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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є облікова інформація підприємств. 

Вивчення предмету повинно сприяти розвитку аналітичного мислення, розширенню 

пізнавальних можливостей студентів, активізації їх самостійної навчальної та 

професійної діяльності. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних 

теоретичних знань і практичних навичок застосування програми 1-С Бухгалтерія для 

вирішення задач бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та 

звітності в Україні та міжнародних стандартів та нормативів. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: формування практичних навиків роботи у 

програмі 1-С Бухгалтерія, що дозволить комплексно вирішувати задачі з обліку, 

контролю, аналізу, аудиту, здійснювати оцінку фінансового стану підприємства, а 

також прогнозувати і моделювати управлінські рішення. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Інформаційні 

системи і технології в обліку та оподаткуванні», «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія та передує вивченню навчальних дисциплін «Облік і контроль в системі 

оподаткування підприємства», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Стратегічний управлінський 

облік». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «1-С Бухгалтерія» передбачає досягнення 

такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

- а) знати:  

- перелік основних етапів організації автоматизованого обліку на 

підприємстві; 

-  суть фундаментальних теоретичних понять програми «1-С 

Бухгалтерія»; 

-  призначення та принципи функціонування програми «1-С Бухгалтерія»; 



-  особливості роботи у програмі «1-С Бухгалтерія» в різних режимах 

підключення до неї інформаційної бази; 

-  призначення основних об'єктів системи програми «1-С Бухгалтерія» 

(константи, довідники, документи, операції) та порядок роботи з ними; 

-  структуру основних регістрів бухгалтерського обліку, звітності при 

автоматизованій формі обліку; 

-  принципи обліку та способи введення операцій; 

-  принципи розрахунку та підбиття підсумків; 

-  порядок формування, деталізації та друкування звітів. 

- б) уміти: 

- застосовувати новітні інформаційних системи і технології для 

вирішення задач управління та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 

-  здійснювати аналіз і контроль господарської діяльності за рахунок 

більш ефективного і точного виконання облікових процедур; 

-  задавати початкові дані по підприємству, для якого ведеться облік; 

-  застосувати операції програми «1-С Бухгалтерія» для введення 

початкових залишків; 

-  використовувати довідники та документи програми «1-С Бухгалтерія» 

для реєстрації господарських операцій; 

-  отримувати необхідні регістри бухгалтерського обліку; 

-  формувати різні види звітів; 

-  аналізувати результати роботи системи і при необхідності виправляти 

помилки. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.    Організаційні аспекти роботи у системі «1-C Бухгалтерія». 

Тема 2.    Робота з довідниками та документами у системі «1-C Бухгалтерія». 

Тема 3.    Реєстрація господарських операцій у системі «1-C Бухгалтерія». 

Тема 4 Автоматизація обліку грошових коштів. 

Тема 5.    Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей. 

Тема 6.    Автоматизація обліку праці та заробітної плати. 

Тема 7.    Автоматизація обліку необоротних активів. 

Тема 8. Автоматизація обліку витрат на виробництво та фінансово-

розрахункових операцій. 

Тема 9. Звіти у системі «1-C Бухгалтерія». 

Тема 

10. 

Аналіз господарської діяльності засобами системи «1-C 

Бухгалтерія». 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Долбнєва Д.В. 
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Іnternet сайти 

1. http://aleanza.com.ua/1c_enterprise-8/1c_accounting-8/ - веб сайт компанії 

Алеанза. 

2. http://php-functions.ho.ua/ukr/1c/rphp1.html - веб сайт з практичними 

рекомендаціями по використанню програми 1С Бухгалтерія. 

3. http://www.praktikum.com.ua/buhgalterskie_knigi_dlja_buhgalterov.html - веб 

сайт навчального центру «Практикум». 

4. http://www.voloshyn.com.ua/pages/programs/ - веб сайт компанії «Волошин». 
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