
1. Назва модуля: Автоматизація економічних процесів (1 С Бухгалтерія) ІІ 
рівень 

2. Код модуля: МУБ_6_ФП.08.03_3 
3. Тип модуля: обов’язків  
4. Семестр: 5 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 32 (лекції - 4 год., практичні - 28 год.) 
6. Лектор: Демченко Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: організаційну побудову комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія 8.2», 

опанувати комплекс знань, пов’язаних з використанням інформаційного, 
програмного та технологічного забезпечення цієї системи; 

уміти: розв’язувати типові бухгалтерські задачі із застосуванням 
комп’ютерної програми «1С: Бухгалтерія 8.2»; визначати склад технологічних 
операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових процесів; формувати 
звітність підприємства в даній програмі.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
           пререквізити: бухгалтерський облік 
           кореквізити: фінанси підприємств 
10. Зміст модуля:  
Поняття та класифікація інформаційних систем підприємства. Принципи 

побудови інформаційних систем та їх структура. Інформаційна технологія та її 
місце в інформаційній системі підприємства. Знайомство з функціональними 
можливостями програми. Режими роботи «1С: Бухгалтерія 8.2». Призначення 
меню Панель функцій. Стартовий помічник в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 
Використання довідкової системи в програмі. Ведення бухгалтерського обліку 
господарських операцій та формування звітності в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2». 

11. Рекомендована література: 
1. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми 

«1С:Бухгалтерія 8.2»): навч. пос./ О. Г. Чирва, Т. А. Демченко – Умань:Видавець 
«Сочінський М.М.», 2016. - 200с. 

2. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності/ О. Кононенко, Я. Клиженко. – 
Вид. 3-тє, перероб і доп. – Х.:Фактор, 2012.- 208с. 

3. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / М. 
М.Бенько - К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т, 2006. - 362 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (80%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-

дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні і практичні питання) 

14. Мова навчання: українська. 
 


