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Інформаційні джерела: 

1). Оперативное управление в малом бизнесе с использованием программы 

«1С:Управление небольшой фирмой 8». – Методические материалы для 

слушателей сертифицированного курса. Фирма 1С. – 2011. (с.138-150) 

2) Грещак М.Г. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц. – Грещак М.Г., Коцюба О.С.— К.: КНЕУ, 2002. — 131 с. 

4). Інструктивний матеріал щодо виконання тренінгового завдання з теми 13 

«НЕПРЯМІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА».  

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/discipl_stp/trening_kurs1C/ 

Сценарій заняття 

1. Теоретична частина. Питання до обговорення. 

1.1. Сутність непрямих витрат. Види непрямих витрат: 

загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут 

1.2. Приклади загальновиробничих витрат  

1.3. Назвіть приклади адміністративних витрат  

1.4. Собівартість продукції: сутність, собівартість окремих виробів 
(калькулювання) 

1.5. Методи калькулювання собівартості одиниці продукції: особливості 

віднесення на собівартість продукції непрямих витрат. 

 

2.  Тренінгові завдання для самостійного виконання студентами в 

системі 1С: УНФ, 3 бали. 

2.1. Головному бухгалтеру та бухгалтеру-касиру фірми було нараховано 
заробітну плату за жовтень 2012р.– вже зробили, можемо подивитись  
раніше вже створені документи. Виконайте нарахування всьому 
персоналу підприємства за жовтень та листопад 2012 р. 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/discipl_stp/trening_kurs1C/
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2.2. У жовтні 2012р. співробітника Компанії «СпорткомлексПлюс» 

Ильина С.С. було відправлено у відрядження із сумою 480 грн. Необхідно 

відобразити ці витрати у системі 1С. 

2.3. Було нарахована амортизацію на Автомобіль «Газель» у сумі 10 000 
грн.  

2.4. 05 листопада 2012р. Компанія «СпорткомлексПлюс» отримала від 

оператора мобільного зв’язку «Компанія «Київстар» рахунок на оплату за 

розмови за жовтень 2012р. на суму 7000 грн., в тому числі розмови 

Адміністративного підрозділу на суму 4250 грн., а решта (2750 грн.) – 

розмови Комерційного підрозділу з питань просування та реалізації 

продукції. Відобразити дану подію в 1С:УНФ із віднесенням витрат на 

телефонні розмови 

2.5. Головному бухгалтеру та бухгалтеру-касиру фірми було нараховано 
заробітну плату за жовтень 2012р.– вже зробили, можемо подивитись  
раніше вже створені документи 

2.6. 08 листопада Компанія «СпорткомлексПлюс» отримала від 

рекламної агенції «Телесвіт» рахунок на сплату послуг за рекламу 

продукції у жовтні 2012р. на суму 4 000 грн. Відобразити дану подію в 

1С:УНФ із віднесенням витрат на рекламу до комерційних витрат 

2.7. 15 листопаду здійснено оплату за оренду офісу на користь 
контрагента «Энергосбыт» у розмірі 5 000 грн 

2.8. Визначити до якого виду непрямих витрат (загальновиробничих, 

адміністративних, витрат на збут) належать витрати, що наведені у п. 2.1 

– 2.6 Практикума 7В. 

 

3. Тренінгові завдання для синхронної роботи студентів і бізнес-тренера. 

3.1. Визначити рахунки для обліку загальновиробничих витрат, витрат 
на збут та адміністративних витрат, вказаних у п.3.1. тренінгового 
завдання, та показати в 1С:УНФ дані рахунки, або (у разі відсутності) 
створити їх у системі 1С:УНФ  

3.2. У раніше створених документах (завдання 2 для самостійного 
виконання студентами), де відображені адміністративні витрати та 
витрати на збут, перевірити коректність віднесення цих витрат на 
визначені у п.3.1. статті витрат (рахунки управлінського обліку). 

3.3. Здійснити в 1С:УНФ за допомогою документу «Закрытие месяца» 
віднесення витрат на фінансовий результат роботи підприємства  
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4. Тренінгові завдання на формування у студентів аналітичних навичок 

використання інформації в системі 1С: УНФ для аналізу операційної 

діяльності підприємства (виконуються у режимі «Питання-відповіді». 

4.1. За допомогою звітів («Себестоимость» та «Незавершенное 
производство») покажіть суму загальновиробничих витрат у складі 
собівартості реалізованої продукції  

4.2. Відповідно до результатів виконаного завдання 2 (для самостійного 
виконання) визначити витрати, що не відносяться на собівартість 
продукції. 

4.3. За допомогою звітів модулю «Фінанси» подивитись відображення 
операцій, що вказані у завданні 2 (для самостійного виконання), за 
статтями комерційних та управлінських  витрат. 

 


