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Курс Оператор 1С:Підприємство 8.3 

Формат офлайн/онлайн 

Тривалість 

1 заняття = 2 ак години  

(1  ак година= 45 хв) 

- у групі 20 ак. годин 

 

Графік занять 3 дні на тиждень по 2 ак. години 

Викладач курсу Войцехівська Аліна Валентинівна 

Додаткові матеріали  Методичні матеріали 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ: «Оператор 1С:Підприємство 8.3» 

Загальні відомості про можливості програми та конфігурації: 

Головне вікно, призначення пунктів меню. 

Загальна схема роботи у програмі. Інтерфейс. 

Знайомство з об'єктами конфігурації та методи роботи з ними: 

Постійні налаштування та постійна інформація багаторазового 

використання – загальні та для ведення обліку конкретного 

підприємства: 

Плани рахунків, види суб'єктів, види розрахунків; 

Класифікатори, довідники, регістри відомостей; 

Константи, параметри обліку, індивідуальні налаштування; 

Облікова політика бухгалтерського, податкового обліку, аналітичного обліку. 

Практичне завдання 

 

Реєстрація господарської діяльності: 

Робота у довідниках: пошук, відбір, сортування інформації, введення, 

редагування, перегляд, видалення друку списку; 
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Робота з документами: форма для введення інформації – заповнення 

реквізитів, проведення; друкована форма - перегляд, редагування, параметри 

сторінки, друк; 

Робота з журналами документів: списки раніше створених документів, 

пошук, відбір, сортування, введення, введення на підставі інших документів; 

друк списку. 

Практичне завдання 

Узагальнення та аналіз облікових даних: 

Журнали проводок із бухгалтерського обліку; 

Журнали проводок із податкового обліку; 

Звіти. 

Самостійна робота 

Відображення в обліку господарської діяльності: 

Касові операції: 

Прибутковий касовий ордер, видатковий; 

Касова книга. 

Практична робота 

Документи з розрахунків із постачальниками: 

Договір; 

Надходження товарів та послуг; 

Платіжне доручення; 

Виписка з банку; 

Авансовий рахунок; 

Реєстрація вхідного податкового документа; 

Акт звірки взаєморозрахунків. 
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Практична робота 

Документи з розрахунків із покупцями: 

Податкова накладна 

Договір; 

Реалізація товарів та послуг; 

Акт щодо надання виробничих послуг; 

Вхідне платіжне доручення; 

Самостійна робота 
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