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Назва освітньої програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ 

 

Строков Євген Михайлович, strokoff.hpi@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПИ». Досвід роботи – 13 років. Автор більш ніж 
50 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Програмне забезпечення бухгалтерського обліку», 
«Діагностика підприємства в антикризовому управлінні» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація Дисципліна спрямована на формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, оволодіння навичками практичної роботи з 
програмними продуктами сімейства «1С: Бухгалтерія», набуття навичок узагальнення та використання облікової інформації в управлінні. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системних знань з концептуальних засад і практичних навичок використання програмного забезпечення бухгалтерського 
обліку. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати 
навчання 

Мати навички використання програмних продуктів обліку в різних галузях господарсько-управлінської діяльності; виявляти фактори, що впливають на 
вибір, залежно від потреб підприємства, виду програмних продуктів бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок; Розраховувати економічні показники і 
користуватися ними за допомогою різних програмних продуктів 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 годин: лекції – 32 години, лабораторні заняття – 16 години, самостійна робота – 42 годин. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Статистика» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
Лекція 1 Економічна інформація та засоби її формалізації Лабораторна 

робота 1 
Основи роботи з програмою 
«1С: Бухгалтерія» 
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Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 2 Інформаційні системи. Інформаційне забезпечення 
інформаційних систем 

Лабораторна 
робота 2 

Первинна настройка програми 
«1С: Бухгалтерія» Підготовка до лабораторних робіт 

Лекція 3 Характеристика автоматизованих інформаційних 
систем 

Лабораторна 
робота 3 

Введення інформації в 
довідники 

Опрацювання питань, винесених на 
самостійне вивчення 

Лекція 4 Характеристика автоматизованих інформаційних систем. 
Програмні продукти, що використовуються в 
інформаційних системах бухгалтерського обліку 

Лабораторна 
робота 4 

Введення операцій і проводок 
Виконання індивідального завдання 

Лекція 5 Програмні продукти, що використовуються в 
інформаційних системах бухгалтерського обліку 

Лабораторна 
робота 5 

Формування бухгалтерського 
балансу Інші види самостійної роботы 

Лекція 6 Предметно-орієнтовані інформаційні системи Лабораторна 
робота 6 

Реорганізація інформації в 
довідниках  

Лекція 7 Предметно-орієнтовані інформаційні системи. 
Автоматизація обліку операцій з товарно-матеріальними 
цінностями 

Лабораторна 
робота 7 

Касові операції 
 

Лекція 8 Автоматизація обліку операцій з товарно-матеріальними 
цінностями 

Лабораторна 
робота 8 

Банківські операції  

Лекція 9 Автоматизація обліку заробітної плати Лабораторна 
робота 9 

Реєстрація договорів  

Лекція 10 Автоматизація обліку заробітної плати Лабораторна 
робота 10 

Виписка рахунків  

Лекція 11 Автоматизація обліку операцій на розрахунковому 
рахунку та в касі 

Лабораторна 
робота 11 

Облік розрахунків з 
постачальниками  

Лекція 12 Автоматизація обліку операцій на розрахунковому 
рахунку та в касі 

Лабораторна 
робота 12 

Реєстрація податкових 
накладних  

Лекція 13 Автоматизація обліку готової продукції Лабораторна 
робота 13 

Отримання необоротних 
активів, як внесок до 
статутного фонду 

 

Лекція 14 Автоматизація обліку готової продукції Лабораторна 
робота 14 

Придбання необоротних 
активів  

Лекція 15 Методики визначення чисельності облікового 
персоналу 

Лабораторна 
робота 15 

Введення необоротних 
активів в експлуатацію  

Лекція 16 Методики визначення чисельності облікового 
персоналу 

Лабораторна 
робота 16 

Безоплатне отримання 
необоротних активів  
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с.: ил. 
3. Гладкий А.А. Компьютер для бухгалтера / А.А. Гладкий. М. : «Эксмо», 2015. – 272 с. 
4. Лататуев А.Н. Информационные технологии в бухгалтерском учете: Учебное пособие / Яросл. 
гос. ун-т. - Ярославль: ЯрГУ, 2005. – 108 с. 
5. Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М.Желены.-  СПб.: Питер, 2002. – 1120 с. 

Д
од

ат
ко

ва
 

1. Заика, А. Бухгалтерский учет на компьютере / А. Заика. 
— М. : РИПОЛ классик, 2013. — 192 с. : ил. 
2. Филатова В.О. Бухгалтерия на компьютере. — СПб.: 
Питер. 2005. — 351 с.: ил. 
3. Избачков Ю.С., Петров В.Н., Васильев А.А., Телина И.С. 
Информационные системы: Учебник для вузов. 3-е изд. – 
СПб.: Питер, 2011. 544 с.: ил. 
4. Гладким А.А. 1C: Бухгалтерия 8.2 с нуля. 100 уроков для 
начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 432 с.: ил. 
5. Жердева О.В., Шулепина С.А. Бухгалтерские 
компьютерные программы: краткий курс лекций. 
Краснодар: КубГАУ, 2016. — 103 с. 
6. Строков Є.М. Сучасні інформаційні системи в готельному 
бізнесі / Є.М. Строков, Д.О. Кодочигов О.М. Гуцан // 
Дослідження та оптимізація економічних процесів 
«Оптимум–2017» : тр. 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 
грудня 2017 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 152-156. 
7. Строков Є.М. Сучасні інформаційні технології, як засіб 
просування послуг готелю / Є.М. Строков // Дослідження 
та оптимізація економічних процесів в готельно-
ресторанному бізнесі : кол. монографія / ред. Н. В. 
Якименко-Терещенко, Є. М. Строков. – Х.: НТУ «ХПІ». – 
2018. С. 128-136 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

Поняття інформації, економічна інформація. Види економічної інформації. Роль облікової інформації в управління, її принципи відповідності. Поняття інформаційної 
системи, її компоненти. Основні типи організації інформаційних систем бухгалтерського обліку. Склад КІСП, поняття інформаційної технології. Система бази знань. 
Класифікація інформаційних систем. Інформаційні системи, використовувані на підприємствах розвинених країн. Особливості MRP-II і ERP-систем. Актуальність проблеми 
автоматизації. Завдання бухгалтерського обліку з погляду виділення типів АРМБ. Етапи автоматизації бухгалтерського обліку в Україні. Елементи технічного забезпечення. 
Елементи комп’ютерної системи. Характеристика і класифікація засобів технічного забезпечення інформаційної системи. Інформаційні обчислювальні мережі. 
Класифікація мережевих технологій. Класифікація програмного забезпечення. Розподільча база даних. Стратегії організації РБД. Інтегрована база даних. 
Автоматизований банк даних. Коротка характеристика 1С: Бухгалтерії. Коротка характеристика Бест-Звіт. Коротка характеристика системи «Парус». Особливості 
використовуваного програмного забезпечення. Основні вимоги організації складання звітності. Комп’ютерні програми по складанню бухгалтерської звітності. Прямий 
метод визначення чисельності персоналу. Методика розрахунку чисельності облікових працівників, зайнятих обліком матеріалів і зайнятих на роботах по оплаті праці й 
робочого часу. Методика розрахунку чисельності працівників необхідних для виконання табельного обліку. Методика розрахунку загальної кількості облікових 
працівників. Непрямий метод розрахунку. Показники економічної ефективності комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Розцінки й порядок визначення вартості послуг з 
автоматизації бухгалтерського й управлінського обліку. Процес автоматизації. Етапи настроювання й навчання. Вибір масштабів автоматизації 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

Лекційні і лабораторні заняття укомплектовано наступним обладнанням: персональні комп’ютери, мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 

90-100 А відмінно 



85-89 В 
добре 

модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


