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Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 79-81 

 

ТЕМА:  Облік  операцій з основними засобами 

 

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 

 
Придбання та складання 

 

Придбання ОЗ оформляється документом "Надходження товарів і послуг" з видом 

операції "Устаткування". Заповнюючи табличну частину на закладці "Устаткування", 

потрібно перевірити значення в колонці "Рахунки розрахунків", рахунок, на якому 

обліковуватиметься куплений актив. У колонці "Податкове призначення" потрібно вказати вид 

діяльності щодо обкладення ПДВ, в якій ви плануєте використовувати ОЗ. Також у табличній 

частині має стояти прапорець у колонці "Поставка основних фондів" (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Надходження товарів і послуг: Устаткування 



 

Рис. 2. Надходження дод. Витрат: послуга сторонньої організації. 

ТРАНСПОРТНІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ 

Розподілити витрати на доставку між усіма придбаними ОЗ можна за допомогою 

документа "Надходження додаткових витрат". Цей документ необхідно провести до 

оформлення операції введення ОЗ в експлуатацію. 

Заповнення шапки документа залежатиме від того, як ви плануєте розподілити суми 

доставки між ОЗ: 

- якщо потрібно розподілити суми пропорційно вартості ОЗ або їх кількості, у шапці 

документа вказуєте загальну суму доставки (поле "Сума витрати"), а в полі "Спосіброзподілу" 

вибираєте один із запропонованих варіантів; 

- якщо суми витрат плануєте розподіляти непропорційно, то поле "Сума витрати" 

залишаєте порожнім, у полі "Спосіброзподілу" вибираєте будь-яке значення, а бажані суми 

додаткових витрат для кожного ОЗ наводите безпосередньо в табличній частині документа. 

Якщо потрібно розподіляти додаткові витрати щодо ОЗ, то працювати слід із закладкою 

"Устаткування". (Рис. 2) 

 Зауваження! Суму додаткових витрат зазначено в шапці документа, тому в табличній 

частині колонки опцію "Дод. витрати (суми)" заповнювати не потрібно, оскільки це 

призведе до роздвоєння сум.  



Під об’єктом будівництва розуміється майбутній 03, який буде створено з 

обладнання та комплектуючих, переданих до монтажу. У первісній вартості ^ об’єкта 

будівництва буде враховано вартість обладнання та робіт з монтажу. 

 

Рис. 4. Надходження товарів і послуг. Послуги 

% 

Для кожного майбутнього ОЗ створюють окремий об’єкт будівництва від цього 
залежить формування первісної вартості ОЗ 

НАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 

Згідно з умовою задачі придбані верстати потребують певного налагодження до 

введення їх в експлуатацію. Витрати на доведення ОЗ до стану, придатного для експлуатації, 

також збільшують його первісну вартість. 

Відобразимо дану операцію наступним чином: 

1. Створюємо документ "Надходження товарів і послуг" з видом операції "Покупка, 

комісія". 

2. Відображати послуги з налагодження обладнання потрібно на закладці "Послуги" 

3. Зазначивши вид послуг та їх вартість, переходимо до колонки "Рахунки розрахунків". У 

цій колонці вказуємо субрахунок 1522, на якому ведеться аналітика в розрізі об’єктів 

будівництва і статей витрат. 

 

4. Заповнюємо в документі "Надходження товарів і послуг" аналітику по субрахунку 1522. 

У полі "Субконто 1", відкривши довідник "Об’єкти будівництва", створюємо два нові елементи 

- "Станок фігурного плетіння" і "Станок фігурного плетіння М-120" (Рис. 4.) Для кожного з 

них у колонці "Податкове призначення ПДВ” потрібно вказати саме таке податкове 

призначення, як і у придбаного ОЗ. Інакше не можна буде списати вартість робіт, які 

акумулюються на субрахунку 1522 щодо цього об’єкта будівництва, на збільшення первісної 

вартості ОЗ при його введенні в експлуатацію. 

 

 



 

5. У колонці "Субконто 2" з довідника "Стаття витрат" вибираємо відповідну статтю 

витрат. Якщо ви використовуєте в довіднику групу "Статті витрат за структурою 

Декларації по прибутку", виберіть статтю "Витрати на будівництво й монтаж 

устаткування" (Рис. 6). 

 

6. У колонках "Податкове призначення ПДВ" вибираємо вид діяльності щодо 

оподаткування ПДВ, в якій використовуватиметься ОЗ, які підлягають налагодженню. 

Зібрати всі витрати на доведення ОЗ до стану, придатного до введення в експлуатацію, 

можна за допомогою документа "Передача обладнання в монтаж" (Рис. 7.) Його призначено 

для включення вартості обладнання та комплектуючих, що потребують монтажу, до витрат, 

які формують первісну вартість об’єктів основних засобів. Документ уводиться окремо для 

кожного об’єкта будівництва. 

 

Уведення в експлуатацію 

Для введення ОЗ в експлуатацію призначено документ "Введення в експлуатацію 

 
Рис. 6. Затрати на встановлення і монтаж обладнання. 

 
Рис. 7. Передача обладнання в монтаж. 



 

ОЗ” ("ОЗ" -^"Введення в експлуатацію ОЗ”) (Рис. 8). 

Цим документом необхідно створити новий документ (з видом операції "Об’єкти 

будівництва"), ми автоматично потрапляємо не на першу закладку, а на закладку "Облікові 

дані". Таким чином, програма нам підказує, з чого потрібно в першу чергу починати роботу. 

(Рис. 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На закладці "Загальні відомості" вказуємо подію, що відбувається з ОЗ (зараз це введення в 

експлуатацію) з довідника "Події з ОЗ". У довіднику зберігається список подій з основними 

засобами, які потрібно відстежувати та обліковувати. 

На закладці "Основні засоби" з довідника "Об’єкти будівництва" вибираємо об’єкт 

будівництва (Поле "Об’єкт") та вказуємо субрахунок, з якого потрібно списати сформовану 

первісну вартість ОЗ потім натискаємо на кнопку "Розрахувати суми" (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Введення в експлуатацію ОЗ: Об’єкти будівництва. Основні засоби. 



 

 

 

Домашнє завдання: 
1. Законспектувати матеріал уроку  

2. Підручник (варіанти підручників знаходяться в посиланнях біля конспектів 

уроків): 

1) Крисюк В.І. Бухгалтерський облік з використанням компютерних 

технологій: на прикладі програми « 1С Бухгалтерія 7,7 для України» 

- §3.6-3.9 


