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Вступ 

 

Аннотація 

 

Метою курсу є формування базових знань і придбання практичних навичок, 

необхідних для розробки та використання інформаційних (експертних, 

рекомендаційних) систем та технологій щодо автоматизації облікової діяльності 

підприємств шляхом створення прикладних рішень із використанням 

спеціалізованого прикладного програмного забезпечення. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає знання про 

загальні засади та принципи створення інформаційних систем обліку на 

підприємстві; апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій в 

обліку; структуру та основні компоненти сучасних баз даних (таблиці, запити, 

звіти, форми тощо); структуровану мову запитів до баз даних; основи об'єктно-

орієнтованого підходу для проектування та розробку інформаційних облікових 

систем. 

Після вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» 

отримані практичні навички дозволять здобувачам розробляти модель предметної 

області засобами, наданими системою; формувати склад та зміст інформаційної 

бази для розв'язання задач обліку; визначати склад та форми подання інформації, 

її структуру для автоматизованого рішення задач; визначати склад процедур 

автоматизованої обробки даних в умовах функціонування комп'ютерних 

інформаційних систем обліку; користуватися прикладними програмами для 

рішення задач комп'ютеризації облікового процесу на підприємстві. 

Ключові слова: інформаційна система, облік, інформаційна технологія, 

програмне забезпечення, база даних. 
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Abstract 

The aim of the course is to form basic knowledge and acquire practical skills 

necessary for the development and use of information (expert, recommendation) systems 

and technologies for automation of accounting activities of enterprises by creating 

application solutions using specialized application software. 

As a result of studying the discipline the student will gain knowledge about the 

general principles and principles of creating information accounting systems at the 

enterprise; hardware and software of information technologies in accounting; structure 

and main components of modern databases (tables, queries, reports, forms, etc.); 

structured database query language; basics of object-oriented approach for design and 

development of information accounting systems. 

After studying the discipline "Information Systems and Technologies in 

Accounting", the acquired practical skills will allow applicants to develop a model of the 

subject area by means provided by the system; to form the composition and content of 

the information base for solving accounting problems; determine the composition and 

forms of information presentation, its structure for automated problem solving; 

determine the composition of automated data processing procedures in the conditions of 

functioning of computer information accounting systems; use applications to solve 

problems of computerization of the accounting process in the enterprise. 

Keywords: information system, accounting, information technology, software, 

database. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5  Цикл дисциплін вільного вибору 
студентів 

Модулів – 1 Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 5-й 5-й 

Електроний адрес 
РПНД на сайті 
Університету: 
 

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 150 

 
 

Для всіх спеціальностей та 
освітніх програм 

10-й 10-й - 

Лекції 

30  
Практичні заняття 

30 год  
Самостійна робота 

90 год  
Індивідуальні завдання: 

- - 
Вид контролю: залік 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи  
студента – 6 

 
 
 
Освітній рівень: другий 
(магістерський) Форма 
контролю: комбінована 

(письмовий контроль, 
тестовий контроль) 

Форма контролю: комбінована 
(письмовий контроль, тестовий 

контроль) 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 2:3; 
для заочної форми навчання –  
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових знань і 

придбання практичних навичок, необхідних для розробки та використання 
інформаційних (експертних, рекомендаційних) систем та технологій щодо 
автоматизації облікової діяльності підприємств шляхом створення прикладних 
рішень із використанням спеціалізованого прикладного програмного 
забезпечення. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів наступних 
компетентностей: 

- здатності до абстрактного мислення, аналізу і синтезу;  
- здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 
- володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатності 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 
опрацювання даних; 

- здатність застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові 
СППР, експертних та рекомендаційних систем. 

- здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес 
підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Відсутні. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів таких результатів навчання: 

Знання загальних засад та принципів створення інформаційних систем 
обліку на підприємстві; апаратного та програмного забезпечення інформаційних 
облікових систем; призначення основних об'єктів технологічної платформи «1С: 
Підприємство»; структури та основних компонентів сучасних баз даних: таблиць, 
запитів, звітів, форм; структурованої мови запитів до баз даних; основ об'єктно-
орієнтованого підходу для проектування інформаційних систем обліку; основ 
клієнт-серверної архітектури КІС. 

Вміння розробляти та ефективно використовувати системно-аналітичні 
інструменти захисту від ризиків в бізнес-процесах (визначати склад та форми 
подання інформації, її структуру для автоматизованого рішення задач; 
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користуватися прикладними програмами для рішення задач комп'ютеризації 
облікового процесу на підприємстві); розробляти експертні та рекомендаційні 
системи в умовах слабо структурованих даних різної природи. (розробляти модель 
предметної області засобами, наданими системою; формувати склад та зміст 
інформаційної бази для розв'язання задач обліку; визначати склад та форми 
подання інформації, її структуру для автоматизованого рішення задач; визначати 
склад процедур автоматизованої обробки даних в умовах функціонування 
комп'ютерних інформаційних систем обліку). 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи та особливості використання 
сучасних інформаційних систем автоматизації обліку. Основи розробки 
прикладних рішень на платформі «1С: Підприємство». 

Тема 1. Предмет та зміст дисципліни. Системи обробки економічної 
інформації та їх роль в управлінні економічним об’єктом. Особливості структури 
та організації систем автоматизації обліку  

Тема 2. Призначення та основні поняття об’єктів і механізмів платформи 
«1С: Підприємство»: платформа, конфігураціє, прикладне рішення.  

Тема 3. Особливості початку розробки прикладного рішення на платформі 
«1С: Підприємство». Вступ в конструювання командного інтерфейсу: підсистеми, 
користувачі та ролі. 

Тема 4. Опис роботи з константами, огляд і демонстрація основ клієнт-
серверного програмування на платформі «1С: Підприємство», використання 
загальних реквізитів. 

Тема 5. Конструювання довідників, розробка керованих форм і виконання 
різних дій в клієнтських методах, методика виведення повідомлень про помилки в 
прив'язці до елементів керування. Розробка ієрархічних і підлеглих довідників, 
реалізація додаткових програмних механізмів довідників. Основи об'єктної моделі 
довідників та програмна робота з довідниками, створення обробок і простих звітів. 

Тема 6. Основи розробки документів, робота з регістрами накопичення та 
побудові звітів із використанням системи компоновки даних. Робота з об'єктом 
Журнал документів, методи програмної роботи з документами. 

Тема 7. Конструювання процедури проведення витратного документа, 
створення складних запитів за допомогою консолі запитів. Робота з об'єктом 
Журнал документів, методи програмної роботи з документами. 

Тема 8. Опис особливостей роботи з оборотними регістрами накопичення, 
використання агрегатів, послідовностей, нумераторів і регістрів відомостей. 
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 Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і 
тем 

усього
л лаб п ср інд

усього 
л лаб п ср інд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та особливості використання сучасних 
інформаційних систем автоматизації обліку. Основи розробки прикладних рішень 
на платформі «1С: Підприємство» 
Тема 1. Предмет та зміст 
дисципліни. Системи обробки 
економічної інформації та їх 
роль в управлінні економічним 
об’єктом. Особливості 
структури та організації 
систем автоматизації обліку  

18 2 0 2 14 0       

Тема 2. Призначення та 
основні поняття об’єктів і 
механізмів платформи «1С: 
Підприємство»: платформа, 
конфігураціє, прикладне 
рішення.  

18 4 0 4 10 0       

Тема 3. Особливості початку 
розробки прикладного рішення 
на платформі «1С: 
Підприємство». Вступ в 
конструювання командного 
інтерфейсу: підсистеми, 
користувачі та ролі. 

18 4 0 4 10 0       

Тема 4. Опис роботи з 
константами, огляд і 
демонстрація основ клієнт-
серверного програмування на 
платформі «1С: 
Підприємство», використання 
загальних реквізитів. 

18 4 0 4 10 0       

Тема 5. Конструювання 
довідників, розробка 
керованих форм і виконання 
різних дій в клієнтських 
методах, методика виведення 
повідомлень про помилки в 
прив'язці до елементів 
керування. Розробка 
ієрархічних і підлеглих 
довідників, реалізація 
додаткових програмних 
механізмів довідників. Основи 
об'єктної моделі довідників та 

18 4 0 4 10 4       
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Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів і 
тем 

усього
л лаб п ср інд

усього 
л лаб п ср інд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
програмна робота з 
довідниками, створення 
обробок і простих звітів. 

Тема 6. Основи розробки 
документів, робота з 
регістрами накопичення та 
побудові звітів із 
використанням системи 
компоновки даних. Робота з 
об'єктом Журнал документів, 
методи програмної роботи з 
документами. 

21 4 0 4 13 0       

Тема 7. Конструювання 
процедури проведення 
витратного документа, 
створення складних запитів за 
допомогою консолі запитів. 
Робота з об’єктом Журнал 
документів, методи програмної 
роботи з документами. 

21 4 0 4 13 0       

Тема 8. Опис особливостей 
роботи з оборотними 
регістрами накопичення, 
використання агрегатів, 
послідовностей, нумераторів і 
регістрів відомостей. 

18 4 0 4 10 0       

Разом за змістовим модулем 1 150 30 0 30 90        

Усього годин 150 30 0 30 90        
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Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1  Пр. 1. Призначення та основні поняття об’єктів і 
механізмів платформи «1С: Підприємство»: платформа, 
конфігураціє, прикладне рішення. Загальний огляд типів 
прикладних рішень. 

2 

2  Пр. 2. Конструювання командного інтерфейсу: 
підсистеми, користувачі і ролі. 

4 

3  Пр. 3. Робота з константами, огляд і демонстрація основ 
клієнт-серверного програмування в «1С: Підприємство», 
використання загальних реквізитів. 

4 

4  Пр. 4. Конструювання довідників, розробка керованих 
форм і виконання різних дій в клієнтських методах, 
методика виведення повідомлень про помилки в 
прив'язці до елементів керування. Розробка ієрархічних і 
підлеглих довідників, реалізація додаткових програмних 
механізмів довідників. Основи об'єктної моделі 
довідників та програмна робота з довідниками, 
створення обробок і простих звітів. 

4 

5  Пр. 5. Розробка документів, робота з регістрами 
накопичення та побудові звітів із використанням 
системи компоновки даних. Робота з об'єктом Журнал 
документів, методи програмної роботи з документами. 

4 

6  Пр. 6. Конструювання процедури проведення 
витратного документа, створення складних запитів за 
допомогою консолі запитів. Робота з об'єктом Журнал 
документів, методи програмної роботи з документами. 

4 

7  Пр. 7. Особливості роботи з оборотними регістрами 
накопичення.  

4 

8  Пр. 8. Особливості роботи та використання агрегатів, 
послідовностей, нумераторів і регістрів відомостей. 

4 

 Всього 30 
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Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

Кількість годин 
№ 

з/п 
Вид роботи денна 

форма 
заочна 
форма 

1 Підготовка до лекцій 30  

2 Підготовка до практичних робіт 30  

3 
Підготовка до поточних модульних контрольних робот та 
підсумкового тестового контролю 

30  

РАЗОМ 90  

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування 

При викладені дисципліни використовуються такі методи навчання:  

- пояснювально-ілюстративний (ПІ) (пов’язаний з використанням засобів 

наочності та репродуктивним характером засвоєння знань; робиться все, щоб у 

здобувача було менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння 

сутності);  

- проблемний (П) (полягає в утворенні під час вивчення дисципліни 

пошукових ситуацій; проблемний метод сприяє розвитку у здобувачів 

активності, самостійності, творчих здібностей);  

- еврістичний (Е) (спонукає здобувачів до самостійної пошукової 

діяльності, оволодіння прийомами активного мовленнєвого спілкування, 

постановки й вирішення поставлених завдань).  

Методи навчання включають теоретичний та практичний цикли 

підготовки. Теоретичні знання студенти одержують під час лекційних занять та 

самостійної роботи з науковою та методичною літературою. Для поглибленого 

вивчення тематики досліджень рекомендується систематичне опрацювання 
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додаткової літератури, фахових видань та використання ресурсів Інтернет. 

Практичне закріплення знань проводиться при виконанні практичних робіт, 

завдань для самостійної роботи. З метою роз’яснення найбільш складних 

питань дисципліни та підвищення якості виконання завдань проводяться 

групові та індивідуальні консультації за розкладом кафедри.  

Як наочний матеріал під час проведення лекційних та практичних занять 

використовуються мультимедійний проектор, слайд-презентації. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Чисельні методи" є: 

– звіти з виконання лабораторних робіт та демонстрація програмної 

реалізації розвязку завдання, згідно з темою та завданням на лабораторну 

роботу, додаткові завдання для захисту лабораторної роботи; 

– поточні модульні контрольні роботи;  

– підсумковий тестовий контроль. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок 

поточного контролю, поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді двох 

контрольних модульних робіт різної складності та підсумкового тестового 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД,  що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий 

контроль) 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом та 

демонстрацією програмної реалізації розв’язку завдання (на обраній 

здобувачем мові програмування), згідно з темою та завданням на лабораторну 

роботу. 

 

Оцінювання 
практичних 

робіт, 
Бал 

Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін, самостійно, має чітко 
сформульовані цілі, завдання та проведений аналіз отриманих результатів. 
Застосовувалися коректні методи обробки вихідних даних. У висновках 
представлено коректну інтерпретацію отриманих результатів. Завдання для 
захисту виконано в повному обсязі, без помилок та в установлений термін. 

4 

Робота виконана у встановлений термін, самостійно, має чітко 
сформульовані цілі, завдання та проведений аналіз отриманих результатів. 
Застосовувалися коректні методи обробки вихідних даних. Робота містить 
незначні помилки. Завдання для захисту виконано в повному обсязі, в 
установлений термін, має незначні помилки  

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів, однак відповідає 
методичним рекомендаціям, щодо структури та змісту. Робота містить 
незначні помилки. Завдання для захисту виконано в повному обсязі, з 
деякими незначними помилками. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів, однак відповідає 
методичним рекомендаціям, щодо структури та змісту. Робота містить 
незначні помилки. Завдання для захисту виконано з порушенням терміну, з 
деякими незначними помилками. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів, однак відповідає 
методичним рекомендаціям, щодо структури та змісту. Робота містить 
помилки. Завдання для захисту виконано з порушенням терміну, містить 
суттєві помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів (8 

практичних робіт по 5 балів).  

 

Поточний модульний контроль  

По завершенні змістовного модуля здійснюється поточний модульний 
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контроль у вигляді письмовою модульної контрольної роботи (МКР). Допуском 

до поточної МКР є виконані та захищені практичні роботи відповідного 

модулю. Кожна МКР складається з 3-х завдань. Кожне завдання оцінюється 

максимум в 5 балів. Максимальна оцінка за кожну модульну роботу складає 15 

балів. 

 

Оцінювання 
модульних 

робіт, 
Бал 

Критерії оцінювання 

5 Роз’вязок  правильний, повний, логічний, містить аналіз та аргументовані 
результати.  

4 Роз’вязок в цілому правильний, достатньо повний, логічний; допущені 
несуттєві помилки та неточності  

3 Роз’вязок частково правильний, містить неточності, недостатньо 
обґрунтований результат  

2 Роз’вязок має суттєві помилки, результат хибний  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, результат хибний  

0 Роз’вязок відсутній 

 

Підсумковий тестовий контроль 

Правильних 
відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 30 28 24 22 18 16 12 10 6 4 2 
 

 

По завершенні курсу здійснюється підсумковий тестовий контроль. 

 

Максимальна кількість балів 
Форма контролю 

Денна форма Заочна форма 
Виконання та захист практичних робіт 8 х 5 балів = 40 балів 8 х 5 балів = 40 балів 

Поточний модульний контроль  
2 х 15 балів = 30 

балів 
2 х 15 балів = 30 балів 

Підсумковий тестовий контроль 30 балів 30 балів 
Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Денна форма Заочна форма 
 

Вид роботи 
Кількість
балів 

Вид роботи 
Кількість 
балів 

Т 1 Практична робота № 1  5 Лабораторна робота № 1  5 

Т 2 Практична робота № 2 5 Практична робота № 2 5 

Т 3 Практична робота № 3 5 Практична робота № 3 5 

Т 4 Практична робота № 4 5 Практична робота № 4 5 

Т 5 Практична робота № 5 5 Практична робота № 5 5 

Т 1-5 
Поточний модульний 
контроль 

15 
Поточний модульний 
контроль 

15 

Т 6 Практична робота № 6 5 Практична робота № 6 5 

Т 7 Практична робота № 7 5 Практична робота № 7 5 

Т 8 Практична робота № 8 5 Практична робота № 8 5 

ЗМ 1 
 

Т 6-8 
Поточний модульний 
контроль 

15 
Поточний модульний 
контроль 

15 

ПМК Тест 30 Тест 30 

Сума 100 100 

9. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, екран, персональні 

комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 
8" (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты. 3 изд. – М.: ООО "1С-
Паблишинг". 2009. – 460 с. 

2. Терещенко Л.О. Інформаційні  системи і технології в обліку: Навч. 
посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с 

3. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, 
аналізу й аудиту  -К.:АСК,1998. 

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 
обліку й аудиту: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. – К.: Знання,  2004. – 
348с. 

5. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. 
посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с. 

6.  Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник  
-Житомир:  ПП  ”Рута”,  2002. – 544с. 

7. Гартвич А. В. 1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). 5 издание – М.: 
ООО "1С-Паблишинг". 2009. – 236 с. 

8. Радченко М.Г. 1C: Предприятие 8.2. Коротко о главком – М.: ООО "1С-
Паблишинг". 2009. – 416 с. 

9. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.2. Практическое 
пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. – М.: ООО "1С-
Паблишинг". 2009. – 874 с. 

 
Допоміжна література 

1.  Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник  
-Житомир:  ПП  ”Рута”,  2002. – 544с. 

2. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. 
посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

1. Материалы по 1С Предприятие 8 [Електронный ресурс]. – Режим 
доступу: http://mypocket.ucoz.ru/publ/1c_8_2/teorija/1s_predprijatie_8/4-1-0-
37. 

2. Украинский форум 1С [Електронный ресурс]. – Режим доступу: 
http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=750&mode=threaded&pid=6615. 

 

http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=248
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=248
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=407
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=187
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=187
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=187

