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УРОК № 63-64 

 

Лабораторно-практична робота № 8 

ТЕМА:  Надходження ТМЦ 

 

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  

 

Відображення операцій з придбання ТМЦ визначається, насамперед, джерелом 

надходження. У типовій конфігурації підтримуються наступні варіанти: 

- від постачальника. У цьому випадку використовується документ "Надходження 

товарів і послуг". Облік розрахунків за придбані ТМЦ ведеться на рахунках обліку 

взаєморозрахунків з контрагентами (63, 685). 

- від підзвітної особи. У цьому випадку використовується документ "Авансовий звіт". 

Розрахунки за придбані ТМЦ здійснюються підзвітною особою в момент придбання та 

відображення на рахунку обліку розрахунків з підзвітними особами (372). 

Документ "Надходження товарів і послуг". 

Створимо новий документ, яким оприбутковуватимемо придбані ТМЦ, виберемо вид 

операції "Покупка, комісія" (Рис. .1) Після вибору організації необхідно визначити 

організацію, якій належить ТМЦ, та склад, на який вони оприбутковуються. Якщо всі 

настройки користувача виконано правильно, організація має підставитися за умовчанням і 

вручну нічого вводити не доведеться. Якщо ж цього не відбувається, необхідно перевірити 

та донастроїти картку користувача в меню "Сервіс"-"Параметри користувача". 
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Рис. 2. Вікно "Номенклатури" 

 

Обов’язково вказуємо склад. Далі необхідно визначити контрагента-постачальника та 

договір постачання. У типовій конфігурації вони пов’язані між собою. При цьому істотним 

для механізмів документа є саме договір, оскільки саме в ньому визначаються всі основні 

параметри взаєморозрахунків: вид, валюта та варіант ведення взаєморозрахунків, тип цін. 

Оформимо надходження Товарно-матеріальних цінностей згідно наступної умови 

задачі: 

Підприємство "Світанок" 05.09.2013 р. придбало в постачальника "Комфортний світ 

+” наступні товарно-матеріальні цінності: Стілець офісний на роликах - 25 шт. по ціні 

540 грн./шт., клавіатура мультимедійна - 25 шт. - ціна 120 грн./шт., Web-камера з 

вмонтованим мікрофоном - 27 шт. - ціна 175 грн./шт., мультимедійний проектор Epson - 2 

шт. за ціною 4200 грн./шт. 

Спочатку перелічені в умові задачі товари внесемо в довідник "Номенклатура" в групу 

"Товари". (Рис. 2) 

  

 
Рис. 1. Вікно "Надходження товарів і послуг" 



Елемент номенклатури містить чотири закладки: "Основні", "Ціни", "Одиниці виміру", 

"Рахунки", "Специфікації". (Рис. 3) Заповніть всі вкладки самостійно для кожного товару. 

За наявності в інформаційній базі проведених за договором документів змінити 

валюту договору та інші параметри буде неможливо. 

Після заповнення усіх товарів у довіднику "Номенклатура" створюємо документ 

"Надходження товарів" і послуг в якому вказуємо перелік необхідних товарів і їх 

кількість. (Рис. 4) У рядку договір необхідно вказати договір згідно якого діють 

відносини між Постачальником та клієнтом. 

 
Рис. 3. Вікно "Елемент Номенклатури" 

Рис. 4. Вікно документа"Надходження товарів і послуг" 



 
Рис. 6. Сформовані проводки. 

Сформуйте прибуткову накладну для документа "Надходження товарів і послуг" яка 
матиме наступний вигляд (Рис. 5) 

 

Рис. 5. Вікно документа"Прибуткова накладна" 

Даний документ сформує наступні проводки (Рис. 6). 



Внутрішньофірмовий складський облік 

Введення складського обліку, крім облікових, передбачає виконання і 

контрольних функцій. Тут мається на увазі перевірка відповідності фактичних 

складських залишків даним бухгалтерського обліку, простіше кажучи 

інвентаризація. 

Переміщення 

Внутрішнє переміщення матеріальних цінностей - повсюдно поширена на 

будь-якому підприємстві операція. Товари переміщуються зі складу на склад або 

передаються до роздрібних торговельних точок. З одного цеху до іншого 

передаються обладнання і матеріали тощо. У зв’язку з поширеністю операцій 

щодо зміни місця зберігання запасів необоротних активів їх аналітичний облік 

реалізовано в "1С: Підприємство" за номенклатурою та за місцями зберігання. 

Документ "Переміщення товарів" призначено для оформлення: 

- внутрішнього переміщення ТМЦ між складами; 

- передання товарів з оптового складу до роздрібного магазину; 

- повернення товарів з роздрібного магазину на склад. 

Перелічені вище операції оформляються документом з видом операції "Товари, 

продукція"; 

- переміщення бланків суворого обліку (вид операції "Бланки суворої 

звітності"); 

- переміщення необоротних активів (вид операції "Устаткування"). 

Новий документ "Переміщення товарів" можна створити командою "Склад"-

"Переміщення товарів", кнопка "Додати", або за допомогою клавіші "Insert". Крім 

того, документ можна ввести на підставі прибуткової накладної. 

Перемістимо з "Основного складу" до "Складу в магазині" наступні товари: 

■ 2 Web-камери; 

■ 5 стільців офісних. 

Переміщення відбулось 06.09.2013 року. 

Переміщення здійснюється за допомогою документа "Склад" - "Переміщення 

товарів" (Рис 7) 

 

 

Рис. 7. Переміщення товарів. 



 

 

Комплектація 

Під комплектацію розуміють зміну кількісного складу ТМЦ за умови 

збереження сумової оцінки. Інакше кажучи, вартість комплекту дорівнюватиме 

вартості всіх його складових, при цьому до вартості комплекту не включаються 

додаткові витрати та послуги з його складання. 

Постановка задачі: Менеджером з продажу було вирішено продавати 

Мультимедійну клавіатуру в комплекті з Web-камерою за новою сформованою 

ціною. Сформований товар необхідно перемістити в "Склад в магазині". 

Для того щоб здійснити комплектацію необхідно спочатку в довіднику 

"Номенклатура" створити новий елемент (той комплект, який формуватимемо) - 

"Мультимедійний комплект" і на вкладці "Специфікація" вказати склад 

комплекту, що формується. У принципі заповнення цієї вкладки не є 

обов’язковим, але в подальшому значно спростить заповнення самого документа 

комплектації. 

Накладна переміщення товарів від 06 вересня 2013 р. матиме вигляд (Рис 8.): 

 
Рис. 8. Накладна на переміщення товарів. 



 

 

Комплектація номенклатури оформляється документом "Комплектація 

номенклатури", який знаходиться в меню "Склад" - "Комплектація номенклатури". 

Цим документом виконується як операція комплектації, так і операція 

розукомплектування товарів. 

Вікно "Комплектація номенклатури" містить 2 закладки: "Рахунки обліку 

комплекту" і "Комплектуючі". Спочатку в основній частині вікна введемо назву 

комплекту з довідника "Номенклатура" кількість комплектів та місце їх зберігання. 

Далі на закладці "Рахунки обліку комплекту" вибираємо рахунок, на якому 

обліковуватиметься комплект, що формується. 

На закладці "Комплектуючі" натискаємо на кнопку "Заповнити" і бачимо, як 

таблична частина автоматично заповниться. (Рис. 10) 

 
Рис. 9. Елемент номенклатура. 



 

 

Операція комплектації складається з двох етапів, які оформляються в одному 

документі, а 

саме: списання комплектуючих та надходження готового комплекту на склад. При 

цьому списання комплектуючих здійснюється за їх собівартістю, а під час 

надходження комплекту на склад записується собівартість, яка дорівнює сумі 

собівартостей комплектуючих. 

Після укомплектування товару перемістіть новий товар з "Основного складу" в 

"Склад магазині" аналогічно попередньому переміщенню. 

Переоцінка 

"Запаси" відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за меншою з двох 

оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації 

застосовується, якщо на дату балансу їх ціна знизалася або вони зіпсовані, застаріли 

чи в інший спосіб втратили первісно очікувану економічну вигоду. Якщо чиста 

вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені, збільшується, то на суму 

збільшення чистої вартості, але не більше суми попереднього зменшення, скасується 

запис про попереднє зменшення вартості цих запасів. 

Крім уцінок і дооцінок запасів у роздрібній торгівлі часто трапляються випадки 

зміни роздрібних цін у той чи інший бік. Для переоцінки товарних залишків у роздробі 

в разі зміни роздрібних цін призначено документ "Переоцінка товарів у розниці". Він 

формується тільки для підприємств, які обліковують товари в роздробі за цінами 

продажу. 

Інвентаризація та відображення її результатів в обліку. 

Проведення річної інвентаризації є обов’язковим для всіх підприємств. Під час 

інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан та 

оцінка активів і зобов’язань. При цьому об’єкти та періодичність проведення 

інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, 

коли її проведення є обов’язковим згідно з законодавством. 

 
Рис. 10. Комплектування номенклатури. 



 

В "1С: Підприємстві 8.2" для відображення операції з інвентаризації на складі 

будь-якого типу, нехай то оптовий, роздрібний склад, неавтоматизована торговельна 

точка або просто матеріально відповідальна особа, призначено документ 

"Інвентаризація товарів на складі" ("Склад" ^"Інвентаризація товарів на складі"). У 

цьому документі передбачено можливість швидкого заповнення табличної частини. 

Для цього клацаємо на кнопці "Заповнити"^"Заповнити по залишках на складі". 

Функція "Заповнити по залишкам на складі" працює тільки в разі, якщо на 
підприємстві ведеться складський облік, тобто в налаштуваннях параметрів обліку 
встановлений прапорець навпроти "Вести складський облік". 

Що стосується змісту табличної частини документа, то в графі "Рахунок" можна 

вказати рахунок обліку залишків номенклатури. У графі "Облікова кількість" 

відображається облікова кількість ТМЦ. Записи в цій графі не можна змінити, 

оскільки вона не доступна для редагування. До графи кількість заносяться фактичні 

залишки товарів на складах, отримані в результаті проведеної інвентаризації. Нестачі 

та надлишки відображаються в графі "Відхилення", значення цієї графи недоступні 

для редагування та розраховуються, як різниця між обліковими даними та фактичною 

наявністю ТМЦ. Нестачі відображаються зі знаком "-", а надлишки - зі знаком "+". 

Постановка задачі: Керівником підприємства 30.09.2013 р. було організовано 

проведення інвентаризації на "Складі в магазині" в результаті якої було виявлено 

нестачу однієї Web-камери і надлишок одного офісного стільця. Оприбуткувати 

надлишки та списати ТМЦ. 

Для оформлення операції інвентаризації використаємо документ "Інвентаризація 

товарів на складі" (Рис. 11)  

 
Рис. 11. Інвентаризація товарів на складі. 



 

 

Оприбуткування надлишків. 

Для оприбуткування виявлених надлишків використовуємо документ 

"Оприбуткування товарів”. Документ "Оприбуткування товарів" можна ввести двома 

способами. Перший: у головному меню програми вибираємо "Склад"-

>"Оприбуткування товарів" та у вікні, що відкрилося, створюємо новий документ. 

Другий спосіб передбачає використання механізму ”На підставі”. Для цього досить у 

створеному документі в реквізиті "Інвентаризація" вибрати потрібний нам документ 

інвентаризації. Другий варіант заповнення значно кращий, адже завдяки йому ми 

отримаємо вже майже готовий для проведення документ з оприбуткування товарів. І 

ціни в цьому випадку встановлюються відповідно до цін, зазначених у документі 

"Інвентаризація товарів на складі" (Рис. 12) 

 

Списання ТМЦ. 

Списання ТМЦ оформляється документом "Списання товарів”. Його можна 

ввести як і в попередньому випадку на підставі документа "Інвентаризація товарів на 

складі" або вибравши в головному меню "Склади” (Рис. 13). Собівартість списування 

цінностей розраховується автоматично і користувачем не редагується. Але 

собівартість розраховується відразу тільки для тих документів, дата яких більш 

рання ніж дата актуальності обліку. 

 

Якщо ТМЦ, яких бракує, списуються на негосподарську діяльність, не забудьте на 

закладці "Товари" у графі "Под. призн. (ПДВ)" вибрати "Неопод. ПДВ, негосп." 

  

 
Рис. 12. Оприбуткування товарів. 



 

 

Рис. 13. Списання товарів. 

Перейдіть на закладку "Додатково" виберіть членів комісії і сформуйте звіт 

"Акт списання товарів". (Рис. 14) 

 

Рис. 13. Списання товарів. 

Пересортиця. 

Мало яка інвентаризація ТМЦ проходить без виявлення пересортиці. Згідно з 

Інструкцією №69, якщо в результаті інвентаризації виявлено, що нестачі та 

 



 

надлишки утворилися щодо ТМЦ однакового найменування за той самий період, що 

перевірявся, в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, допускається 

взаємний залік таких надлишків і нестач. Такі операції по пересортиці 

рекомендується відображати двома документами: "Списання товарів" і 

"Оприбуткування товарів". 

Завдання для самостійної роботи: 

Проведено інвентаризацію на двох складах з однаковим видом товарів і 

однією і тією ж матеріально-відповідальною особою, за однаковий період, у 

результаті якої виявлено "Перосортицю". Сформувати операції пересортиці 

згідно "Акту інвентаризації". 
 


