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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 16 / 4 год.;  

– практичних занять – 32 / 2 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 2 / 2 год.;  

– самостійна робота – 70 / 112 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

В основі сучасного управління будь-яким суб’єктом господарювання лежать інформаційні 

системи і технології для ведення бухгалтерського обліку. Це пояснюється тим, що метою ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності 



та рух грошових коштів підприємства. У сучасних умовах господарювання керівники підприємств, 

організацій, відомств, а також їх нижчих ланок управління розуміють, що ефективне застосування 

інформаційних систем – це шлях до успіху в будь-якій сфері діяльності завдяки більш точному 

прогнозу, оперативному отриманню якісної інформації для своєчасного прийняття управлінських 

рішень та запобіганню можливих негативних наслідків в управлінні.  

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: підготовка фахівців за напрямом «Управління та 

адміністрування», здатного розв’язувати завдання бухгалтерського обліку в умовах застосування 

сучасних інформаційних систем і технологій на базі системи теоретичних знань і практичних умінь 

у галузі побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій, а також 

можливостей їх використання в обліку та оподаткуванні.  

Завдання навчальної дисципліни:  

– вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх 

розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; 

– набуття практичних умінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

розробляти алгоритми їх розв’язування в умовах використання систем управління базами даних та 

інших пакетів прикладних програм;  

– застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і технології  для розв’язку завдань 

обліку та управління економічними об’єктами; 

– сприяти організації самостійної роботи. 

Об’єктом навчальної дисципліни виступають інформаційні системи та технології для 

оброблення облікової інформації на базі об’єктів та методів бухгалтерського обліку.  

Предметом навчальної дисципліни є облікова інформація, яка відображає результати 

господарської діяльності економічного об’єкта і на базі якої формуються управлінські рішення, а 

також методологічні та методичні аспекти її формування в умовах функціонування інформаційних 

систем відповідно до чинного законодавства країни. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

Е2.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

Е2.2. Володіти способами і методами багатофакторного аналізу ринкової поведінки 

суб’єктів господарювання та їх використання у наукову і практичну діяльність;  

Е2.3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

Е2.4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

Е2.5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

Е2.6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

Е2.7. Здатність приймати обґрунтовані рішення;  

Е2.11. Забезпечувати гармонійне поєднання економічних, психологічних і 

адміністративних методів керівництва, єдності та колегіальності, матеріальних та моральних 

стимулів, а також зміцнення відповідальності кожного працівника за доручену справу і за підсумки 

робіт. 

Е3.1. Здатність впроваджувати заходи з удосконалення системи документообігу та 

контролю за проходженням документів, застосуванням технічних засобів податкової та фінансової 

роботи з необхідними розрахунками економічного ефекту їх впровадження; орієнтуватись в усіх 

напрямах діяльності, пов’язаної з роботою Державної фіскальної служби України, виконувати 

роботу для забезпечення виконання Державною фіскальною службою України всіх зобов`язань 

перед державою, юридичними та фізичними особами; 

Е3.3. Здатність робити глибокий всебічний комплексний аналіз фінансово-господарської 

діяльності платників податків,  

Е3.5. Здатність розв’язувати економічні задачі на різних рівнях управління товарним обігом 

продукції виробничо-технічного призначення; 

Е3.6. Здатність застосовувати методики економічного і фінансового аналізу в практичній 

роботі; 

Е3.7. Здатність формувати та перевіряти грошові і товарні потоки суб’єктів 

господарювання, а також фондів накопичення та споживання; 



Е3.9. Здатність надавати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-

правових документів з питань податкового контролю та аудиту. 

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи 

дистанційного навчання у системі Moodle. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Інформаційні системи обліку та їх роль в управлінні економікою підприємства. 

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних 

систем в обліку. 

Тема 4. Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації. 

Тема 5. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. 

Тема 6. Характеристика інформаційних систем для автоматизації обліку. 

Тема 7. Особливості автоматизації обліку та складання звітності в різних інформаційних 

системах. 

Тема 8. Оподаткування в інформаційних системах обліку. 

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– екзаменаційної роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Оцінка завдань здійснюється таким чином: 

а) контрольне завдання – 0-10 балів; 

б) підсумкова контрольна робота - 0-50 балів. 

в) індивідуальні завдання – 0-15 балів; 

г) систематичність та активність на практичних заняттях – 0-5 балів; 

д) практичні роботи – 0-15 балів 

е) самостійна робота – 0-5 балів. 

Індивідуальна робота здобувачів полягає в опануванні теоретичного матеріалу тем 

дисципліни при виконанні завдань, які видаються кожному здобувачові викладачем на початку 

семестру. Кожне завдання оцінюється за шкалою 5; 2,5; 0 балів. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати здобувач – 15 балів. 

За колективну та індивідуальну роботу на практичних заняттях здобувачи можуть отримати 

максимально 5 балів. Протягом семестру здобувач повинен одержати не менше трьох оцінок в 4-х 

бальній системі (2,3,4,5), з яких виводиться середній бал. При обчисленні середнього балу оцінки 

“2” не зараховуються в загальну суму балів. Наприклад, оцінки 5,4,2 – дадуть суму балів 9, а 

середній бал при цьому буде 9:3=3. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

50-59 E достатньо 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 

низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 



0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 

Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

F1.1. Застосовувати методи мотиваційного характеру для підвищення ефективності роботи 

органів державної фіскальної служби України;  

F1.2. Уміти використовувати сучасні методи управління податковими ризиками, 

аналізувати їх, інтерпретувати отримані результати;  

F1.3. Контролювати дотримання податкового законодавства при здійсненні контрольних 

заходів посадовими особами податкових органів;  

F1.4. Перевіряти своєчасність подання платниками податків передбаченої законом звітності 

(декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, 

платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів;  

F1.5. Здійснювати контроль за встановленими законом строками проведення розрахунків в 

іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім 

приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених 

законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) 

з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на 

провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 

наявністю торгових патентів;  

F1.6. Перевірити правильність обчислення сум податку на прибуток, застосування пільг та 

ставок податку згідно декларацій;  

F1.7. Перевіряти правильність визначення платників податку на додану вартість, бази 

оподаткування, правильність застосування ставок податку, пільг, правильність обчислення сум, 

правомірність бюджетного відшкодування податку на додану вартість, складання податкової 

декларації та податкових накладних;  

F1.8. Здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, 

контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;  

F1.9. Проводити перевірку правильності заповнення декларацій фізичних осіб про 

фактично одержаний ними протягом року дохід або очікуваний у поточному;  

F1.10. Здійснювати відомчий контроль та внутрішній аудит за додержанням вимог 

законодавства і виконанням службових обов'язків у органах державної фіскальної служби України.  

F2.1. Розуміння - уміти використовувати сучасні методи управління податковими 

ризиками, аналізувати їх та розробляти заходи щодо їх усунення.  

F3.1. Здійснювати листування з платниками податків та надавати відповіді на їх звернення;  

F3.2. Складати та направляти платникам податків нагадування про неподання податкових 

документів;  

F3.3. Складати податкову та фінансову звітність.  

F4.1. Оформляти первинні документи з податкового обліку витрат, доходів підприємств, 

установ;  

F4.2. Формувати та вести Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний 

банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри;  

F4.3. Здійснювати роботу з повернення платникам надмірно сплачених податків (зборів, 

обов’язкових платежів);  

F4.4. Вживати заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть 

бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству.  

F4.5. Розробляти пропозиції щодо попередження ухилень від сплати податків, зборів;  



F5.1. здатність здійснювати зустрічні перевірки; перевіряти достовірність податкових 

документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування, обчислення податків (інших 

платежів).  

F6.1. Оформляти результати контрольно-перевірочних заходів органів державної 

фіскальної служби України.  

F6.2. Організація – здатність організовувати ефективне планування роботи та ведення 

діловодства підвідомчих структурних підрозділів територіальних органів державної фіскальної 

служби України;  

F6.3. Організовувати ефективну взаємодію підрозділів органів державної фіскальної 

служби України;  

F6.4. Розробляти та затверджувати порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, 

звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції органів державної 

фіскальної служби України;  

F6.5. Розробляти механізми стимулювання, оцінювання ефективності діяльності 

податкових органів. 
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