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Пояснювальна записка 

Самостійна робота для кожної людини, яка претендує на достатній рівень 
освіченості, має бути серцевиною навчальної діяльності. Лише постійне 
самостійне навчання дає можливість досягти вершини знань з певної галузі, 
опанувати такий обсяг знань і вмінь, який би дав змогу заявити про себе як 
професіонала. Студент, який бажає якомога краще оволодіти професією., 
повинен усвідомити: на занятті викладач подає базові засади знань, навчає, як 
вчити, виокремлює ключові поняття дисципліни з метою пробудження потягу до 
поглиблення й удосконалення знань. Збагачення загальною сумою знань, 
накопичених людством, розширення загального світогляду, усвідомлення 
перспективи щодо реалізації певних знань є основним мотивом для сумлінного 
ставлення до навчання. Самостійна навчальна діяльність студента лише тоді 
буде результативною, коли базуватиметься на внутрішній потребі. Виховання 
відповідної здатності потребує чіткого узгодження процесу самоосвіти з цілями 
навчання. 

Згідно з державними стандартами навчальний матеріал дисципліни, 
передбачений навчальним планом для засвоєння студентом у процесі 
самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 
матеріалом, який опрацьовувався на заняттях. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може виконуватись у бібліотеці вищого навчального 
закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у 
домашніх умовах. За потреби ця робота виконується за складеним графіком, що 
гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних 
дидактичних засобів. 

Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру. При 
організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання 
чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, 
комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) 
передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з 
боку фахівця. 

Самостійна навчальна діяльність студента може здійснюватись за такими 
напрямами: 
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• запам'ятовування певної інформації за рахунок уважного слухання і 
конспектування лекцій; активної роботи на практичних заняттях; 
• роботи над конспектами лекцій, планами практичних занять; 
• опрацювання літературних джерел (конспектування самостійно 
вивченого матеріалу, написання реферату); 
• роботи з каталогами звичайних та електронних бібліотек, 
інформаційно-пошуковими сервісами мережі Інтернет; 
• вивчення навчального матеріалу за друкованими та електронними 
підручниками, навчальними посібниками, практикумами тощо; 
• опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і 
спеціальною літературою; 
• підготовки доповідей, рефератів, написання курсових робіт; 
пошукової і науково-дослідної діяльності; 
• самотестування. 

Самостійна робота студента на лекції. 

Лекційний матеріал призначається для найраціональнішого спрямування 
щодо вивчення дисципліни і передбачає акцентування уваги на найскладніших, 
ключових питаннях дисципліни. Належне ведення конспекту під час лекції 
сприяє збереженню необхідної інформації та дає студенту змогу в подальшому 
проаналізувати її. За умови викладання у лекційного матеріалу в усній формі 
одночасно засвоюється до 20 % інформації. 

Викладання інформатики в комп'ютерних класах або в аудиторіях, 
облаштованих мультимедійним обладнанням (наприклад, мультимедійним 
проектором або сенсорним екраном) з демонстрацією прийомів роботи з 
користувацьким інтерфейсом програми сприяє підвищенню рівня засвоєння 
лекційного матеріалу до 60 %. 

Робота над конспектами лекцій, планами практичних занять. 

При підготовці до практичних занять студент має спиратися на складений 
ним конспект лекції. При опрацюванні матеріалу лекції слід порівняти 
законспектований матеріал з планом практичного заняття, що міститься в 
методичних матеріалах для практичних занять або в навчально-методичному 
комплексі. Якщо в конспекті бракує матеріалу з окремих питань лекції або 
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недостатньо розкриті деякі питання практичного заняття, або вони винесені для 
самостійного опрацювання, студент повинен звернутися до рекомендованих 
підручників, навчальних посібників і відповідних методичних матеріалів. 
Підготовку до практичного заняття найкраще здійснювати з використанням 
ПЕОМ зі встановленим на ньому відповідним програмним забезпеченням. За цієї 
можливості слід використовувати інтерактивні довідкові системи програм MS 
Office та інформаційно-пошукові системи Інтернету. 

Вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними 
посібниками, методичними вказівками, опрацювання матеріалу за 

першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. 

Працювати з підручниками, навчальними посібниками, методичними 
вказівками, практикумами, науковою і спеціальною літературою незалежно від 
типу їхнього носія (паперового   чи   електронного)   необхідно   так,   щоб   
отримати   якнайбільший   обсяг теоретичних знань і навичок. 

При роботі з джерелами студент насамперед повинен ознайомитись з їх 
змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати джерело та чи стосується 
воно навчального курсу, і тільки після цього визначити послідовність його 
опрацювання і відібрати необхідний для вивчення матеріал з джерела (глави, 
розділи тощо). При роботі з інтерактивними електронними джерелами слід 
використовувати можливості навігації за документом, що надаються сучасними 
програмами, призначеними для читання електронних документів відповідних 
форматів (МS Word, Adobe Reader, Adobe Acrobat та ін.) і особливо переваги 
гіпертекстової технології подачі навчального матеріалу, а саме — за допомогою 
гіперпосилань знаходити відповіді на поставлені запитання. При опрацюванні 
матеріалу необхідно з'ясувати сутність питання, що вивчається, не уникаючи 
визначення сутності незрозумілих чи незнайомих слів, термінів. Саме 
інтерактивні гіпертекстові електронні джерела (довідки у складі програмних 
продуктів, електронні посібники та словники) сприяють конкретизації термінів і 
визначень. При вивченні матеріалу необхідно аналізувати прочитане, 
порівнюючи з прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні 
висновки, позначати незрозумілі положення з метою подальшого з'ясування на 
практичному занятті. Бажано відпрацювати зручну для себе систему позначень 
(позначки на полях конспекту, підкреслення маркерами різних кольорів, 
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доповнення конспекту альтернативними формулюваннями та посиланнями на 
інші джерела тощо) та фіксації опрацьованого матеріалу. Сучасні текстові 
редактори (насамперед МS Word) надають можливість створити електронний 
конспект з примітками, виносками, коментарями та роздрукувати його. Для 
самостійного поглибленого вивчення навчального матеріалу студенту слід 
звертатися до наукової та спеціальної літератури, яка може й не зазначатися в 
навчально-методичному комплексі. 

Використання самостійно отриманих відомостей як у навчанні, так і на 
практиці, безперечно, є цінним здобутком діяльності студента на шляху 
формування свого професійного потенціалу. 

Робота з бібліотечними фондами та дистанційними джерелами з метою 
пошуку необхідної інформації. 

Знання з інформатики належать до базової підготовки сучасної людини. З 
позицій випереджаючої освіти навчання тільки за конспектом лекцій і основною 
літературою, вказаною в навчальній програмі, недостатнє. У більшості випадків 
належна підготовка передбачає вміння швидко знаходити та опрацьовувати 
необхідний матеріал за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою 
та коректне цитування знайденого. Перелік такої літератури, як правило, 
наводиться в навчально-методичному комплексі дисципліни. Тому завдання 
студента зводиться до самостійного знаходження цих матеріалів шляхом пошуку 
в паперових або електронних фондах бібліотек, а також у файлових архівах, 
базах даних і знань, доступ до яких здійснюється за допомогою відповідних 
сервісів Інтернету (зокрема World Wide Web, FTP,  та UseNet newsgroupsз). 

Для пошуку документа використовуються різні його ознаки, насамперед 
реквізити (УДК, автор(и), заголовок опису, основний заголовок: відомості, що 
належать до заголовка (відомості про відповідальність, відомості про видання (у 
тому числі URL-адреса web-документа або FTP-файла), місце та дата видання, 
обсяг). 

УДК — це універсальна десяткова класифікація офіційних видань в усьому 
світі. Відповідні довідники видаються багатьма мовами і постійно оновлюються. 
Якщо код УДК невідомий, необхідно звернутися до алфавітного каталогу 
бібліотеки і за назвою джерела або прізвищем та ініціалами автора знайти 
відповідний бібліотечний шифр джерела. Якщо ж студент здійснює наукове 
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дослідження вибраної проблеми, готує наукову доповідь або виступ на 
конференції і йому не відомі реквізити джерела або власне джерело, слід 
здійснювати пошук у систематичному бібліотечному каталозі. Завдання студента 
полягає у пошуку необхідної галузі (підгалузі), що охоплює розшукувану 
інформацію, а потім у межах цієї галузі (підгалузі) — картки з необхідним 
джерелом і бібліотечним шифром. У подальшому студент повинен оформити 
бібліотечне замовлення на літературу встановленого зразка, до якого внести 
шифр знайденого джерела та необхідні реквізити. Робота з електронними 
фондами в цьому варіанті значно ефективніша, оскільки в сучасних бібліотеках 
облік літератури здійснюється в середовищах систем управління базами даних, 
за допомогою яких найлегше знайти потрібну інформацію. Сервіси мережі 
Інтернет надають унікальні можливості знаходження літературних джерел у 
географічно віддалених фондах та архівах, а також шляхом участі в мережних 
конференціях, де можна отримати відповіді та поради щодо питань з 
розшукуваної інформації. Для доступу до Інтернет-ресурсів необхідно знати їх 
мережну адресу. Оскільки Інтернет постійно оновлюється і розвивається, він не 
містить єдиного каталога, змісту або наочного покажчика ресурсів. Проте в 
ньому містяться різні інформаційно-пошукові системи, за допомогою яких 
користувач може знайти те, що потрібно. Це насамперед тематичні каталоги і 
пошукові машини. 

Тематичні (наочні) каталоги — це інформаційно-довідкові системи, 
підготовлені вручну редакторами цих систем на основі інформації, зібраної на 
серверах Інтернету. 
Інформація в цих системах розподіляється за тематичними розділами відповідно 
до певної ієрархії. На верхньому рівні розділів зібрані загальні категорії 
(наприклад, "Інтернет", "Бізнес", "Мистецтво", "Освіта"), на нижньому рівні — 
посилання на конкретні web- сторінки або інші інформаційні ресурси. Для 
швидкого переходу до потрібного розділу тематичного каталогу можна 
скористатися вбудованою системою автоматичного пошуку за ключовими 
словами. Для цього в рядку запиту слід ввести ключове слово (поєднання слів), 
клацнути Пошук, і система повідомить, чи є відповідний розділ в її каталозі та 
запропонує перейти в нього, обминувши проміжні розділи. Рекомендуємо 
використовувати каталоги: www.yahoo.com, www.portal.edu.ru, www.ipl.com. 
Пошукові системи є складними інформаційно-довідковими системами, що 
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автоматично генеруються на основі даних, які збираються мережними 
програмами-роботами в усій мережі Інтернет і надають у відповідь на запит 
користувача посилання на різні Інтернет-ресурси. Запит здійснюється за певними 
процедурами (певною мовою), що можуть різнитися в різних системах, проте у 
спрощеному вигляді зводяться до того, що користувач вводить у спеціальному 
полі (або в кількох полях) ключові слова та/або словосполучення, що найточніше 
відбивають сутність проблеми. 

Самостійна робота має такі складові та форми їх оцінювання: 

• підготовка та власне аудиторна робота на практичних і лабораторних 
заняттях. Її результати оцінюються під час поточного контролю; 

• виконання самостійних робіт у формі есе, рефератів з конкретних проблем і 
складання письмових звітів на електронних або паперових носіях чи усних 
доповідей; 

• опрацювання програмного матеріалу зі змістового модуля та оцінка 
результатів під час проміжного контролю; 

• виконання письмової контрольної роботи або тестування; 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора  
___________  Зайцева О.О. 
“____”  __________  20       р 

 
 

Тематика самостійної роботи 
з дисципліни  

«Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» 
спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність» 

 
Тема. Загальна схема роботи програми 1СПідприємство. Журнали)  
 
Мета самостійної роботи - закріпити навички роботи з журналом операцій: 
 

• із введення бухгалтерських проводок у ручному режимі; 
• введення бухгалтерських проводок у режимі "типових операцій"; 
• введення інформації у режимі "документи та розрахунки"; 
• пошуку потрібної інформації; 
• коригування бухгалтерських проводок і документів; 
• друкування вихідних документів; 
• вилучення проводок і документів; 
• введення вхідних з алишків; 
• контролю коректності бухгалтерських проводок. 

 
Завдання 
 
1. Провести   кілька   бухгалтерських   проводок   у   "ручному   режимі", 
використовуючи   можливості   валютного,   аналітичного,   кількісного обліку. 
2. Ввести вхідні залишки (на початок року, кварталу, місяця). 
3. Скористатися  не  менш  як  двома  різними   типовими   операціями. 
Отримати вихідні (друковані) документи. 
4. Скористатися  не менш  як двома  різними  документами  та розрахунками. 
Сформувати вихідні (друковані) документи. 
5. Переглядаючи журнал операцій, відсортувати інформацію за різними полями 
(датами, рахунками дебіту та кредиту, сума ми проводок, змістом операцій). 
Скористатися наявними можливостями пошуку. 
6. Скористатися можливістю копіювання бухгалтерських проводок. 
7. Скористатися можливістю копіювання документів та розрахунків. 
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8. Розібратися з копіюванням документа у документ іншого типу. 
9. Відкоригувати деякі бухгалтерські проводки та документи. 
10. Вилучити деякі бухгалтерські проводки та документи. 
11. Зробити   перевірку   коректності   бухгалтерських   проводок.   У   разі 
потреби відкоригувати список правильних кореспонденцій рахунків. 
Задачі для самостійного виконання 
 
Задача 1. 
На 31.08.10 наше підприємство не перерахувало 9600 грн за щвацьке оснащення 
згідно договору 798 від 15.08.07 (ДтОО Кт6852). 
 
Задача 2. 
На 31.08.10 нашому підприємству Київський мотозавод має перерахувати суму 
12000 грн за пошив спецодягу згідно акту виконання робіт 89 від 01.08.07 (ДтОО 
КтЗбі). 
 
Задача 3. 
На 31.08.10 на складі знаходиться товар: пальто 100 шт по ціні 500 грн (без 
ПДВ), куртка 20 шт по ціні 250 грн (без ПДВ), плащ 50 шт по ціні 100 грн (без 
ПДВ), матерія: тканина гардинне полотно 200 м по ціні 50 грн (без ПДВ). 
(Вводимо за доп. докум. «Остатки ТМЦ»). 
 
Задача 4. 
На 31.08.10 залишок по статутному капіталу 232345 грн (ДтОО Кт40), залишок 
по основним засобам: комп'ютер АБМ К611 вартість 2400 грн, дата введення в 
експлуатацію- 30.06.07, знос 770,57грн, принтер НР 640- 400 грн, дата введення в 
експлуатацію- 31.12.06, знос 91,01 грн, міні АТС 2400 грн, дата введення в 
експлуатацію-31.08.07, зносу немає (ДтЮ4 КтОО), автомобіль ВАЗ 21065- 
20000грн, дата введення в експлуатацію- 31.08.07, зносу немає (Дт105 КтОО), 
швацьке обладнання- 8000 грн, дата введення в експлуатацію- 31.08.07, зносів 
немає(Дт00 КтіЗІ). 
 
Задача 5. 
Згідно статутним документам статутний капітал ООО Стиль складає 20000 грн. 
долі учасників: 

1. юридичні особи: 
• НПО «Соло» 50000 грн 
• Банк Топ-Інвест 70000 грн 
2. фізичні особи: 
• Іванова Марія Іванівна 25000 грн 
• Петренко Володимир Іванович 25000 грн 
• Бєляєв Іван Федорович 30000 грн 

(Оформлюємо папку «Засновники» із довідника «Контрагенти», формуємо 
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проводки Дт46 Кт40). 
Задача 6 

Від учасника юридичної особи Банка Топ Інвест, в якості внеску в 
установний капітал згідно договора 15.09.07 надійшов автомобіль Газель 
вартістю 3000 грн. (Дт152 Кт46, ДтЮ5 Кт152-30000грн, Дт ОС2-30000грн) 
 
Задача 7. 

Наше підприємство придбало обладнання у ПП «АВС» згідно рахунку 400 
від 15.09.07: комп'ютер СЕЬЕКШ 950-1500 грн (без ПДВ), принтер НР 940- 450 
грн(без ПДВ). 

(Дт3772 КтЗИ- перераховано 2340 грн, Дт6415 Кт6441- ПДВ 390грн, Дт152 
Кт3772-надійшли 03, Дт104 Кт152- ввод в експлуатацію комп, аналог, з 
принтером ) 
 
Задача 8. 

Підприємство придбало тканину твід в кількості 100 м по ціні 60 грн (ПДВ) 
за м у Хмельницької фабрики згідно рахунку 89 від 15.09.07 

(Дт3711 КтЗП- перераховано 6000 грн, Дт6415 Кт644- ПДВ 1000 грн, ДтВР 
КтВР-валові витрати, Дт201 КтбЗІ- оприбутковано тканину 5000) 
 
Задача 9. 

Згідно статутних документів кожний учасник має внести не менше 50% 
своєї долі в статутному капіталі у вигляді грошового внеску у касу підприємства: 
Соломко- 25000 грн, Береговий- 25000 грн, Бєляєв- 30000грн. 

(Оформлюємо документ «Приходньїе кассовьіе ордера». Вид операции- 
Прочие операции, Счет- 46, Валовьіе доходьі/расходьі- 0, Субконто- Не доход и 
не расход, вид прихода- Денежное поступление). 
 
Задача 10. 
Сдано з каси на р/р 80000 грн як внесок в статутний капітал.(Оформлюємо 
документ «Расходньїе кассовьіе ордера», Счет- 311, Субконто- папка 
«Безналичньїе счета» обираємо «Унтер р/с», флажок «Только зарегестрировать»- 
не ставимо. Після отримання банківських виписок з банку оформлюємо 
документ «Банківська виписка», відміняємо проводку сформовану документом 
«Расходньїе кассовьіе ордера», відкриваємо форму документа за допомогою 
кнопки «изменить», в «Только зарегестрировать» ставимо флажок, «ОК». 
відкриваємо документ «Банковская виписка» та заповнюємо його: счет-301, вид 
НДС- без НДС, «Вид прихода/расхода»-Прочее поступление, Валовьіе 
доходьі/расходьі- 0). 
 
Задача 11. 

На розрахунковий рахунок підприємства учасниками юридичними особами 
перераховані суми, як внески в установний капітал НЕЮ Соло 50000 грн, Банк 
Топ Інвест 40000 грн. 
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(Меню Документи- Банківська виписка, Розрахунк.рахунок- «Интер р/с», 
Счет- 311, +(гроші поступили на р/р), Счет- 46, вид НДС- без НДС, Валовьіе 
доходьі/расходьі- 0). 
 
Задача 12. 

З р/р підприємства по чеку №890 від 18.09.07 отримано 1000 грн на 
операційно-господарські витрати. 

(Документи- Каса- Приходний касовий ордер, Счет- 311, вид НДС- без НДС, 
Субконто- папка «Безналичньїе счета» обираємо «Унтер р/с», вводимо цю 
операцію документом «Банківська виписка», відміняємо проводку сформовану 
документом «Приходний касовий ордер», відкриваємо форму документа за 
допомогою кнопки «изменить», в «Только зарегестрировать» ставимо флажок, 
«ОК».) 
 
Задача 13. 

19.09.07 надійшла оплата 12000 грн від замовника Київського мотозаводу за 
пошив спецодягу згідно договору №89 від 01.09.07. 

(Оформлюємо документ Банківська виписка, натискаємо кнопку «Підбор по 
заказам», відкриваємо вікно «Отбор заказов по контрагенту», відкриваємо папку 
«Заказчики» вибираємо КМЗ, заказів немає, натискаємо кнопку «Інтервал», 
виставляємо кінець минулого кварталу, «ок», побачимо документ «Остатки 
взаиморасчетов», подвійний клік на документі, закриваємо вікно, +, счет 361, вид 
НДС-20%, «Вид прихода/расхода»- вьіручка от реализации товаров, «Субконто»- 
КМЗ, «Заказ»- остатки взаиморасчетов ОВ-0000006(31.08.07), «Д/Р»-+). 
 
Задача 14. 

03.09.07 з розрахункового рахунку нашого підприємства 
Інтерконтинентбанк утримав 25 грн за розрахунково-касове обслуговування. 

(Оформлюємо документ Банківська виписка, таблична частина «-», Счет- 
925, вид НДС- без НДС, «Вид прихода/расхода»- в связи с ведением 
хоз.деятельности, «Субконто»- основная деятельность, «Заказ»- 
«Административньїе затрати»- «Услуги банков», «Д/Р»- «-». Проводки Дт 92, Кт 
311, сума 25,00. Дт ВР, Кт ВР, сума 25,00). 
 
Задача 15. 

Нарахована заробітна плата робітникам за вересень 2007р. (20 робочих днів) 
за їх даними по заробітній платі. 

(Документи- зарплата- нарахування зарплати, вид- основна, счет оплати 
труда- 661, счет затрат- 84). 
 
Задача 16. 

Оформити документи «Платежное поручение» з оплати податків, зборів та 
внесків по зарплаті за вересень 2007р. 

(Оформлюємо документи «Платежное поручение». При оформленні 
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платіжних документів по сплаті податку на доход можна перевірити по 
проводкам, сформованим документами «Начисление ЗП» Дт 661, Кт 6411, 
внески в ПФ Дт 661, Кт 651, внески в с/с по тимчасовій непрацездатності Дт 661, 
Кт 652, с/с на випадок безробіття Дт 661, Кт 653. стогові суми краще вводити з 
«Расчетно-платежньїх ведомостей». При оформленні платіжних доручень по 
сплаті нарахувань в ПФ суми можна перевірити по проводкам Дт 821, Кт 651, 
нарахування с/с по тимчасовій непрацездатності Дт 822, Кт 652, нарахування на 
випадок безробіття Дт 823, Кт 653). 
 
Задача 17. 

20.09.07 наше підприємство оформило сплату податків, сборів та внесків по 
зарплаті за серпень 2007р. 

(Оформлюємо документ платежное поручение для сплати податку на 
прибуток з громадян. Документи- Банк- Платежное поручение, в опції «Оплата 
налога/отчисления» ставимо фляжок, счет 6411, «назначение платежа»- «уплата 
налогов»- «подоходний налог». Аналогічно оформлюється платіжне доручення 
для сплати комунального податку, пенсійний фонд, соц страх, тимчаса 
непрацездатність, нещасний випадок, безробіття. Документи- Банк- Банковская 
виписка- «заполнить по платежам»). 
 
Задача 18. 
20.09.07 оформлена виплата зарплати співробітникам підприємства за серпень 
2007р. 

(На 31.08.07 повинні бути внесені залишки по з/п за серпень 2007року на 
суму 2313 грн, що вноситься документом «Начисление зарплати». Документи- 
Зарплата- Виплата зарплати, Вид виплати- Внесение остатков, период- 01.08.07, 
заповн. табличну частину. Виплатимо зарплату по відомості, а витрату по касі 
оформимо документом «Расходний касовий ордер», де Вид операціі- Прочие 
операции, включимо опцію- Только зарегистрировать, счет- 661, Вид НДС-без 
НДС, период- 01.08.07). 
 
Задача 19. 

Підприємство проводить оплату по рахунку №30 від 02.10.07, який поступив 
від Полтавського заводу швейного обладнання на поставку швейних машин ВМ-
50 в кількості 5 штук по 960 грн з ПДВ 20%. 

(Документ- Приход- Счет входящие. «Провести документ?»- нет. В журналі 
«Счета входящие») 

 
Тема. Звіти.  
 
Мета самостійної роботи - закріпити навички: 
• аналізу підсумків основного та часового розрахунків; 
• використання стандартних звітів для аналізу підсумків; 
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• використання звітів довільної форми; 
• друкування звітів і збереження їх в архіві; 
• використання табло та табло рахунків. 
 
Завдання 
 
1. Виконайте основний та часовий розрахунки, використовуючії наявні 
можливості настроювання. 
2. Сформуйте різного типу стандартні звіти, що містять інфор мацію про 
обороти між рахунками. 
3. Сформуйте різного типу стандартні звіти, що містять інфор мацію про 
залишки та обороти за рахунком. 
4. Сформуйте різного типу стандартні звіти, що містять інфор мацію про 
залишки, обороти та операції за рахунком та за субконто. 
5. Сформуйте різного типу стандартні звіти, що містять інфор мацію про 
залишки, обороти та операції за субконто. 
6. Сформуйте різного типу стандартні звіти, що містять інформацію про обороти 
між субконто. 
7. Ознайомтеся з існуючими звітами довільної форми. Скористайтеся деякими з них. 
8. Для сформованих звітів як стандартних, так і довільної форми скористайтеся 
наявними можливостями друкування, попереднього перегляду, "стискання" 
звіту. 
9. Для сформованих звітів як стандартних, так і довільної форми, скористайтеся 
можливостями збереження їх в архіві. Зробіть відповідне настроювання табло. 
Зробіть відповідне настроювання табло рахунків. 
 
Тема «Інформаційні системи і технології  в комерційній діяльності» 
 
Перелік тем рефератів. 
 
1. Економічна інформація, види, властивості. 
2. Структура і подання економічної інформації. 
3. Етапи розвитку інформаційних систем. 
4. Проблеми використання інформаційних технологій. 
5. Експертні системи. 
6. Основні види ризику, пов'язані з автоматизацією економічних задач 
 
Викладач          Зайцева О.О. 
 
Розглянуто на засіданні методичної комісії інформатики та комп’ютерної техніки 
протокол  №  ____   від ________________ 
 
Голова методичної комісії     О.М.Сергієнко
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