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Фінансовий облік /Інформаційні системи і технології обліку і аудиту 
 

Назва: 072_ФБСС_Фінансовий облік_2018 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Тип 

 

професійної та практичної підготовки за 

вибором студента 

Код К-36 

Семестр 5 

Загальні кількість кредитів/годин:     3 кредити / 90 год 

Форма контролю                                      Залік 

Викладач к.е.н. Томчук В. В. 

Необхідні обов’язкові попередні та  

супутні дисципліни: 

«Бухгалтерський облік», «Економіка праці 

та управління персоналом», «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Статистика», 

«Менеджмент», «Гроші і кредит», «Аудит та 

бухгалтерська експертиза», «Фінансовий 

аналіз», «Управлінський облік»  

Місце у структурно-логічній схемі: К-36 

Фінансовий облік викладається на третьому 

році навчання 

Форма навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (залік) – 40 балів 

Мова викладання: українська  

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з 

дебіторами. Облік виробничих запасів та готової продукції. Облік необоротних активів. 

Облік праці та її оплати. Облік витрат, доходів і фінансових результатів. Облік зобов’язань. 

Облік капіталу, забезпечень та резервів. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним (ПРН-4). 

Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання 

бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН-8). 

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних 

установ та органів державної влади (ПРН-12).  

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички,  інформаційні 

технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної 

діяльності (ПРН13). 

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність (ПРН-20). 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПРН-

22). 

Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН-27). 



Назва: 072_ФБСС_ Інформаційні системи і технології обліку і аудиту_2018 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Тип 

 

професійної та практичної підготовки за 

вибором студента 

Код К-36 

Семестр 5 

Загальні кількість кредитів/годин:     3 кредити / 90 год 

Форма контролю                                      Залік 

Викладач к.е.н. Томчук В. В. 

Необхідні обов’язкові попередні та  

супутні дисципліни: 

«Бухгалтерський облік», «Економіка праці 

та управління персоналом», «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Статистика», 

«Менеджмент», «Гроші і кредит», «Аудит та 

бухгалтерська експертиза», «Фінансовий 

аналіз», «Управлінський облік»  

Місце у структурно-логічній схемі: К-36 Інформаційні системи і технології 

обліку і аудиту  

викладається на третьому році навчання 

Форма навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (залік) – 40 балів 

Мова викладання: українська  

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальні засади інформаційних систем та технологій обліку і аудиту. Економічна 

інформація та засоби її формалізованого описання. Загальна характеристика програми 

«1с:підприємство 8.х». Інформаційні технології оброблення економічної інформації. 

Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. Організаційно-

методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку. Методика 

ведення обліку з використанням комп’ютерних систем обліку. Автоматизація обліку активів 

підприємства. Автоматизація зведеного обліку i складання звітності. Інформаційні системи і 

технології в аудиті. Поняття про комп’ютерний аудит. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним (ПРН-4). 

Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання 

бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН-8). 

Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки 

прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних 

установ та органів державної влади (ПРН-12).  

Здатність використовувати професійні знання й практичні навички,  інформаційні 

технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної 

діяльності (ПРН13). 

Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. (ПРН-20). 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ПРН-

22). 



Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН-27). 

 

 

 

 


