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Дисципліна «Інформаційно-комунікаційні технології облікових процесів» спрямовано розкриває 
сутність та можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій й систем в обліковій 
системі підприємства, особливості вибору програмного забезпечення для автоматизації облікових 
функцій, організаційно-методичні основи функціонування автоматизованих робочих місць бухгалтера. 
Мета дисципліни  є вивчення умов і проблем побудови та експлуатації систем автоматизації 
фінансового й управлінського обліку в умовах децентралізованої обліково-економічної і 
централізованої форм застосування інформаційно-комунікаційних технологій, як в розрізі окремих 
робочих місць  організованих відповідно до структурних підрозділів бухгалтерії підприємства, так і у 
вигляді обліково-економічної підсистеми  загальної інформаційної системи підприємства. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / - Тема 1. Основні 
поняття про 
інформаційно-
комунікаційні  
технології обліку, 
АРМ бухгалтера, їх 
роль і місце в 
бухгалтерській 
інформаційній 
системі. 
Організація 

Поняття бухгалтерської інформаційної системи. 
Процедури обробки облікової інформації. Місце і роль 
автоматизованих робочих місць бухгалтера в 
інформаційній бухгалтерській системі, доцільність і 
необхідність їх організації та створення. Питання 
автоматизації (механізації) фінансового і управлінського 
обліку на основі традиційних форм рахівництва. 
Організація облікових робіт з використанням 
автоматизованої форми. Загальні принципи побудови 
АРМ бухгалтера та основні етапи автоматизації 
облікових робіт. Основні вимоги до технічного і 

Тести, 
питання  
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автоматизованої 
обробки обліково-
економічної 
інформації 

програмного забезпечення АРМ бухгалтера. Основні 
поняття та визначення програмного продукту. 
Класифікація та характеристика найбільш 
розповсюджених сучасних спеціальних бухгалтерських 
програм. 

2/ 4 Тема 2. 
Характеристика 
можливостей 
спеціальних 
програм 
механізації і 
автоматизації 
фінансового і 
управлінського 
обліку. Загальні 
принципи 
користування 
бухгалтерськими 
програмами 

Загальна характеристика програмного забезпечення. 
Можливості програм, основна їх термінологія. Принципи 
користування програмами: запуск програм в режимах 
адміністратор, конфігуратор, монопольно та мережевої 
версії; меню програм та характеристика їх складових. 
Правила початку роботи з програмами. Поняття 
констант, їх призначення і введення в програму. Роль і 
значення плану рахунків у функціонуванні 
бухгалтерських програм. Особливості організації 
аналітичного обліку та особливості формування 
синтетичних показників. Порядок введення початкових 
залишків по бухгалтерських рахунках та виведення 
підсумків. Особливості фіксації програмою фактів 
господарських дій. 

Кейси 

4 / 4  Тема 3. АРМ 
бухгалтера з обліку 
грошових коштів та 
розрахункових 
операцій 

Загальна характеристика можливостей програм 
щодо автоматизації обліку грошових коштів і 
розрахункових операцій. Режим роботи та послідовність 
виконання основних процедур з документування і обліку 
грошових коштів на поточних рахунках і в касі 
підприємства. Порядок опрацювання інформації 
нагромадженої у виписках банку та касових документах, 
їх узагальнення, контроль за станом руху грошових 
коштів шляхом використання можливостей програми 
акумульованих у режимі «Звітність». Друк документів і 
необхідних аналітично-інформаційних таблиць. Порядок 
формування журналів-ордерів, відомостей, та іншої 
інформації необхідної для аналізу стану розрахункових 
операцій. 

Кейси  

4 / 4 Тема 4. АРМ 
бухгалтера з обліку 
необоротних 
активів та 
оборотних 
матеріальних 
активів 

Загальна характеристика задач, які виконуються на 
АРМ бухгалтера з обліку необоротних та оборотних 
активів, характеристика головного меню та основних 
функцій виконуваних на АРМБ. Етапи та послідовність 
виконання основних процедур з обліку необоротних 
активів та оборотних матеріальних активів. Режими 
роботи на АРМБ. Характеристика довідників та 
особливості роботи з ними, коригування нормативно-
довідкової інформації. Ведення електронної картотеки 
необоротних активів, аналітичний облік необоротних 
активів за їх групами та місцями експлуатації, матеріалів 
у розрізі груп, складів, матеріально-відповідальних осіб 
тощо. Аналітичний облік МШП на складі та в 
експлуатації. Порядок формування та друку оборотно-
сальдових відомостей по рахунках 10, 11, 20, 22 та 
інших вихідних форм (відомостей, розрахунків, актів на 
списання матеріалів, порівняльних відомостей). Запис 
інформації у бази бухгалтерських даних синтетичного 
обліку, передача інформації на інші АРМ. Формування та 

Кейси 
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друк регістрів синтетичного обліку (журналів, журналів 
ордерів). 

2 / 2 Тема 5. АРМ 
бухгалтера з 
обліку валютних 
операцій  

Загальна характеристика можливостей програм 
щодо автоматизації обліку валютних операцій. Режим 
роботи та послідовність виконання основних процедур 
документування і обліку операцій з купівлі, продажу та 
переоцінки валюти. Автоматизація обліку надходження 
товарно-матеріальних цінностей придбаних за валюту та 
розрахунків з іноземними постачальниками, покупцями 
(контрагентами), підзвітними особами тощо. Друк 
документів і необхідних аналітично-інформаційних 
таблиць. Порядок формування журналів-ордерів, 
відомостей, та іншої інформації необхідної для аналізу 
стану розрахункових операцій. 

Кейси 

4 / 4 Тема 6. АРМ 
бухгалтера з 
обліку особового 
складу 
працівників 
підприємства та 
розрахунків з 
оплати праці 

Загальна характеристика задачі з обліку особового 
складу, праці і заробітної плати та основних функцій, 
виконуваних за допомогою АРМ бухгалтера. Режими 
роботи з програмою, порядок заповнення довідника 
«Працівники» його значення у виконанні задач щодо 
нарахування заробітної плати, робота з журналом 
операцій, послідовність виконання основних процедур з 
обліку особового складу працівників та розрахунків з 
оплати праці. Характеристика нормативно-довідкової 
інформації, заміна та коригування довідкових даних 
(особового складу працюючих, табельних номерів 
працівників, основних доплат та утримань із заробітної 
плати, оподаткування доходів, обов'язкових нарахувань 
на заробітну плату та ін.). Формування розрахунків, 
довідок, розрахункової відомості по розрахунках з 
оплати праці, індивідуальних, розрахункових листків, 
зведених відомостей з обліку заробітної плати в розрізі 
видів заробітної плати та виробничих підрозділів та ін.  

Кейси 

4 / 4 Тема 7. АРМ 
бухгалтера з 
обліку витрат 
виробничо-
господарської 
діяльності 
підприємства та 
реалізації готової 
продукції з 
використанням  
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Загальна характеристика задачі з обліку витрат на 
виробництво та основних функцій, виконуваних на АРМ 
з обліку витрат. Режими роботи, інформаційне 
забезпечення АРМ з обліку витрат та реалізації 
продукції. Зв'язок АРМ з обліку витрат з іншими АРМ та 
базами даних синтетичного обліку. Особливості 
формування зведених даних про витрати, 
характеристика вихідної інформації, друк відомостей з 
обліку витрат в розрізі економічних елементів витрат, 
статей витрат по окремих виробничих підрозділах 
(субконто) та видах продукції. Формування зведених 
відомостей з обліку витрат в системі фінансового та 
управлінського обліку. Аналітичний облік готової 
продукції на складах, формування електронної 
картотеки з обліку готової продукції. Порядок, 
використання параметрів функції «Контрагенти» для 
формування та виписки рахунків, накладних, податкових 
накладних в автоматичному режимі. Характеристика 
режимів отримання зведених вихідних документів. 
Контроль даних та формування вихідних документів про 

Кейси 
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відпуск продукції в розрізі окремих документів, 
контрагентів та звітних періодів. Аналіз операцій з 
реалізації продукції по окремих датах, покупцях, видах 
продукції. Формування звітності в системі управлінського 
обліку. Формування електронних аналітично-
інформаційних таблиць для потреб менеджерів різного 
рівня управління підприємством. 

4 / 4 Тема 8. АРМ 
головного 
бухгалтера в 
умовах 
застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Основні процедури роботи головного бухгалтера з 
програмним адміністратором. Характеристика основних 
функцій, виконуваних у розділі «Звітність» головного 
меню. Формування зведених бухгалтерських проводок, 
шахової відомості по синтетичних рахунках, оборотної 
відомості по синтетичних рахунках для відображення у 
журналах, журналах-ордерах та у Головній книзі. 
Послідовність виконання основних процедур у режимах 
«Аналітичний облік», «Синтетичний облік», «Головна 
книга», «Звітність». Формування регламентованих 
(стандартних) форм звітності та звітів довільної форми. 
Особливості формування і подання звітності в 
електронній формі. Здійснення технологічного аналізу 
стану облікової інформації нагромадженої програмою за 
відповідний період. Обґрунтування необхідності 
проектування процесу автоматизації обліково-
аналітичних робіт. Підготовчі передумови та правила 
проектування і впровадження автоматизованої системи 
(підсистеми) обліку. Методи проектування 
інформаційних систем (підсистем) на підприємствах. 

Кейси 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: 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. 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. 

● 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.  

 

 
 
 
 

https://www.bookdepository.com/author/Alison-Parkes
https://www.bookdepository.com/author/Brett-Considine
https://www.bookdepository.com/author/Karin-Oleson
https://www.bookdepository.com/author/Yvette-Blount
https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-Sons-Australia-Ltd
https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-Sons-Australia-Ltd
https://www.bookdepository.com/author/Dr-Mawududur-Rahman
https://www.bookdepository.com/publishers/Createspace-Independent-Publishing-Platform
https://www.bookdepository.com/publishers/Createspace-Independent-Publishing-Platform
https://www.bookdepository.com/author/Christian-Langmann
https://www.bookdepository.com/publishers/John-Wiley-Sons-Inc
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Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська 
контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 
(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 
(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

1. Усне 
опитування на 

заняттях: 
4 теми по 5 балів 
- max 20 балів. 

2. Письмова 
робота – max 40 

балів 
3. Практичне 

завдання – max 40 
балів. 

1. Усне 
опитування на 

заняттях: 
4 теми по 5 балів 
- max 20 балів. 

2. Письмова 
робота – max 40 

балів 
3. Практичне 

завдання – max 40 
балів. 

1. Підготовка КПІЗ 
– max 40 балів; 
2. Захист КПІЗ – 
max 40 балів; 

3. Участь у 
тренінгах - max 20 

балів. 

1. Тестові завдання 
(10 тестів по 3 бали) - 

max 30 балів. 
2. Теоретичне 

питання - max 20 балів. 
3. Практичне 

завдання max 50 балів. 

 
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 

 


