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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: облікова інформація підприємств, 

способи, методи та системи обробки бухгалтерської інформації, автоматизація 

обробки звітності. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям у сфері 

обліку і аудиту здобути фундаментальні теоретичні знання і сформувати 

практичні навички у галузі побудови, функціонування та застосування 

новітніх інформаційних систем і комп’ютерних технологій для рішення задач 

бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та звітності. 

 

 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є: 

– 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 сучасних 

прикладних програм 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформатика», «Бухгалтерський 

облік», «Фінансовий облік» та «Звітність підприємств». 

 

Вимоги до знань і вмінь 

а) знати: 

 поняття інформації; 

 основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій; 

 особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти 

ними користуватися; 



 сукупність сучасних програмних продуктів, призначених для 

обробки облікової інформації; 

б) вміти: 

 проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського програмного 

забезпечення; 

 використовувати засоби обчислювальної техніки для автоматизації 

операцій обробки облікової інформації. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.  

2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.  

3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.  

4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної 

інформації.  

5. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем в обліку.  

6. Автоматизація обліку грошових коштів.  

7. Автоматизація обліку матеріальних цінностей.  

8. Автоматизація обліку праці та заробітної плати.  

9. Автоматизація обліку основних засобів.  

10. Автоматизація обліку витрат на виробництво та фінансово-

розрахункових операцій.  

11. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності.  
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