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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є способи, методи та засоби організації автоматизованої 

роботи облікових систем. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є надання фундаментальних теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з питань впровадження та використання обчислювальної техніки при організації 

ефективної роботи облікових систем. 

  

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є вивчення можливостей використання різних технологій 

оброблення облікової інформації, оцінка доцільності та ефективності використання обчислювальної 

техніки для організації роботи облікових систем. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана з такими дисциплінами як  «Інформатика», 

«Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи в обліку та оподаткуванні» , «Облік у бюджетних 

установах». 

Вимоги до знань і вмінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 основні режими обробки облікової інформації; 

 основні технології, які використовуються в процесі комп’ютеризації облікових систем; 

 підходи до оцінки різних видів забезпечень, які використовуються для якісної комп’ютеризації 

облікових систем; 

 сильні і слабкі сторони використання різноманітних підходів комп’ютеризації облікових 

систем; 

б) вміти: 

 вибрати необхідний режим обробки облікової інформації; 

 правильно підібрати технології для якісної комп’ютеризації облікових систем; 

 вміти оцінити різні види забезпечень та визначити їх ефективність в процесі якісної 

комп’ютеризації облікових систем. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Методика ведення обліку з використанням комп’ютерних облікових систем 

Тема 2. Комп’ютерні форми та системи бухгалтерського обліку 

Тема 3. Загальні принципи та підходи до створення комп’ютерних облікових систем 

Тема 4. Послідовність створення комп’ютерних облікових систем на підприємстві 

Тема 5. Побудова структури облікового апарату 

Тема 6. Налагодження комп’ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю 
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