

 

Рис. 9.5. Вкладка "Інші витрати" документа "Розподіл інших витрат" 

(фрагмент 1) 
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Рис. 9.6. Вкладка "Інші витрати" документа "Розподіл інших витрат" 

(фрагмент 2) 

 

Заповнивши документ "Розподіл інших витрат", натисніть "ОК". 

У інтерфейсі "Управління виробництвом" виконайте перехід: Виро-

бництво → Розрахунок собівартості випуску. Створіть новий документ, 

у табличному полі додайте рядок "Розподіл виробничих витрат". Натисніть 

"ОК" (рис. 9.7). Програма має виконати проведення Дебет 26 Кредит 23, 

розподіливши суми заробітної плати й амортизації між усіма асортимен-

тними позиціями випуску. 
 

 
 

Рис. 9.7. Документ "Розрахунок собівартості випуску" 
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Якщо програма не сформувала проведень за цим документом, 

то проведення доведеться внести до бази у ручному режимі. 

Активуйте інтерфейс "Бухгалтерський і податковий облік" виконайте 

перехід: Бухгалтерія → Журнал операцій. Паралельно відкрийте доку-

мент "Розподіл інших витрат", щоб наочно мати розрахункові значення. 

До Журналу операцій додайте нову операцію і заповніть рядки так, як по-

казано на рис. 9.8, списавши на рахунок 26 "Готова продукція" амортиза-

цію виробничого обладнання з 23 рахунку. Натисніть "ОК". 

 

 

Рис. 9.8. Операція списання амортизації на собівартість продукції 

 

Аналогічно створіть нову операцію і заповніть її даними щодо роз-

поділу витрат на заробітну плату робітників цеху. При цьому користуй-

тесь документом "Розподіл інших витрат" та рис. 9.9. Натисніть "ОК". 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 23 "Виробни-

цтво" за лютий і порівняйте її із рис. 9.10. Якщо отримані вами обороти 

і залишок за рахунком 23 правильні, переходьте до подальшого вико-

нання завдання. У іншому випадку обов'язково виправте помилки. 
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Рис. 9.9. Операція списання прямих витрат на оплату праці  

на собівартість продукції 

 

 
 

Рис. 9.10. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 23 за лютий 

 

У Журналі операцій створіть новий елемент і заповніть його так, 

як показано на рис. 9.11. Цією операцією необхідно списати собівартість 

реалізованої продукції з кредиту 26 до дебету 901 рахунку.   
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Рис. 9.11. Операція списання собівартості реалізованої продукції  

на витрати діяльності 

 

Заповнивши рядки у документі "Операція", натисніть "ОК". Потім 

перевірте правильність Оборотно-сальдової відомості за рахунком 901 

"Собівартість реалізованої продукції" за лютий, скориставшись рис. 9.12. 

  

 
 

Рис. 9.12. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 901 за лютий 

 

Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 26 "Готова 

продукція" за лютий. Порівняйте її показники із рис. 9.13. 
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Рис. 9.13. Оборотно-сальдова відомість за рахунком 26 за лютий 

 

На даному етапі виконання Лабораторної роботи 9 Оборотно-саль-

дова відомість за 1 квартал 2016 р. (до визначення фінансових резуль-

татів) має бути такою, як на рис. 9.14; 9.15. 

 

 
 

Рис. 9.14. Оборотно-сальдова відомість за 1 кв. 2016 р. (фрагмент 1) 
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Рис. 9.15. Оборотно-сальдова відомість за 1 кв. 2016 р. (фрагмент 2) 

 

У програмі "1С: Бухгалтерія. 8.2" встановлено, що наприкінці остан-

нього дня місяця необхідно списувати доходи (рахунки 7 класу) та витра-

ти (рахунки 9 класу) на фінансовий результат (рахунок 79). Наприкінці 

останнього дня кварталу (31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня) 

після закриття доходів і витрат треба ще визначати прибуток або збиток 

на рахунку 44. Всі ці операції виконуються у Журналі "Визначення фінан-

сових результатів".   

Активуйте інтерфейс "Бухгалтерський і податковий облік" та оберіть: 

Бухгалтерія → Визначення фінансових результатів. Натисніть на знак "+" 

і додайте новий документ. Заповніть його відповідно до рис. 9.16. 

  

 
 

Рис. 9.16. Документ "Визначення фінансових результатів" за місяць 

 

У першому кварталі 3 місяці, тому заповніть 3 документи "Визна-

чення фінансових результатів": на 31.01, на 29.02, на 31.03 (з позначкою 
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"Закривати доходи і витрати на рахунок 79"). Час документа вказуйте ма-

ксимально пізній (наприклад, 23:55), щоб цей документ хронологічно був 

останнім за місяць. Так як у січні ТОВ "ГофраПак" господарських опера-

цій не здійснювало, то проведень при закритті фінансових результатів 

січня сформовано не буде. Проведення, виконані програмою при закрит-

ті фінансових результатів за лютий, показано на рис. 9.17, за березень – 

на рис. 9.18. 

 

 
 

Рис. 9.17. Проведення за документом "Визначення фінансових  

результатів" за лютий 

 

 
 

Рис. 9.18. Проведення за документом "Визначення фінансових 

результатів" за березень 

 

Додайте новий документ до Журналу "Визначення фінансових ре-

зультатів" і заповніть його так, як показано на рис. 9.19. Позначка має 

стояти у полі "Розраховувати прибуток / збиток на рахунку 44". 
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Час створення документа для закриття фінансових результатів 

за квартал має бути більш пізнім, ніж час визначення фінансових резуль-

татів за останній місяць кварталу. Встановіть, наприклад, 23:59. 

 

 
 

Рис. 9.19. Документ "Визначення фінансових результатів" за квартал 

 

При визначенні прибутку (або збитку) на рахунку 44 виконується 

проведення, подане на рис. 9.20. 

 

 
 

Рис. 9.20. Проведення за документом "Визначення фінансових  

результатів" за квартал 

 

Після закриття фінансових результатів Оборотно-сальдова відомість 

ТОВ "ГофраПак" за 1 квартал 2016 р. має бути такою, як на рис. 9.21. 

Ця відомість є результатною. За її даними програма формує фінан-

сову звітність за 1 квартал у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).  
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Рис. 9.21. Оборотно-сальдова відомість за 1 кв. 2016 р. 

після закриття фінансових результатів 

 

Оборотно-сальдова відомість ТОВ "ГофраПак" за 1 квартал дозво-

ляє викладачеві оцінити якість виконання лабораторних робіт. Студент 

може претендувати на оцінку "відмінно" тільки за умови, що Оборотно-

сальдова відомість за 1 квартал, отримана у його інформаційній базі, 

є ідентичною з рис. 9.21. 

 

2. Складання Балансу на 31.03.2016 р. 

Перейдіть на інтерфейс "Повний" і оберіть: Звіти → Бухгалтерський 

і податковий облік → Баланс. 

Програма запитає назву підприємства і період, за який треба скла-

сти Баланс (рис. 9.22). 
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Рис. 9.22. Меню вибору періоду побудови і звітної форми Балансу 

 

Програма після натискання "ОК" запропонує форму Балансу для 

заповнення (рис. 9.23). 

 

 
 

Рис. 9.23. Меню побудови Балансу 

 

Встановіть одиницю виміру, дату підпису Балансу та натисніть кно-

пку "Заповнити". Програма автоматично заповнить звіт. Натисніть "ОК". 

Готовий Баланс можна вивантажити у форматі "xml" для звітування 

у електронному вигляді, можна роздрукувати, натиснувши на кнопку 

"Друк" (рис. 9.24; 9.25). 
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Рис. 9.24. Баланс ТОВ "ГофраПак" на 31.03.2016 р. (лист 1) 
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Рис. 9.25. Баланс ТОВ "ГофраПак" на 31.03.2016 р. (лист 2) 

 

Закінчивши виконання Лабораторної роботи, збережіть копію вашої 

інформаційної бази на USB-накопичувачі. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Як списати рахунки доходів і витрат на фінансовий результат           

і визначити, прибуток або збиток отримало підприємство в результаті го-

сподарської діяльності? Як часто слід проводити таке списання? У які дні 

кварталу? 

2. Як сформувати фінансову звітність підприємства за 1 квартал? 

3. Побудуйте Оборотно-сальдову відомість за рахунком 791 за 1 ква-

ртал. Що показують обороти за дебетом, за кредитом за період? 

Як розуміти кредитовий залишок за рахунком 7911 на кінець кварталу? 

Чи може за цим рахунком бути дебетове сальдо? У якому випадку? 

4. Поясніть, яким чином використані у виробництві запаси спису-

ються на рахунок 901 "Собівартість реалізованої продукції"? Чи повністю 

переходять на витрати запаси, які були витрачені на виробництво? 

5. Як вивантажити фінансову звітність з інформаційної бази? 

 

Рекомендована література 
 

1. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтер-

ського обліку та аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. – 4-те вид., випр. 

і доп. – Київ : Знання, 2008. – 343 с. 

2. Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / П. С. Тю-

тюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк ; за заг. ред. канд. екон. наук, 

професора Тютюнника П. С. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 276 с. 

3. Пономаренко В. С. Інформаційні системи в управлінні персона-

лом : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л. Латишева. – 

Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 336 с. 

4. Практикум з використання комп'ютерних облікових систем : нав-

чально-практичний посібник / за заг. ред. канд. екон. наук, проф. П. С. Тю-

тюнника. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 286 с. 

5. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8.2 : доступно для бухгалтера / Г. Са-

раєва, Л. Власенко. – Харків : Фактор, 2011. – 528 с.  

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з на-

вчальної дисципліни "Навчальна бухгалтерія" для студентів спеціально-

сті 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. П. С. Тю-

тюнник, Г. П. Коц. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 96 с. 

7. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за те-

мою "Облік основних засобів" з навчальної дисципліни "Практикум з ви-
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користання комп'ютерних облікових систем" для студентів спеціальності 

8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання / Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – 

Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

8. Бухгалтер on-line. Финансовый и налоговый консалтинг. Ви-

деокурс "Самоучитель 1С:Бухгалтерия 8.2 для Украины для чайников". 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.financforyou.com.ua/ 

1c_8-2/video_kyrs_1c-8-2. 

9. Инфо-ресурс 1С 8.2. Бесплатные инструкции по работе с 1с 8.2. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://i1c.com.ua. 

10. Сайт групи компаній Дугоба. Опис всіх програм 1С. 1С: Управ-

ління виробничим підприємством [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : http://dugoba.ru/upp. 

11. Форум користувачів та програмістів 1С. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://club.dtkt.com.ua/list.php?18. 

12. Український 1С форум. Все про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pro1c.org.ua. 

 

 

 

http://i1c.com.ua/
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Додатки  
 

 Додаток А 

 

Рис. А.1. Довідка за формою 4-ОПП Рис. А.2. Свідоцтво про держреєстрацію 

Установчі документи ТОВ "ГофраПак" 
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Продовження додатка А 

Рис. А.3. Витяг з ЄДРПОУ (лист 1) Рис. А.4. Витяг з ЄДРПОУ (лист 2) 
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Продовження додатка А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.5. Витяг з ЄДРПОУ (лист 3) Рис. А.6. Витяг з ЄДРПОУ (лист 4) 
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Продовження додатка А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. А.7. Витяг з ЄДРПОУ (лист 5) 

Рис. А.8. Свідоцтво платника ПДВ 
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Продовження додатка А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. А.9. Довідка служби статистики (лист 1) Рис. А.10. Довідка служби статистики (лист 2) 
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Закінчення додатка А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.11. Виписка ЄДПОУ (лист 1) Рис. А.12. Виписка ЄДПОУ (лист 2) 
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Додаток Б 
Технологічний процес виробництва гофроящиків з гофрокартону 

 

 

 

ТОВ "ГофраПак" 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
виробництва упаковки з гофрокартону 

 
З гофрокартону виготовляються чотирьохклапанні ящики, ящики 

з кришкою, ящики лоткового типу, перегородки, прокладки, вкладиші тощо. 
Для виготовлення ящиків і комплектуючих виробів застосовується 

гофрований картон типу "Т" або типу "П" за ГОСТ 7376-89. 
Технологічний процес виробництва упаковки з гофрокартону скла-

дається з наступних основних операцій: 
1. Доставка гофролиста зі складу. 
2. Виготовлення заготовки (вирубування) з гофролиста з одночас-

ним нанесенням поздовжньо-поперечних ліній рельовки; просікання кла-
панів заготовки. 

3. Нанесення друку. 
4. Зшивання (склеювання) по клапану. 
5. Упаковка гофроящика. 
 

Ι. ДОСТАВКА ГОФРОЛИСТА ЗІ СКЛАДУ 
Доставка гофролиста зі складу здійснюється робочими шляхом до-

ставки пакетів з гофролиста в тарний цех. 
 
Виготовлення ящиків, прокладок і перегородок з гофролиста вклю-

чає етапи: 1) вирубка контуру ящика; 2) нанесення флексодруку; 3) зши-
вання гофроящика; 4) упаковка виготовлених гофроящиків. 

Ящики та комплектуючі вироби (прокладка, решітка) виготов-
ляються відповідно до вимог ГОСТ 9142-90 "Ящики з гофрованого кар-
тону. Загальні технологічні умови". 

Затверджую: 

Директор ТОВ "ГофраПак" 

 

_____________  Долгодуш П. Ю. 
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Продовження додатка Б 
 

ΙΙ. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТІВКИ (ВИРУБУВАННЯ) З ГОФРОЛИСТА 
 
Операція вирубки виробляється на Пресі рольовому вирубному ти-

пу РП-1790 методом прокатування між двома валами штанц-матриці 
з укладенням на неї листа заготовки виробу. 

Для вирубки розгортки необхідно: 
1. Взяти форматований в розмір лист гофрокартону, укласти його 

на трансматрицю з ріжучими та рельовочними листками, закріпленими 
на аркуші багатошарової фанери. 

2. Включити кнопку "Пуск" робочого ходу правого столу з встанов-
леною на ньому матрицею. Матриця з гофролиста проходить між валами 
і вирубує контур ящика або комплектуючих виробів до ящика. На лівому 
столі преса матриці зупинитися. 

3. Після повної зупинки правого верстата зняти з матриці вироблені 
ящики. Вироблені ящики (комплектуючі вироби до ящиків) покласти 
на окремий стіл. Відходи (обрізки) гофрокартону зняти з матриці і покла-
сти окремо на вільне місце біля робочої зони. 

4. Взяти новий лист гофрокартону, укласти його на матрицю, 
що знаходиться на лівому столі преса. Провести запуск преса. 

5. Матриця з гофрокартоном проходить між валами преса і зупиня-
ється на правому столі преса. 

Далі виконати повтор операцій відповідно до п. 1 – 3. 
 

ΙΙΙ. НАНЕСЕННЯ ДРУКУ 
 
Для оформлення картонної упаковки використовується флексогра-

фічний друк. Для нанесення флексографічного друку використовується 
машина марки ТПФ-850, на форменому циліндрі якої за допомогою двос-
торонньої монтажної липкої стрічки кріпиться флексографічна друкар-
ська форма. Друкуючі елементи флексографічної форми виступають над 
пробільними і знаходяться на одному рівні. За допомогою анілоксового 
вала на них наноситься тонкий шар друкарської фарби, а потім елемен-
ти, що друкують, вступають в контакт з поверхнею. Для друку використо-
вується спеціальна швидкосохнуча рідка друкарська фарба). Заготівля, 
що надійшла з рольового преса, укладається оператором на прийомний 
стіл машини; при цьому заготовка повинна лежати покривним шаром 
вгору. 

Після цього оператор подає заготовку до упору захоплень механіз-
му подачі заготовок, який спрацьовуючи просуває заготовку в друкарсь-
кий апарат. Заготівля проходить між формним і друкованим циліндрами і 
при зіткненні з формою фарба (малюнок) передається на її поверхню. 
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Продовження додатка Б 
 

 
ΙV. ЗШИВКА ГОФРОЯЩИКА 

 
Після фарбування заготовки ящиків переносяться на операцію 

зшивання з'єднувального клапана ящика. 
Зшивання проводиться за допомогою скоб діаметром 0,5-0,8 мм 

поліграфічного дроту відповідно до вимог ГОСТ 9142-90 "Ящики з гоф-
рованого картону. Загальні технічні умови" на дротошвейній одноапара-
тній машині марки ЗТПШ-70. 

Для зшивання клапана ящиків необхідно: 
1. Включити на панелі машини кнопку "Пуск". 
2. Взяти розгортку ящика двома руками. Завести з'єднувальний 

клапан ящика під дротошвейну головку машини. 
3. Зверху на клапан накласти протилежну стінку згорнутого ящика. 
4. Правою ногою натиснути педаль включення апарату зшивання. 
5. Провести зшивку скобами. Кількість і крок між скобами визнача-

ються залежно від ваги товару, що буде упаковуватися, і розміру ящика. 
6. Прошитий ящик відкласти в сторону. 
7. Взяти нову заготовку, повторити операцію зшивання за п. 1 – 6. 
 

V. УПАКОВКА ГОФРОЯЩИКІВ 
 
Зшитий ящик з нанесеним на нього флексодруком подається на 

упаковку (пакетування). Залежно від розміру гофроящика в упаковці мо-
же бути від 15 до 50 ящиків. 

Для пакетування гофроящика застосовується напівавтоматична 
стрічкообв'язуюча машина для поліпропіленової плівки EXS-206. 

Пакет гофроящика лягає на робочу поверхню столу прямо над за-
паковуючою голівкою. Пакет повинен стосуватися двох спеціальних опо-
рів. 

Поліпропіленова плівка переноситься над пакетом і вставляється 
в пристрій для стрічки LSI. Стрічка автоматично натягується, запаюється 
і відпускається. Відбувається обв'язка пакета. 

Упаковані у плівку гофроящики готові до передачі споживачеві. 
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Приклади схем розкрою гофроящиків з листів гофрокартону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.1. Схема розкрою гофроящика 350х190х190 

Рис. Б.2. Схема розкрою гофроящика 455х415х215 
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Додаток В 

 

НАКАЗ № 1G-1/15 

про облікову політику ТОВ "ГофраПак" 

та про організацію бухгалтерського обліку 

 
м. Харків                                                                                           від "01"січня 2015 року 

  

На підставі Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік 

і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку нака-

зую: 

1. Організація бухгалтерського обліку 

1.1. Доручити забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві бухгалтер-

ській службі на чолі з головним бухгалтером. 

1.2. Застосовувати на підприємстві автоматизовану форму бухгалтерського 

обліку на базі програмного продукту "1С: Бухгалтерія. Версія 8.2". 

1.3. Для повної та реальної картини здійснюваних господарських операцій та їх 

результатів дозволити головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджува-

ти додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. 

1.4. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що відображаються 

в обліку, відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. 

1.5. Складати щомісяця оборотно-сальдові відомості та інші облікові регістри. 

Роздруківки з комп'ютерної програми підписувати головному бухгалтерові, який від-

повідає за складання облікових документів. 

1.6. Дані обліково-сальдових відомостей, інших облікових регістрів і додаткових 

довідок головному бухгалтеру відображати в Головній книзі підприємства, що є під-

ставою для складання Балансу підприємства. Після обробки обліково-сальдові відо-

мості, облікові регістри і довідки повинні бути підписані головним бухгалтером із вка-

зівкою дати підпису. 

1.7. Працівникам підприємства неухильно виконувати вимоги працівників бух-

галтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну по-

дання їх до обліку. За порушення вимог бухгалтерів, несвоєчасне складання первин-

них документів і недостовірність відображення в них даних притягати фахівців до ди-

сциплінарної відповідальності. 

1.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності провести інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції з ін-

вентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінно-

стей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями). 

1.9. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами 

створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: 
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Голова комісії: Долгодуш П. Ю. 

Члени комісії: Бала А. І., Головний бухгалтер (Студент). 

2. Про облікову політику підприємства 

2.1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо зміняться вимоги Міністерства 

фінансів України; зміняться статутні вимоги підприємства; нові (запропоновані й об-

ґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують 

більш достовірне відображення господарських операцій. 

2.2. При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 

50 грн. 

2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисно-

го використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше 

року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорів-

нює сумі, що перевищує 2 500 грн. 

2.4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмін-

ні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні 

засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 

2 500 грн. 

2.5. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амо-

ртизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затвер-

джені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий необоротний 

актив введений в експлуатацію. 

2.6. Установити такі методи нарахування амортизації для: 

- інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод; 

- малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів – у розмірі 100-

відсоткової їх вартості в першому місяці використання об'єкта; 

- предметів прокату – прямолінійний метод. 

2.7. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється 

наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний ак-

тив введений в експлуатацію. 

2.8. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 

2.9. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: 

- при відпусканні запасів у виробництво – метод ФІФО; 

- при відпусканні запасів у реалізацію – метод ФІФО. 

2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозно-

шуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, голов-

ному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуата-

ції шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників 

в отриманні МШП, а також складання актів на їх списання у разі непридатності 

до експлуатації. 

2.11. Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непога-

шення. 
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3. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку,  

у зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2015 року змін до Податкового кодексу 

України, внесеними законами № 71-VIII від 28.12.2014 та № 72-VIII від 28.12.2014} 

3.1. Для цілей бухгалтерського обліку, використовувати національні стандарти 

бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством. 

3.2. Первісну вартість основних засобів збільшувати на суму витрат, що збіль-

шують очікувані економічні вигоди від використання такого активу 

3.3. Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу у робочому стані відно-

сити до витрат періоду, у якому такі витрати понесені. 

3.4. Нарахування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допусти-

мих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим за-

конодавством. 

3.5. При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, на-

дання послуг до загальновиробничих витрат відносити перелік витрат, що зазначе-

ний у пункті 3.5.1 даного наказу. 

3.5.1. До загальновиробничих витрат відносити: 

 1. Витрати на управління виробництвом: 

а) оплата праці апарату управління цехами, дільницями, включаючи премії, 

матеріальну допомогу; 

б) відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління 

цехами, дільницями; 

в) витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць; 

г) інші витрати: вартість поштово-телеграфних послуг; вартість послуг зв'язку; 

вартість канцелярського приладдя; вартість послуг з участі в семінарах; витрати 

на придбання періодичних видань і спеціальної літератури виробничої тематики тощо. 

2. Амортизація основних засобів усього виробничого та загальновиробничого 

(цехового, дільничного, лінійного) призначення, крім вантажних автомобілів вантажо-

підйомністю понад 2 т. 

3. Амортизація нематеріальних активів усього виробничого та загальновироб-

ничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. 

4. Витрати на утримання та експлуатацію необоротних активів виробничого 

та загальновиробничого призначення: 

а) вартість мастильних, обтиральних матеріалів та інших допоміжних матеріа-

лів, необхідних для догляду за обладнанням і підтриманням його у працездатному 

стані; 

б) оплата праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання: наладни-

ків, мастильників, електромонтерів, слюсарів, ремонтних та інших допоміжних робіт-

ників; 

в) відрахування на соціальні заходи і медичне страхування перелічених вище 

робітників; 
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г) вартість спожитого палива, електроенергії, води, пари та інших видів енергії 

на приведення в рух верстатів, насосів, пресів та інших виробничих механізмів загаль-

новиробничого призначення; 

д) вартість послуг допоміжних виробництв і послуг сторонніх організацій, пов'я-

заних з утриманням та експлуатацією обладнання; 

є) вартість витраченого інструменту і пристосувань; 

ж) витрати на операційну оренду основних засобів тощо. 

5. Витрати, пов'язані з утриманням пожежної та сторожової охорони: 

а) оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування ро-

бітників, зайнятих охороною виробничих приміщень; 

б) послуги сторонніх організацій з охорони. 

6. Витрати на ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого 

призначення: 

а) витрати на ремонт будівель і споруд: вартість витрачених будівельних мате-

ріалів і запасних частин; оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне 

страхування робітників, які виконують ремонтні роботи; вартість послуг ремонтних 

цехів; 

б) витрати на ремонт виробничого обладнання, інструментів і транспортних за-

собів: вартість запасних частин та інших матеріалів, витрачених при ремонті вироб-

ничого обладнання, транспортних засобів та інструментів; оплата праці та відраху-

вання на соціальні заходи і медичне страхування робітників, які виконують ремонтні 

роботи (слюсарів, верстатників та інших); вартість послуг ремонтних цехів та інших 

допоміжних виробництв з ремонту обладнання, транспортних засобів, інструментів. 

7. Витрати на охорону праці й техніку безпеки: 

а) поточні витрати на улаштування та утримання огорож машин та їх рухомих 

частин, люків, отворів, вентиляційних пристроїв; 

б) витрати на установлення сигналізації, необхідної з метою безпеки для швид-

кого зупинення механізмів; 

в) витрати на улаштування та утримання дезінфекційних камер, умивальників, 

душів, лазень та пралень на виробництві (на підприємствах, де надання цих послуг 

працівникам пов'язане з особливостями виробництва і передбачено колективним до-

говором), а також на утримання роздягалень, шаф для спецодягу, сушарок та іншого 

подібного обладнання; 

г) вартість матеріалів, використаних на улаштування та утримання засобів охо-

рони праці; 

д) вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярів та інших захисних 

пристосувань, що видаються найманим працівникам, необхідних їм для виконання 

професійних обов'язків, та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших ми-

ючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчу-

вання згідно з переліком і нормами, установленими чинними нормативно-правовими 
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актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, 

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адмініст-

рацією; 

є) вартість послуг сторонніх організацій, пов'язаних із проведенням поперед-

нього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) ме-

дичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або 

небезпечними умовами праці, або де необхідно провадити професійний добір (обо-

в'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляди), а також 

щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року; 

ж) інші витрати на цілі, пов'язані з охороною праці (витрати на улаштування 

освітлення, що відповідає санітарним нормам і правилам (у тому числі місцевого 

освітлення робочих місць). 

8. Витрати на охорону навколишнього природного середовища: витрати 

на утримання та експлуатацію очисних споруд; витрати на зберігання, переробку 

та охорону екологічно небезпечних відходів; витрати на очищення стічних вод. 

Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновироб-

ничих витрат основну заробітну плату (без доплат і надбавок) виробничих робітників. 

Інформацію про суму загальновиробничих витрат розкривати у Звіті про фінан-

сові результати окремою статтею. 

3.6. У випадку придбання одного об'єкта основних засобів, що складається 

з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожну 

з цих частин визнавати в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. 

3.7. З метою створення єдиної системи організації бухгалтерського обліку 

та дотримання єдиної облікової політики для складання консолідованої звітності фі-

ліям (відділенням, структурним підрозділам) виконувати цей наказ, узгоджуючи свої 

дії з головним бухгалтером підприємства. 

  

 

Директор   ______________________   Долгодуш П. Ю. 

 

  

З наказом ознайомлений: 

Головний бухгалтер       _______________________    
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Паспортні дані працівників ТОВ "ГофраПак" 

 

Рис. Г.1. Паспорт Бандури Д. О. (лист 1) 

 

Рис. Г.2. Паспорт Бандури Д. О. (лист 2) 
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Рис. Г.3. Індивідуальний податковий номер Бандури Д. О. 

Рис. Г.4. Індивідуальний податковий номер Долгодуша П. Ю. 
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Рис. Г.5. Паспорт Долгодуша П. Ю. (лист 1) 

Рис. Г.6. Паспорт Долгодуша П. Ю. (лист 2) 
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Рис. Г.7. Паспорт Карачевцева С. Е. (лист 1) 

Рис. Г.8. Паспорт Карачевцева С. Е. (лист 2) 
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Рис. Г.9. Індивідуальний податковий номер Карачевцева С. Е. 

Рис. Г.10. Індивідуальний податковий номер Маматова В. І. 
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Рис. Г.11. Паспорт Маматова В. Е. (лист 1) 

Рис. Г.12. Паспорт Маматова В. Е. (лист 2) 
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Рис. Г.13. Паспорт Пасюги О. Ю. (лист 1) 

Рис. Г.14. Паспорт Пасюги О. Ю. (лист 2) 
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Рис. Г.15. Індивідуальний податковий номер Пасюги О. Ю. 

Рис. Г.16. Індивідуальний податковий номер Сідібе М. 
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Рис. Г.17. Паспорт Сідібе М. (лист 1) 

Рис. Г.18. Паспорт Сідібе М. (лист 2) 
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Рис. Г.19. Паспорт Бали А. І. (лист 1) 

Рис. Г.20. Паспорт Бали А. І. (лист 2) 
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Рис. Г.21. Індивідуальний податковий номер Бали А. І. 
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Затверджую: 

                                                                    "_01_ ” __січня___ 2016_р. 

 

                                                                       Директор __ ______________ 

     (Долгодуш П. Ю.) 

  

 

  

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД 

 

ТОВ "ГофраПак" 

(найменування підприємства) 

  

№ 

п/п 

Найменування 

структурного 

підрозділу 

Найменування 

посади 

Код 

професії 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Місячний 

оклад / тариф-

на ставка 

1 АУП Директор 1312 1 6 000,00 грн 

2 АУП Головний бухгалтер 1231 1 4 700,00  грн 

3 АУП 
Менеджер з прода-

жів 
1452 1 5 000,00  грн 

4 Цех Начальник цеху 1221.2 1 4 500,00  грн 

5 Цех 
Оператор ріжучого 

преса 
8222 1 3 650,00 грн 

6 Цех 
Оператор верстата 

для флексодруку 
8251 1 

32,50 грн 

за год. 

7 Цех 

Оператор просікаль-

но-рельовочного ве-

рстата 

8266 1 
26,50 грн  

за год. 

8 Цех 
Оператор дротош-

вейної машини 
8191 1 

26,50 грн  

за год. 
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Первинні документи до Лабораторної роботи 4 "Облік запасів" 

 

 

 

Рис. Д.1. Замовлення постачальнику ПП "Кронос" 

Рис. Д.2. Замовлення постачальнику ТОВ "Каскад" 
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Рис. Д.3. Замовлення постачальнику ПАТ "ЛРС" 



319 

Продовження додатка Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.4. Накладна постачальника ПП "Кронос" від 01.02.2016 р. 
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Рис. Д.5. Накладна постачальника ТОВ"Каскад" від 02.02.2016 р. 
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Рис. Д.6. Рахунок постачальника ПП "Кронос" від 03.02.2016 р. 
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Рис. Д.7. Накладна постачальника ТОВ "Каскад" від 02.02.2016 р. 
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Рис. Д.8. Рахунок постачальника ПП "Кронос" від 04.02.2016 р. 
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Рис. Д.9. Накладна постачальника ПАТ "ЛРС" від 05.02.2016 р. 
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Рис. Д.10. Накладна постачальника ПП "Кронос" від 06.02.2016 р. 
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Рис. Д.11. Накладна постачальника ПП "Кронос" від 08.02.2016 р. 
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Рис. Е.1. Замовлення від покупця ФОП Волощук К. Д. 

Рис. Е.2. Замовлення від покупця ПП "Промінь" 
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Рис. Е.3. Замовлення від покупця ТОВ "Крок" 

Рис. Е.4. Замовлення від покупця ФОП Горбунов В. Д. 
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Рис. Е.5. Рахунок на оплату покупцю ФОП Волощук К. Д. 
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Рис. Е.6. Рахунок на оплату покупцю ПП "Промінь" 

Рис. Е.7. Відпуск продукції з виробництва від 04.02.2016 р. 
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Рис. Е.8. Відпуск продукції з виробництва від 05.02.2016 р. 

Рис. Е.9. Відпуск продукції з виробництва від 08.02.2016 р. 

Рис. Е.10. Відпуск продукції з виробництва від 09.02.2016 р. 
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Рис. Е.11. Відпуск продукції з виробництва від 11.02.2016 р. 

Рис. Е.12. Відпуск продукції з виробництва від 12.02.2016 р. 

Рис. Е.13. Відпуск продукції з виробництва від 15.02.2016 р. 
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Рис. Е.14. Відпуск продукції з виробництва від 16.02.2016 р. 

Рис. Е.15. Відпуск продукції з виробництва від 17.02.2016 р. 

Рис. Е.16. Відпуск продукції з виробництва від 18.02.2016 р. 
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Рис. Е.17. Відпуск продукції з виробництва від 19.02.2016 р. 

Рис. Е.18. Відпуск продукції з виробництва від 20.02.2016 р. 

Рис. Е.19. Відпуск продукції з виробництва від 22.02.2016 р. 
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Рис. Е.20. Відпуск продукції з виробництва від 23.02.2016 р. 

Рис. Е.21. Відпуск продукції з виробництва від 24.02.2016 р. 

Рис. Е.22. Відпуск продукції з виробництва від 25.02.2016 р. 
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Рис. Е.23. Відпуск продукції з виробництва від 26.02.2016р 

 

 

Рис. Е.24. Відпуск продукції з виробництва від 27.02.2016 р. 
 

Рис. Е.25. Відпуск продукції з виробництва від 28.02.2016 р 
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Рис. Е.26. Видаткова накладна № 1 від 11.02.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

Продовження додатка Е 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.27. Видаткова накладна № 2 від 11.02.2016 р. 



339 

Продовження додатка Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.28. Видаткова накладна № 3 від 11.02.2016 р. 
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Рис. Е.29. Видаткова накладна № 4 від 16.02.2016 р. 
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Рис. Е.30. Видаткова накладна № 5 від 16.02.2016 р. 
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Рис. Е.31. Видаткова накладна № 6 від 17.02.2016 р. 
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Рис. Е.32. Видаткова накладна № 7 від 17.02.2016 р. 
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Рис. Е.33. Видаткова накладна № 8 від 19.02.2016 р. 
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Рис. Е.34. Видаткова накладна № 9 від 19.02.2016 р. 
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Рис. Е.35. Видаткова накладна № 10 від 19.02.2016 р. 
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Рис. Е.36. Видаткова накладна № 11 від 22.02.2016 р. 
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Рис. Е.37. Видаткова накладна № 12 від 25.02.2016 р. 
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Рис. Е.38. Видаткова накладна № 13 від 25.02.2016 р. 
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Рис. Е.39. Видаткова накладна № 14 від 25.02.2016 р. 
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Рис. Е.40. Видаткова накладна № 15 від 27.02.2016 р. 
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Рис. Е.41. Видаткова накладна № 16 від 27.02.2016 р. 
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Рис. Е.42. Видаткова накладна № 17 від 27.02.2016 р. 
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Рис. Е.43. Видаткова накладна № 18 від 29.02.2016 р. 
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Рис. Е.44. Видаткова накладна № 19 від 29.02.2016 р. 
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Рис. Е.45. Видаткова накладна № 20 від 29.02.2016 р. 
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Первинні документи до Лабораторної роботи 6 

"Облік товарів" 
 

 
Рис. Ж.1. Замовлення постачальнику ПАТ "Алмазофф" 

 
Рис. Ж.2. Замовлення постачальнику ФОП Петров М. І. 
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Рис. Ж.3. Довіреність від 05.02.2016 р. на отримання цінностей  

від ФОП Петров М. І. 
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Рис. Ж.4. Довіреність від 15.02.2016 р. на отримання цінностей  

від ПАТ "Алмазофф"  
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Рис. Ж.5. Довіреність від 17.02.2016 р. на отримання цінностей  

від ФОП Петров М. І. 
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Рис. Ж.6. Довіреність від 22.02.2016 р. на отримання цінностей  

від ПАТ "Алмазофф"  
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Рис. Ж.7. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 03.02.2016 р. 
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Рис. Ж.8. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 04.02.2016 р. 
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Рис. Ж.9. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 08.02.2016 р. 
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Рис. Ж.10. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 10.02.2016 р. 
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Рис. Ж.11. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 15.02.2016 р. 
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Рис. Ж.12. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 16.02.2016 р. 
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Рис. Ж.13. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 19.02.2016 р. 
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Рис. Ж.14. Накладна постачальника ПАТ "Алмазофф" від 23.02.2016 р. 
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Рис. Ж.15. Накладна постачальника ФОП Петров М. І. від 05.02.2016 р. 
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Рис. Ж.16. Накладна постачальника ФОП Петров М. І. від 09.02.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

Продовження додатка Ж 

 

 
 

Рис. Ж.17. Накладна постачальника ФОП Петров М. І. від 17.02.2016 р. 
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Рис. Ж.18. Накладна постачальника ФОП Петров М. І. від 22.02.2016 р. 
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Рис. Ж.19. Замовлення покупця ФОП Перець І. С. 

Рис. Ж.20. Замовлення покупця ФОП Федоренко С. В. 
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Рис. Ж.21. Замовлення покупця ТОВ "Квітка" 

Рис. Ж.22. Рахунок на оплату покупцеві ФОП Перець І. С. 
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Рис. Ж.23. Рахунок на оплату покупцеві ФОП Федоренко С. В. 
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Рис. Ж.24. Видаткова накладна № 21 від 04.02.2016 р. 
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Рис. Ж.25. Видаткова накладна № 28 від 04.02.2016 р. 
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Рис. Ж.26. Видаткова накладна № 22 від 09.02.2016 р. 
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Рис. Ж.27. Видаткова накладна № 23 від 11.02.2016 р. 
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Рис. Ж.28. Видаткова накладна № 29 від 11.02.2016 р. 
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Рис. Ж.29. Видаткова накладна № 33 від 15.02.2016 р. 
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Рис. Ж.30. Видаткова накладна № 24 від 16.02.2016 р. 
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Рис. Ж.31. Видаткова накладна № 30 від 16.02.2016 р. 
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Рис. Ж.32. Видаткова накладна № 25 від 19.02.2016 р. 
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Рис. Ж.33. Видаткова накладна № 31 від 19.02.2016 р. 
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Рис. Ж.34. Видаткова накладна № 26 від 25.02.2016 р. 
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Рис. Ж.35. Видаткова накладна № 34 від 24.02.2016 р. 
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Рис. Ж.36. Видаткова накладна № 27 від 26.02.2016 р. 
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Рис. Ж.37. Видаткова накладна № 32 від 26.02.2016 р. 
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"Облік основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних            

необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних 

предметів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.1. Накладна постачальника ФОП Мельник Д. І.  

від 01.02.2016 р. 
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Рис. И.2. Накладна постачальника ТОВ НВП "Фактор"  

від 03.02.2016 р. 
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Рис. И.3. Накладна постачальника ТОВ "Добро" 

від 04.02.2016 р. 
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Рис. И.4. Накладна постачальника ВАТ "Індекс"  

від 05.02.2016 р. 



395 

Продовження додатка И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.5. Накладна постачальника ТОВ "Добро" 

від 07.02.2016 р. 
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Рис. И.6. Накладна постачальника ТОВ "Добро"  

від 11.02.2016 р. 
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Рис. И.7. Накладна постачальника ВАТ "Нова"  

від 11.02.2016 р. 
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Рис. И.8. Накладна постачальника ТОВ "Добро"  

від 12.02.2016 р. 
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Рис. И.9. Накладна постачальника ВАТ "Індекс" 

від 12.02.2016 р. 
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Рис. И.10. Накладна постачальника ПАТ "Світло"  

від 12.02.2016 р. 
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Рис. И.11. Накладна постачальника ВАТ "Індекс" 

від 15.02.2016 р. 
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Рис. И.12. Накладна постачальника ПАТ "Світло"  

від 15.02.2016 р. 
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Рис. И.13. Накладна постачальника ТОВ "Фасад"  

від 15.02.2016 р. 
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Рис. И.14. Накладна постачальника ТОВ "Фасад"  

від 16.02.2016 р. 
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Рис. И.15. Накладна постачальника ТОВ "Добро"  

від 18.02.2016 р. 
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Рис. И.16. Накладна постачальника ТОВ "Добро"  

від 19.02.2016 р. 
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Рис. И.17. Накладна постачальника ВАТ "Індекс"  

від 19.02.2016 р. 



408 

Продовження додатка И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.18. Накладна постачальника ТОВ "Добро"  

від 23.02.2016 р. 
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Рис. И.19. Накладна постачальника ВАТ "Індекс" 

від 25.02.2016 р. 
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Рис. И.20. Накладна постачальника ВАТ "Індекс"  

від 26.02.2016 р. 
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Рис. И.21. Накладна постачальника ТОВ НВП "Фактор"  

від 26.02.2016 р. 
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