
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ» 

 
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.9 

2.2. Назва. Інформаційні системи і технології обліку 

2.3. Тип. Обов’язкова. 
2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс / 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ / І. 
2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 7. 

2.8. П.І.Б лектора/лекторів. Черненко К.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 
податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств. 
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності. 
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 
принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, 

особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій 

оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку 

типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв’язання з 
використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Голянчук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. 
посібник. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. 240 с. 

2. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. 

посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 320 с. 



3. Кулик В.А. Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах 

електронного бізнесу : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2017. 344 с. 

4. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Гаркуша С.А. Безпаперова 
бухгалтерія на підприємстві: навч. посібник. За ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: 

«Центр учбової літератури», 2018. 252 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 
наскрізної задачі; написання рефератів; виконання індивідуальних завдань; 

− підсумковий контроль – залік / іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


