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Вступ
Бухгалтерський облік займає важливе місце в інформаційному
забезпеченні всіх рівнів управління діяльністю підприємства, незалежно
від виду економічної діяльності і форм власності. Насамперед, це
наявність та рух активів підприємства, організації, установи, джерел їх
утворення, включаючи власний капітал та зобов’язання. Користувачі
інформації зацікавлені в оперативному отриманні даних із достовірного
бухгалтерського обліку, який ведуть за вимогами національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших директивних
документів, щоб своєчасно прийняти управлінське рішення з економічних
питань діяльності підприємства.
Сучасні тенденції ринку праці такі, що адміністративний персонал
повинен володіти навичками роботи з 1С: Підприємство 8.2. При прийманні на роботу перевага віддається тим кандидатам, які можуть працювати у програмі, створювати документи, формувати регістри та звіти за
вимогами користувачів.
Викладання дисципліни представляє 1С: консалтинг бізнес-процесів виробничого підприємства для прийняття управлінських рішень, а
саме створення, обробка та використання обліково-аналітичного
забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства від складання
регламентованих та не регламентованих регістрів до складання
фінансової, податкової та управлінської звітності підприємства.
Формуються компетентності з основ ведення облікового процесу
виробничого підприємства, використання отриманої інформації для
прийняття управлінських рішень та бізнес-планування.
Навчальну дисципліну «1С: Обліковий консалтинг в управлінні
бізнес-процесами підприємства» містить максимальну кількість
господарських операцій з об’єктами обліку, у тому числі: з необоротними
активами, грошовими коштами, запасами, за розрахунками з дебіторами
та кредиторами, працівниками, бюджетом, процесами постачання,
виробництва та збуту, визначення фінансових результатів діяльності.
Навчальна дисципліна розглядають як одну зі спеціальних
прикладних дисциплін підготовки студентів за освітнім ступенем
«магістр». Ця дисципліна дає змогу студентам опанувати й поглибити
свою професійну підготовку як майбутніх фахівців. Лабораторний
практикум допоможе оволодіти більш детальними аспектами обліку

та аналітичної діяльності за допомогою комп’ютерної програми 1С:
Підприємство 8.2 та закріпить вже існуючі компетентності. Головний
акцент проведення занять зводять до моделювання роботи
бухгалтерії та економічних підрозділів великого підприємства, з
перенесенням ролей діючих працівників на студентів.
Навчальна дисципліна буде корисна студентам, які бажають
спробувати отримати сертифікат користувача 1С за рівнем «1С:
професіонал».
Метою викладання даної навчальної дисципліни є опанування
компетентностей обробки обліково-аналітичного забезпечення бізнеспроцесів виробничого підприємства, створеного в умовах комп’ютерної
програми 1С: Підприємство 8.2, та створення звітів за вимогами системи
управління.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
систематизація
набутих
знань
щодо
обліково-аналітичного
забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства;
засвоєння методичних підходів та практичних прийомів складання
регламентованих облікових регістрів, фінансової та податкової звітності,
аналітичних звітів за вимогами системи управління в комп’ютерній
програмі 1С: Підприємство 8.2;
консалтинг
бізнес-планування
господарської
діяльності
підприємства.
Об'єктом навчальної дисципліни є господарські операції, які
відбуваються на підприємствах.
Предметом навчальної дисципліни є обліковий консалтинг в
управлінні бізнес-процесами на підприємстві в умовах використання
комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2.
Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент
розпочинає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного
та професійного циклів та маючи знання щодо організації бізнеспроцесів підприємства та їх обліково-інформаційного забезпечення та
володіння програмою 1С: Підприємство 8.2 на рівні користувача.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
порядок реєстрації підприємства, його документальне забезпечення,
особливості складання облікової політики підприємства та застосування
окремих її елементів;

особливості документального відображення господарських операцій;
порядок відображення господарських операцій в системі
складського, регламентованого та управлінського обліку;
порядок
складання
регламентованих
облікових
регістрів,
фінансової та податкової звітності та звітів з виробництва за
необхідними користувачу параметрами;
можливості
консалтингу
бізнес-планування
господарської
діяльності за допомогою комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2;
вміти:
створювати інформаційну базу та налаштовувати програмне
забезпечення 1С: Підприємство 8.2 до роботи відповідно до вимог
кожного окремого підприємства;
відображати господарські операції підприємства за допомогою
первинних облікових документів у регламентованому та управлінському
обліку за різними бізнес-процесами;
складати облікові регістри, фінансову та податкову звітність, а також
звіти з виробництва за необхідними параметрами;
формувати аналітичну інформацію про діяльність підприємства за
параметрами користувача та проводити її аналіз з метою прийняття
виважених управлінських рішень.
У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу приділяють оволодінню студентами професійними компетентностями, що
наведені в табл. 1.1
Таблиця 1.1
Професійні компетентності, які отримують студенти
після вивчення навчальної дисципліни
Назва
компетентності
1

Складові компетентності
2
Здатність до першого застосовування програми 1С: Підприємство 8.2
(конфігурація «Управління виробничим процесом») (формування
підприємства як інформаційної бази, настроювання параметрів ведення
обліку, облікової політики, складання всіх довідників, які будуть
використовуватися при здійсненні діяльності)

1

2

Здатність обробки та використання обліково-аналітичного
забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства з
метою прийняття виважених управлінських рішень та
створення бізнес-планів

Закінчення табл. 1.1

Здатність до відображення введення залишків активів,
зобов’язань та капіталу за рахунками бухгалтерського обліку із
зазначенням аналітичних групувань
Здатність до формування обліково-аналітичного забезпечення
процесу постачання на підприємстві
Здатність до обліково-аналітичного забезпечення ведення
складського обліку активів, їх переміщення, переоцінки та
інвентаризації
Здатність до обліково-аналітичного забезпечення кадрового
обліку, розрахунків із персоналом, з фондами соціального
страхування та з бюджетом за податками і зборами
Здатність до обліково-аналітичного забезпечення процесу
виробництва продукції на підприємстві
Здатність до обліково-аналітичного забезпечення процесу
реалізації готової продукції на підприємстві та відображення
інших доходів та витрат
Здатність до складання фінансової й податкової звітності й
проведення її аналізу
Здатність до формування різноманітних звітів для проведення
аналізу активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, потоків
грошових коштів за запитами користувача інформації з метою
прийняття виважених управлінських рішень

Структуру складових професійних компетентностей та їх формування відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено в
табл. 1.2.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС). Форма підсумкового контролю – залік.

Таблиця 1.2
Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни
«1С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства»
за Національною рамкою кваліфікацій України
Складові компетентАвтономність і
ності, яка формується
Пререквізити
Знання
Вміння
Комунікації
відповідальність
в рамках теми
1
2
3
4
5
6
Тема 1. Організація системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві в умовах комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2
Здатність до першого Формування підпри- Порядок реєстрації підпри- Створювати інформаційну Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
застосовування
ємства як інформа- ємства та його докумен- базу та реєстраційні дані власних висновків, знань складних і непередбапрограми 1С:
ційної бази в 1С: Під- тальне забезпечення; особ- підприємства в умовах та пояснень, що їх чуваних умовах, що
Підприємство 8.2
приємство
8.2, ливості складання облікової використання 1С: Під- обґрунтовують, до фахів- потребує застосування
(конфігурація
настроювання пара- політики підприємства та приємство 8.2; налашто- ців і нефахівців
нових
підходів
до
«Управління
метрів бухгалтерсь- застосування окремих її вувати програмне забезпобудови
системи
виробничим
кого, податкового та елементів
печення до роботи відпообліку.
Відповідальпроцесом»)
управлінського облівідно до вимог кожного
ність за порушення
Здатність до
ку, а також аналітичокремого
підприємства;
законодавства
відображення
ного обліку та обліку
створювати, заповнювати
введення залишків
за партіями, облікодовідники
за
різними
активів, зобов’язань та вої політики, створеноб’єктами обліку, вносити
капіталу за рахунками ня підрозділів, заповзалишки активів, зобов’ябухгалтерського обліку нення довідників
зань та капіталу за допоіз зазначенням
могою первинних докуаналітичних групувань
ментів та господарських
операцій
Тема 2. Обліково-аналітичне забезпечення процесу постачання на підприємстві
Здатність до
Склад первинних Особливості
обліково- Відображати в обліку Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
формування обліково- облікових докумен- аналітичного забезпечення процес постачання на власних висновків, знань складних і непередбааналітичного
тів з приймання за- процесу постачання активів підприємство активів за та пояснень, що їх чуваних умовах, що
забезпечення процесу пасів, основних за- на
підприємстві
в допомогою
первинних обґрунтовують, до фахів- потребує застосування
постачання на
собів та немате- комп’ютерній програмі 1С: документів
та ців і нефахівців
нових
підходів
до
підприємстві
ріальних активів на Підприємство 8.2
господарських операцій
побудови
системи
підприємство та
та формувати аналітичні
обліку та аналізу.

Продовження табл. 1.2
1

2
порядок їх складання

3

4
5
6
звіти з придбання запасів,
Відповідальність
за
основних
засобів
та
порушення
нематеріальних активів
законодавства
Тема 3. Обліково-аналітичне забезпечення ведення складського обліку на підприємстві
Здатність до обліково- Склад первинних Особливості
обліково- Відображати в обліку Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
аналітичного
облікових докумен- аналітичного забезпечення процеси переміщення, пе- власних
висновків, складних і непередбазабезпечення ведення тів з руху запасів ведення складського обліку реоцінки та інвентаризації знань та пояснень, що чуваних умовах, що
складського обліку
та основних засо- активів на підприємстві в активів на підприємстві за їх обґрунтовують, до потребує застосування
активів, їх
бів на підприємстві комп’ютерній програмі 1С: допомогою первинних до- фахівців і нефахівців
нових
підходів
до
переміщення,
за
підрозділами, Підприємство 8.2
кументів та господарських
побудови системи обліпереоцінки та
складами,
матеоперацій та формувати
ку та аналізу. Відпоінвентаризації
ріально-відповіаналітичні звіти за такими
відальність за порудальними особами
операціями
шення законодавства
та порядок їх складання
Тема 4. Обліково-аналітичне забезпечення нарахування та виплати заробітної плати, нарахувань та утримань з неї
Здатність до обліково- Склад первинних Особливості
обліково- Створювати та заповню- Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
аналітичного
облікових докумен- аналітичного забезпечення вати довідники; відобра- власних
висновків, складних і непередбазабезпечення
тів з обліку кадрів, нарахування та виплати жати в обліку господар- знань та пояснень, що чуваних умовах, що
кадрового обліку,
використання праці заробітної
плати, ські операції з нарахуван- їх обґрунтовують, до потребує застосування
розрахунків із
та її
оплати на нарахувань та утримань з ня та виплати заробітної фахівців і нефахівців
нових
підходів
до
персоналом, з
підприємстві та по- неї в комп’ютерній програмі плати, нарахувань та
побудови системи обліфондами соціального рядок їх складання 1С: Підприємство 8.2
утримань з неї за допоку та аналізу. Відпострахування та з
могою первинних докувідальність за порубюджетом за
ментів та господарських
шення законодавства
податками і зборами
операцій та формувати
аналітичні звіти за такими
операціями
Тема 5. Обліково-аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції на підприємстві
Здатність до обліково- Склад первинних Особливості
обліково- Відображати в обліку Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
аналітичного
облікових докумен- аналітичного забезпечення процес виробництва про- власних
висновків, складних і непередбазабезпечення процесу тів з використання процесу виробництва про- дукції на підприємстві за знань та пояснень, що чуваних умовах, що
виробництва продукції запасів, необорот- дукції в комп’ютерній про- допомогою первинних до- їх обґрунтовують, до потребує застосування
на підприємстві
них активів, праці грамі 1С: Підприємство 8.2 кументів та господарських фахівців і нефахівців
нових
підходів
до
та інших витрат у
операцій та формувати
побудови системи облівиробництві та
аналітичні звіти з формуку та аналізу. Відпові-

Закінчення табл. 1.2
1

2
3
4
5
6
порядок їх склавання собівартості та
дальність за порушендання
випуску готової продукції
ня
Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення процесу реалізації готової продукції та відображення інших доходів та витрат
Здатність до обліково- Склад первинних Особливості
обліково- Відображати в обліку Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
аналітичного
облікових докумен- аналітичного забезпечення процес реалізації продук- власних
висновків, складних і непередбазабезпечення процесу тів з обліку готової процесу реалізації готової ції,
товарів
(надання знань та пояснень, що чуваних умовах, що
реалізації готової
продукції та її реа- продукції та відображення робіт, послуг), а також їх обґрунтовують, до потребує застосування
продукції на
лізації, реалізації інших доходів та витрат в інші доходи та витрати на фахівців і нефахівців
нових
підходів
до
підприємстві та
товарів,
надання комп’ютерній програмі 1С: підприємстві за допомопобудови системи облівідображення інших послуг, інших дохо- Підприємство 8.2
гою первинних документів
ку та аналізу. Відподоходів та витрат
дів та витрат та
та господарських операвідальність за порупорядок їх склацій та формувати аналішення законодавства
дання
тичні звіти за такими
операціями
Тема 7. Складання фінансової й податкової звітності та проведення її аналізу
Здатність до
Склад
обов’язко- Перелік обов’язкових форм Складати облікові регіс- Зрозуміле
донесення Прийняття рішень у
складання фінансової вих форм фінан- фінансової та податкової три,
фінансову
та власних
висновків, складних і непередбай податкової звітності сової та податкової звітності, що складаються податкову
звітність
в знань та пояснень, що чуваних умовах, що
й проведення її
звітності та їх ін- підприємством, та строки їх умовах застосування 1С: їх обґрунтовують, до потребує застосування
аналізу
формаційний склад надання; особливості фор- Підприємство
8.2; фахівців і нефахівців
нових
підходів
до
Здатність до
мування обліково-аналітич- формувати аналітичну інпобудови системи обліформування
ного забезпечення госпо- формацію про діяльність
ку та аналізу. Відпорізноманітних звітів
дарської діяльності підпри- підприємства за параметвідальність за порудля проведення
ємства відповідно до вимог рами користувача; читати
шення законодавства
аналізу активів,
користувача в умовах засто- та розуміти зведену облізобов’язань, капіталу,
сування 1С: Підприємство ково-аналітичну
інфордоходів, витрат,
8.2
мацію
про
діяльність
потоків грошових
підприємства для склакоштів за запитами
дання бізнес-планів на
користувача
майбутнє
інформації з метою
прийняття виважених
управлінських рішень

2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Обліковий консалтинг в управлінні
бізнес-процесами підприємства за допомогою комп’ютерної
програми 1С: Підприємство 8.2 (конфігурація «Управління
виробничим підприємством»)
Тема 1.
Організація
системи
обліково-аналітичного
забезпечення на підприємстві в умовах комп’ютерної програми
1С: Підприємство 8.2
1.1. Створення робочої бази підприємства та початок ведення
обліку.
Створення інформаційної бази. Налаштування програмного
забезпечення
1С:
Підприємство
(конфігурація
«Управління
виробничим підприємством») до роботи. Налаштування параметрів
бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також
аналітичного обліку та обліку за партіями. Створення підприємства та
заповнення його реєстраційних даних. Створення підрозділів
підприємства. Налаштування облікової політики підприємства.
Заповнення довідників.
1.2. Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку
Введення початкових залишків за всіма рахунками обліку
(початковий баланс) за допомогою первинних документів та
господарських операцій.
Тема 2. Обліково-аналітичне забезпечення процесу
постачання на підприємстві
2.1. Обліково-аналітичне забезпечення придбання основних
засобів та нематеріальних активів.
Відображення операцій з надходження основних засобів різними
способами за допомогою документів. Відображення додаткових
витрат, що входять до складу первісної вартості основних засобів.
Оформлення введення в експлуатацію об’єкта основних засобів.
Відображення в системі обліку надходження нематеріальних активів,
прийняття їх до обліку. Налаштування в системі обліку способу
відображення
витрат
з
амортизації
основних
засобів
та
нематеріальних активів. Формування аналітичних звітів з придбання
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основних засобів та нематеріальних активів.
2.2. Обліково-аналітичне забезпечення придбання запасів.
Формування договірних відносин за допомогою 1С: Підприємство 8.2. Відображення операцій з надходження запасів різними
способами за допомогою документів. Розподіл додаткових витрат при
придбанні запасів. Відображення в системі обліку рахунку на оплату
постачальника. Формування аналітичних звітів з придбання запасів.
Тема 3.
Обліково-аналітичне
забезпечення
ведення
складського обліку на підприємстві
2.1. Обліково-аналітичне забезпечення переміщення активів.
Відображення операцій з переміщення основних засобів за
підрозділами
та
за
матеріально-відповідальними
особами.
Відображення операцій з переміщення запасів за складами та за
матеріально-відповідальними особами. Формування аналітичних звітів
з переміщення активів.
2.2. Обліково-аналітичне забезпечення комплектації та
переоцінки активів.
Відображення операцій з комплектації активів. Формування
аналітичних звітів з комплектації активів. Відображення операцій з
переоцінки запасів. Формування аналітичних звітів з переоцінки
активів.
2.3. Обліково-аналітичне забезпечення інвентаризації активів.
Відображення операцій за проведеною інвентаризацією активів
(відображення нестач та надлишків активів, пересортування запасів).
Формування аналітичних звітів з інвентаризації активів.
Тема 4. Обліково-аналітичне забезпечення нарахування та
виплати заробітної плати, нарахувань та утримань з неї
4.1. Облік використаної праці.
Заповнення довідників «Фізичні особи», «Співробітники»,
«Посади». Формування штатного розкладу підприємства. Складання
документів про прийняття на роботу працівників. Заповнення графіка
роботи підприємства. Заповнення табелів використання робочого часу.
4.2. Обліково-аналітичне забезпечення нарахування заробітної
плати.
Нарахування заробітної плати адміністративному персоналу,
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працівникам відділу збуту в умовах використання програмного
забезпечення 1С: Підприємство 8.2. за допомогою первинних
документів. Формування аналітичних звітів з нарахування заробітної
плати.
4.3. Обліково-аналітичне забезпечення нарахувань та
утримань із заробітної плати.
Відображення в системі обліку обов’язкових та додаткових
утримань із заробітної плати працівників. Відображення витрат із
нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці
підприємства в умовах використання програмного забезпечення 1С:
Підприємство 8.2. Формування аналітичних звітів з обліку нарахувань
та утримань із заробітної плати.
4.4. Облік розрахункових операцій з оплати праці.
Відображення виплати заробітної плати робітникам в системі
обліку на зарплатні банківські картки та готівкою з каси.
Перерахування податків та зборів до бюджету. Формування
аналітичних звітів з обліку заборгованості із заробітної плати, внесками
на соціальне страхування та податками і зборами із заробітної плати.
Тема 5.
Обліково-аналітичне
забезпечення
процесу
виробництва продукції на підприємстві
5.1. Обліково-аналітичне забезпечення використання
виробничих запасів.
Відпуск зі складу виробничих запасів (сировини та матеріалів,
напівфабрикатів, палива, запасних частин), малоцінних та швидкозношуваних предметів і їх використання у виробництві. Формування
аналітичних звітів з обліку відпуску виробничих запасів на
виробництво.
5.2.
Обліково-аналітичне
забезпечення
нарахування
амортизації основних засобів та нематеріальних активів.
Відображення витрат на модернізацію та ремонт основних
засобів. Нарахування амортизації основних засобів підприємства, що
експлуатуються. Нарахування амортизації нематеріальних активів
підприємства, що експлуатуються. Формування аналітичних звітів з
нарахування амортизації необоротних активів.
5.3. Обліково-аналітичне забезпечення формування витрат з
оплати праці при виробництві.
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Нарахування заробітної плати працівникам виробництва за
допомогою первинних документів. Відображення в обліку нарахувань і
утримань із заробітної плати. Формування аналітичних звітів з
нарахування заробітної плати та з фондами соціального страхування
та з бюджетом.
5.4. Обліково-аналітичне забезпечення здійснення інших
витрат, спрямованих на виробництво.
Відображення в обліку інших витрат, наданих сторонніми
організаціями. Формування аналітичних звітів з обліку інших витрат
виробництва.
5.4. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва.
Закриття замовлень на виробництво. Установлення порядку
закриття підрозділів. Розрахунок собівартості випуску. Складання звіту
з виробництва за зміну.
Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення процесу
реалізації готової продукції та відображення інших доходів та
витрат
6.1. Обліково-аналітичне забезпечення доходів підприємства.
Порядок визначення доходу від реалізації готової продукції та
відображення його в обліку. Розрахунок непрямих податків, що
вираховуються з доходу. Відображення в обліку доходів іншої
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Формування
аналітичних звітів з формування доходів підприємства.
6.2. Обліково-аналітичне забезпечення витрат підприємства.
Відображення в програмному комплексі 1С: Підприємство 8.2
собівартості реалізованої готової продукції. Відображення в обліку
витрат іншої операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Формування аналітичних звітів з формування витрат підприємства.
Тема 7. Складання фінансової й податкової звітності та
проведення її аналізу
7.1. Формування фінансового результату діяльності
підприємства.
Порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства на рахунках бухгалтерського обліку. Регламентні операції.
Налаштування закриття місяця.
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7.2. Аналітичні регістри обліку.
Види аналітичних регістрів обліку та їх призначення. Порядок
формування аналітичних регістрів у програмному комплексі 1С.
7.3. Склад, структура, порядок формування та надання
фінансової звітності, її аналіз.
Види фінансових звітів. Складання регламентних звітів. Строки
надання звітності та звітні періоди. Огляд програмного забезпечення з
надання звітності до контролюючих органів. Порядок надання звітів до
контролюючих органів. Аналіз фінансової звітності підприємства.
7.4. Склад, структура, порядок формування та надання
податкової звітності, її аналіз.
Види податкових звітів. Строки надання звітності та звітні
періоди. Порядок надання звітів до контролюючих органів. Аналіз
податкової звітності підприємства.
7.5. Консалтинг бізнес-планування господарської діяльності
підприємства.
Консалтинг
бізнес-планування
господарської
діяльності
підприємства на підставі проведеного аналізу фінансової та
податкової звітності підприємства та різноманітних аналітичних звітів
щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та потоків
грошових коштів.

3. Теми лабораторних занять
Лабораторне заняття – це форма навчального заняття, на
якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування в програмному середовищі 1С:
Підприємство 8.2 завдяки індивідуальному виконанню студентом
відповідно сформульованих завдань. У ході лабораторних робот
студент набуває професійних компетентностей та практичних навичок
роботи з відповідним програмним продуктом. Проведення таких занять
ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі –
наборі завдань різного рівня складності для розв'язування їх на занятті
в умовах програмного забезпечення. Матеріал включає проведення
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попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку
загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів,
розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних
завдань, їх перевірку, оцінювання. За результатами виконання
завдання на лабораторному занятті студенти оформляють звіти про
його виконання та захищають ці звіти перед викладачем (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1

Назва
змістового
модуля

Теми лабораторних занять
(за модулями)

Змістовий модуль 1 Обліковий
консалтинг в управлінні бізнеспроцесами підприємства за
допомогою комп’ютерної програми
1С: Підприємство 8.2 (конфігурація
«Управління виробничим
підприємством»)

Перелік тем лабораторних занять

Завдання 1. Організація системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві в умовах комп’ютерної програми 1С:
Підприємство 8.2
Завдання 2. Обліково-аналітичне забезпечення процесу постачання на підприємстві
Завдання 3. Обліково-аналітичне забезпечення ведення складського обліку на підприємстві
Завдання 4. Обліково-аналітичне забезпечення нарахування та
виплати заробітної плати, нарахувань та утримань з неї
Завдання 5.
Обліково-аналітичне
забезпечення
процесу
виробництва продукції на підприємстві
Завдання 6. Обліково-аналітичне забезпечення процесу реалізації готової продукції та відображення інших доходів та витрат
Завдання 7. Складання фінансової й податкової звітності та
проведення її аналізу

4. Самостійна робота
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації
навчального процесу, за якої заплановані завдання виконують
студенти самостійно під методичним керівництвом викладача.
У ході самостійної роботи студент має перетворитися на
активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися
до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно
орієнтуватися в інформаційному просторі, нести індивідуальну
відповідальність за якість власної професійної підготовки як
користувача програмного забезпечення 1С: Підприємство 8.2.
Самостійна робота студента включає: опрацювання та вивчення
рекомендованої наукової та нормативної літератури, основних термінів
та понять за темами навчальної дисципліни; підготовку студента до
лабораторних занять; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за
заданою
проблематикою
дисципліни;
контрольну
перевірку
студентами особистих знань за запитаннями для самодіагностики;
підготовку до поточного, тематичного та модульного контролю;
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систематизацію вивченого матеріалу.
Необхідним
елементом
успішного
засвоєння
матеріалу
навчальної дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та
закордонною спеціальною економічною літературою, нормативними
актами з питань обліку та оподаткування в програмному комплексі 1С:
Підприємство 8.2, статистичними матеріалами. Основні види
самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведені в табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю
Форми контролю СРС
1
2
3
Змістовий модуль 1 Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами
підприємства за допомогою комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2
(конфігурація «Управління виробничим підприємством»)
Тема 1. Організація Підготовка до лабораторного заняття,
Презентація
системи
обліково- вивчення ПКУ, іншої законодавчорезультатів
аналітичного забезпе- нормативної
бази,
податкових
чення на підприємстві консультацій та інших літературних
в умовах комп’ютер- джерел
ної програми 1С: Підприємство 8.2
Тема 2. Обліково-ана- Підготовка до лабораторного заняття,
Перевірка
літичне забезпечення вивчення ПКУ, іншої законодавчо- лабораторного
процесу постачання нормативної бази, податкових консульзавдання за
на підприємстві
тацій та інших літературних джерел
темою
Тема 3. Обліково-анаПеревірка
Підготовка до лабораторного заняття,
літичне забезпечення
лабораторного
вивчення ПКУ, іншої законодавчоведення складського
завдання за
нормативної бази, податкових консульобліку на підприємсттемою
тацій та інших літературних джерел
ві
Тема 4. Обліково-анаПеревірка
літичне забезпечення Підготовка до лабораторного заняття, лабораторного
нарахування та вип- вивчення ПКУ, іншої законодавчозавдання за
лати заробітної пла- нормативної бази, податкових консультемою
ти, нарахувань та ут- тацій та інших літературних джерел
римань з неї
Тема 5. Обліково-анаПеревірка
Підготовка до лабораторного заняття,
літичне забезпечення
лабораторного
вивчення ПКУ, іншої законодавчопроцесу виробництва
завдання за
нормативної бази, податкових консульпродукції
на
підтемою
тацій та інших літературних джерел
приємстві
Назва теми

Зміст самостійної роботи студентів
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Закінчення табл. 4.1
1
Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення
процесу
реалізації
готової продукції та
відображення інших
доходів та витрат
Тема 7.
Складання
фінансової й податкової
звітності
та
проведення її аналізу

2
Підготовка до лабораторного заняття,
вивчення ПКУ, іншої законодавчонормативної бази, податкових консультацій та інших літературних джерел
Підготовка до лабораторного заняття,
вивчення ПКУ, іншої законодавчонормативної бази, податкових консультацій та інших літературних джерел

3
Перевірка
лабораторного
завдання за
темою
Перевірка
завдання за
темою.
Презентація
результатів

5. Методи навчання
У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів
передбачене
застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій,
серед яких: міні-лекції, дискусії, робота в малих групах, мозкові атаки,
кейс-метод, презентації, банки візуального супроводу (табл. 5.1 і 5.2).
Таблиця 5.1
Розподіл форм та методів активізації процесу навчання
за темами навчальної дисципліни
Тема

Практичне застосування навчальних технологій

1
Тема 1. Організація системи обліково-аналітичного
забезпечення
на
підприємстві в умовах комп’ютерної програми 1С:
Підприємство 8.2
Тема 2.
Обліково-аналітичне забезпечення процесу
постачання
на
підприємстві

2
Міні-лекція на тему «Особливості застосування
програмного забезпечення 1С: Підприємство 8.2
(конфігурація
«Управління
виробничим
підприємством»).
Презентація
можливостей
програмного забезпечення від реєстрації підприємства
до складання звітності
Дискусія з питання особливостей обліково-аналітичного
забезпечення процесу постачання на підприємстві.
Дискусія щодо документообігу з постачання різних видів
активів на підприємстві. Банки візуального супроводу
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Закінчення табл. 5.1
1
Тема 3.
Обліково-аналітичне забезпечення ведення складського обліку
на підприємстві
Тема 4.
Обліково-аналітичне забезпечення нарахування та виплати заробітної плати, нарахувань
та утримань з неї
Тема 5.
Обліково-аналітичне забезпечення процесу виробництва продукції на підприємстві

Тема 6.
Обліково-аналітичне забезпечення процесу реалізації готової
продукції та відображення
інших доходів та витрат
Тема 7. Складання фінансової й податкової звітності та проведення її
аналізу

2
Дискусія
з
питання
особливостей
обліковоаналітичного забезпечення складського обліку запасів
та основних засобів на підприємстві. Дискусія щодо
складського документообігу активів на підприємстві.
Банки візуального супроводу
Дискусія з питання особливостей обліку кадрів,
робочого часу, виробітку, нарахування та виплати
заробітної плати, та її документального оформлення.
Банки візуального супроводу
Дискусія
з
питання
особливостей
обліковоаналітичного
забезпечення
використання
у
виробництві сировини, матеріалів та комплектуючих
виробів, документального оформлення їх руху,
нарахування
амортизації
необоротних
активів,
нарахування
заробітної
плати
робітникам
виробництва,
відображення
інших
витрат
виробництва. Банки візуального супроводу
Дискусія з питання особливостей обліку випуску із
виробництва готової продукції та документального
оформлення
її
надходження
з
виробництва,
внутрішнього переміщення між складами та реалізації
покупцям.
Дискусія
з
питання
особливостей
відображення в обліку інших доходів та витрат. Банки
візуального супроводу
Міні-лекція
на
тему
«Формування
обліковоаналітичного забезпечення господарської діяльності
підприємства за вимогами користувача в програмному комплексі 1С: Підприємство 8.2 (конфігурація «Управління виробничим підприємством»). Дискусія щодо бізнес-консалтингу господарської діяльності
підприємства за допомогою 1С: Підприємство 8.2

Таблиця 6
Використання методик активізації процесу навчання

Тема

Практичне
застосування
методик
2

1
Тема 1. Організація системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві в
Завдання 1
умовах комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2

Методики активізації
процесу навчання
3
Кейс-метод, робота
в малих групах,
мозкові атаки
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Закінчення табл. 5.2
1
Тема 2. Обліково-аналітичне забезпечення
процесу постачання на підприємстві
Тема 3. Обліково-аналітичне забезпечення
ведення складського обліку на підприємстві
Тема 4. Обліково-аналітичне забезпечення
нарахування та виплати заробітної плати,
нарахувань та утримань з неї
Тема 5. Обліково-аналітичне забезпечення
процесу виробництва продукції на підприємстві
Тема 6. Обліково-аналітичне забезпечення
процесу реалізації готової продукції та
відображення інших доходів та витрат
Тема 7. Складання фінансової й податкової
звітності та проведення її аналізу

2

Завдання 4

3
Робота в малих групах, мозкові атаки
Робота в малих групах, мозкові атаки
Робота в малих групах, мозкові атаки

Завдання 5

Робота в малих групах, мозкові атаки

Завдання 6

Робота в малих групах, мозкові атаки

Завдання 2
Завдання 3

Завдання 7

Мозкові атаки, кейсметод

6. Рекомендована література
6.1. Основна
1.
Сараева А. 1С: Бухгалтерия 8.2: доступно для бухгалтера. –
Изд. 2-е, перераб. и доп. / А. Сараева, Л. Власенко. – Х. : Фактор, 2013. –
544 с.
2.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт
за темою «Облік нематеріальних активів» з навчальної дисципліни
«Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901
«Облік і аудит» усіх форм навчання / укл. І. Г. Волошан, Г. П. Коц. – Х. :
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 46 с.
3.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт
за темою «Облік основних засобів» з навчальної дисципліни
«Навчальна бухгалтерія» для студентів спеціальності 8.03050901
«Облік і аудит» усіх форм навчання / укл. Г. П. Коц, І. Г. Волошан. – Х. :
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с.
4.
Навчальна бухгалтерія : навчально-практичний посібник / за
заг. ред. канд. екон. наук, проф. П. С. Тютюнника; колектив авторів. –
Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 286 с.
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