




1 

 

 

1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

Навчальна дисципліна орієнтована на майбутню спеціальність 

та дозволяє: ефективно використовувати сучасні інформаційні 

системи і технології в практичній діяльності; кваліфіковано 

застосовувати засоби обчислювальної техніки і відповідне 

програмне забезпечення для підвищення ефективності роботи 

фахівців у галузі обліку і оподаткування; опрацьовувати 

значні об’єми інформації та оволодіти знаннями з 

відповідного подання інформаційних потоків; застосовувати 

сучасні правові інформаційно-пошукові системи; поглибити і 

розширити знання і уміння роботи у пакеті Miсrosoft Office; 

ефективно організовувати облікові процеси на підприємстві; 

володіти навичками класифікації економічної інформації для 

формування аналітичних звітів; ознайомитися з 

перспективними напрямами розвитку інформаційних 

технологій та тенденціями розвитку ринку управлінських 

інформаційних систем в оподаткуванні; володіти навичками 

роботи з інформаційними системами і технологіями складання 

звітності та організації документообігу. 

Мета вивчення Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань і практичних навичок з використання обчислювальних і 

інформаційних систем в аспекті можливостей їх застосування 

в професійній діяльності. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 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 

комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та вирішувати 

їх; набути навичок практичного використання теоретичних 

знань у практичній діяльності, зокрема в середовищі 

програмного забезпечення Microsoft Excel; вивчити основи 

облікової та податкової інформатики, склад облікових та 

податкових задач, особливості їх розв’язання в умовах 

використання різних технологій обробки економічної 

інформації; набути вмінь виконання постановки типових 

облікових та податкових задач і розв’язання їх з 

використанням спеціалізованих інформаційних систем. 

Навчальна дисципліна формує у фахівців загальнокультурні 

компетентності, пов’язані з розумінням сутності і значення 

інформації у розвитку сучасного інформаційного суспільства, 

а також дозволить сформувати професійні компетентності у 

вигляді навичок використання інформаційних і 
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комунікаційних технологій, розуміння способів оброблення 

даних, необхідних для здійснення практичної діяльності у 

сфері обліку і оподаткування, здатності вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, здатності приймати обґрунтовані 

рішення, розробляти та управляти аналітичними задачами 

різної складності. 

Пререквізити  Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих під час 

опанування обов’язкової дисципліни загальноосвітньої 

підготовки . 

Результати 

навчання 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань 

та значення облікової, податкової і статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів під час 

розв’язання проблем сфери економічної відповідальності 

підприємств. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 

узагальнення економічної інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і 

оподаткування. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, 

вміти документально їх оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для розв’язання задач з обробки даних 

у сфері професійної діяльності. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

07 Управління та адмініс-

трування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2(1)-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - не 

передбачено 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

3(1)-й 1-й 

Лекції 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю:  

залік залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

Змістовий модуль 1. Особливості функціонування інформаційних систем в економіці 

Тема 1. Економічна інформація і 

засоби її формалізованого опису 
9 1 2   6 9 1    8 

Тема 2. Інформаційні системи та їх 

роль в управлінні економікою 
9 1 2   6 8     8 

Тема 3. Інформаційні технології 

оброблення економічної інформації 
9 1 2   6 8     8 

Тема 4. Організація інформаційної 

бази систем оброблення економічної 

інформації 

9 1 2   6 10 1 1   8 

Змістовий модуль 2. Інформаційні системи в обліку і технології розв’язання облікових задач 

Тема 5. Організаційно-методичні 

основи створення та функціонування 

інформаційних систем в обліку 

9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 6. Методика ведення обліку з 

використанням комп’ютерних 

облікових програм 

9 1 2   6 9 1    8 

Тема 7. Інформаційне забезпечення 

прийняття управлінських рішень 
9 1 2   6 9,5 1 0,5   8 

Змістовий модуль 3. Інформаційні системи і технології в оподаткуванні 

Тема 8. Сучасний стан і тенденції 

розвитку ринку управлінських 

інформаційних систем в 

оподаткуванні 

9 1 2   6 8,5  0,5   8 

Тема 9. Інформаційне забезпечення 

оподаткування засобами 

управлінських інформаційних систем 

9 1 2   6 10 1 1   8 

Тема 10. Інформаційні системи і 

технології складання звітності та 

організації документообігу 

9 1 2   6 8     8 

Усього годин 90 10 20   60 90 6 4   80 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 6 8 

2 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 6 8 

3 Інформаційні технології оброблення економічної інформації 6 8 

4 
Організація інформаційної бази систем оброблення економічної 

інформації 
6 8 

5 
Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем в обліку 
6 8 

6 
Методика ведення обліку з використанням комп’ютерних 

облікових програм 
6 8 
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№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

7 Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень 6 8 

8 
Сучасний стан і тенденції розвитку ринку управлінських 

інформаційних систем в оподаткуванні 
6 8 

9 
Інформаційне забезпечення оподаткування засобами 

управлінських інформаційних систем 
6 8 

10 
Інформаційні системи і технології складання звітності та 

організації документообігу 
6 8 

 Усього годин 60 80 

 

4. Індивідуальні завдання- 

 

5. Методи 

навчання 

1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система 

контролю та 

оцінювання 

1. Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, 

і полягає у тому, що студенти виконують практичні роботи з 

кожного змістового модулю у відповідні аудиторні часи та у 

часи самостійної роботи, а виконана практична робота 

комплексно оцінюється викладачем. Максимальний сумарний 

рейтинговий бал виконання практичних робіт становить 60 

балів. 

2. Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є аудиторне виконання тестової контрольної роботи, 

оформленої письмово, або дистанційне виконання тестової 

контрольної роботи засобами ЦДО. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому 

не перевищує 40 балів. 

3. Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів 

поточного та модульного контролю. У разі недостатньої 

кількості балів (<60) та мінімально необхідної кількості балів 

поточного контролю (від 20 балів) студент має змогу здавати 

залік у письмовій формі за заліковими білетами, що розроблені 

викладачем, згідно за розробленим навчальним відділом 

розкладом. Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю, та у разі достатньої кількості з поточним контролем 
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ставиться залікова оцінка. 

7. Технічне й 

програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Необхідне обладнання: ноутбук, персональний комп’ютер, 

мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет. 

Необхідне програмне забезпечення: MS Windows 10+; MS 

Office. 

8. Політика 

дисципліни 

Курс передбачає роботу в колективі: середовище в аудиторії є 

дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та 

презентувати виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Виконання практичних завдань демонструється під час 

практичних занять та консультацій. Практичні завдання, 

передбачені програмою, необхідно виконати у встановлений 

термін. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення 

питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в 

теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також 

виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

Під час роботи над практичними завданнями не припустиме 

порушення академічної доброчесності: при використанні 

Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації необхідно 

посилатися на перелік використаних джерел. Під час 

модульного контролю та заліку заборонені не припустиме 

порушення академічної доброчесності. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест (МК 

\залік) 

Сума 

Вид робіт ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

40 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Разом 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

опитування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

практичні роботи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

поточне тестування 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 
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Т1 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту для заліку 

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 В добре 
зараховано 

74-81 С 

64-73 D задовільно зараховано 

60-63 Е  незадовільно з можливістю 

повторного складання 
незараховано 

35-59 FX 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано 

 

 

10. Питання до заліку: 

1. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

2. Інформація. Фази її перетворення і використання. Внутрішня і зовнішня 

інформація 

3. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 

4. Інформаційні системи та їх призначення. Рівні управління інформаційним 

об’єктом: стратегічний, тактичний та оперативний 

5. Інформаційна система як сукупність ресурсів і методів їх взаємодії. Запити до 

інформаційних систем 

6. Інформаційні ресурси підприємства. Управління інформаційними ресурсами 

7. Автоматизована інформаційна система управління. Класифікація 

автоматизованих інформаційних систем 

8. Інформаційні технології оброблення економічної інформації 

9. Інформаційні технології. Автоматизована і комп’ютерна інформаційна технологія. 

Забезпечувальні і функціональні інформаційні технології. Класифікація 

інформаційних технологій 

10. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації 

11. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

12. Роль інформації в управлінській діяльності 

13. Управлінська інформація 

14. Економічна інформація та її специфічні особливості 

15. Основні вимоги до економічної інформації 

16. Дискретний характер економічної інформації та її структуризація. Лінійні 

(однорівневі) та нелінійні (ієрархічні чи багаторівневі) структури. Поняття 

логічних і фізичних структур. Структурні одиниці інформації 

17. Подання економічної інформації. Носії економічної інформації та їх види 
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18. Оцінка економічної інформації. Адекватність економічної інформації та її форми: 

синтаксична, семантична, прагматична 

19. Якість економічної інформації та її споживчі показники: репрезентативність, 

змістовність, повнота, доступність, актуальність, своєчасність, стійкість, точність,  

достовірність, економічна цінність. Кількість економічної інформації у 

синтаксичному, семантичному, прагматичному вимірі 

20. Системи класифікації техніко-економічної інформації. Класифікаційні 

угрупування 

21. Ієрархічний, фасетний та дескрипторний метод класифікації 

22. Класифікатори економічної інформації. Їх призначення та види 

23. Інформаційні технології обробки економічної інформації 

24. Операції комп’ютерної обробки інформації. Технологія створення і ведення 

інформаційних масивів 

25. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних 

систем в обліку 

26. Методика ведення обліку з використанням комп’ютерних облікових програм 

27. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень 

28. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку управлінських інформаційних систем в 

оподаткуванні 

29. Інформаційне забезпечення оподаткування засобами управлінських 

інформаційних систем 

30. Інформаційні системи і технології складання звітності та організації 

документообігу 

 

 

11. Рекомендована література: 

Основна 

1. Ахрамович В. М., Козлов В. В., Суперсон І. І. Інформаційні системи і технології в 

обліку та аудиті. Практикум. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 195 с. 

2. Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку. Київ : 

КНЕУ, 2018. 336 с. 

3. Беседовський О. М. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні : 

лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і 

кредит» / О. М. Беседовський, А. А. Гаврилова, Г. П. Коц. Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2015. 268 с. 

4. Бондаренко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку. Конспект лекцій. 

Національний лісотехнічний університет України, 2020. 200 с. 

5. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Підручник / В. Д. Шквір, А. Г. 

Загородній, О. С. Височан. Четверте видання, доопрацьоване і доповнене. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2017. 404с. 

6. Козловський А. В., Паночишин Ю. М. Комп’ютерна техніка та інформаційні 

технології : навч. посіб. Київ : видавництво «Знання», 2020. 463 с. 

7. Краєвський В. М. та ін. Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні : навч. посіб. Ірпінь, 2020. 288 с. 

8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та розв’язання 

комплексних практичних індивідуальних завдань на базі Microsoft Excel з 
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дисципліни «Інформаційні системи в обліку та аудиті» для студентів денної 

форми навчання. Тернопіль : ФОП Шпак, 2021. 60 с. 

9. Основи Інтернет-технологій: підруч. / В. М. Бредіхін, В. В. Карасюк, О. В. 

Карпухін, Ю. В. Міщеряков; за ред. О. В. Карпухіна. Харків : Компанія СМІТ, 

2009. 384 с. 

10. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підруч. / В. Г. Іванов, В. В. 

Карасюк, М. В. Гвозденко; за заг. ред. В. Г. Іванова. Харків : Право, 2012. 312 с. 

11. Сорока П. М., Харченко В. В. Практикум з інформаційних систем в управлінні 

організацією : Навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 378 с. 

12. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. Київ : 

«Центр учбової літератури», 2019. 224 с. 

13. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. 

Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. Харків : 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. 347 с. 

14. Сучасні інформаційні системи і технології: навч.-метод. посіб. для самост. роботи 

та практ. занять з навч. дисципліни / уклад.: В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. 

Карасюк та ін. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. 151 с. 
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1. Белінська С. М., Белінська Т. А. Особливості автоматизації облікового процесу. 

Агросвіт. 2018. №14. С. 31-36. 

2. Блонська В. І. Використання сучасних інформаційних технологій у державному 

податковому менеджменті. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.3. С. 

265-271. 

3. Фаріон І. Д., Семанюк В. З., Рожелюк В. М. Управлінські інформаційні системи в 

аналізі та аудиті : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2011. 236 с. 

4. Чумаков А. Г. Інформаційні системи і технології у фінансах : Навч. посіб. Дніпро 

: «ФОП Дробязко С. І.», 2018. 174 с. 
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12. 

2. Законодавство України про інформацію і ЗМІ. URL : http://www.city-
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https://www.fca.gov/template-fca/download/ITManual/itaudit.pdf. 

6. Information Technology Audit: General Principles. URL : 

http://www.intosaiitaudit.org/India_GeneralPrinciples.pdf. 
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