
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код: ФП15; 

2. Назва: Облік і оподаткування в середовищі «1С Бухгалтерія»; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Гарнага О.М., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: Оволодіння базовими знаннями, уявленнями і навиками роботи в сфері 

обліку і оподаткування в середовищі «1С Бухгалтерія». 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні заняття. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Облік і аудит», 

«Мікроекономіка», «Економіка торгівельного підприємства». 

12. Зміст курсу:  Налагодження та підготовка до роботи в середовищі «1С Бухгалтерія».  

Автоматизація розрахункових операцій. Облік операцій надходження запасів. Облік операцій 

реалізації запасів. Облік операцій роздрібної реалізації, повернення товарів. Облік малоцінних 

швидкозношуваних предметів та необоротних активів. Облік операцій з оплати праці та її 

оподаткування. Визначення результатів діяльності підприємства, автоматизація зведеного обліку в 

середовищі «1С Бухгалтерія». 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : [Навч. посібник] / 

А.П.Сиротинська, І.Д.Лазаришина. -  К. : ЦУЛ, 2008.- 264 с. 

2. 1С: Предприятие 8. Конфігурація "Бухгалтерия для Украины". Руководство по ведению 

учета.- М.: 1С, 2013, 448 с. 

3. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: [Навч. посібник] / В.Д. Шквір, А.Г. 

Зогородній, О.С. Височан. -  К. : Знання, 2007. – 439 с. 

4. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8.2. Повний практичний посібник : [Навч. посібник] / Г. Сараєва, 

Л. Власенко. - К. : Віват, 2012.- 704 с. 

5. Харитонов С. А. Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса / С. 

Харитонов, Д. Чистов, - М. : 1С-Паблишинг, 2013. - 324 c. 

6. Радченко М. 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы : учебник / М. Радченко, Е. Хрусталева. -  М. : 1С-Паблишинг, 2014.- 965 с. 

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

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

  Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 

Завідувач кафедри 

к.е.н., доцент                                                                                                   Н.М. Позняковська                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: FP15; 

2. Name: Accounting and taxation in the "1C Accounting"; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: І (bachelor); 
5. Year of studies, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when discipline is studied: 3; 

7. Amount of the set credits EKTS: 3; 

8. Last name, initials of lecturer/of lecturers, scientific degree, position:  Harnaha О.М., candidate of 

economic sciences, associate professor; 

9. Results of studies: Mastering the basic knowledge, ideas and skills in accounting and taxation in the "1C 

Accounting"; 

10. Forms of lesson organization: lectures, laboratory training; 

11. Disciplines that preceded to the study of the marked discipline: "Accounting and Audit", 

"Microeconomics", "Economy of Trade Enterprise". 

12. The contents of course:  Adjustment and preparation for work in the "1C Accounting". Automation of 

accounting operations. Accounting for stock returns. Accounting for stock sale operations. Accounting for 

retail sales operations, return of goods. Accounting for low-value wearables and non-current assets. 

Accounting for payroll and taxation. Determination of the enterprise activity results, automation of the 

consolidated accounting in the  "1C Accounting". 

13. Recommended educational editions:  
1. Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : [Навч. посібник] / 

А.П.Сиротинська, І.Д.Лазаришина. -  К. : ЦУЛ, 2008.- 264 с. 

2. 1С: Предприятие 8. Конфігурація "Бухгалтерия для Украины". Руководство по ведению 

учета.- М.: 1С, 2013, 448 с. 

3. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: [Навч. посібник] / В.Д. Шквір, А.Г. 

Зогородній, О.С. Височан. -  К. : Знання, 2007. – 439 с. 

4. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8.2. Повний практичний посібник : [Навч. посібник] / Г. Сараєва, 

Л. Власенко. - К. : Віват, 2012.- 704 с. 

5. Харитонов С. А. Секреты профессиональной работы с "1С:Бухгалтерией 8". Банк и касса / С. 

Харитонов, Д. Чистов, - М. : 1С-Паблишинг, 2013. - 324 c. 

6. Радченко М. 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые 

приемы : учебник / М. Радченко, Е. Хрусталева. -  М. : 1С-Паблишинг, 2014.- 965 с. 

14. Planned types of educational activity and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours laboratory works, 60 hours independent work. Together - 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, uses of multimedia facilities. 

15. Forms and evaluation criteria: 
  An evaluation realize on a 100-ball scale. 

  Final control: test at the end of 3 semester. 

  Current control (100 points) : testing, questioning.   

16. Teaching language: ukrainian. 

 
 

Head of the accounting department, 

PhD, associate professor                                                                 N.М. Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


