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УРОК № 60-62 

 

Лабораторно-практична робота № 7 

ТЕМА:  Партіонний облік 

 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з порядком обліку товароно-матеріальних цінностей 

 Вивчити порядок роботи з оприбуткуванням, переміщенням та списанням 

товару 

 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  

 

Якщо у настройках параметрів обліку встановлено ведення партіонного обліку 

("Настройка параметрів обліку" "Запаси", тобто прапорець стоїть напроти поля "Вести облік 

по партіям") і в настройках облікової політики бухгалтерського обліку вибрано спосіб оцінки 

ФІФО, при введенні залишків ТМЦ можна зазначити дату придбання запасів. Для цього у 

вікні введення залишків натисніть на кнопку "Режим введення залишків". У вікні, що 

відкрилося, установіть прапорець напроти опції "Вводити залишки в розрізі дат 

оприбуткування". 

При зазначенні дат прибуткування вестиметься окремий облік партій запасів, 

оприбуткованих у різні періоди; для цього буде автоматично сформовано документи "Партія 

(ручний облік)". Якщо не вказувати дату надходження запасів, усі запаси обліковуватимуться 

як такі, що надійшли у день введення початкових залишків. 

1. Залишки щодо взаєморозрахунків з контрагентами. 

Залишки щодо взаєморозрахунків з контрагентами вносяться через обробку "Введення 

початкових залишків". Вибираємо рахунок і натискуємо на кнопку "Ввести залишки по 

рахунку". Уводячи початкові залишки щодо взаєморозрахунків з контрагентами, ми 

працюватимемо з документом, показаним на Рис. 1 
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Рис. 2. Вікно створення нового контрагента. 

 

Уведемо до інформаційної бази такі дані. 

На 31.03.2013 р. дебіторська заборгованість ПАТ "Астер" склала 3500 грн. (за податковою 

накладною), податкову накладну їм було виписано. Розрахунки з контрагентом ПАТ 

"Будсвіт" було закрито, але від них поки що не отримано податкову накладну на суму 236,67 

грн. 

У табличній частині документа вибираємо вид заборгованості - кредиторська чи 

дебіторська, у нашому випадку "Дебіторська". Наступна колонка - "Контрагент". 

Довідник контрагентів. 

У довіднику "Контрагенти" згідно умови попередньої лабораторної роботи є дві папки 

"Покупці" і "Постачальники". У групі "Покупці" створимо нового контрагента "Астер" 

(Рис.2.)  

 
Рис. 1. Вікно Введення початкових залишків. 



 

Для того щоб у вікні контрагенти стали доступними інші 3 закладки (Контакти, 

Рахунки й довори, Схеми оподаткування) елемент довідника потрібно записати. Після цього 

можемо перейти на закладку "Контакти". Самостійно заповніть контакти ПАТ "Астер". 

Перейдемо на наступну закладку "Рахунки й договори", яка містить інформацію про 

банківські рахунки контрагента, а також список договорів, укладених з цим контрагентом. 

Договори 

Будь-які ділові відносини починаються з укладення договору. У конфігурації прив’язка 

до договору є обов’язковою, оскільки розрахунки з контрагентами здійснюються тільки на 

підставі договору, створеного в інформаційній базі. При цьому посилання на реальний 

паперовий договір та його наявність зовсім не обов’язкові. 

Договір з контрагентом створюється у програмі автоматично при внесенні контрагента 

до інформаційної бази (Рис 3.). Тому, щоб у подальшому не виникало непорозумінь, краще 

на закладці "Рахунки й договори" відразу відкрити створений договір та відредагувати його.



 

Рис. 4. Вікно договору контрагента 

! Параметр "Вид договору" є незмінним, тобто, вибравши його один раз для конкретного договору, 

ви більше не зможете його змінити. Це пов’язано з тим, що договір є вихідним документом для 

введення взаєморозрахунків з контрагентом 

Заповніть у відкритому договорі всі поля. Одним з важливих параметрів, що 

визначають документообіг, доступний для використання за цим договором, є "Вид договора". 

Наприклад, якщо вибрано вид договору "З постачальником", договір буде доступним у 

прибуткових накладних та в документах на оплату, тобто в усіх документах, пов’язаних з 

отриманням товарів від постачальника. А от у документах відвантаження вказати такий 

договір не вийде. Договір виду "бартерний" не може бути зазначено у платіжних документах. 

При бартерному договорі допустиме використання лише документів отримання/продажу 

ТМЦ, необоротних активів та послуг. Відображення руху грошей у межах такого договору не 

передбачено. Більшість назв варіантів договорів свідчать самі за себе: "з покупцем", "з 

постачальником", "з комітентом", "з комісіонером", "бартерний", "Інше". 

Зауваження! Договір із контрагентом створюється автоматично при внесенні нового 

контрагента до довідника, при цьому в полі "Вид договору" за замовчуванням завжди стоїть 

значення "з покупцем". Тому якщо контрагент є постачальником чи комісіонером, потрібно або 

відкоригувати створений автоматично договір, або ввести новий, указавши в ньому вид договору, 

прийнятний для цього випадку. 

Змушує замислитись вид договору з назвою "Інше". Цей вид договору, як правило, 

використовується для відображення договорів за кредитами, депозитами та процентами за 

ними, а також для операцій фінансового лізингу та інших операцій, пов’язаних з 

відображенням грошових розрахунків. 



 

Закладка податковий облік 
На закладці "Податковий облік" вказують схему податкового обліку (Рис. .5) 

 

Рис. 5. Схеми податкового обліку по договорах 

Рис. 6. Договір контрагента. Рахунки. Облік ПДВ. 

 

 

Відповідно до вибраної схеми виконуватиметься відображення господарських 

операцій у межах цього договору в податковому обліку. Схеми обліку вибираються з 

довідника "Схеми податкового обліку". На закладці "Рахунки" вказуються значення 

бухгалтерських рахунків, що відповідають контексту операції. Дані цієї закладки подано 

на трьох вкладених закладках. (Рис. 6) На закладці "Основні" відображаються рахунки 

обліку розрахунків з контрагентами в бухгалтерському обліку, на закладці "По тарі" - 

рахунки обліку для відображення операцій з тарою і на закладці "Облік ПДВ" - рахунки 

обліку ПДВ, ставка ПДВ та податкове значення при продажу.



 

Усі ці значення підставляються з параметрів, настроєних за умовчуванням на початку 

роботи з інформаційною базою. Параметри рахунків розрахунків з контрагентами 

зберігаються в регістрі відомостей "Рахунки розрахунків з контрагентами". Відкрити його 

можна через меню "Операції" - "Регістри відомостей" та вибрати із запропонованого списку 

необхідний нам регістр відомостей. На початку роботи з базою в регістрі відомостей 

задаються три основні варіанти використання рахунків розрахунків з контрагентами (Рис. 7) 

Перший використовується за умовчуванням для всіх підприємств незалежно від контрагентів 

та їх договорів, а також видів розрахунку. Інші два застосовуються також для всіх 

підприємств, щодо яких ведеться облік в інформаційній базі, але тут уже зазначено вид 

розрахунків, для якого застосовуються ці варіанти рахунків обліку. 

 

У регістрі можна задати рахунки обліку розрахунків щодо окремої організації, окремого 

контрагента, за окремим договором та видом розрахунків, зазначеним у договорі. 

Залишивши всі значення на закладці "Рахунки” без змін, зберігаємо договір. Тепер 

подвійним клацанням мишки вказуємо найменування створеного контрагента в реквізиті 

"Контрагент" документа "Введення початкових залишків". Зазначивши контрагента, 

переходимо до колонки "Договір” 

Залежно від параметрів взаєморозрахунків з контрагентом, зазначених у його договорі, 

коригування боргу може бути проведено за договором у цілому або за розрахунковими 

документами. 

Крім того, в одному документі може бути введено декілька рядків за різними 

договорами, оформлення з контрагентом. Суми вводяться в тій валюті, яку визначено як 

валюту взаєморозрахунків за договором з контрагентом. 

Одним документом можна оформити внесення як дебіторської, так і кредиторської 

заборгованості. Документ не тільки реєструє початкові залишки, а й відображає операції 

щодо обліку ПДВ. (Рис 8) 

 
Рис. 7. Рахунки розрахунків з контрагентами. 



 

 

2. Уведення залишків необоротних матеріальних і нематеріальних активів та 

МШП. 

У бухгалтерському обліку малоцінні активи поділяються на два види: малоцінні 

швидкозношувані предмети (МШП) і малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). 

Критерієм для віднесення малоцінного активу до МШП або МНМА є строк їх служби. Якщо 

строк корисного використання менше одного року, то незалежно від вартості такий 

малоцінний актив відносять до МШП та обліковують на рахунку 22 "Малоцінні 

швидкозношувані предмети. 

Ті матеріальні об’єкти, які використовуються в діяльності підприємства протягом 

періоду, що перевищує один рік, для цілей обліку визнаються основними засобами. 

У свою чергу основні засоби поділяються на три групи: 

- основні засоби; 

- інші необоротні матеріальні активи; 

- капітальні інвестиції. 

Вибір підсистеми. 

Облік МНМА та бібліотечних фондів можна вести за допомогою як підсистеми 

"Малоцінні активи", так і за допомогою підсистеми "Основні засоби". Підсистему 

"Малоцінні активи" призначено для введення групового або кількісного обліку однорідних 

активів. До них, як правило, відносять спецодяг, спец оснащення та інвентар, при цьому знос 

нараховується лише методом 100% при передачі в експлуатацію об’єктів МНМА. Ведення 

обліку за допомогою підсистеми "Основні засоби" дозволяє отримувати інформацію щодо 

кожного об’єкта МНМА, а знос може нараховуватися будь-яким методом, передбаченим для 

таких об’єктів. 

Зауваження! Вибрати підсистему для обліку конкретного типу об’єктів МНМА слід у 

момент оформлення купівлі залежно від того, як передбачається вести облік 

МНМА. 

Якщо планується вести облік за допомогою підсистеми основних засобів, то 

прибуткується актив на субрахунку 1121, інакше - на субрахунку 1122. 

Уведення залишків 

Залишки щодо малоцінних активів уводяться тим самим документом "Введення 

початкових залишків". 

Введемо залишки згідно наступної умови задачі: 

 
Рис. 8. Введення початкових залишків. 



 

Станом на 31.08.13 у підприємстві на субрахунку 1112 значаться 5 складських стелажів, 

строк використанн яких - 16 місяців, а їх загальна балансова вартість становить 2500 грн. 

Введемо необхідні дані до табличної частини (Рис..9) 

 

Усі необхідні значення довідників "Номенклатура", "Фізичні особи", "Підрозділи" 

введіть самостійно. 

Провівши документ перегляньте сформовані проводки (Рис. 10) 

 

3. Уведення початкових залишків основних засобів. 

Для введення залишків щодо ОЗ потрібно вибрати відповідний рахунок обліку і 

створити новий документ "Введення початкових залишків". 

Введемо залишки по ОЗ згідно наступної умови задачі: 

На підприємстві є ОЗ - офісна будівля, уведена в експлуатацію 01.06.94 (документ - Акт 

приймання №127). Первісна вартість - 500 тис. грн. поточна 510 тис. грн., накопичена 

амортизація - 10,2 тис. грн., ліквідаційна вартість 100 тис. грн., спосіб нарахування 

амортизації - прямолінійний. Термін корисного використання - 50 років. 12.03.2002 р. було 

проведено модернізацію будівлі на суму 10 тис. грн. 

 
Рис. 9. Введення початкових залишків: Малоцінні активи. 



 

 

Рис. 11. Довідник "Основні засоби": Офісна будівля. 

Спочатку внесемо наш об’єкт ОЗ "Офісна будівля" до довідника "Основні засоби" і 

введемо про нього загальну інформацію згідно умови задачі. 

У довіднику ОЗ, ми бачимо, що є 1 елемент, який ми не додавали "Нематеріальні 

активи, що враховуються як ОЗ" (Рис. 12) Цей елемент не можна видалити, оскільки його 

призначено на етапі конфігурації (про це свідчить значок поруч із графою "Код" цього 

елемента). 

 

Рис. 12. Довідник "Основні засоби". 



 

У самому довіднику в групі "Основні засоби" для спрощення зберігання інформації щодо 

об’єктів ОЗ можна створити декілька підгруп. Додамо до довідника дві підгрупи "Будівлі" і 

"Автотранспорт". 

Відкривши почергово раніше введені ОЗ "Будівля Складу" та "Офісна будівля" 

виберемо в рядку "Група ОЗ" - "Будівлі", після цього побачимо, що основні засоби "Будівля 

Складу" та "Офісна будівля" автоматично перенеслись в підгрупи "Будівлі" (Рис. 13) 

 

Тепер проведемо офісну будівлю, як ввід початкових залишків. Заповнимо всі 

відомості використовуючи умову задачі. Дана форма містить дві вкладки "Облікові дані" та 

"Загальні відомості". (Рис. 14) 

 

 
Рис. 13. Довідник "Основні засоби". 

 



 

 

 

Після того як усю необхідну інформацію зазначено, збережемо введені дані, 

натиснувши на кнопку "ОК". У результаті табличну форму документа "Введення початкових 

залишків" буде автоматично заповнено відомостями з довідника. (Рис. 16) 

На другій вкладці "Облікові дані" вводимо відомості, що стосуються обліку (Рис 15.). 

 
Рис. 15. Введення початкових залишків. Облікові дані. 

 



 

 

Після проведення документ сформує проводки по дебету рахунка обліку ОЗ на суму, 

зазначену в полі "Поточна вартість", у кореспонденції з рахунком 00, а також проводку по 

кредиту субрахунку 131 на суму накопиченої амортизації (Рис17) 

 

4. Уведення початкових залишків нематеріальних активів. 

Введемо початкові залишки по нематеріальних активів згідно наступної умови 

задачі: 

У березні 2013 року підприємство придбало та ввело в експлуатацію програму 

"1С: Підприємство 8.2", балансова вартість якої на момент уведення залишків склала 

2560 грн. При введенні в експлуатації встановили термін корисного використання 5 

років, метод амортизації - прямолінійний. Потрібно ввести залишки щодо придбаного 

НМА на 31.08.13 р. накопичений на той момент знос склав 320 грн. 

Дані остатки вводяться аналогічно попередньому пункту, використовуючи довідник 

"НМА". 

Вікно введеня початків залишків НМА згідно (Рис.18) 

 

Спосіб відбиття витрат по амортизації необхідно додати самостійно - 

Адміністративні. (Рис. 19). 

 
Рис. 17. Сформовані проводки. 

 
Рис. 18. Введення початкових залишків НМА. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Способи відображення по амортизації. Відображення витрат по амортизації наступне (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Способи відображення по амортизації. В результаті чого будуть сформовані наступні проводки 

(Рис. 6.21) 

 

Рис. 21. Сформовані проводки. 



 

 

5. Уведення залишків щодо капітальних інвестицій. 

Крім залишків ОЗ, що обліковуються на рахунку 10, у підприємства на балансі 

може бути й обладнання, поки що не введене в експлуатацію, інакше кажучи, 

незавершені капітальні інвестиції. До незавершених капітальних інвестицій у 

необоротні матеріальні активи належать капітальні інвестиції у будівництво, 

виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних 

матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а 

також авансові платежі для фінансування будівництва. 

У програмі "1С: Підприємство 8.2" на етапі обліку капітальних інвестицій для 

об’єктів інвестування використовуються поняття "обладнання" та "об’єкт 

будівництва". Під обладнанням розуміють усі товарно-матеріальні цінності, що 

купляються з метою використання як ОЗ, тобто інвестиції в майбутні ОЗ. А під 

об’єктом будівництва розуміють капітальні інвестиції, які передбачається створювати, 

виготовляти, монтувати власними силами. 

Залишки щодо придбаного, але не введеного в експлуатацію обладнання 

вносяться до інформаційної бази за допомогою документа "Ведення початкових 

залишків" з вибраним розділом "капітальні інвестиції". 

Введемо початкові залишки щодо капітальних інвестицій згідно наступної умови 

задачі: Підприємство "Світанок" станом на 31.08.13 придбало 100 м ламінату для 

встановлення його в офісі будівлі. Ціна 1 м 
2
 = 95 грн. Ламінат станом на сьогоднішній 

день знаходиться на складі. 

Вікно введення початкових залишків по капітальним інвестиціям матиме вигляд: 

(Рис.22) 

 

 

 

 

 
Рис. 22. Введення початкових залишків по капітальним інвестиціям. 

 
Рис. 23. Сформовані проводки. 


