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УРОК № 65-66 

 

Лабораторно-практична робота № 9 

ТЕМА:  Продаж  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  

 

В "1С: Підприємстві 8.2 для України" автоматизовано облік операцій надходження та 

реалізації товарів і послуг, уключаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Усі операції 

оптової та комісісійної торгівлі обліковуються в розрізі договорів із покупцями і 

постачальниками. Відображаючи реалізацію товарів у програмі, легко можна виписати 

рахунок на оплату, оформими накладні та рахунки-фактури. Крім того, автоматизовано 

відображення повернень товарів від покупця та постачальника. Також ведеться облік 

зворотної багаторазової тари як особливого виду товарно- матеріальних цінностей. Для 

роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і з 

неавтоматизованими торговельними точками. 

Механізм ціноутворення. 

У програмі передбачено можливість установлювати декілька цін для будь-якої 

номенклатури. Щоб нею скористатися, спершу необхідно заповнити довідник "Типи цін 

номенклатури" ("Операції"'Довідники"->"Типи цін номенклатури"). Цей довідник 

призначено для зберігання різних типів цін. У ньому для кожного типу цін зазначаються 

валюта, метод та порядок округлення (Рис. 1) 
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Рис. 1. Вікно "Типи цін номенклатури" 

 

При цьому для кожного типу ціни може бути задано будь-яку валюту. У подальшому при 

виписуванні документів на продажу ці ціни буде перераховано за поточним курсом НБУ у 

валюту документа. Крос-перерахунок з однієї іноземної валюти в іншу здійснюється через 

курс гривні. 

Встановіть для Основної ціни продажу: Валюта - грн., Метод округлення - "Завжди в 

більшу сторону", Округляти до: - 0,05. Для Основної ціни закупівлі: Валюта - грн., 

Метод округлення - " За арифметичними правилами ", Округляти до: - 0,01. 

Додайте до існуючих наступні типи цін номенклатури: 

Закупівельна (USD): Валюта - USD., Метод округлення - "Завжди в більшу сторону", 

Округляти до: - 0,01. 

Оптова (UAH): Валюта - грн., Метод округлення - "За арифметичними правилами", 

Округляти до: - 0,05. 

Оптова (USD): Валюта - USD., Метод округлення - "За арифметичними правилами", 

Округляти до: - 1,0. 

Дрібнооптова (USD): Валюта - USD., Метод округлення - "За арифметичними 

правилами", Округляти до: - 0,5. 

Роздрібна: Валюта - грн., Метод округлення - "За арифметичними правилами", Округляти 

до: - 0,5. 

Спеціальна: Валюта - EUR., Метод округлення - "За арифметичними правилами", 

Округляти до: - 0,1. 

Установлення та зміна цін. 

Щоб установити створені типи цін для певної номенклатури, використовують документ 

"Встановлення цін номенклатури" ("Операції"->"Документи" Встановлення цін 

номенклатури"). Документ "Встановлення цін номенклатури" призначено для 

документального фіксування зміни відпускних цін. Особливо цей документ зручний для 

групового встановлення цін, оскільки за допомогою одного документа "Встановлення цін 

номенклатури" можна зафіксувати багато відпускних цін, що використовуються 

підприємством. 

У документі "Встановлення цін номенклатури" виберіть для редагування рядок "Основна 

ціна продажу". У полі "Тип цін" із однойменного довідника вибираємо потрібний тип цін, а 

саме - "Роздрібна" яку задаватимемо для переліченої нижче номенклатури. (Рис. 2) 



 

 
Рис. 2. Вікно "Встановлення цін номенклатури" 

 

Для автоматичного заповнення табличної частини документа можна скористатися кнопкою 

"Заповнити". Також для заповнення нового документа номенклатурою зручно 

використовувати кнопку "Підбір". Заповнивши табличну частину списком номенклатури та 

вказавши ціни, проводимо документ. При проведенні документа інформація про ціни 

записується до регістру відомостей "Ціни номенклатури" за кожною позицією номенклатури. 

У подальшому може виникнути потреба змінити ціни. Наприклад для ТМЦ "Мультимедійний 

комплектр" 02.10.13 було прийнято рішення підвищити ціни на цю продукцію на 10%. 

Для цього створюємо новий документ "Встановлення цін номенклатури", заповнюємо 

табличну частину потрібними позиціями ТМЦ та натискаємо кнопку "Змінити". У вікні, що 

з’явилося вибираємо "Змінити ціни на %" і вказуємо 10%. (Рис. 3) 

 
Рис. 3. Обробка табличної частини 



 

 

Документ "Встановлення цін номенклатури" має друковану форму "Зміна цін 

номенклатури", яку можна використовувати як прас лист. (Рис. 4) 

 
Рис. 4. Зміна цін номенклатури. 

 

Рахунок- фактура 

Документ "Рахунок-фактура" не формує жодних рухів та проводок. Він використовується 

тільки для формування друкованої форми рахунка. Тому створювати цей документ є сенс у 

разі, якщо на підприємстві розрахунки з контрагентами здійснюються за допомогою рахунків 

на оплату. 

Для документа "Рахунок-фактура" передбачено "введення на підставі" документів оплати та 

відвантаження. Але при цьому просто копіюватимуться сума і товарний склад рахунка, без 

урахування оформлених раніше оплат або відвантажень у межах цього рахунка. При цьому 

документ "Рахунок- фактура" через механізм "ввести на підставі" створити не вийде. 

Постановка задачі: ваша фірма здійснила замовлення у постачальника "Трейд+ " на 

поставку 2-х вентиляторів Bosch (51,21 грн./шт.) і одного кондиціонера LG (1389,85 

грн./шт.), доставка перерахованого товару буде коштувати 65 грн. Здійснити всі необхідні 

операції і сформувати документи в "1С: Підприємстві 8.2". 

Введіть спочатку весь необхідний товар у довідник "Номенклатура". Створіть нового 

контрагента "Трейд+" і договір "2013/10". Відкрийте документ "Покупка" А "Рахунок на 

оплату постачальника" (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Рахунок на оплату постачальника. 

 

У вікні, що з’явилося на закладці "Товари" вказуємо необхідні ТМЦ, на закладці "Послуги" - 

Доставка. Також необхідно вибрати "Тип цін" - "Основна ціна закупівлі". 

На основі "Рахунку на оплату постачальника" проводимо документ "Надходження товарів і 

псолуг" (Рис. 6) 



 

 
Рис. 6. Надходження товарів і послуг. 

 

Документ реалізації 

Основний документ яким оформляється продаж ТМЦ є документ "Реалізація товарів і 

послуг". ("Продаж" ->".Реалізація товарів і послуг"). Цей документ передбачає два види 

операцій: 

- "Продаж, комісія" - оформляються операції з продажу чи передачі на комісію ТМЦ. 

При цьому відвантажуватися може одночасно і власний товар, і отриманий від комітента на 

комісію. 

- "Устаткування" - оформляється продаж обладнання (не введених в експлуатацію 

оборотних активів з рахунка 15). 

Оскільки у нашому випадку ми займаємось продажем товару то необхідно обрати операцію 

"Продаж, комісія", а що саме оформляється - продаж товару або передача на комісію - 

визначатиметься за умовами договору з контрагентом. У шапці документа вказується 

контрагент і 

договір з ним, а також склад, з якого відвантажуються товари. Якщо ввести документ на 

підставі "Рахунка-фактури", то ці реквізити табличної частини відповідних закладок буде 

заповнено автоматично. 

Створимо спочатку документ "Рахунок на оплату покупцеві" за основними цінами продажу. 

(Рис. 7.) 

 
Рис. 7. Рахунок на оплату покупцеві. 

 



 

Сформуємо документ "Реалізація товарів і послуг" на підставі документа "Рахунок на 

оплату покупцеві". (Рис. 8.) 

 
Рис. 8. Реалізація товарів і послуг. Видаткова накладна матиме вигляд (Рис 9) 

 

 
Рис. 9. Видаткова накладна. 

 

Знижки та націнки 

У графі "Знижка" вручну можна вказати розмір знижки (у вартісному виразі) для конкретної 

позиції номенклатури. 

Для встановлення розміру знижки зручно скористатися обробкою табличної частини (кнопка 

"Змінити"). У документі реалізації ця обробка має значно більше варіантів дій (Рис. 10), ніж у 

документі "Рахунок на оплату постачальника". 

 
Рис. 10. Варіанти зміни ціни у документі реалізації. 

 

 

 



 

Постановка задачі (самостійно) 

Здійсніть всі необхідні операції для придбання 06.10.13 р. на "Основний склад" від 

постачальника " Комфортний Світ+ " наступних ТМЦ: 

■ HDMI кабель для мультимедійного проектора (5 м.) - 2 шт. за ціною 147 грн./шт. 

■ Кріплення для мультимедійного проектора (металічне ) - 2 шт. за ціною 323 грн./шт. 

Постановка задачі 

Реалізуємо 07.10.13 покупцю "Астер" наступні ТМЦ: 

■ Мультимедійний проектор - 1 шт. зі знижкою 5% 

■ HDMI кабель для мультимедійного проектора (5 м.) - 1 шт. з надбавкою 15% 

■ Кріплення для мультимедійного проектора (металічне ) - 1 шт. з надбавкою 15% 

Для цього, як і в попередньому пункті необхідно скористатися документом "Реалізація 

товарів і послуг" а потім натиснувши на кнопку змінити встановимо необхідні надбавки та 

знижки у вікні "Обробка табличної частини" (Рис.11) 

 
 

Рис. 10. Обробка табличної частини "Реалізації товарів і послуг" Знижка 

 

 

Для встановлення знижки вибираємо пункт "Встановити знижку відсотком" і вводимо 5%, 

при цьому "галочка" повинна бути тільки навпроти "Мультимедійного проектора" (Рис. 10). 

Для встановлення 10 % надбавки обираємо пункт "Змінити ціни на %" і вводимо 10 %. (Рис. 

11) 



 

 
Рис. 11. Обробка табличної частини "Реалізації товарів і послуг" Надбавка 

 

Після виконання всіх вказаних дій і натискання на кнопку "ОК" з’явиться оновлена таблична 

частина вікна "Реалізація товарів і послуг" (Рис. 12) 

 
Рис. 12. Документ "Реалізації товарів і послуг" 

 

 

Знижку, як і націнку, можна надати як у цілому за накладною, так і щодо окремих товарних 

позицій. 

 

Надання послуг 

Для реалізації факту надання послуг іншим організаціям у документі "Реалізація товарі і 

послуг" призначено закладку "Послуги" (Рис 13). Послуги записані до того ж довідника 

"Номенклатура", що й решта ТМЦ, для їх обліку використано той самий механізм. 

На закладці "Рахунки розрахунків" (Рис. 14) заповнюються "Рахунок розрахунків з 

контрагентом" та "Рахунок розрахунків по авансам". Рахунки заповнюються відповідно до 

рахунків, які було задано за замовчуванням для кожного контрагента в регістрі відомостей 

"Рахунки обліку розрахунків з контрагентами". За необхідності користувач може змінити 

кореспонденцію рахунків. 



 

Постановка задачі: ПАТ "Астра" на другий день після поставки Вашою фірмою їй товарів 

звернулося з проханням встановити "Мультимедійний проектор" на "Кріплення" та 

здійснити необхідне налаштування техніки. З ціною 85 грн. погодилась і була рада по 

завершенню 5 грн. знижці. 

Здійснити всі необхідні операції для надання послуги. 

 
Рис. 13. Документ "Реалізації товарів і послуг" Послуги 

 

 
Рис. 14. Документ "Реалізації товарів і послуг" Рахунки розрахунків 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Ваша фірма 08.10.13 придбала у компанії "Roshen" 2 ящики (1 ящ.-50 шт.) шоколаду за ціною 

400 грн./ящ. А 09.10.13 реалізувала всю партію за ціною 500 грн./ящ. Відобразити всі 

необхідні операції купівлі і продажу шоколаду. 

 


