
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Використання системи "1С: Бухгалтерія 8" 

3. Тип: Вибірковий (навчальна дисципліна вільного вибору) 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сиротинська 

Алла Павлівна, к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

працювати з довідниками системи, реєструвати документи, господарські операції, 

здійснювати пошук, відбір та коригування інформації в системі, формувати регістри та 

звіти. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття з використанням мультимедійного 

супроводу та інформаційних технологій, лабораторні заняття в комп’ютерному класі, 

самостійна робота, контрольні заходи з використанням комп’ютерного тестування 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Основи економіки, 

Бухгалтерський облік (загальна теорія), Організація первинного обліку, Фінансовий 

облік", Управлінський облік та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Інформаційні системи і технології, Звітність підприємств. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) 1. Концепція прикладного рішення та загальносистемні 

механізми. 2. Облік запасів. 3. Облік розрахунків та грошових коштів. 4. Облік 

отримання та надання послуг. 5. Облік ПДВ. 6. Облік необоротних активів та МШП. 7. 

Закриття періоду та отримання звітності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Використання прикладного рішення "1С: Бухгалтерія 8 для України". 

Сертифікований курс.- К.: ДП "Єврософтпром", 2017.- 399 с. 

2. 1С: Підприємство 8. Конфігурація "Бухгалтерія для України". Керівництво з ведення 

обліку.- К., 2010, 448 с. 

3. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Бухгалтерии 8".- К.: 1С, 2010, 

670 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових 

ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): виконання завдань на лабораторних роботах (60 балів), 

модульне тестування (40 балів) 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри       Н.М. Позняковська 

 

Розробник опису дисципліни     А.П. Сиротинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
1. Course code: 
2. Course title: Using of system «1C: Accounting» 

3. Type: Optional 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree) 

5. Year of study: 2-3 

6. Semester: 3-8 

7. Number of ECTS credits allocated: 3 

8. Name of lecturer, scientific degree, position: Alla Sirotinska, Ph.D., associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and 

Nature Recourses Use. 

9. Learning outcomes. An the end of course students will be able to use system’s catalogues, 

to register documents and business operations, to find, select and correct information in the 

system, to get registers and statements. 

10. Method of education: lecture sessions with using of multimedia and information 

technology, laboratory classes in the computer class, independent work, control activities with 

computer testing 

11. Required previous courses: Basics of economy, Accounting (common theory), 

Organization of primary accounting, Financial accounting, Management accounting. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Information system, 

Statements of enterprises. 

12. Course content: 1. The concept of the application and common system mechanisms. 2. 

Accounting of inventories. 3. Accounting of calculations and cash flows. 4. Accounting of 

receiving and giving of services. 5. Accounting of taxs. 6. Accounting of property, plant, and 

equipment. 7. Closing of period and presentation of statements. 

13. Recommended reading:  
1. Using of the application "1C: Accounting". Certificate cours.- Kiyv: "Evrosoftprom", 

2017.- 399 p. 

2. 1С: Enterprise 8. Configuration "Accounting for Ukraine". Guidance for accounting. – 

Kiyv, 2010, 448 p. 

3. Kharitinov S.A. Accounting and tax accounting in "1C: Accounting".-  Kiyv: 1С, 2010, 

670p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
10 lecture hours, 20 laboratory works hours, 60 independent work hours. Together – 90 hours.  

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case 

studies, individual research assignments, use of multimedia 

15. Forms and criteria for evaluation: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 point): practical tasks (60 point), module testing (40 point) 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of department       Nataly Poznyakovska 

 

 

Developer          Alla Sirotinska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


