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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  2 

Галузь знань: 

 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва)   

 

Вибіркова  

Загальна кількість 

годин – 60 годин 

Спеціальність: 

 

071 «Облік і 

оподаткування» 
(шифр і назва)   

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 4 курс  8-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

3 год. 

самостійна робота 

студента –3 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 8 год. 

Лабораторні 

заняття 
16 год. 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
36 год. 

Форма контролю: залік 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Мета курсу - формування системи знань з теорії та практики 

використання комп’ютерних систем в бухгалтерському обліку на 

підприємствах. 

Завдання курсу - вивчення методів раціональної організації ведення 

бухгалтерського обліку в комп’ютерної системі на підприємствах на підставі 

використання прогресивних форм і стандартів. Набуття навичок опрацювання і 

використання облікової інформації в обліку, аналізі і аудиті. Формування 

облікової інформації і її використання в КС. 

Предмет курсу – методологія і методика організації ведення 

бухгалтерського обліку в комп’ютерної системі.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

- знати:  

- сутність господарського обліку,  

- сутність  економічних явищ і процесів,  

- методи  ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерної інформаційної 

системі. 

вміти:  

- застосовувати на практиці теоретичні знання щодо ведення 

автоматизованого обліку на підприємстві.  

- вносити інформацію і заповнювати первинні документи; 

- складати основні облікові регістри і вміти їх проаналізувати; 

- виявляти і виправляти помилки і неточності в обліку; 

- складати основні форми звітності підприємства.  

 

 

  



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в автоматизованих системах. 

Огляд програмного забезпечення для автоматизації обліку. Режим запуску та 

додавання бази даних. Головне й інші меню, одержання допомоги. План 

рахунків. [13,16,17,18,19,22,26,28,30] 

Тема 2. Довідники, їх види та заповнення в КС. Довідник „Фірма”, 

довідник „Валюти”, довідник „Рахунки нашої фірми”, довідник 

„Співробітники”, довідник „Місце зберігання”.[13,16,17,18,19,22,26,28,30] 

Тема 3. Введення початкових залишків в КС. Введення залишків 

грошових коштів; Введення залишків ТМЦ; Введення залишків дебіторської та 

кредиторської заборгованостей; Введення залишків по оплаті праці; Введення 

залишків основних засобів; Контроль внесення залишків; Облік виробничих 

запасів в КС. Надходження виробничих запасів в КС; Операція „ввести на 

підставі”; Видаткові операції ТМЦ. [13,16,17,18,19,22,26,28,30] 

Тема 4.; Облік касових та банківських операцій в КС. Ведення обліку 

касових операцій; Ведення обліку банківських операцій; Облік розрахунків з 

підзвітними особами за допомогою КС [13,16,17,18,19,22,26,28,30]  

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Облік необоротних активів в КС; Облік основних засобів, НМА 

та МШП, облік МШП в КС; Амортизація основних засобів та НМА в КС; 

[13,16,17,18,19,22,26,28] 

Тема 6. Облік з оплати праці в КС. Нарахування оплати праці в КС; 

виплата оплати праці в КС. [13,16,17,18,19,22,26,28] 

Тема 7. Облік виробництва та готової продукції в КС. Передача 

матеріалів у виробництво; Облік незавершеного виробництва; Попередня та 

остаточна калькуляція собівартості готової продукції. [13,16,17,18,19,22,26,28] 

Тема 8. Розрахунок фінансового результату та складання звітності в КС.  

Визначення фінансових результатів. Спеціалізовані бухгалтерські звіти; 

Регламентовані бухгалтерські звіти; [13,16,17,18,19,22,26,28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1  

1 

Лекція 1 

Організація бухгалтерського 

обліку в автоматизованих 

системах Довідники, їх види та 

заповнення в КС 

2     

Лабораторна 

робота 1 

Організація бухгалтерського 

обліку в автоматизованих 

системах 

 2   8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   2 3 

2  

 Лабораторна 

робота 2 

Довідники, їх види та 

заповнення в КС 
 2   8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   2 3 

3 

Лекція 2 

Введення початкових залишків в 

КС. Облік виробничих запасів в 

КС. Облік касових та 

банківських операцій в КС 

2     

 Лабораторна 

робота 3 

Введення початкових залишків в 

КС. 
 2   7 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   2 2 

4 

 Лабораторна 

робота 4 

Облік виробничих запасів в КС 

Облік касових та банківських 

операцій в КС 

 2   7 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   2 2 

5,6 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК І    10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 4 8  18 50 

Змістовний модуль 2   

12 

Лекція 3 
Облік необоротних активів в КС 

Облік з оплати праці в КС 
2     

 Лабораторна 

робота 5 

Облік необоротних активів в КС 
 2   8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 3 

13 

 Лабораторна 

робота 6 

Облік з оплати праці в КС 
 2   8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 3 

14 Лекція 4 
Облік виробництва та готової 

продукції в КС. Розрахунок 
2     



фінансового результату та 

складання звітності в КС 

 Лабораторна 

робота 7 

Облік виробництва та готової 

продукції в КС 
 2   7 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

15 

 Лабораторна 

робота 8 

Розрахунок фінансового 

результату та складання 

звітності в КС 

 2   7 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   6 2 

16,17 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання ПМК 

ІІ 
   10  

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за 

модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовний модуль 2 –  30 год. 4 8  18 50 

Всього з навчальної дисципліни – 60 год. 100 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
   

1. Огляд програмного забезпечення для автоматизації обліку.  

2. Режим запуску та додавання бази даних.  

3. Головне й інші меню, одержання допомоги.  

4. План рахунків.  

5. Довідник „Фірма”,  

6. Довідник „Валюти”,  

7. Довідник „Рахунки нашої фірми”,  

8. Довідник „Співробітники”,  

9. Довідник „Місце зберігання” 

10. Введення залишків грошових коштів;  

11. Введення залишків ТМЦ;  

12. Введення залишків дебіторської та кредиторської заборгованостей; 

13.  Введення залишків по оплаті праці;  

14. Введення залишків основних засобів;  

15. Контроль внесення залишків. 

16. Надходження виробничих запасів в КС; 

17. Операція „ввести на підставі”;  

18. Видаткові операції ТМЦ;  

19. Ведення обліку касових операцій;  

20. Ведення обліку банківських операцій;  

21. Облік розрахунків з підзвітними особами за допомогою КС.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

22. Облік основних засобів, НМА та МШП, облік МШП в КС;  

23. Амортизація основних засобів та НМА в КС 

24. Нарахування оплати праці в КС;  

25. виплата оплати праці в КС.  

26. Передача матеріалів у виробництво;  

27. Облік незавершеного виробництва; 

28.  Попередня та остаточна калькуляція собівартості готової продукції. 

29.  Визначення фінансових результатів.  

30. Спеціалізовані бухгалтерські звіти;  

31. Регламентовані бухгалтерські звіти;  

32. Акти взаємозвірок.  

33. Виправлення помилок.  

34. Закриття періоду і обов`язкові регламентні процедури. 
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України від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV (зі змінами та доповненнями). 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. 

6. Основі законодавства України про загальнообов’язкове страхування: 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. 

9. Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу 

українською мовою – 2011рік) редакція станом на 12.03.2013р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws./show/929_010 

10. Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

11. Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: наказ 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013р. № 628 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

12. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства 

фінансів України від 28.05.1999р. № 137 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

13. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 

14. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999. № 

242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 
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15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 

«Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 
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