
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Автоматизація управління торговим підприємством в системі «1С: Управ-ління 

торговим підприємством» 

3. Тип: Вибіркова (навчальна дисципліна вільного вибору); 

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1, 2 

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: у результаті вивчення дисципліни студенти зможуть обґрунтовувати 

вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

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: «Фінансовий облік», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Автоматизація бізнес процесів», «Облікова політика». 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Податковий облік і звітність», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», 

«Організація бухгалтерського обліку». 

12. Зміст курсу: (перелік тем) 1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. 

2. Придбання запасів. 3. Ціноутворення. 4. Управління продажами. 5. Роздрібна торгівля. 6. 

Управління взаємовідносинами з контрагентами та планування торгової діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Лучко М. Р., Адамик О. В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті. 

Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 252 с. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17055/1/ ISO_ Adamuk_ VsnupVisn.pdf 

2. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник. К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 224 с. URL: 

http://culonline.com.ua/Books/inform_system_i_teh_susidenko.pdf 

3. Адамик О. В. Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського 

обліку: проблеми організації даних та їх потоків. Бізнес Інформ. 2016. №10. C. 348–353. URL: 

http://www. business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-348_353.pdf. 

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: Automation of trading enterprise management in the system «1C: Trading enterprise 

management» 

3. Type: Optional; 

4. Level of higher education: II (Master's degree) 

5. Year of study: 1 

6. Semester: 1, 2 

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 substantiate the choice and 

procedure of management information technologies for accounting, analyze, audit and taxation in the 

system for making managerial decisions in order to optimize them. 

10. Method of education: lecture sessions with the use of multimedia and information technology, 

laboratory classes in the computer class, independent work, control activities using computer testing. 

11. Required previous courses: “Financial accounting”, “Accounting and statement in a field of the 

taxation”, “Business process automation”, “Accounting policy”. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: “Taxation accounting and 

statement”, “Accounting in management of the enterprise”, “Organization of the accounting”. 

13. Recommended reading:  
1. Luchko M. R., Alamik О. V. Information systems and technologies in the accounting and 

audit. Tutorial. Ternopil: TNEU, 2016. 252 с. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17055/1/ ISO_ Adamuk_ VsnupVisn.pdf 

2. Susidenko V.T. Information systems and technologies in the accounting. Tutorial. Кyiv: 

«Center of study literature», 2016. 224 с. URL: 

http://culonline.com.ua/Books/inform_system_i_teh_susidenko.pdf 

3. Adamik О. V. Information technologies in the accounting computer systems: problems of the 

data and their flows organization. Bisiness Inform. 2016. №10. C. 348–353. URL: http://www. 

business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-348_353.pdf. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


