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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо організації комп’ютеризованого облікового процесу, практичних навичок 

використання сучасних бухгалтерських інформаційних систем. 

 2. Завдання: ознайомлення з інформаційними системами в сучасному 

конкурентному середовищі бізнесу; ознайомлення з інформаційними технологіями в 

бухгалтерському обліку; дослідження методики обліку активів, зобов’язань, витрат 

та доходів в умовах застосування інформаційних технологій; набуття вмінь складати 

фінансову звітність за умови використання сучасних бухгалтерських програм; 

вивчення порядку організації безпеки функціонування інформаційних економічних 

систем. 

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

  знання видів інформації та їх призначення; 

  знання теорії, методики формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу в сучасних інформаційних системах; 

  знання сучасних програмних продуктів, призначених для обробки облікової 

інформації; 

  розуміння порядку документообігу на підприємстві за умови використання 

сучасних бухгалтерських програм; 

  розуміння методики обліку активів, зобов’язань та капіталу підприємства; 

  розуміння порядку складання фінансової звітності суб’єктом господарювання 

за умови використання сучасних бухгалтерських програм. 

застосування знань і розумінь: 

уміння оцінювати сутність господарських операцій, економічних показників; 

уміння здійснювати оцінку та вибір необхідного бухгалтерського програмного 

забезпечення; 

уміння здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій; 

уміння застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління 

підприємством з використанням сучасного технічного та методичного 

інструментарію; 

 

 

 



уміння застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку господарських операцій; 

здатність використовувати  засоби сучасної комп’ютерної техніки для 

автоматизації операцій обробки облікової інформації. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи бухгалтерських 

інформаційних систем, їх місце та значення в управлінській діяльності суб’єкта 

господарювання 

Тема 1. Інформаційні системи, класифікація та їх значення в управлінні 

підприємством 

Тема 2. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку  

Тема 3. Організація облікового процесу в умовах застосування інформаційних 

технологій  

Змістовий модуль 2. Бухгалтерські інформаційні системи: практика 

використання та безпека 

Тема 4. Облік оборотних і необоротних активів в умовах застосування 

інформаційних систем  

Тема  5. Облік зобов’язань підприємства  

Тема 6. Облік праці та її оплати в умовах застосування інформаційних 

технологій  

Тема 7. Облік витрат, доходів та фінансових результатів в умовах 

застосування інформаційних систем  

Тема 8. Формування звітності за умови використання сучасних 

бухгалтерських програм  

Тема 9. Організація безпеки інформаційних систем 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 

 

 

 

  

 


