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УРОК № 44-47 

 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА:  Початкове введення даних 

 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з  інструментами довідників 

 Закріпити основні відомості про створення констант 

 Розвити та удосконалити навички роботи з інструментами програми 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

Хід роботи: 

Виконайте завдання до практичної роботи. Оформіть звіт (тема, мета, хід роботи (записати 

алгоритми виконання, висновок) у зошиті, а практичну частину надішліть  на ел. пошту 

2573562@ukr.net  

1. Заповнення відомостей про організацію 

Починаючи роботу із програмою, насамперед варто ввести відомості про організації, 

облік господарської діяльності якої Ви будете вести в програмі. 

Ви можете скористатися Стартовим помічником, для того щоб увести основні 

відомості про організацію й початкові умови роботи. Стартовий помічник розташований у 

Меню Довідка. 

 
Рис. .1. Стартовий помічник 
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Відкрийте список організацій. Для цього в меню Підприємство виберіть пункт 
Організації. У списку вже є одна організація з назвою «Наша організація». 

 

Відкрийте форму для уведення основних відомостей про Вашу організацію. Для 

цього клацніть двічі по рядку «Наша організація». 

У вікні, що відкрилося, заповніть основні відомості про організацію Рис. .3. (дані 

вводьте довільні) 

 

 
Рис .2. Вікно «Організації» 

 
Рис. 3. Заповнення відомостей про підприємство 



Введіть юридичну адресу організації. Для цього в цьому ж вікні перейдіть на закладку 

Контактна інформація. Відкрийте спеціальне діалогове вікно й заповніть в ньому юридичну 

адресу організації Рис. .4.: 

 

Натисніть кнопку ОК у діалоговому вікні Адреса. 

Натисніть кнопку ОК у формі Організації для збереження відомостей про організації й 

закриття форми. 

Для фізичної особи форма заповнення даних наступна Рис. 5. 

 

Рис. 5. Заповнення інформації про фізичну особу 

 
Рис. 4. Заповнення адреси підприємства 



Натиснувши в картці організації в реквізиті "Осн. банківський рахунок" на кнопку — 

(рис. 3) ми потрапимо в довідник "Банківські рахунки" Рис. 6. 

Щоб створити новий елемент довідника необхідно натиснути на кнопку "Додати" і в 
діалоговому вікні, що відкрилося вводимо інформації про банк Рис. 7 

 
Рис. 7. Довідник елемент Банківські рахунки. 

Банк вибирається з довідника "Банки" натисканням на "Додати із класифікатора банків". У 

вікні, "Список банків" що відкрилось, міститься перелік банків України, які поділені по 

областях. Відшукайте потрібний банк і виберіть його подвійним клацанням миші. (Рис. 8.) 

 

 
Рис. 6. Довідник Банківські рахунки. 

 

 
Рис. 8. Робота із довідником Банки. 



2. Заповнення параметрів облікової політики 
Для введення параметрів облікової політики організації виберіть у меню 

«Підприємство» пункт «Облікова політика», а в ньому підпункт «Облікова політика 

організацій». Натисніть на клавішу Insert або виберіть меню «Дії» - «Додати»). У вікні, що 

відкрилося, заповніть параметри облікової політики організації Рис. 9 

 

Натисніть кнопку ОК для збереження відомостей про облікову політику організації й 
закриття форми Облікова політика організацій. 

3. Настроювання аналітичного обліку запасів 
Для початку роботи в програмі необхідно настроїти параметри обліку матеріально- 

виробничих запасів. Для цього виберіть в меню «Підприємство» пункт «Настроювання 

параметрів обліку». У формі «Настроювання параметрів обліку», що відкрилася, перейдіть 

на закладку «Запаси». Виберіть опцію «Облік по складах (місцям зберігання)» для 

бухгалтерського й податкового обліку Рис. 10.:

 
Рис 9. Вікно «Облікова політика організацій» 



 

Натисніть кнопку ОК для установки параметрів обліку й закриття форми 
«Настроювання параметрів обліку». 

4. Заповнення відомостей про ділових партнерів організації 
Відкрийте список контрагентів організації. Для цього виберіть у меню Покупка 

пункт Контрагенти. У списку Контрагенти створіть групи контрагентів «Постачальники» і 

«Покупці» Для додавання групи «Постачальники» натисніть кнопку в командній панелі 

форми списку (або виберіть меню «Дії» — «Нова група»). Введіть найменування групи 

«Постачальники» Рис. 11. 

 

 
Рис. 10. Налаштування параметрів обліку 

 
Рис. 11. Робота з контрагентами фірми 



 

Натисніть кнопку ОК у формі «Група Контрагенти». Додайте в список контрагентів 
групу «Покупці» аналогічно тому, як була додана група «Постачальники». 

Тепер у списку контрагентів створені дві групи «Покупці» і «Постачальники», у які 

потрібно додати контрагентів — ділових партнерів вашої організації. 

 

Додайте в групу «Постачальники» нового контрагента ТОВ «Імпульс». Для цього 

клацніть двічі по рядку з назвою групи, а потім натисніть у командній панелі форми списку 

кнопку «Додати» (або клавішу «Insert» або виберіть меню «Дії» — «Додати»). У вікні, що 

відкрилося, на закладці Загальні заповніть основні відомості про контрагента Рис. 13.: 

 

Натисніть кнопку «Записати» в правій нижній частині форми «Контрагенти». 

Перейдіть на закладку «Рахунки й договори» у формі «Контрагенти». Для кожного 

контрагента потрібно заповнити відомості як мінімум про один договір, тому що саме в 

договорі встановлюються умови співробітництва з діловим партнером. У списку договорів 

уже присутній один договір з найменуванням «Основний договір» і видом договору «З 

покупцем». 

  

  

 
Рис. 12. Папка «Контрагенти» 

 
Рис. 13. Заповнення відомостей про постачальника 



 

Відкрийте форму Договір контрагента для зміни відомостей про договір з 

контрагентом. Для цього клацніть двічі по рядку з назвою договору «Основний договір» 

(або натисніть кнопку або виберіть меню «Дії» - «Змінити»). У формі, що відкрилася, 

«Договір контрагента» заповніть значення Рис. 14.: 

 

Натисніть кнопку ОК у формі Договір контрагента для збереження відомостей про 

договір в інформаційній базі й закриття форми. Натисніть кнопку ОК у формі Контрагенти 

для збереження відомостей про контрагента «Старт» в інформаційній базі й закриття 

форми. 

В аналогічному порядку додайте в групу «Покупці» контрагента ТОВ «Центротекс» 

і заповніть відомості про нього аналогічним чином необхідну інформацію. 

5. Заповнення відомостей про Склади 
Для того щоб відкрити довідник Склади (місця зберігання) можна використовувати 

команду Підприємство-Склади (місця зберігання). На рис. 15 приведена форма цього 

довідника. Типи цін номенклатури (Підприємство-Товари (матеріали, продукція, послуги) - 

Типи цін номенклатури) 

 
Рис. 14 Формування договору з контрагентами 



 

 

Для кожного складу можна вказати коротке найменування, тип ціни роздрібної 

торгівлі, вид складу, відповідальну особу. Зазвичай на кожному складі є матеріально-

відповідальна особа. 

За замовчуванням в системі є один склад - він називається Основний склад. Додамо в 

систему відомості ще про декількох складах 

Для складу Основний склад встановимо відповідальна особа - Васильєва Петра 

Петровича. 

Серед видів складу, крім тих, які ми вибирали, є вид Неавтоматизована торгівельна 

точка, вікно введення даних про складі видозмінюється. 

Так, тут з'являється поле для вказівки рахунків обліку доходів і витрат. За 

замовчуванням в даному полі встановлений прапорець Визначати по обліковій політиці 

організації. При такому виборі в якості рахунків обліку доходів і витрат використовуються, 

відповідно, рахунки 90.01.1 та 90.02.1 без застосування ЕНВД, рахунки 90.01.2 та 90.02.2 

для ЕНВД. При необхідності можна зняти прапорець Визначати по обліковій політиці 

організації і вручну вказати необхідні рахунки. 

Створіть у формі наступні склади: 
- Основний склад 
- Оптовий склад 
- Склад готової продукції 
- Склад в магазині 
- Непотрібний склад 

Один із створених нами складів носить найменування Непотрібний склад. Це не 

випадково - в наступному пункті ми розглянемо порядок видалення непотрібних елементів. 

6. Видалення непотрібних елементів 
Вище, заповнюючи довідник Склади (місця зберігання) ми створили один 

непотрібний елемент, який називається Непотрібний склад. 

Елементи довідників та інші об'єкти, які були помилково створені, втратили 

актуальність або просто не потрібні для ведення обліку в нашій організації, можна 

видалити. Видалення в системі 1С: Підприємство ведеться особливим чином, що 

 
Рис. 15. Форма з інформацією про одному зі складів 



 

відображає той факт, що об'єкт, який ми хочемо видалити, може використовуватися для 

потреб інших об'єктів і його вилучення призведе до неправильної роботи системи. 

Причому, далеко не факт, що ті об'єкти, які ми зібралися видалити, вдасться видалити без 

модифікації інших об'єктів. 

Врахуйте, що в реальній системі обліку далеко не всі користувачі мають право 

видаляти об'єкти. Для цього потрібні певні права. 

Якщо це передбачено конфігурацією, об'єкти можна видаляти безпосередньо - без 

перевірки посилальної цілісності бази даних. 

Для того щоб видалити елемент довідника Склади (місця зберігання), виконаємо 

наступні дії. 

Перейдемо в довідник Склади (місця зберігання) (Підприємство-Склади (місця 

зберігання)). Виберемо елемент довідника Непотрібний склад і виконаємо одну з наступних 

дій, яке призведе до позначці його на видалення: 
• Натиснемо клавішу Del на клавіатурі; 
• Скористаємося кнопкою панелі інструментів Встановити позначку видалення, 
• Виберемо пункт контекстного меню Встановити позначку видалення (рис. 16) 
• Скористаємося відповідним пунктом меню Дії. 

На питання системи про те, чи слід помітити об'єкт на видалення, відповімо "Так". 

 

Зверніть увагу на те, що близько значка елемента довідника, поміченого на 

видалення, з'явився червоний хрестик. 

Позначку видалення можна зняти - для цього потрібно виділити рядок з елементом, 

поміченим на видалення та зняти позначку. Зняття позначки виконується тими ж 

командами і клавішами, які використовуються для установки позначки. 

Для того щоб почати процедуру видалення помічених об'єктів, виконаємо команду 

головного меню "Операції"-"Видалення помічених об'єктів". При виконанні цієї команди 

система попередить нас про те, що підготовка до видалення помічених об'єктів може 

зайняти тривалий час і запросить підтвердження операції. Натиснемо "Так" й дочекаємося 

висновку вікна результатів пошуку помічених на видалення об'єктів (рис. 17). На практиці, 

при роботі з реальною базою даних, видалення помічених об'єктів виконують не занадто 

 
Рис. 16. Позначка елемента довідника на видалення 



 

часто, наприклад - раз в день, так як ця операція, в залежності від розміру бази та 

потужності комп'ютера, дійсно може зайняти чимало часу. 

 

У вікні натиснемо на кнопку Контроль і дочекаємося результатів аналізу бази даних. 

Коли вікно з результатами аналізу буде виведено (рис. 18), об'єкти, які можна 

видалити, відзначені зеленою галочкою, об'єкти, які в даний момент видалити не можна (на 

малюнку таких немає, але ви цілком можете зіткнутися з подібною ситуацією), відзначені 

червоною галочкою. 

 

Для того, щоб дізнатися чому не можна видалити елементи, помічені червоною 

галочкою - достатньо виділити рядок з назвою елемента у верхній частині вікна - в нижній 

частині з'явиться список об'єктів, що містять посилання на видаляється об'єкт. Для того, 

 
Рис. 17. Вікно з інформацією про знайдені об'єкти, помічених на видалення 

 
Рис. 18. Вікно перевірки можливості видалення помічених об'єктів У нашому випадку 

об'єкт відзначений зеленою галочкою. 



 

щоб видалити такі елементи, нам знадобиться видалити посилання на них з інших об'єктів 

системи. У результаті виявляється, що при натисканні кнопки Видалити ми можемо 

видалити елемент довідника "Непотрібний склад". 

Після натискання на кнопку Видалити система видалить об'єкти, які видалити можна 

і виведе вікно з інформацією про виконану роботу (рис. 19). 

 

Об'єкти, позначені на видалення, залишаються такими - якщо ви змінили намір з їх 

видалення - зніміть позначку, якщо ні - видаліть посилання на них з інших об'єктів і 

спробуйте знову. 

Можливо, описаний механізм видалення об'єктів здасться вам занадто складним, 

проте завдання збереження цілісності бази даних цілком виправдовують подібні механізми 

контролю видалення об'єктів. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Заповнити реквізити підприємства. 
2. Заповнення параметрів облікової політики. 
3. Настроювання аналітичного обліку запасів. 
4. Заповнення відомостей про ділових партнерів організації (двох постачальників та 

трьох покупців). 
5. Створити декілька фізичних осіб та співробітників організації. 

 

 
Рис. 19. Результати видалення об'єктів 


