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ВСТУП 

 

Автоматизація управлінської діяльності - об’єктивний процес, який має 

охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого сере-

довища, що має об’єднувати інформаційне, програмне забезпечення, інформаційні 

технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації. Це дасть змогу на 

якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз 

стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково  обґрунтовані управ-

лінські рішення. 

Оволодіти новими методами не можна без удосконалення інформаційної си-

стеми та використання сучасних інформаційних технологій у роботі бухгалтера. 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» є обов'язковою дисци-

пліною циклу професійної підготовки фахівців з обліку та оподаткування. 

Робочу програму з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» роз-

роблено відповідно до навчального плану підготовки освітнього ступеня «бака-

лавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізації  «Облік і 

оподаткування», денної форми навчання. 
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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Мета: формування системи  теоретичних  і  практичних знань в області  

побудови і функціонування  інформаційних  систем та  комп'ютерних технологій і 

можливостей їх  використання  в  обліку. 

Завдання дисципліни:  – набуття теоретичних знань, щодо засад бухгалтер-

ського обліку на підприємстві в умовах використання інформаційних  систем і 

технологій; – вивчення складу облікових задач та особливостей їх розв’язання з 

використанням ІТ  обробки облікової інформації; формування бази даних підпри-

ємства для ведення обліку від первинних документів, фіксації господарських опе-

рацій до складання фінансової звітності в умовах автоматизації бухгалтерського 

обліку; – набуття навичок використання облікової інформації з метою прийняття 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: інформаційна система підприємства, облікова інфо-

рмація  підприємства. 

Компетентності, які формуються при вивченні дисципліни.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- призначення ІС, її функції, класифікацію, завдання; вимоги до ІС; структуру ІС; 

сутність та склад інтерактивного середовища користувача ІС; взаємозв'язок сис-

теми бухгалтерського обліку та ІС підприємства; сутність облікової інформації; 

- сутність ІТ в обліку, процедури обробки облікових даних;  

- організаційно-методичні основи побудови облікового процесу в умовах застосу-

вання ІТ; методику застосування прикладних програм для вирішення завдань об-

ліку; 

- управління системою формування бухгалтерськими підсумками, форми перег-

ляду та періодичність розрахунків бухгалтерських підсумків. Знати основні фор-

ми бухгалтерської звітності та стратегію розвитку бухгалтерського обліку згідно 

європейських стандартів; задання параметрів звітів, порядок редагування звітнос-

ті,   
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Студент повинен вміти: 

- формулювати задачі з побудови інформаційних систем обліку; 

- готувати вхідну, нормативно-довідкову, проміжну і результатну 

інформацію з обліку; 

- застосовувати спеціалізовані прикладні пакети для вирішення 

задач обліку; 

- формувати звітність підприємства та аналізувати її.  

Місце дисципліни в навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Інфор-

маційні системи та технології в обліку» вивчається після оволодіння студентами 

знаннями з дисциплін: «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий облік», «Економі-

чна інформатика», «Інформаційні системи і технології».  

Робоча програма дисципліни складається з 5 розділів: мети, завдань та ре-

зультатів вивчення дисципліни (компетентностей), її місця в освітньому процесі; 

змісту тем дисципліни; структури дисципліни та розподілу годин за темами (те-

матичним планом); тематики лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів; списку рекомендованих джерел. 

Викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає 

такі види навчальної роботи: лекційну, лабораторні заняття та самостійну роботу 

студентів. 

Програма дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку» складається 

з 6 кредитів –180 годин загалом, в тому числі: (лекцій - 42 год., лабораторних за-

нять - 42 год., самостійної роботи -96 год.); – для груп  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»; 

Поточний контроль засвоєння матеріалу здійснюється шляхом перевірки вико-

нання студентами лабораторних і самостійних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. 
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2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ. 

Тема 1. Організація обліку в умовах застосування інформаційних систем і те-

хнологій. 

Сутність інформаційної системи як елемента управління економічним об'єк-

том, її структура.  Характеристика та класифікація інформаційних систем обліку. 

Поняття інформаційних технологій та їх класифікація. Комп'ютерні системи бух-

галтерського обліку. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. 

Система класифікації, кодування, види та властивості економічної інформації. 

Формалізація облікової інформації. Бази та банки даних. Поняття та зміст інфор-

маційного забезпечення інформаційних  систем обліку. Уніфікація і стандартиза-

ція документації. Особливості документування господарських операцій та органі-

зації документообігу в умовах АРМ бухгалтера. Принципи створення і функціо-

нування інформаційних систем обліку (ІСО). Стадії та етапи робіт зі створення і 

впровадження ІСО. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають ав-

томатизації. Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією обліку. Економічна 

ефективність впровадження інформаційної системи для вирішення задач обліку. 

Життєвий цикл автоматизованої системи обліку, концепцію розвитку електронно-

го врядування в Україні-2020. 

Технологія розроблення інформаційних систем. Проектна документація інформа-

ційних систем. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Тема 2. Програма системи комплексної автоматизації обліку та управління 

діяльністю підприємства «1С: Предприятие». 

 

Основне призначення, налаштування, версії програми. Основи роботи. Ре-

жими роботи. Основні  терміни і поняття  комп’ютерного обліку. Типи докумен-

тів програми. Головне вікно програми. Технічні прийоми  роботи з програмою. 

Робота з довідниками програми. Характерні риси кожної версії програми: «1С: 

Предприятие» версій: 7.7, 8.х. Створення інформаційної бази підприємства, по-

няття облікової політики підприємства, формування довідників підприємства, а 

саме: працівників, контрагентів. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80
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Тема 3. Автоматизація обліку грошових коштів. 
Автоматизація обліку готівкових коштів, безготівкових коштів та їх еквіва-

лентів. Нормативно-довідкова інформація з обліку готівки та безготівкових гро-

шових коштів. Первинні документи, шляхи надходження та вибуття готівки та 

безготівкових грошових коштів на підприємстві в умовах застосування інформа-

ційних систем обліку. Особливості автоматизації обліку готівки в іноземній валю-

ті. Узагальнення даних обліку готівки та безготівкових грошових коштів в умовах 

використання інформаційних систем обліку. 

Тема 4. Автоматизація обліку розрахунків з контрагентами та облік 

ПДВ. 

Нормативно-довідкова інформація з обліку розрахунків з контрагентами: по-

купцями та замовниками, підзвітними особами, постачальниками та підрядника-

ми, державними органами, банками, тощо. Первинні документи з обліку розраху-

нків покупцями та замовниками, підзвітними особами, постачальниками та підря-

дниками в умовах автоматизації обліку. Первинні документи та формування звіт-

ності з обліку ПДВ із застосуванням відповідних інформаційних систем обліку. 

Тема 5. Автоматизація обліку виробничих запасів. 

Автоматизація обліку основних засобів: нормативно-довідкова інформація з 

обліку основних засобів на підприємстві, первинні документи, шляхи надходжен-

ня та вибуття основних засобів в умовах автоматизації обліку. Автоматизація об-

ліку нематеріальних активів: нормативно-довідкова інформація з обліку нематері-

альних активів на підприємстві, первинні документи, шляхи надходження та ви-

користання нематеріальних активів в умовах автоматизації обліку. Автоматизація 

обліку інших операцій з нематеріальними активами. Автоматизація обліку необо-

ротних матеріальних активів (НМА):нормативно-довідкова інформація з обліку 

НМА на підприємстві, первинні документи, шляхи надходження та вибуття НМА 

в умовах автоматизації обліку.  

Тема 6. Автоматизація обліку доходів, витрат та податку на прибуток. 

Автоматизація обліку витрат: нормативно-довідкова інформація з обліку ви-

трат на підприємстві, первинні документи з обліку адміністративних витрат та 

витрат на збут в умовах автоматизації обліку, первинні документи з обліку витрат 
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на виробництво в умовах автоматизації обліку, узагальнення даних щодо витрат в 

умовах автоматизації обліку. Облік витрат по кредитах банка.  

Тема 7. Автоматизація обліку праці та її оплати. 

Автоматизація обліку оплати праці: використання нормативно-довідкової ін-

формація з обліку кадрів і зарплати, первинні документи з обліку кадрів і зарпла-

ти. Автоматизація обліку інших виплат працівникам: використання нормативно-

довідкової інформація з обліку відпускних та лікарняних виплат працівникам, пе-

рвинні документи з обліку відпускних та лікарняних виплат працівникам. Уза-

гальнення інформації з обліку виплат працівникам. Податкова звітність. 

Тема 8. Узагальнення даних обліку і формування звітності в умовах автома-

тизованого обліку. 

Узагальнення даних обліку в умовах автоматизації обліку. Формування звітності: 

фінансової, податкової, статистичної та управлінської. 
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

На виконання програми навчальної дисципліни  «Інформаційні системи та техно-

логії в обліку» складається з 6 кредитів –180 годин загалом, в тому числі: (лекцій - 

42 год., лабораторних занять - 42 год., самостійної роботи -96 год.). 

 

РОЗПОДІЛ  ГОДИН ЗА ТЕМАМИ КУРСА 

для груп спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Назва теми 

 

Кількість годин 

 

 

Форма 

контроля 

У
сь

о
г
о
  
  
  
  
  
 

г
о
д

и
н

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

за
н

я
т
т
я

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
  
  
  
  

р
о
б
о
т
а
 

1. Тема 1. Організація обліку в умо-

вах застосування інформаційних 

систем і технологій. 

50 14 6 30 УО, СЗ 

2. Тема 2. Програми системи компле-

ксної автоматизації обліку та управ 

ління діяльністю підприємства на 

прикладі АІС «1С: Предприятие». 

12 4 2 6  УО, Т 

3. Тема 3. Автоматизація обліку гро-

шових коштів. 

16 4 6 6  ПЛР,СЗ 

4. Тема 4. Автоматизація обліку роз-

рахунків з контрагентами та облік 

ПДВ. 

18 4 6 8 ПЛР, СЗ 

5. Тема 5. Автоматизація  обліку ви-

робничих запасів. 

16 2 8 6  ПЛР, СЗ 

6. Тема 6. Автоматизація обліку до-

ходів, витрат та податку на прибу-

ток 

12 2 2 8  ПЛР, СЗ 

7. Тема 7. Автоматизація обліку праці 

та її оплати. 

30 6 8 16 ПЛР,СЗ 

8. Тема 8. Узагальнення даних обліку 

і формування звітності в умовах 

автоматизованого обліку. 

26 6 4 16  ПЛЗ 

 Підсумковий контроль     Е 

 Разом (годин) 180 42 42 96  

 

Умовні позначення: УО – усне опитування, ПЛР – перевірка лабораторної робо-

ти, Т - тестування, СЗ– ситуаційне завдання, Е – екзамен. 
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4. ТЕМИ  ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати 

навчання 

Вид навчальної роботи Робочий 

час 

студента 

(год.) 

Оціню-

вання у 

балах 

Тема 1. Організація обліку в умовах застосування інформаційних 

систем і технологій. 

50 15 

Знати: сутність ІС, 

функції, характерні 

ознаки, класифіка-

цію, 

завдання; вимоги 

до ІС; структуру 

ІС; сутність облі-

кової інформації,

 її формалі-

зоване подання; 

методи класифіка-

ції та кодування 

облікової інформа-

ції в ІС; сутність ІТ 

в обліку, процеду-

рах обробки облі-

кових даних; їх 

вплив на  організа-

цію; 

властивості облі-

кової інформації, її 

класифікацію;   

способи подання 

інформації до АІС. 

Лекція 1. Організація обліку в умовах засто-

сування інформаційних систем. План: 
1. Загальні особливості автоматизованих інфор-
маційних систем.  
2. Мета, завдання і призначення ІС, властивості. 
3. Класифікація інформаційних систем обліку. 

4. Методологічні основи і організація бухгал-

терського обліку в умовах автоматизованого 

оброблення даних.  

5. Форми автоматизованого бухгалтерського 

обліку. 

6. Поняття комп’ютерної інформаційної системи 

обліку. 

Література основна: 4,5,8,  
Додаткова:16,17 

4  

Самостійна робота: Підготувати доповіді, пре-
зентації за основними типами організації авто-
матизованих інформаційних систем обліку: 
1. Основні підходи до створення і впровадження 
ІС бухгалтерського обліку; 
- міні-бухгалтерія;
- програмні інструментальні системи;
- комплекси бухгалтерських автоматизованих 

робочих місць;
- створені на замовлення системи;

2. Життєвий цикл АІС обліку. 

3. Основні види ризику, пов'язані з автоматиза-

цією обліку. Економічна ефективність впрова-

дження інформаційної системи для вирішення 

задач обліку. 

Опрацювати Указ Президента України від 12 

січня 2015 р. № 5 ―Про Стратегію сталого роз-

витку ―Україна-2020‖.

10 5 

Лекція 2. Інформаційні технології оброблення 

економічної інформації та засоби її формалі-

зованого опису. 

План: 

1.Економічна інформація, її види і властивості.  
2. Структура, форми подання та відображення 
економічної  інформації. 
3. Система класифікації та кодування економіч-
ної інформації. 
4. Єдина система класифікації та кодування. 
Категорії класифікаторів. 

4  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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Література основна:1,5,8,9 
Додаткова:18,19 
Самостійна робота: Підготувати конспект про 
штрихове кодування та переліку основних зага-
льнодержавних і галузевих класифікаторів.  
Підготувати доповідь за темою: Основні підхо-
ди до створення і впровадження комп’ютерних 
систем обліку. 

4  

Розуміти: зміст 
інформаційного  
забезпечення інфо-
рмаційних систем 
обліку. Знати кла-
сифікацію вхідної і 
вихідної докумен-
тації. 

 

Лекція 3. Поняття та зміст інформаційного 
забезпечення інформаційних систем обліку. 
План: 
1. Поняття та зміст інформаційного забезпе-
чення інформаційних систем обліку. 
2. Поняття та класифікація вхідної і вихідної 
документації. 
3. Комп’ютерна інформаційна база обліку. 
Література основна:4,5,9 
Додаткова: 16,17 

2  

Самостійна робота: Опрацювати нормативні 
документи, щодо інформації та її захисту; да-
ти відповідь на контрольні питання. 

6  

Знати: основні 
поняття інфор-
маційних техно-
логій та їхню 
класифікацію. 
 

 

Лекція 4. Інформаційні технології оброб-
лення облікової інформації. 
План: 
1. Поняття інформаційних технологій, мета, 
завдання та їх класифікація; 
2. Обчислювальні системи та мережі; 

3. Автоматизовані системи (АІС) бухгалтера: 

призначення, функції та його рівні. 

Література основна:1,3 

Додаткова:11,12,17 

2  

Самостійна робота: Підготувати матеріал з 
теми: «Комп’ютерні системи бухгалтерського 
обліку»: їх різновиди і характеристика. 

4  

Знати: основні 
принципи ство-
рення та функці-
онування інфор-
маційних систем 
в обліку; типи 
облікових задач, 
що підлягають 
автоматизації; 
основні поло-
ження законода-
вчих та норма-
тивних актів 
України, 
пов’язаних з ав-
томатизацією 
обліку. 
Вміти: 
вирішувати за-
дачі, пов’язані з 
обробкою еко-
номічної інфор-
мації. 

Лекція 5. Організаційно-методичні основи 
створення та функціонування інформацій-
них систем в обліку. 
План: 
1. Принципи створення та функціонування 

ІСО; 
2. Характеристика та типи облікових задач, що 

підлягають автоматизації; 

3. Організація діяльності облікового апарата в 

умовах функціонування АІС; 

Література основна:3,5,8,9 

Додаткова:12 

2  

Самостійна робота: Підготувати матеріал за 
темою: «Основні види ризику, пов’язані з ав-
томатизацією обліку»; 
Опрацювати Закони України: 

-  «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» №80  від 05.07.94 // Відомості Вер-

ховної Ради України. -1994.-   №31. 

-  «Про електронний підпис», від 22.05.2003  

№852-IV 

-  «Про електронні документи та електронний 

6  
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документообіг», від 22.05.2003 №851-IV. Ві-

домості Верховної Ради  України. 

- Закон України «Про захист персональних да-

них» від 1.06.2010 р. № 2297-VI. 
Лабораторні заняття №1-2 Інформаційні 
технології оброблення  економічної інфор-
мації. 
1. Вирішення задачі «Калькуляція». 
2. Вирішення задачі по плануванню діяльнос-
ті п/п «Беззбитковість». 
3. Вирішення задач, згідно варіантів. 

6 10 

Тема 2. Програми системи комплексної автоматизації обліку та 

управління діяльністю підприємства на прикладі АІС «1С: Підп-

риємство». 

12 5 

Знати: Основне при-

значення, налашту-

вання, версії програ-

ми 

«1С:Підприємство»; 

технічні прийоми  

роботи з програмою. 

Робота з довідника-

ми програми; понят-

тя облікової політи-

ки підприємства, 
Вміти: 
Створювати інфо-
рмаційну базу пі-
дприємства; фор-
мувати довідники 
підприємства; но-
рмативно-правову 
інформацію по 
кожній темі облі-
ку. 

Лекція 6. Програми системи комплексної 
автоматизації обліку та управління дія-
льністю підприємства на прикладі АІС 
«1С: Підприємство». 
План: 
1. Основне призначення, налаштування, версії 

програми.  

2. Основи роботи. Режими роботи.  

3.Основні  терміни і поняття комп’ютерного 

обліку. Типи документів програми.  

4. Головне вікно програми. Технічні прийоми  

роботи з програмою. Робота з довідниками 

програми.  

5. Характерні риси кожної версії програми: 

«1С: Підприємство» версій: 7.7, 8.0,8.х. 

Література основна:5 

Додаткова:20,21 

4  

Лабораторне заняття №3 Автоматизації 
обліку та управління діяльністю підпри-
ємства на прикладі АІС «1С: Підприємст-
во». 
1. Створення інформаційної бази підприємс-
тва. 
2.  Формування облікової політики підпри-
ємства, довідників: підприємства,   праців-
ників, контрагентів. 

2  

Самостійна робота:  
1)Опрацювати методичні вказівки з програ-
ми:«1С: Підприємство 8.0.»  
2) Створення інформаційної бази підприємс-
тва, поняття облікової політики підприємст-
ва, формування довідників підприємства, а 
саме: працівників, контрагентів у програми: 
«1С: Підприємство» версії 8.0. 

6 5 

Тема 3. Автоматизація обліку грошових коштів. 16 10 

Знати: загальну 
характеристику 
комплексу за-
дач,завдання 
автоматизації 
обліку готівко-
вих та 

Лекція 7. Операції і проведення з готівкою. 
План: 

1. Нормативно-довідкова інформація з обліку 

готівки. 

2. Первинні документи та шляхи надходження 

та вибуття готівки на підприємстві. 

3. Особливості автоматизації обліку готівки в 

4 

 

 

 

 



12 

 

безготівкових 
грошових кош-
тів; 
структуру та 
характеристику 
вихідної інфор-
мації 
Вміти:  
проводити опе-
рації по обліку 
грошових кош-
тів;  
готувати вхідну, 
норматив-но-
довідкову, про-
міжну і 
результатну 
інформацію з 
обліку грошових 
коштів. 
 
 
 
 

іноземній валюті. 

Література основна:5,9 
Додаткова:16,17 

 

Самостійна робота:  
1)Самостійне вивчення та доповнення матеріалу 

теми, згідно з нормативно-довідковою інформа-

цією з обліку готівки. 
 2)Підготовка презентації на прикладі однієї 
чи кількох сучасних інформаційних систем 
обліку на тему: 
Можливості автоматизації обліку надходжен-
ня та вибуття готівки на підприємстві в умо-
вах використання різних інформаційних сис-
тем обліку: «1С – Підприємство 8.х» та «Па-
рус». 
3) Ознайомитися з положенням №637 о ве-
денні касових операцій та ліміті каси. 
4) Штрафні санкції при порушенні переви-
щення ліміту каси. 

6 5 

Лабораторне заняття №4 Операції і прове-
дення з готівкою. 
1. Заповнення нормативно-довідкової інфор-
мації з обліку готівки. Формування статутного 
капіталу. 
2. Операції по касі: відображення в обліку 
надходження та вибуття готівки. 

2  

Лабораторне заняття №5. Облік безготі-
вкових розрахунків в програмі 
«1С бухгалтерія». 
1.Заповнення нормативно-довідкової 
інформації з обліку безготівкових коштів. 
2. Відображення в обліку різних видів 
безготівкових розрахунків. Банківські опера-
ції. 

4 5 

Тема 4. Автоматизація обліку рахунків з контрагентами та облік 

ПДВ 

18 10 

Знати: загальну 
характеристику 
задач з автома-
тизації обліку 
операцій з конт-
рагентами; 
склад, призна-
чення та викори-
стання носіїв 
облікової інфо-
рмації; структу-
ру та характери-
стику вихідної 
інформації. 
Вміти:  
формулювати 
задачі з побудо-
ви інформацій-
них систем облі-
ку; готувати вхі-
дну, норматив-
но-довідкову, 
проміжну і 

Лекція 8. Автоматизація обліку рахунків з 

контрагентами та облік ПДВ. 
План: 

1. Нормативно-довідкова інформація з 
обліку розрахунків з контрагентами. 
2. Первинні документи з обліку 
розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками. 
3. Первинні документи з обліку розрахунків з 

покупцями та замовниками. 
4. Первинні документи та формування 
звітності з обліку ПДВ. 
Література основна:5,8,9 
Додаткова:11,16,20 

4  

Самостійна робота:  
1) Самостійне вивчення та доповнення матеріа-

лу теми, згідно з нормативно-довідковою ін-

формацією.  

2) Підготувати реферат про автоматизацію облі-

ку операцій з постачальниками та підрядниками 

на підприємстві в умовах використання різних 

інформаційних систем обліку. 

8 5 
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вихідну інфор-
мацію з обліку 
операцій з конт-
рагентами та 
обліку ПДВ; 
 
 
 
 
 

3) Підготувати, згідно варіанту,  вирішення за-

дачі на тему: Можливості автоматизації обліку 

операцій з покупцями та замовниками на підп-

риємстві в умовах використання різних інфор-

маційних систем обліку: «1С – Підприємство 

8.0».  

Лабораторне заняття 6. Облік рахунків з конт-

рагентами.  

1. 1. Заповнення нормативно-довідкової інформа-

ції з обліку. 

2. 2.Відображення  в обліку операцій з контраген-

тами (розрахунки з покупцями). 

2  

 Лабораторне заняття  7. Облік рахунків з 

контрагентами.  

1. Введення операції по передоплаті з викорис-

танням документа «Банківська виписка».  

2. Облік розрахунку з постачальниками, відо-

браження ПДВ. 

3. Формування звітності з обліку ПДВ. 

4 5 

Тема 5. Автоматизація обліку необоротних активів 16 10 

Знати: загальну 

характеристику 

задач обліку не-

оборотних активів, 

нормативно-

довідкову базу з 

обліку основних 

засобів та інших 

необоротних мате-

ріальних активів на 

підприємстві. 

Вміти: формулю-

вати задачі з побу-

дови інформацій-

них систем обліку 

основних засобів, 

нематеріальних 

активів  та необо-

ротних матеріаль-

них активів та зві-

тність; 

готувати вхідну, 

нормативно-

довідкову, інфор-

мацію з обліку ос-

новних засобів, 

нематеріальних 

активів та необо-

ротних матеріаль-

них активів.  

Лекція 9. Облік виробничих запасів. 
План: 
1. Загальна характеристика задач обліку основ-

них засобів та необоротних активів. 

2. Нормативно-довідкова інформація з обліку 

основних засобів та інших необоротних матері-

альних активів на підприємстві. 

3. Первинні документи та шляхи надходження 

нематеріальних активів в умовах автоматизації 

обліку. 

Література основна:1,5,8,9 

Додаткова:14,16 

2  

Самостійне вивчення та доповнення 

матеріалу теми, підготовка до 

лабораторного заняття 8. 

(СРС): Підготовка презентації на прикладі одні-

єї чи кількох сучасних інформаційних систем 

обліку на тему: 

Можливості автоматизації обліку нематеріаль-

них активів на підприємстві в умовах викорис-

тання різних інформаційних систем обліку. 

6  

Лабораторне заняття 8. Облік нематеріа-

льних активів. 

1. Заповнення нормативно-довідкової інформа-

ції з обліку нематеріальних активів на підп-

риємстві. 

2. Надходження нематеріальних активів. 

4 5 

Лабораторні заняття 9. Облік необоротних 

активів. 

1. Придбання ТМЦ підзвітною особою у виро-

бника.  

2. Формування документа «Авансовий звіт» 

4 5 
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3. Придбання ТМЦ підзвітною особою в роздрі-

бній торгівлі. 

Тема 6. Автоматизація обліку доходів, витрат та податку на при-

буток. 

12 10 

Знати: загальну 

характеристику 

задач обліку витрат 

на виробництво, 

нормативно-

правові документи 

з визначення 

об’єкта оподатку-

вання. 
  
Вміти: 
заповнювати 
первинні доку-
менти по обліку 
витрат, вести 
облік витрат та 
складати звіт-
ність за допомо-
гою програми 
1С. 

Лекція 10. Облік доходів, витрат та податок 

на прибуток. 

План: 

1. Загальна характеристика задач обліку витрат 

на виробництво. 

2. Первинні документи для визначення об’єкта 

оподаткування. 

3. Ведення обліку витрат на виробництво за до-

помогою програми 1С. 

Література основна:3,5,7,9 

Додаткова:13,20,21,24 

2  

Самостійне вивчення та доповнення 

матеріалу теми, підготовка до 

лабораторних занять. 

(СРС): Підготовка презентації на прикладі одні-

єї чи кількох сучасних інформаційних систем 

обліку на тему: 

Можливості автоматизації обліку доходів, ви-

трат та податку на прибуток на підприємстві в 

умовах використання різних інформаційних си-

стем обліку. 

4  

 Самостійна робота:  

1) Виконати методичні вказівки за темою: «Об-

лік витрат по оплаті кредитів банка». 

2) Підготуватися до вирішення ситуативних за-

вдань за темою. 

4 5 

Лабораторне заняття 10. Використання матері-

альних запасів. Аналіз інформації про наявність 

і рух матеріалів. 

1. Списання товаро-матеріальних цінностей. 

2. Аналіз результатів введення документа 

«Акт списання ТМЦ». 

3. Аналіз інформації про наявність і рух матері-

алів. 

2 5 

Тема 7. Автоматизація обліку праці та її оплати 30 20 

Знати: загальну 

характеристику 

задач обліку праці; 

нормативно-

довідкову інфор-

мацію з обліку 

оплати праці; по-

рядок  та строки 

нарахування 

з/плати. 
 
Вміти: 
заповнювати і 

Лекція 11. Облік та оплата праці. 

План: 

1. Загальна характеристика задач обліку праці. 

2. Нормативно-довідкова інформація з обліку 

оплати праці. 

3. Порядок та правила нарахування з/плати. 

Література основна:5,7,8.1,9 

Додаткова:16,17,19 

4  

Самостійне вивчення та доповнення 

матеріалу теми, підготовка до 

лабораторних занять. 

(СРС): Підготовка презентації на прикладі одні-

єї чи кількох сучасних інформаційних систем 

6  
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корегувати дові-
дники у різних 
інформаційних 
системах з облі-
ку праці; нара-
ховувати заробі-
тну плату;  готу-
вати відповідну 
звітність по 
оплаті праці в 
різних ІС. 

обліку на тему: 

Можливості автоматизації обліку оплати праці в 

умовах використання різних інформаційних си-

стем обліку. 

Лабораторне заняття 11. Облік витрат на опла-

ту праці і відрахування до соціальних фондів у 

системі 1С. 

1. Внесення змін у довідники, згідно законодав-

ства; 

2. Нарахування з/плати у системі 1С. 

2  

Самостійна робота:  

1) Виконати розв’язок  задачі по обробці інфор-

мації  з обліку праці в програмі MS Excel. 

2) Виконати розрахунок з/плати з срс.  

3) Підготуватися до вирішення задач, згідно 

варіантів. 

6 5 

Знати: 
інтерфейс програ-

много модуля «За-

робітна плата»; усі 

форми звітності, 

значення табеля 

робочого часу. 

Вміти: заповнюва-

ти базу п/п за до-

помогою програм-

ного модуля «За-

робітна плата»; 

переглядати отри-

мані результати 

розрахунків, згідно 

різноманітних 

форм; 

передавати звіти до 

програмного ком-

плексу 1ДФ. 

Лекція 12. Оформлення звітів по обліку праці за 

податковою формою 1ДФ. 

1. Ознайомлення з призначенням та інтерфей-

сом програмного продукту для формування по-

даткової звітності з обліку праці. Програма ОРЗ 

(OPZ). 

2. Ознайомлення з формою звітності по ЄСВ, 

ПДФО. 

Література основна:5,9 

Додаткова:16,17,18 

2  

Самостійна робота:  

1. Підготувати доповідь з теми: «Бухгалтерський 

облік в Україні: як втілюватимуться європей-

ські стандарти з 2020р.  

2.  Заповнення бази підприємства за даними з 

програми MS Excel. 

3. Формування форми звітності по ЄСВ, ПДФО 

за результатами розрахунків самостійної роботи 

з теми. 

4 5 

Лабораторне заняття 12. Облік витрат на оплату 

праці і відрахування до соціальних фондів за до-

помогою програмного модуля «Заробітна плата». 

1. Створення бази підприємства. 

2. Настроювання довідників програми та Табеля 

обліку робочого часу. 

2  

Лабораторне заняття 13. Облік витрат на оплату 

праці і відрахування до соціальних фондів за до-

помогою програмного модуля «Заробітна плата». 

1. Розрахунок заробітної плати за першу поло-

вину місяця. 

2. Розрахунок заробітної плати за повний місяць. 

3. Перегляд отриманих результатів розрахунків, 

згідно різноманітних форм (розрахункові лист-

ки, зведені відомості нарахувань та утримань, за 

видами податків). 

4. Виконати розрахунок заробітної плати згідно 

4 10 
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варіанту (ситуативні завдання). 

Тема 8. Узагальнення даних обліку і формування звітності в умо-

вах автоматизованого обліку. 

26 20 

Знати: усі фор-
ми звітності ав-
томатизованого 
обліку; можли-
вості програмно-
го комплексу 
Medoc. 
Вміти: 
отримувати різ-
номанітні форми 
звітності в різ-
них АІС; 
передавати дані з 

програмного моду-

ля «Заробітна пла-

та» 

до програми 

«Medoc». 
 

Лекція 13. Формування звітності в умовах 

автоматизованого обліку. 

1. Поняття та державне регулювання фінансової 

звітності. 

2. Форми фінансової звітності. 

2. Зробити аналіз отриманих результатів за звіт-

ній період. 

Література основна:5,9 

Додаткова:16,17,26,27 

2  

Лекція 14. Програма Medoc для формування 

звітності. 

1. Знайомство з модулями ПЗ «M.E.Doc» та їх 

функціями. 

2. Встановлення програми Medoc. 

3. Автоматизація звітів та передача даних з про-

грамного модуля «Заробітна плата» до програми  

«Medoc». 

Література основна:1,8.1,9 

Додаткова:15,16,24 

4  

Самостійна робота:  

2. Підготувати доповідь за темою: «Втілення 

фінансової звітності в Україні згідно міжнарод-

них стандартів, кого будуть стосуватися зміни 

та які саме зміни очікують в обліку», викорис-

товуючи посилання: 

https://zakon.rada.gov.ua 

https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/01/

28/644600/ 

1. Відповісти на контрольні питання з програмно-

го модуля «M.E.Doc» і підготуватися до тесту. 

6  

Лабораторне заняття 14. Формування звітності 

в умовах автоматизованого обліку з викорис-

танням програми «1С-підприємство». 

1. Формування регламентованих звітів. Отрима-

ти Баланс підприємства в системі «1С-

Підприєство». 

2. Заповнення бази підприємства в програмі 

«M.E.Doc». 

3. Передача даних з програмного модуля «Заро-

бітна плата» до програми  «Medoc» і отримання 

звітів по заробітній платі. 

4. Проходження тесту з програмного модуля 

«M.E.Doc». 

4 10 

Самостійна робота:  

1. Виконати проектування і розробку бази підп-

риємства з використанням програми «1С Підп-

риємство 8.х», згідно варіанту завдання. 

2. Отримати усі звіти. 

10 10 

 Разом 180 100 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/01/28/644600/
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/01/28/644600/
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4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Венделева, М.А. Информационные технологии в управлении: Учебное пособие 

для бакалавров / М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. - М.: Юрайт, 2013. - 462 c. 

2. Гаврилова А.А. "Інформаційні системи і технології в обліку": Методичні реко-

мендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни – Харків. Вид. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014 

3. Івахненков С.В., Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку 

та аудиту:Навч. посіб.  3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання. 2006. - 350 с. 

4. Місюров А.В.: Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5  

курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і аудит"): 

Навч. Посібник – Харків:ХНАМГ, 2007.- 80с 

5. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] навч. посіб. / 

В. Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 224 с. ISBN 978-617-

673-440-6 

6. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. М 34 Інформаційні системи і технології 

в обліку:Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с. ISBN 966–574–575–1  

7. Чистов В.Д., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные опера-

ции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие – Киев: 

Диасофт, 2002.–528 с ил. 

8. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С.. Підручник –Друге видання, до-

опрацьоване і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400 с.  

8.1. Журнал „Все про бухгалтерський облік‖  

 

9. Нормативно-правові документи та Закони України: 

―Про інформацію‖ №2567. Від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради  ї    

  України.-1992.-№48. 

 ―Про захист інформації в автоматизованих системах‖ №80 від 05.07.94 //  

  Відомості Верховної Ради України.-1994.-№31. 

     „Про електронний підпис‖, від 22.05.2003  №852-IV 

     „Про електронні документи та електронний документообіг‖,   від 22.05.2003  

      №851-IV. Відомості Верховної Ради  України. 

     „Про   податок з доходів фізичних осіб‖, від 22,05,2003р. №889- IV. 

Податковий кодекс України від 02.12.2015 зі змінами та доповненнями. 

Кодекс законів про працю України затверджений Законом від 10.12.1971г. 

№322-VIII. 

Облік запасів П(С)БУ 9 «Запаси». 

Лист від 29.12.2016 №6966/10/16-31-12-03-24 Щодо поставок товару товаро-

транспортними накладними. 

Положення №92 Про бухгалтерський облік 7 «Основні засоби» від 27.04.2000р. 

Класифікація основних засобів П(С)БУ-7 «Основні засоби». 

Положення про ведення касових операцій в іноземній валюті. Постанова Прав-

ління НБУ №637 від 15.12.2004 р. 

Про встановлення розрахунку граничної суми готівки. Постанова Правління 



18 

 

НБУ №27 від 06.06.2013 р. 

     Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, за    

     тверджене Постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 р 

     Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті",  

     затверджена Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 р 

     банку України № 492 від 12.11.2003г. 

     Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995г. № 108/95-ВР 

Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування» від 23.09.99 р 

№ 1105-XIV. 

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991г. 

№ 1282-XII. 

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р №504 / 96-ВР. 

Порядок розрахунку середньої заробітної плати, затверджений постановою 

КМУ № 100 від 08.02.1995г. 

Закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Законопроект №7000 від 

01.01.2018 р. 

Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок за-

хворювання або травми, не пов'язаний-ний з нещасним випадком на виробниц-

тві, за рахунок коштів роботодавця », затверджений постановою КМУ від 

26.06.2015 р. № 440 

 

Додаткова: 

10.  Гринькова В.М., Корда В.О. Фінанси підприємств / Навч.посіб.–2–ге вид.–К.: 

Знання - Прес, 2004. – 424с. 

11.  Макарова М. В.  Електронна комерція / Навч.- метод. посібник  – К.: Видав-

ничий центр‖ Академія‖, 2002. – 269с. 

12.  Овчаренко Е. К., Ильина О.П. Фінансово-Экономические расчеты в Excel. 

Изд.2-е- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998.– 184с. 

13.  Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник 

для студентів вищих навчальних закладів  – К.- Видавничий центр ―Академія‖ 

2002.– 544с. 

14.  Осмядченко Л.М., Шевчук В.Є. Бухгалтерський облік. Навч. Посі. Для студе-

нтів вищих закладів освіти.– Львів: ―Магнолія 2006‖,2011р.-196 с. 

 

 

Інформаційні  ресурси: 

15.  Місюров А.В.:Інформаційні системи і технології в обліку (для студентів 4-5  

курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.050106 -"Облік і аудит"): 

Навч. Посібник – Харків:ХНАМГ, 2007.- 80с.http://eprints.kname.edu.ua/Місюров 

А.В.:.pdf 

16. Хмельницький, О. О. Інформаційна культура підготовка кадрів до інформа-

ційної роботи  К. : КНТ, 2007. – 197, [3] с. http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42494 9.pdf 

17. https://buhgalter.com.ua/news/ 

18. http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/SocialnayaLgota.aspx. 

ukraine.kiev.ua/poslugi/oblik_narahuvannya_zarobitnoyi_plati_zarplati.htm 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551
http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/SocialnayaLgota.aspx
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19. Пособие по программному продукту «1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная 

версия». ООО «1С Украина», 2006. 

20. Материалы на компакт-диске по программному продукту 1С:Бухгалтерия 8 

для Украины. Учебная версия.  

21. http://trans-audyt.com.ua/ 

22. https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/ 

23. http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/230636.html 

24. http://www.refine.org.ua/pageid-1507-1.html 

25. http://ecolid.com.ua 

26. https://zakon.rada.gov.ua 

27. https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/01/28/644600/ 
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