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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу формування системи теоретичних знань і практичних навиків використання 

інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні та здійснення 

контрольно-аналітичних процесів. Надання знань про предмет інформаційних 

систем і технологій в обліку і оподаткуванні, їх технічне, технологічне й 

організаційне забезпечення в межах чинного нормативно-правового та 

законодавчого поля. 

Завдання курсу засвоєння теоретичних і практичних основ інформаційних систем і технологій в 

обліку і оподаткуванні та здійснення контрольно-аналітичних процесів. 

Компетентності ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.   

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій.  

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій.   

Програмні 

результати 

навчання 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 



прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Організація 

інформаційної бази в 

системі обробки даних 

2/2 Інформаційне забезпечення 

інформаційних систем обліку 

передбачає створення єдиного 

інформаційного фонду, 

систематизацію та уніфікацію 

показників і документів, розроблення 

засобів формалізованого опису даних 

тощо. Інформаційне забезпечення –  

важливий елемент автоматизованих 

інформаційних систем обліку, 

призначений для відображення 

інформації, що характеризує стан 

керованого об’єкта і є основою для 

прийняття управлінських рішень. 

Організація інформаційного 

забезпечення ведеться паралельно з 

програмним забезпеченням та 

інформаційною технологією, 

зорієнтованою на кінцевого 

користувача.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 2.   

Теоретичні та методичні 

засади побудови АСО 

2/2 Вивчення методології формування 

автоматизованих даних обліку, 

аналізу, аудиту охоплює поняття і 

методичні прийоми, сфери їх 

застосування, обґрунтованості 

результатів, осмислення досягнень з 

погляду загальнонаукового процесу. 

Поняття методології вивчається 

філософією і трактується система 

принципів і засобів організації та 

побудови теоретичної і практичної 

діяльності, а також вчення про цю 

систему. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 3.  

Організація 

інформаційної бази 

систем оброблення 

економічної інформації 

4/2 Ефективність будь-якої 

інформаційної системи обробки 

даних багато в чому залежить від 

способу організації її інформаційної 

бази. Інформаційна база – це 

сукупність упорядкованої інформації, 

яка використовується при 

функціонуванні інформаційної 

системи. Під інформаційною базою 

загалом розуміють сукупність 

певним чином організовуваної, 

збережуваної та контрольованої 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 



інформації, зафіксованої на носіях 

системи. Ця інформація відображає 

стан керованого об’єкта і 

зовнішнього середовища. Склад і 

зміст інформаційної бази 

визначаються, з одного боку, 

вимогами системи і самою суттю 

управління, а з іншого – вимогами 

автоматизованої обробки даних на 

ЕОМ. 

Тема 4.  

Сучасні технології 

інформаційних систем 

обліку 

2/2 Інформаційна система обліку – це 

сукупність інформації, апаратно-

програмних і технологічних засобів, 

засобів телекомунікації, баз і банків 

даних, методів і процедур, персоналу 

управління, які реалізують функції 

збору, оброблення, нагромадження та 

оброблення інформації для 

підготовки та прийняття ефективних 

управлінських рішень 

Системний підхід до створення 

інформаційної системи – це 

комплексне вивчення об’єкта 

управління як одного цілого з 

розумінням частин його як 

цілеспрямованих підсистем і 

вивчення цих підсистем та 

взаємовідносин між ними. У цьому 

разі об’єкт управління розглядається 

як сукупність взаємопов’язаних 

елементів однієї складової 

динамічної системи, що перебуває в 

стані постійних змін під впливом 

багатьох внутрішніх і зовнішніх 

факторів, пов’язаних процесами 

перетворення вхідного набору 

ресурсів в інші вихідні ресурси. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Модульний контроль    10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5.  

Інформаційні технології 

обліку запасів 

2/4 Інформаційні технології оброблення 

даних з обліку виробничих запасів і 

малоцінних та швидкозношуваних 

предметів (МШП) на практиці може 

забезпечуватися різними способами: 

розробленням спеціалізованою 

фірмою на замовлення управлінської 

інформаційної системи підприємства 

(у тому числі й інформаційної 

системи обліку); придбанням 

універсального програмного 

комплексу (або його окремого 

модуля) на ринку програмного 

забезпечення; автоматизацією 

облікового процесу силами фахівців 

підрозділу з автоматизованого 

оброблення даних підприємства; 

використанням табличних процесорів 

обліковими працівниками для 

забезпеченням автоматизованого 

розв’язання окремих задач 

конкретної ділянки обліку.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 6.  

Інформаційні технології 

обліку розрахункових 

2/4 Комплексна система 

автоматизованого оброблення 

фінансово-розрахункових задач 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

3 



операцій передбачає використання єдиної бази 

даних, що утворюється з нормативно-

довідкової, вхідної та вихідної 

інформації. У формуванні первинних 

даних на банківських операціях 

застосовується технологія, аналогічна 

технології оброблення даних на 

касових операціях. При цьому 

використовується нормативно-

довідкова інформація, що дає 

можливість автоматично формувати 

постійні дані банківських первинних 

документів. Виписки банку є 

підставою для введення інформації з 

розрахункових чи валютних 

рахунків. Обліковий працівник 

заповнює дані в електронну форму 

первинного документа, відображену 

на екрані дисплея. Помилкові дані 

коригуються. Одночасно інформація 

фіксується на машинному носії, і в 

разі потреби первинний документ 

може бути роздруковано у 

визначеному форматі. 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

Тема 7.  

Інформаційні технології 

обліку витрат на 

виробництво і виходу 

продукції 

2/4 Процес обліку витрат на виробництво 

організовується у вигляді певної 

схеми робочих місць, яка відбиває 

взаємодію різних працівників при 

реалізації облікових функцій. У цю 

схему повинні входити робочі місця 

всіх працівників, функціональні 

обов’язки яких певною мірою 

пов’язані з веденням бухгалтерського 

обліку.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 8.  

Інформаційні технології  

обліку реалізації 

продукції 

2/4 Операції з готовою продукцією є 

кінцевим результатом процесу 

виробництва. Підсистема здійснює 

облік та контроль її випуску, 

наявності, переміщення, 

відвантаження та реалізації. 

Калькулювання собівартості 

продукції є однією з найважливіших 

ділянок для оцінки виробничо-

господарської діяльності 

підприємства. Реалізацією продукції 

завершується кругообіг коштів 

підприємства, що дозволяє при чіткій 

організації обліку продукції 

визначити результати його ви-

робничо-господарської діяльності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 9.  

Інформаційні технології 

обліку необоротних 

активів 

4/4 Автоматизоване вирішення завдань з 

обліку необоротних активів на АРМБ 

ґрунтується на створенні і веденні 

інформаційної бази про наявність 

основних засобів, яка сформована на 

підставі інвентарної картотеки. 

Призначення АРМБ з обліку 

необоротних активів полягає у 

виконанні таких системних обліково-

контрольних операцій: автоматизації 

документування первинної 

інформації; оперативного управління, 

контролю за наявністю і рухом 

основних засобів, нематеріальних 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 



активів, інших необоротних 

матеріальних активів та інших 

необоротних активів; нарахування 

амортизації та видачі необхідної 

інформації на принтер чи екран 

дисплея на запит користувача. 

Модульний контроль    14 

Змістовий модуль 3 

Тема 10.  

Інформаційні технології 

обліку праці та її оплати 

4/2 перелік функціональних мож-

ливостей, що реалізовані в даній 

підсистемі можна представити у 

вигляді наступних обчислювальних 

процедур, пов'язаних з оплатою праці 

персоналу підприємств і організацій, 

при погодинній і відрядній формах 

оплати праці: автоматизована 

розробка графіків роботи персоналу 

підприємства (з будь-яким режимом 

роботи); ведення картотеки 

працівників підприємства (особових 

рахунків працівників); фіксування 

даних про затрачену працю за 

різними формами оплати праці; 

нарахування заробітної плати із 

використанням різних форм оплати 

праці, доплатами і нарахуваннями; 

обчислення належних утримань із 

заробітної плати, регламентованих 

законодавством і добровільних. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 11. 

 Інформаційні технології 

фінансового аналізу і 

контролю 

4/2 Зміст та структура процесу 

автоматизованого обліку витрат пі-

дприємства визначається на етапі 

налаштування облікової системи. 

Особливістю організації 

автоматизованого обліку доходів та 

витрат є: відокремлення доходів та 

витрат у фінансовому та в податко-

вому обліку; забезпечення 

можливості реєстрації доходів та 

витрат підприємства у фінансовому 

та в податковому обліку в процесі 

реєстрації операцій у фінансовому та 

в податковому обліку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

3 

Тема 12. 

Інформаційні технології  

зведеного обліку та 

звітності 

4/2 Зведення фінансової 

звітності передбачає механічне 

агрегування показників звітності 

учасників групи, зі складанням 

таблиць, дані яких за кожним 

підприємством групи додаються для 

отримання загального результату. 

Звітність складається на основі даних 

бухгалтерського обліку, за 

достовірність якого несуть 

відповідальність керівник і головний 

бухгалтер підприємства. Вона 

складається на основі облікових 

регістрів – відомостей, ордерів, книг, 

журналів, які складаються на основі 

первинних документів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання самостійних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

4 

Модульний контроль    10 

Всього за семестр 34/34   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 



 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 


