
 



 
 
 



 
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 
 
 

1. Опис дисципліни „Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 
(денна форма / заочна форма) 

 
Дисципліна - Інформаційні 

технології в обліку та 
оподаткуванні 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів ECTS - 5 Галузь знань 07 
„Управління та 
адміністрування» 

Статус дисципліни 
Вибіркова дисципліна 
Мова навчання 
Українська 

Кількість залікових модулів - 4 Спеціальність 
071 „Облік і 
оподаткування» 

Рік підготовки: 
– денна – 3 
– заочна – 3 

Семестр: 
– денна – 6 
– заочна – 6,7 

Кількість змістових модулів - 2 Освітньо-професійна 
програма – Облік і 
оподаткування  

Лекції: 
– денна – 28 год. 
– заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 
– денна – 14 год. 
– заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин: 
– денна – 150 год., 
– заочна – 150 год. 
 

Самостійна робота: 
– денна форма навчання – 

105 год., у т.ч. тренінг 4 
год.; 

– заочна форма навчання – 
138 год. 

Індивідуальна робота (КПІЗ)  
– 3 год. 

Тижневих годин: 
Денна форма навчання  
6 семестр – 12 год.,  
з них аудиторних – 3 год. 

Ступінь вищої освіти – 
бакалавр 

Вид підсумкового контролю - 
залік 

 
 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Інформаційні технології в обліку та 
оподаткуванні» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є систематизація є засвоєння студентами знань про сутність, 

порядок та принципи роботи інформаційних систем, їх види і порядок використання в 
бухгалтерському обліку, контрольних та аналітичних процесах, в аудиті. Ця дисципліна 
покликана сформувати навички студента при роботі з комп’ютером на основі використання 
програм Microsoft Excel. 

 
2.2. Завдання вивчення дисципліни 



В результаті вивчення курсу «Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 
студенти повинні: 

– засвоїти поняття та сутність інформаційних систем, їх класифікацію та принципи 
побудови; 

– знати та вміти використовувати інструментальні засоби для роботи користувача в 
середовищі інформаційних систем, мережевих технологій; 

– вміти формувати інформаційну систему бухгалтерського обліку та здійснювати її 
захист; 

– вміти ставити задачі з аналізу та контролю баз облікової інформації в умовах 
застосування КСБО та вирішувати їх; 

– засвоїти принципи, нормативне регулювання та порядок здійснення аудиту в умовах 
застосування КІСП; 

– набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності, 
зокрема в середовищі програмного забезпечення Microsoft Excel. 

Завдання семінарський занять 
Мета проведення семінарів полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними 

теоретичними питаннями створення та функціонування інформаційних систем обліку, їх оцінки у 
процесі аналізу та аудиту, світовим досвідом та сучасним станом застосування КІСП в Україні 

Мета проведення семінарів полягає у: 
– викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань 

створення та функціонування електронного обліку, формування та подання електронної 
звітності, захисту інформації в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку; 

– сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань здійснення аудиту в умовах 
застосування інформаційних технологій та автоматизації аудиторських процедур. 

Завдання проведення лабораторних занять 
Мета проведення лабораторних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів 

практичні навички формування інформаційної системи бухгалтерського обліку та постановки 
завдань аналізу та аудиту в середовищі такої системи. Практичні заняття проводяться у 
середовищі програмного продукту Microsoft Excel. 

Завдання проведення практичних занять: 
– засвоїти методику формування інформаційної системи у середовищі Microsoft Excel; 
– набути практичних навичок оператора АРМБ за такими ділянками обліку як обліку 

необоротних активів, запасів, заробітної плати тощо та формування звітності; 
– навчитися формувати запити для розв’язку аналітичних та аудиторських задач. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни  
«Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади створення й функціонування інформаційних технологій в 

обліку й оподаткуванні 
 
Тема 1. Інформаційні технології та їх роль в управлінні економікою.  

Поняття інформації, її властивості. Способи обробки інформації, їх переваги та недоліки. 
Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем. Сучасні інформаційні тенденції. 
Інформаційні технології, які найефективніше використовуються в економіці Компоненти 
інформаційної системи. Роль інформаційних систем в управлінні економікою. Методологічні 
основи і організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованого оброблення даних. 
Особливості облікової інформації. Поняття комп’ютерної інформаційної системи підприємств 

 
Тема 2. Інформаційні технології оброблення економічної інформації 



Поняття та зміст інформаційного забезпечення обліку та оподаткування. Характеристика 
позамашинної інформаційної бази. Уніфікація і стандартизація документації. Електронна 
інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на цифрових носіях. Організація 
баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних. Базові 
інформаційні технології Microsoft Excel та графічні методи розв’язання задач. Структуризація і 
відбір даних з використанням табличного процесора Excel.  

 
Тема 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування ІС обліку 
Принципи створення і функціонування ІСО. Організація робіт зі створення інформаційних 

систем обліку. Стадії та етапи робіт зі створення і впровадження ІСО. Автоматизоване робоче 
місце бухгалтера. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації 
Постановка задач, розроблення алгоритмів, одержання вихідної інформації. Організація 
діяльності облікового апарата в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних. 
Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку. Базові принципи безпеки (цілісність 
даних, конфіденційність інформації, доступність інформації для авторизованих користувачів). 
Види захисту інформації (засоби фізичного захисту, програмні засоби, адміністративні заходи 
захисту). 

 
Тема 4. Методика ведення обліку з використанням комп’ютерних облікових програм 
Характерні риси комп’ютерних облікових програмних продуктів. Особливості побудови 

облікового процесу при веденні обліку в комп’ютерних облікових програмах. Обчислювальні 
системи й мережі. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО). Інструментальні 
комп’ютерні системи бухгалтерського обліку 

 
Змістовний модуль 2. Інформаційні технології автоматизованого вирішення  

задач обліку й оподаткування 
Тема 5. Автоматизація обліку необоротних активів і виробничих запасів 
Характеристика задач з обліку необоротних активів. Задачі та функції комплексу задач 

«Автоматизація обліку необоротних активів».  
Вхідні повідомлення з обліку необоротних активів, формування первинних документів, 

масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації.  
Інформаційна технології автоматизованого обліку необоротних активів. Реєстрація 

операцій з необоротними активами у базових елементах автоматизованого обліку. 
Формування вихідної інформації синтетичного та аналітичного обліку про необоротні 

активи стандартизованої форми та специфічних звітів.  
Характеристика задач з обліку виробничих запасів. Автоматизоване вирішення задач для 

складського і бухгалтерського обліку матеріальних цінностей. Обчислювальні операції та 
процедури, пов’язані з автоматизованим обліком виробничих запасів: реєстрація первинних 
документів; формування та ведення картотеки товарно-матеріальних цінностей; формування 
проводок на синтетичних рахунках. Інформаційні зв’язки з іншими комплексами задач 
інформаційної системи обліку. 

Вхідні повідомлення з обліку запасів, формування первинних документів, масивів 
нормативно-довідкової та оперативної інформації. Реєстрація операцій із запасами у базових 
елементах автоматизованого обліку. 

Формування вихідної інформації синтетичного та аналітичного обліку стандартизованої 
форми та специфічних звітів.  

 
Тема 6. Автоматизація обліку праці та заробітної плати  
Характеристика задач з обліку праці та заробітної плати. Комплекс задач «Автоматизація 

обліку заробітної плати» та перелік функціональних можливостей, реалізованих у ній. 
Обчислювальні операції та процедури, пов’язані з оплатою праці персоналу підприємств і 



організацій, при погодинній і відрядній формах оплати праці. Інформаційні зв’язки з іншими 
комплексами задач інформаційної системи обліку. 

Вхідні повідомлення з обліку праці та заробітної плати, формування первинних 
документів, масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації. Формування первинних 
документів та оперативної інформації та створення на їх базі проводок в автоматичному режимі. 

Формування вихідної інформації синтетичного та аналітичного обліку стандартизованої 
форми та специфічних звітів.  

 
Тема 7. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій 
Характеристика задач з обліку касових та банківських операцій. Режими роботи 

працівника каси: а) створення (реєстрація) документів, б) реєстрація операцій, в) формування 
звітів по касі. Операції налагодження системи під час її підготовки до експлуатації: визнання 
субрахунків по рахунку «Готівка», визначення об’єктів аналітичного обліку, введення вхідного 
сальдо  по рахунку «Готівка» на початок звітного місяця; формування набору типових 
господарських операцій  для автоматичного формування проводок за касовими документами.  
Інформаційні зв’язки з іншими комплексами задач інформаційної системи обліку. 

Вхідні повідомлення з обліку касових операцій, формування первинних документів, 
масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації. 

Характеристика задач  обліку банківських операцій. Задачі та функції комплексу задач 
«Автоматизація обліку банківських операцій». Формування і реєстрація первинних документів у 
режимах ручний і автоматизований (на підставі інформації отриманої через систему «Клієнт-
Банк»). Інформаційні зв’язки з іншими комплексами задач інформаційної системи обліку. 

Вхідні повідомлення з обліку банківських операцій, формування первинних документів, 
масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації. Формування первинних документів та 
оперативної інформації та створення на їх базі проводок в автоматичному режимі. Формування 
довідників організацій (або контрагентів), довідника видів документів; типові операції по 
рахунку; довідника основних рахунків; типових підстав документів. 

Формування у рамках підсистеми загальносистемні звіти про стан рахунків та спеціальних 
звітів («Відомість операцій по розрахунковому рахунку», «Оборотна відомість по рахунку», 
«Журнально-ордерні звіти»,  «Аналітичні відомості», «Реєстр документів»). 

 
Тема 8. Автоматизація обліку товарів, продукції та їх реалізації 
Характеристика задач  обліку товарів, готової продукції та їх реалізації. Задачі та функції 

комплексу задач «Автоматизація обліку товарів, готової продукції та їх реалізації», його 
підсистеми: облік та контроль наявності та руху товарів, готової продукції; розрахунок витрат та 
калькуляція собівартості продукції. Операції пов’язані з рухом і наявністю товарів, готової 
продукції: реєстрація первинних документів; формування та ведення картотеки товарів, готової 
продукції; формування проводок по рахунках. 

Етапи здійснення розрахунку фактичних витрат в автоматизованому режимі: об’єднання 
витрати за однорідними елементами; калькулювання фактичних витрат на весь обсяг продукції 
тощо.  

Види переміщення товарів, готової продукції: з виробництва на склад;  внутрішнє 
переміщення між складами;  реалізація. Формування довідників виробничих підрозділів та 
складів, матеріально-відповідальних осіб, довідника рахунків, кореспонденцій рахунків, 
довідника типів складських документів, типових операцій, номенклатурного довідників товарів, 
готової продукції. 

Вхідні повідомлення у результаті вирішення задачі «Облік наявності та руху готової 
продукції»: 1) бухгалтерська звітність, 2) звітність щодо складських операцій. («Відомість 
наявності готової продукції» (або «Відомість  запасів готової»), «Відомість прибуткування 
готової продукції у розрізі структурних підрозділів» «Відомість реалізації готової продукції») 

 
 



 
 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни 
«Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 

 
 (денна форма навчання)  

 Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота ІРС Контрольні 

заходи 
Змістовий модуль  І.  Теоретичні засади створення й функціонування інформаційних 

технологій в обліку й оподаткуванні 
Тема 1. Інформаційні технології та їх 
роль в управлінні економікою. 

2 1 6  Поточне 
опитування 

Тема 2. Інформаційні технології 
оброблення економічної інформації 

4 1 6  Поточне 
опитування 

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

2 2 12 1 Стандартиз
овані тести 

Тема 4. Методика ведення обліку з 
використанням комп’ютерних 
облікових програм 

4 2 10  Заліковий 
модуль 1 

Змістовий модуль  2.  Інформаційні технології автоматизованого вирішення задач обліку 
й оподаткування 

Тема 5. Автоматизація обліку 
необоротних активів і виробничих 
запасів 

4 2 10 1 Поточне 
опитування 

Тема 6. Автоматизація обліку праці 
та заробітної плати 

4 2 12  Поточне 
опитування 

Тема 7. Автоматизація обліку 
фінансово-розрахункових операцій 

4 2 10 1 Поточне 
опитування 

Тема 8. Автоматизація обліку 
товарів, продукції та їх реалізації 

4 2 10  Заліковий 
модуль 2 

Тренінг   4   
Разом 28 14 105 3  

 
Заочна форма навчання  

 
 Кількість годин 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота ІРС Контрольні 

заходи 
Тема 1. Інформаційні системи та їх 
роль в управлінні економікою. 

1 - 9   

Тема 2. Інформаційні технології 
оброблення економічної інформації 

1 - 10   

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

1 1 10   

Тема 4. Методика ведення обліку з 
використанням комп’ютерних 
облікових програм 

1 1 24   
 
 
 



Тема 5. Автоматизація обліку 
необоротних активів і виробничих 
запасів 

1 1 24   

Тема 6. Автоматизація обліку праці 
та заробітної плати 

1 - 24   

Тема 7. Автоматизація обліку 
фінансово-розрахункових операцій 

1 1 23   

Тема 8. Автоматизація обліку 
товарів, продукції та їх реалізації 

1 - 14   

Разом 8 4 138 -  
 

5. Тематика практичних (лабораторних) занять 
(денна форма навчання) 

Практичне заняття 1. Інформаційні технології та їх роль в управлінні 
економікою. 

Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти поняття та сутність 
інформаційних систем загалом та інформаційних систем в обліку зокрема, їх складові 
(інформаційний процес, інформаційна технологія), структуру інформаційних систем 
бухгалтерського обліку (функціональна та забезпечуючи підсистеми), комплекси їх задач.  

Питання для обговорення 
1. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку, їх сутність і складові 
2. Структура інформаційних систем бухгалтерського обліку  
 
Практичне заняття 2. Інформаційні технології оброблення економічної 

інформації 
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти поняття та сутність баз 

даних та їх місце в КІСБО і властивості. Об'єкти баз даних, їх характеристика. Види баз даних. 
сутність реляційних баз даних. 

Питання для обговорення 
1. Бази даних та їх місце в КІСБО. Бази даних: їх сутність і властивості. 
 2. Об'єкти баз даних, їх характеристика. Види баз даних.  

 
Практичне заняття 3. Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування інформаційних систем обліку 
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти методи організації 

робіт зі створення інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт зі створення та 
впровадження ІСО. Чотири основні стадії життєвого циклу АІС та АІТ (передпроектна, проектна, 
введення в дію, функціонування). 

Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої 
обробки даних. Види робіт облікового персоналу в умовах автоматизованого оброблення 
облікових даних. 

Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку. Базові принципи безпеки 
(цілісність даних, конфіденційність інформації, доступність інформації для авторизованих 
користувачів). Види захисту інформації (засоби фізичного захисту, програмні засоби, 
адміністративні заходи захисту). Основні види ризику автоматизованої обробки облікових даних, 
заходи для його зменшення. 

 
Питання для обговорення 

1. Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт зі 
створення та впровадження ІСО 



2. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої 
обробки даних 

3. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку 
Практичне заняття 4.  Автоматизація обліку необоротних активів і запасів 

Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти інформаційні зв'язки руху 
даних про господарські операції з запасами, поняття про базові елементи обліку та їх складові, 
склад вхідної та вихідної інформації з такими об'єктами, способи фіксування інформації про 
запаси в ІСО, логічні зв'язки „зчитування» інформації для формування внутрішньої та зовнішньої 
звітності про запаси. 

Питання для обговорення 
1. Характеристика завдань автоматизації обліку запасів 
2. Вхідні повідомлення про операції з запасами: їх склад і характеристика 
3. Інформаційна технологія автоматизованого обліку запасів 
4. Формування вихідної інформації про запаси 

 
 

Практичне заняття 5. Автоматизація обліку праці та заробітної плати  
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти інформаційні зв'язки руху 
даних про господарські операції з обліку праці і заробітної плати, поняття про базові елементи 
обліку та їх складові, склад вхідної та вихідної інформації з такими об'єктами, способи 
фіксування інформації про запаси в ІСО, логічні зв'язки „зчитування» інформації для 
формування внутрішньої та зовнішньої звітності про зарплату. 

Питання для обговорення 
1. Характеристика завдань автоматизації обліку праці і заробітної плати 
2. Вхідні повідомлення про затрачену працю та нараховану заробітну плату 
3. Інформаційна технології автоматизованого нарахування заробітної плати та відображення її в 
КІСБО 
4. Формування вихідної інформації про затрачену працю та нараховану заробітну плату  

 
 

Практичне заняття 6. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових 
операцій  

Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти інформаційні зв'язки руху 
даних про господарські операції безготівковими коштами, поняття про базові елементи обліку та 
їх складові, склад вхідної та вихідної інформації з такими об'єктами, способи фіксування 
інформації про рух і наявність безготівкових коштів в ІСО, логічні звʼязки „зчитування» 
інформації для формування внутрішньої та зовнішньої звітності про безготівкові кошти. 

Питання для обговорення 
5. Характеристика завдань автоматизації обліку безготівкових коштів 
6. Вхідні повідомлення про банківські операції: їх склад і характеристика 
7. Інформаційна технології автоматизованого обліку безготівкових коштів 
8. Формування вихідної інформації про рух і наявність безготівкових коштів 

 
 

Практичне заняття 7. Автоматизація обліку товарів, готової продукції та їх 
реалізації 

Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти інформаційні зв'язки руху 
даних про господарські операції виробництва і складування готової продукції, поняття про базові 
елементи обліку та їх складові, склад вхідної та вихідної інформації з такими об'єктами, способи 
фіксування інформації про рух товарів, готової продукції в ІСО, логічні звʼязки «зчитування» 



інформації для формування внутрішньої та зовнішньої звітності про рух товарів, виробництво, 
готову продукцію. 

Питання для обговорення 
1. Характеристика задач з обліку товарів, готової продукції та їх реалізації. 
2. Вхідні повідомлення про операції з виробництва, руху і зберігання готової продукції: їх 

склад і характеристика 
3. Інформаційна технологія автоматизованого обліку товарів, готової продукції 
4. Формування вихідної інформації про рух товарів, виробництво і готову продукцію  
 

 
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) є обов’язковою складовою вивчення 
курсу „ Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні « для студентів усіх форм навчання в 
межах навчального навантаження. Метою індивідуальної роботи є набуття навичок у вирішенні 
конкретних теоретичних та практичних завдань та вмінні застосувати здобутті знання у 
подальшій практичній роботі за фахом. КПІЗ покликане сформувати у студента більш глибокі 
теоретичні та практичні навики з питань автоматизації обліку на підприємстві. 

Студенту запропоновано наскрізну задачу вирішення котрої передбачає створення журналу 
господарських операцій, формування шахових відомостей, складання оборотно-сальдових 
відомостей та головної книги, розрахунок показників балансу та звіту про фінансові результати. 
Створені студентом регістри первинного, поточного та підсумкового обліку повинні бути 
пов’язані між собою та автоматично змінювати свої значення із зміною кількості та змісту 
господарських операцій. Успішне виконання КПІЗ дасть змогу студентам не лише поглибити 
знання теорії та методики фінансового обліку а й сформувати практичні навиками роботи з 
електронними таблицями Excel. Індивідуальна робота виконується в оболонці Microsoft Excel. 

  
7. Самостійна робота студентів  

№ 
п/п Тематика 

1. Інформаційні технології у системі управління підприємством 
2. Організація технології обробки даних у формі пакетної обробки 
3. Організація технології обробки даних у режимі діалогу 
4. Організація технології обробки даних шляхом використання безпаперової технології 

5. Мережеві технології в організації роботи облікового апарату 
6. Технологія локальної обчислювальної мережі 
7. Технологія в системах розосереджено-розподіленої обробки даних особливості побудови і 

функціонування багатокористувацьких АІС БО 
8. Організація технології клієнт-сервер 
9. Технологія регіональних і глобальних мереж 
10. Поняття та основи електронної комерції 
11. Моделювання як основа розробки інформаційних систем підприємств 
12. Фінансове моделювання для прийняття рішень 
13. Передумови та принципи створення комп’ютерних інформаційних систем 

бухгалтерського обліку 
14. Передумови та принципи створення комп’ютерних інформаційних систем фінансового 

обліку. 
15. Передумови та принципи створення комп’ютерних інформаційних систем податкового 

обліку. 
16. Передумови та принципи створення комп’ютерних інформаційних систем управлінського 

обліку. 



№ 
п/п Тематика 

17. Особливості побудови бухгалтерії при застосуванні обчислювальної техніки. 
18. Здійснення аудиту в умовах функціонування КСБО 
19. Правове регулювання діяльності аудитора у середовищі КІСП. 
20. Аудиторський ризик при здійснення аудиту в умовах функціонування КСБО. 
21. Причини виникнення неточностей (помилок) у середовищі КІСП. 
22. Здійснення аналізу в умовах функціонування КСБО. 
23. Здійснення внутрішнього аудиту в умовах функціонування КСБО. 
24. Загальна характеристика програмного забезпечення для вирішення задач обліку, аналізу, 

аудиту 
25. Інтелектуальні системи в управлінні підприємством 
26. Зарубіжні системи автоматизації бухгалтерського обліку 
27. Організація та проведення тренінгу  
Разом 

 
8. Тренінг з дисципліни 

Програма тренінгу: 
1. Створення та форматування таблиці журналу господарських операцій. 
2. Фільтрування, сортування та інші дії з даними таблиці журналу господарських операцій. 
3. Макет оборотно-сальдової відомості. 
4. Основні та кореспондуючі рахунки. Можливі комбінації кореспондуючих рахунків. 
5. Введення початкових сальдо. Розрахунок дебетових та кредитових оборотів й сальдо на 

кінець періоду. 
6.Макет головної книги. 
7.Кореспондуючі рахунки головної книги. 
8.Підрахунок оборотів за відповідними парами рахунків головної книги. Підсумовування 

дебетових оборотів за січень та лютий. Розрахунок загального кредитового обороту за 
відповідним рахунком. 

9. Джерела інформації для розрахунку показників балансу. 
10. Робочий лист та макет форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». 
11. Розрахунок показників Балансу (Звіту про фінансовий стан). 
12. Джерела інформації для розрахунку показників Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід). 
13. Робочий лист та макет форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)». 
14. Розрахунок показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

 
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни «Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні» 
використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

– поточне тестування та опитування; 
– підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 
– ректорська контрольна робота; 
– оцінювання виконання КПІЗ; 
– залік. 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням 
мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття у комп’ютерному класі; лабораторні 
роботи, які виконуються під керівництвом викладача та самостійно; індивідуальні заняття; 
робота в Інтернет; виконання КПІЗ. 

 
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 



Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни „Інформаційні технології в обліку 
та оподаткуванні» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги 
кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3, 4 
(підсумкова оцінка за КПІЗ, 

враховуючи поточне опитування) 
Разом 

30% 40% 30% 100 
Усне опитування (30 

балів), письмова робота 
(70 балів) 

Усне опитування (30 балів), 
письмова робота (70 б балів) КПІЗ  - 80 б., Тренінг – 20 б.  

Шкала оцінювання: 
 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою  За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 задовільно D (задовільно) 
60-64 Е (достатньо) 
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 
 

№ Найменування Номер теми 
1. Проектор Benq MP612 1-9 
2. Програмне забезпечення навчальної лабораторії (MS Ofice) 1-9 
3. Програма « Облік SaaS « URL: https://ioblik.com/uk 2 1-9 
4. Сервіс онлайн розрахунків по заробітній платі SmartFin. URL: 

http://study.smartfin.ua/ 
1-9 

5. Інформаційно-технологічний супровід BASS 1-9 
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