
 

Рис. 1. Склади (місця зберігання) 
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УРОК № 71-74 

 

Лабораторно-практична робота № 11 

ТЕМА:  Облік роздрібної торгівлі 
 

МЕТА:  

 Ознайомити учнів з порядком операцій придбання, продажу та відвантаження 

товарів і послуг 

 Вивчити порядок оформлення документів продажу та покупки 

 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  

 

 

Облік роздрібної торгівлі 

У конфігурації облік роздрібної торгівлі здійснюється на базі настройок інформаційно-

довідкової системи, а саме: 

1. Настройки виду складу (Задається у довіднику "Склади (місця зберігання)” 

параметр "Вид складу”): 

- "Роздрібний" (автоматизована торговельна точка - АТТ). Під роздрібним складом 

розуміють таку торговельну точку, засоби технічного забезпечення або специфіка 

торговельної діяльності якої дозволяють щодня формувати детальний звіт щодо проданих 

товарів, щоб потім цю інформацію мона було ввести до інформаційної бази "1С" 

- "Неавтоматизована торгова точка" (НТТ) - торговельна точка, не оснащена технічним 

обладнанням, в якій відсутня можливість оформляти звітність в інформаційній базі 

оперативно (звіт про продаж оформляється за період). 

2. Облік оцінки товарів у роздробі (задається в настройках облікової політики організації) 
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Рис. 2. Облікова політика організацій 

- ”За вартістю придбання” - облік ведеться за цінами придбання, у розрізі номенклатури на 

рахунку 289 (за обліковою вартістю, як і в оптовій торгівлі); 

- "По продажній вартості" - облік ведеться в цінах роздрібних продажів: на субрахунку 

2821 - на роздрібному складі; 

на субрахунку 2822 - у НТТ; 

на субрахунку 285 - обліковується торговельна націнка. 

Спосіб оцінки встановлюється окремо для кожної організації, щодо якої введеться облік в 

інформаційній базі. 

 

 

3. Аналітика субрахунку 282. Настроюється в "Настройках параметрів обліку", закладка 

"Товари в роздробі". Зауважимо, що при включеному прапорці "По номенклатурі (обороти)" на 

субрахунку 2822 перше субконто - номенклатура; при включеному - рахунок ведеться в 

сумовому виразі. 

Операції в роздрібній торгівлі 

Купівлю товарів на роздрібний склад може бути оформлено такими документами: 

"Надходження товарів і послуг" - якщо товари надійшли від постачальника; "Авансовий звіт" - 

у разі купівлі через підзвітну особу (не передбачено для складу виду НТТ); "Переміщення 

товарів" - внутрішнє переміщення товарів з іншого складу підприємства. 

Задача 1. На роздрібний склад виду "НТТ" надійшли ТМЦ на суму 3600 грн. Параметри 

настройки: облік товарів ведеться "За вартістю придбання", щодо складу ведеться кількісний 

облік. 

Операцію оформлюємо документом: 

- "Надходження товарів і послуг" з видом операції "Покупка, комісія" (Рис. 3) 

- рахунок обліку товару - 289, оскільки в роздробі обліковуються товари за ціною 

придбання. 
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Задача 2. Від постачальника надійшли ТМЦ, які було оприбутковано на роздрібний склад (у 

настройках обліку встановлено, що на підприємстві товари в роздробі оцінюються за 

продажною вартістю). 

При обліку за продажною вартістю необхідно використовувати документи з 

ціноутворення, аналогічно тому як це робилось в попередніх лабораторних роботах. Тому для 

роздрібного складу, на який прибуткуватиметься товар, ще в момент його створення в довіднику 

"Склади (місця зберігання) ” має бути встановлено з довідника "Типи цін номенклатури” 

потрібний формат цін.  

Установлення цін необхідно провести до оформлення відповідного документа 

"Надходження товарів і послуг”. 

  

 
Рис. 3. Надходження товарів і послуг Документ формує наступні проводки (Рис. 4) 

 



 

Рис. 5. Надходження товарів і послуг 

Наступним кроком для переліку придбаного товару необхідно вказати ціни продажів у 

документі "Встановлення цін номенклатури” ( "Операції”Документи”) (Рис. 5)

 

Проведення документа надходження товару на роздрібний склад автоматично розрахує ціни 

продажів і торговельну націнку, використовуючи встановлені раніше ціни за відповідними 

реквізитами: тип цін і номенклатура. 

Якщо ціни на номенклатуру не встановлено, то документ "Надходження товарів і послуг" 

не проводиться (відповідне повідомлення про відсутність установлення цін продажу буде 

виведено на екран). Якщо ж не номенклатуру, що прибуткується, раніше було встановлено ціни, 

то при проведенні чергової партії надходження товару документ розрахує торговельну націнку за 

раніше введеними установками. 

За необхідності можна змінити ціни продажу, задавши їх новим документом "Встановлення 

цін номенклатури". 

Надходження товару на роздрібний склад оформляється документом "Надходження 

товарів і послуг" з видом операції "Покупка, комісія" (Рис. 6). У результаті проведення 

документа товар від постачальника буде оформлено на роздрібний склад за цінами продажів (Дт 

2821), а також нараховано торговельну націнку за Кт 2851 (торговельна націнка розраховується 

як різниця між встановленою ціною продажів для роздрібного складу та купівельною вартістю 

товарів).

 
Рис. 6. Надходження товарів і послуг 



 

Рис. 7. Авансовий звіт 

 

Якщо придбаний товар надходить відразу до неавтоматизованої торговельної точки, то 

встановлення цін оформляється тільки в разі обліку в НТТ за об’єктами номенклатури, а не в 

сумовому виразі. Конфігурація перевіряє настройки параметрів обліку: додаткову аналітику за 

номенклатурою при обліку товарів у роздробі (прапорець "По номенклатурі (обороти)" в 

"Настройках параметрів обліку"). 

Надходження товарів від постачальника на склад типу "НТТ" оформляється документом 

"Надходження товарів і послуг" з видом операції "Покупка, комісія". 

Якщо аналітику ведення обліку за об’єктами відключено, то під час надходження товарів у 

табличній частині документа оприбуткування це надходження можна оформити сумою, але 

обов’язково вказавши її з урахуванням продажних цін. Наприклад, товар, придбаний у 

постачальника, оформляється на склад "НТТ". При заповненні документа "Надходження товарів і 

послуг" у момент вибору складу- одержувача з видом НТТ конфігурація пропонує користувачу 

вибрати вид табличної частини. 

Задача 3. На склад типу "Роздрібний" надійшли товари через підзвітну особу на загальну 

суму 1800 грн. (Лампи Maxus (Led) 15 шт. за ціною 60 грн./шт., люстра офісна 2 шт. - 450 

грн./шт..) 

Дану операцію оформлюємо документом "Авансовий звіт" ("Операції" ->"Документи") Рис. 
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Рис.8. Результат проведення документа "Авансовий звіт" 

Зауваження! Придбання товару через підзвітну особу для складу НТТ не передбачено. 

Задача 4. Зі складу типу "Роздрібний" перемістили 5 одиниць товару "ЛампиMaxus (Led)" на основний склад. 

Переміщення товару з одного складу на інший оформляється документом "Переміщення товарів" (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Переміщення товарів та його проведення. 

Якщо облік товарів у роздробі ведеться за купівельною вартістю, документ сформує 

проводки, наведені на Рис. .8 



 

Оприбуткування виручки та відображення продажі. 

Документ, яким оформляється оприбуткування виручки, отриманої в роздрібній 

торгівлі, залежить від виду складу роздрібної точки. Якщо виручка надійшла зі складу виду 

"Роздрібний", дані до інформаційної бази вводяться щодня документом "Звіт про роздрібні 

продажі" (Рис. 10). У документі передбачено два види операцій: 

"ККМ" - реалізація товарів кінцевому споживачу за готівковий розрахунок з оптового 

та роздрібного складів; 

"НТТ" - оформлення реалізації зі складу виду НТТ. 

Документ містить перелік товарів, проданих протягом касової зміни (Рис. 10) та 

автоматично формує проводки, що реєструють виручку, ПДВ з роздрібних продажів, 

вибуття товарів, надходження грошових коштів. 

 

Одночасно зі списанням товару оформляється надходження до каси ККМ виручки за 

день (Рис. 11). 

 

Відобразити продаж населенню із складу типу "НТТ" можна, провівши інвентаризацію 

на складі (документ "Інвентаризація товарів на складі") (Рис. 12). Документ інвентаризації в 

НТТ фіксує на певний момент фактичну наявність товару, а відхилення - це продані товари. 

 
Рис. 10. Звіт про роздрібні продажі. ККМ. 

 
Рис. 11. Результат проведення документа "Звіт про роздрібні продажі” 



 

 

 
Рис. 12. Документа "Інвентаризація товарів на складі" На його підставі вводимо "Звіт про 

роздрібні продажі" у НТТ (Рис. 13). 

 
Рис. 13. Документа "Звіт про роздрібні продажі" НТТ 

 
Рис. 14. Результат проведення документа "Звіт про роздрібні продажі 



 

 

Тепер розглянемо оформлення продажів та формування виручки в ситуації, коли товари 

в роздробі обліковуються за цінами продажу. 

Реалізація товарів з роздрібного магазину оформляється документом "Звіт про 

роздрібні продажі" (Рис. 15). 

 

 

Продаж товару зі складу виду НТТ реєструватиметься документом "Прибутковий 

касовий ордер" ("Каса"-> "Прибутковий касовий ордер" ) з видом операції "Прийом 

роздрібного виторгу" (Рис. 17). Він формує не лише проводки реєстрації надходження 

роздрібної виручки до каси організації, а й проводки списання товарів у торговельній точці 

на загальну суму в цінах продажу без деталізації їх за номенклатурою. 

 
Рис. 15. Документа "Звіт про роздрібні продажі" ККМ 

В результаті формуються проведення (Рис. 16) 

 
Рис. 16. Результат проведення документа "Звіт про роздрібні продажі" 



 

Повернення товару покупцем. 

Для юридичної особи операція оформляється документом "Повернення товарів від 

покупця". При поверненні товару кінцевим споживачем операція оформляється документом 

"Звіт про роздрібні продажі", товарна одиниця вказується зі знаком "Мінус" (Рис.18) 

 
Рис.17. Прибутковий касовий ордер. 

 



 

 

Для складу НТТ повернення товару від покупця можна проводити двома способами: 

1) при передачі виручки прибутковим касовим ордером зменшити її на суму повернення; 

2) відобразити повернення товару на складі виду "Оптовий" документом "Повернення 

товару від покупця". 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Відобразити повернення товару (1 шт. - "Мультимедійний комплект") від покупця за 

ціною купівлі, датою - на наступний день після купівлі. 

 


