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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БУХГАЛТЕРА»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
вибіркова 

Модулів –2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3 3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
6 6 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 3,6 

 самостійної роботи – 5,5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

18 год. 8 год. 

Практичні (семінарські) 

– год. – год. 

Лабораторні 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота 

72 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

52 год. 82 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
залік залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,66 

для заочної форми навчання – 0,15  
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Великі зміни, що  відбуваються в організації й техніці бухгалтерського обліку 

підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для 

прийняття управлінських рішень. Широкого розповсюдження сьогодні набула 

децентралізована форма обробки інформації на базі автоматизованих місці (АРМ) 

користувача-спеціаліста певної галузі  діяльності. 

АРМ бухгалтера – це проблемно-орієнтована діалогова система, яка дозволяє 

автоматизувати не тільки обчислювальні операції, але й контрольно-аналітичні і 

організаційно-методичні. Сучасні вимоги до підготовки спеціалістів з 

бухгалтерського обліку та аудиту передбачають викладання конкретних  

дисциплін на основі широкого використання формалізованих моделей, 

комп’ютерної та іншої техніки. 

Мета викладання дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера»  – 

дати знання студентам професійного спрямування «Облік і аудит» в галузі 

сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення для розв’язання 

задач обліку, контролю та аналізу на господарюючих об’єктах різноманітних 

форм власності і розмірів.  

Завдання дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» вивчення 

теоретичних відомостей та набуття студентами практичних навичок чисельного 

розв’язання задач обліку господарських операцій, що дозволяють здійснювати 

чисельні розрахунки на підприємствах різних галузей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: роль і значення обчислювальної техніки, інформаційних систем для 

автоматизації обліку, аналізу; принципи роботи з автоматизованими системами 

обліку та АРМ; 

вміти: виконати постановку задачі, створити інформаційну базу на основі 

реальних даних певного господарюючого об’єкту, організувати облік в 

автоматизованому режимі за допомогою універсальної програма, сформувати 

різноманітні форми бухгалтерського обліку, провести аналіз отриманих 

результатів. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

   

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні питання створення 

автоматизованої системи бухгалтерського обліку. 

 Тема 1. Предмет і зміст курсу (Предмет і зміст курсу. Концепція побудови 

автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ). Склад і зміст 

інформаційного забезпечення АРМБ. Технічне та програмне забезпечення АРМБ. 

Характеристика сучасних комп’ютерних програм автоматизації обліку, 

контролю, аналізу). 

 Тема 2. Загальна характеристика української типової конфігурації програми 

(Загальна характеристика, особливості версії, режими роботи української 

типової конфігурації програми. Константи, план рахунків, субконто, види 

субконто. Характеристика довідники програми. Робота з документами, форма 

вводу документів. Журнали документів. Звіти: стандарти, спеціалізовані, 

регламентовані. Початок роботи з програмою. Введення на рахунки вхідного 

сальдо). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Облік господарських засобів та джерел 

їх формування 

Тема 3. Облік грошових коштів (Облік грошових коштів. Особливості 

документального оформлення операцій: заповнення довідників, первинних 

документів, формування вихідної інформації). 

Тема 4. Облік основних засобів (Облік основних засобів. Документальне 

оформлення операцій: заповнення довідників, первинних документів, формування 

вихідної інформації). 

Тема 5. Облік виробничих запасів (Облік виробничих запасів. Документальне 

оформлення операцій: заповнення довідників, первинних документів, формування 

вихідної інформації). 

Тема 6. Облік витрат виробництва (Облік витрат виробництва. Особливості 

списання витрат на готову продукції. Документальне оформлення операцій. 

Визначення фактичної собівартості продукції). 

Тема 7. Облік оплати праці (Облік оплати праці. Особливості списання 

витрат на готову продукції. Документальне оформлення операцій. Визначення 

фактичної собівартості продукції). 

Тема 8. Облік готової продукції та її реалізації (Облік готової продукції та її 

реалізації. Документальне оформлення операцій. Визначення фактичної 

собівартості продукції). 

Тема 9. Закриття місяця та податкового періоду. Формування звітів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 –  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Змістовий модуль 1  

 Загальні питання створення автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку 

Тема 1. Предмет 

і зміст курсу. 
12 2 – 2 4 8 11 0,5 – 0,5 6 10 

Тема 2. Загальна 

характеристика 

української 

типової 

конфігурації 

програми. 

12 2 – 2 6 8 11 0,5 – 0,5 8 10 

Змістовий модуль 2 

Облік господарських засобів та джерел їх формування 

Тема 3. Облік 

грошових коштів. 
12 2 – 2 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 4. Облік 

основних засобів. 
14 2 – 4 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 5. Облік 

виробничих 

запасів. 
12 2 – 2 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 6. Облік 

витрат 

виробництва. 

14 2 – 4 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 7. Облік 

оплати праці. 
14 2 – 4 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 8. Облік 

готової продукції 

та її реалізації. 

18 2 – 8 6 8 14 1 – 1 10 12 

Тема 9. Закриття 

місяця та 

податкового періоду. 

Формування звітів. 

12 2 – 2 6 8 14 1 – 1 8 12 

УСЬОГО ГОДИН 120 18 – 30 52 72 120 8 – 8 82 104 

 



7 

 

  

                                                                                                             

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Принципи роботи з програмою «1С:Підприємство». 

Установка програми, робота в режимі Конфігуратора, 

створення інтерфейсу користувача; введення 

констант.  

2 0,5 

2 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Облік внесків в Статутний фонд підприємства.  

2 0,5 

3 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку грошових коштів. 

2 1 

4 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку основних засобів. 

2 1 

5 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку малоцінних 

швидкозношуваних предметів. 

2 0,5 

6 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку запасів. 

2 0,5 

7 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку праці та її оплати. 

4 1 

8 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Автоматизація обліку витрат виробництва 

4 1 

9 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Закриття місяця. 

4 0,5 

10 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Формування звітів. 

2 0,5 

11 Принципи роботи з програмою «1С: Підприємство». 

Сервісне обслуговування конфігурації 

2 0,5 

 Контрольна робота та вихідне опитування 2 0,5 

ВСЬОГО 30 8 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  



8 

 

  

1 Опрацювання лекційного матеріалу  4 4 

2 Підготовка до лабораторних  занять 10 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  
6 8 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 52 82 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 72 104 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Підготуватися до лабораторної роботи №1. 

Вивчити тему «Предмет і зміст курсу» та «Загальна характеристика 

української типової конфігурації програми», щоб знати відповіді на наступні 

питання: 

- Яким є призначення програми «1С:Підприємство», її загальна 

характеристика? 

- У яких режимах може працювати програма «1С: Підприємство», для 

чого вони призначені? 

- Якими є пункти Головного меню програми, їхнє призначення? 

- Що таке Константи в програмі «1С:Підприємство», як їх задати на 

основі відомостей про підприємство? 

- Як здійснити налаштування тимчасових періодів для організації 

обліку? 

- Що таке план рахунків, яку структуру він має в програмі 

«1С:Підприємство»? 

2. Підготуватися до лабораторної роботи №2. 

Вивчити тему «Облік статутного капіталу», щоб знати відповіді на 

наступні питання: 

- Для чого призначений довідник «Контрагенти»? 

- Що таке елемент довідника? 

- Якими проводками описується облік Статутного капіталу 

підприємства? 

- Для чого призначений документ «Виписка банку», її основні 

характеристики? 

3. Підготуватися до лабораторної роботи №3. 

Вивчити тему «Облік грошових коштів», щоб знати відповіді на наступні 

питання: 

- За допомогою яких документів відображається надходження й 

видача коштів із каси? 

- Яким чином здійснюється облік видачі грошей у підзвіт? 

- Для чого призначений довідник «Тексти»? 

- За допомогою яких документів здійснюється оприбуткування 

запасів, що надійшли, оформлення послуг? 

4. Підготуватися до лабораторної роботи №4. 
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Вивчити тему «Облік основних засобів», щоб знати відповіді на наступні 

питання: 

- Які рахунки використовують для обліку основних засобів? 

- За допомогою яких проведень здійснюється придбання основних 

коштів? 

- За допомогою яких документів здійснюється  придбання основних 

засобів у програмі «1С:Підприємство»? 

- У чому відмінності податкового й бухгалтерського обліку основних 

засобів? 

- Якими є особливості обліку ПДВ при придбанні основних засобів? 

5. Підготуватися до лабораторної роботи №5. 

Вивчити тему «Облік малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)», 

щоб знати відповіді на наступні питання: 

- Які види запасів належить до МШП? 

- Якими є особливості обліку МШП у сучасних умовах? 

- Які методи списання МШП існують у сучасних умовах? 

- За допомогою яких документів оприбутковують МШП? 

- З якими рахунками кореспондують рахунок обліку МШП? 

6. Підготуватися до лабораторної роботи №6. 

Вивчити тему «Облік виробничих запасів», щоб знати відповіді на наступні 

питання: 

- Які види запасів визначають П(С)БО? 

- Які особливості обліку запасів у сучасних умовах? 

- За допомогою яких документів оприбутковують запаси? 

- Які методи списання запасів існують у сучасних умовах? 

- З якими рахунками кореспондують рахунки обліку запасів? 

- Як розраховується ПДВ при придбанні й оприбуткування запасів? 

7. Підготуватися до лабораторної роботи №7. 

Вивчити тему «Облік оплати праці», щоб знати відповіді на наступні 

питання: 

- Які системи оплати праці існують? 

- Які рахунки передбачені Планом рахунків для обліку раці та її 

оплати? 

- Які види податків існують по заробітній платі для роботодавця? 

- Які види податків існують по заробітній платі для працівника? 

- Які особливості нарахування податків по соціальному страхуванню 

в сучасних умовах? 

- Що таке розрахунково-платіжна відомість? 

- Як оформити розрахунково-платіжну відомість в програмі  

«1С:Підприємство»? 

8. Підготуватися до лабораторної роботи №8,9. 

Вивчити тему «Облік готової продукції та її реалізації», щоб знати 

відповіді на наступні питання: 

- Які класи рахунків використовують для обліку витрат? 

- Які види витрат існують згідно П(С)БО? 
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- Які статті містить калькуляція собівартості продукції? 

- Яким чином формується ціна реалізованої продукції 

- Яким чином заповнюється податкова накладна? 

- Які документи необхідні для обліку витрат у програмі  

«1С:Підприємство»? 

- Що таке режим «Введення на підставі»? Які документи можна 

створити, використовуючи цей режим? 

 9. Підготуватися до лабораторної роботи №10,11. 

Вивчити тему «Закриття місяця та податкового періоду. Формування 

звітів», щоб знати відповіді на наступні питання: 

- Які види квартальної звітності Ви знаєте? 

- Яким чином формуються звіти в програмі «1С:Підприємство»? 

- Які види податків включаються до складу витрат на реалізацію 

продукції? 

- Яким чином коригується фактична собівартість продукції? Які при 

цьому формується проведення? 

- Якими документами закривають діяльність наприкінці місяця? 

- На якому рахунку відображається сумарні витрати на виробництво? 

- У чому полягають особливості обліку витрат на виробництво 

відповідно до П(С)БО? 

  

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На лабораторних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, тести для 

підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем 

дисципліни.                                    

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на лабораторних занять, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення лабораторних занять; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування за такими 
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запитаннями: 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни «АРМ бухгалтера» 

здійснюється за допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

                                                                        

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  
 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6-й семестр (6-й) 
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Змістовий модуль 1–   Загальні питання створення автоматизованої 

системи бухгалтерського обліку 

Робота на лекціях 0,5 1  6 3 6 2 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
4/2  5/3 6 24 30 3  6 9  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /9 

1 

/10 
 1 0   1 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 3/ 

10 

8/ 

14  
 1  3 8  1  10  14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 45   35    45 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

45 
–  20  40 –   20     45 

 Контроль результатів 

дистанційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2  0 10  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –    Облік господарських засобів та джерел їх 

формування 

Робота на лекціях 1,5

/3 
2/4 8 12 16 2 6 8 

Виконання лабораторних   

робіт 

3/ 

4 
4/5 8 24 32 3 12 15 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
– – – – – – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

8 
–/ 

10 
– – – 2 16 20 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

1/ 

6 
2/7 1 1 2 1 6 7 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    39 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

21/

20 

50/ 

50 
–  21  50 –   20     50 

 Контроль результатів 

дистанційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Пчелянська Г.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 

"Автоматизоване робоче місце бухгалтера" (на основі програми "ІС: 

Підприємство. Версія 8.0)" [Електронний ресурс] : для студентів напряму 

підгот. бакалаврів 6.030509 "Облік і аудит" заоч. форми навчання / відп. за 

вип. В.В. *Немченко; Каф. обліку і аудиту. – Одеса : ОНАХТ, 2016. 

2. Лобоцька Л.Л., Цехоцька Г.Є., Пчелянська Г.Б., Медведєв Ю.В. Методичні 

вказівки з курсу "Автоматизоване робоче місце бухгалтера" (на основі 

програми "ІС: Підприємство. Версія 7.7)" та контрольні роботи [Текст]:для 

студентів проф. напряму 6.050100(06) заоч. форми навчання/Каф. обліку і 

аудиту.–О.:ОНАХТ, 2007. –12 с. 

3. Лобоцька Л.Л., Цехоцька Г.Є., Пчелянська Г.Б., Медведєв Ю.В. Методичні 

вказівки з курсу "Автоматизоване робоче місце бухгалтера" (на основі 

програми "ІС: Підприємство. Версія 8.0") та контрольні роботи [Текст]:для 

студентів проф. напряму 6.050100(06) заоч. форми навчання/Каф. обліку і 

аудиту. – О.:ОНАХТ, 2007. – 13 с.  

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Пархоменко В.М. Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні. 

Нормативи. Коментарі. К.: – Фірма «1С України», 2000. – 342с. 

2. Загородний В.П. Автоматизація бухгалтерського учета, контроля, анализа и 

аудита. –К.: А.С.К., 1998. – 768 с. 

3. 1С:Предприятие, версія 7.7 АСК. Бухгалтерия. Украинская типовая 

конфигурация. Описание. Альфа–Ком, 2000. – 290 с. 

4. Чистов Д.В., Таранов А.в. и др. Хозяйственные операции в компютерной 
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бухгалтерии 7.7. для Украины: Учебное пособие. – К.: Диасофт, 2002. – 528 с. 

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – 

К.: А.С.К., 2000. – 784 с. 

6. Грушевская В.П. Методическое пособие по ведению бухгалтерского учета в 

программе 1С: Предпритяие 7.7 (Бухгалтерский учет для Украины). – К.: ПП 

«ВКЦ Фінком», 2003. – 60 c. 

7. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с. 

8. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Шипунова О.В.(Ірина Миколаївна) Виплати 

працівникам: облік, аудит і автоматизація [Текст]:навч. посіб. – Суми:Унів. 

книга, 2009. – 283 с.  

9. Краева Т.А. Методология и организация учета в условиях автоматизации 

[Текст].– М.: Финансы и статистика, 1992. – 160 с.  

10. Шураков В.В., Дайитбеков Д.М., Мизрохи С.В., Ясеновский С.В. 

Автоматизированное рабочее место для статистической обработки данных 

[Текст]. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 190 с.– (ил.).  

11.  Автоматизированные информационные технологии в экономике [Текст]: 

Учебник/ Под ред. Титоренко Г.А.-М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2000. – 400 с. 

12. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Шипунова О.В. Виплати працівникам: облік, 

аудит і автоматизація [Текст] : навч. посіб. – Суми : Унів. кн., 2009. – 283 с. 

 

Допоміжна 

1. 1С: Предприятие версия 8.0. Конфигурация. Бухгалтерия для Украины Ру-

ководство по ведению учета. М.: Фирма «1С», 2005. – 320 с. 

2. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

 
 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Сайти: www.rada.gov.ua, www.dtkt.com.ua  

2. http://obrazovanie.lg.ua/stat1c/lesson 

3. http://www.glavbukh.ua 

4. http://www.vobu.com.ua 

5. http://buhgalter911.com/ 
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