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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні” спрямована на формування 
у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок з організації та ведення обліку й 
оподаткування в умовах комп’ютеризації. Дисципліна орієнтує на вивчення специфіки програмного 
забезпечення обліку та оподаткування; набуття вмінь відображення господарських операцій і 
формування облікової документації з використанням сучасних інформаційних систем і технологій. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек./практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 1 1. Інформаційні системи та 
їх роль в управлінні 
економікою. 

Знати специфіку та відмінності різних інформаційних 
систем обліку й оподаткування, їх характеристики та 
переваги 

Тестові 
завдання 

4 /1 2. Інформаційні технології 
оброблення економічної 
інформації. 

Знати компоненти, особливості та зміст економічної 
інформації, специфіку її представлення з 
використанням сучасних інформаційних технологій, 
володіти навиками формування, структурування баз 
даних і відбору інформації з використанням 
табличного процесора Excel 

Тестові 
завдання 

2 / 2 3. Організаційно-методичні 
основи створення та 
функціонування 
інформаційних систем обліку 

Вміти організовувати створення ІСО, формувати 
задачі обліку, розробляти алгоритми одержання 
вихідної інформації, встановлювати різні засоби 
захисту інформації та організовувати діяльність 
облікового апарату в умовах автоматизованого 
оброблення даних 

Тестові 
завдання 
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4 / 2 4. Методика ведення обліку 
з використанням 
комп’ютерних облікових 
програм 

Вміти організовувати інформаційні потоки облікової 
інформації у спеціалізованих і неспеціалізованих 
інформаційних системах, відображати господарські 
операції у розрізі ділянок обліку в системі рахунків 
бухгалтерського обліку та оформляти відповідну 
документацію, ідентифікувати про складні логічні 
зв'язки характерні для облікових операцій 

Задачі, 
кейси  

4 / 2 5. Автоматизація обліку 
необоротних активів і 
виробничих запасів 

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку та оподаткування 
операцій з необоротними активами і виробничими 
запасами 

Задачі, 
кейси  

4 / 2 6. Автоматизація обліку 
праці та заробітної плати 

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку та оподаткування 
операцій з обліку праці та заробітної плати 

Задачі, 
кейси  

4 / 2 7. Автоматизація обліку 
фінансово-розрахункових 
операцій 

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку та оподаткування з 
обліку фінансово-розрахункових операцій 

Задачі, 
кейси  

4 / 2 8. Автоматизація обліку 
товарів, продукції та їх 
реалізації 

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку та оподаткування 
операцій з обліку товарів, продукції та їх реалізації 

Задачі, 
кейси  
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається 
із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів  20 

Модуль 2 (теми 4-5) – розв’язки задач 20 

Ессе (теми  5, 6, 7) – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-7) – тести, завдання, кейси   40 
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Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


