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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ
І АУДИТІ
Тип
Код
Семестр
Загальні кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні дисципліни:

Місце у структурно-логічній схемі:
Форма навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної та практичної
підготовки за вибором студента
К-51
7
4 кредитів / 120 год
Екзамен
к.е.н. Томчук В. В.
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік-1»,
«Фінансовий облік-2», «Економіка праці та
управління персоналом», «Економіка
підприємства», «Статистика», «Гроші і кредит»,
«Макроекономіка», «Економетрика»,
«Мікроекономіка», «Бухгалтерська справа»,
«Аналіз господарської діяльності», «Облік і
звітність в оподаткуванні», «Аудит та
бухгалтерська експертиза», «Облік у банках/
Облік у фінансово-кредитних інститутах»,
«Облік зовнішньоекономічної діяльності/Облік
експортно-імпортних операцій», «Звітність
підприємств/Фінансова звітність»
К-51 Інформаційні системи і технології в обліку
і аудиті викладається на четвертому році
навчання
Лекції, практичні, самостійна робота
Поточний контроль – 60 балів
підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів
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. Організаційнометодичні 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:
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі. Формувати й
аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств,

установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських
рішень (ПРН-4).
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у
професійній сфері (ПРН-11).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

Назва: 071_ОІО_Ведення обліку у ППР «1 С Бухгалтерія.8»_2018
ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ У ППР
«1 С БУХГАЛТЕРІЯ.8»
Тип
Код
Семестр
Загальні кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні дисципліни:

Місце у структурно-логічній схемі:
Форма навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної підготовки за
вибором студента
К-51
7
4 кредитів / 120 год
Екзамен
к.е.н. Томчук В. В.
«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік1», «Фінансовий облік-2», «Економіка праці
та управління персоналом», «Економіка
підприємства», «Статистика», «Гроші і
кредит», «Макроекономіка»,
«Економетрика», «Мікроекономіка»,
«Бухгалтерська справа», «Аналіз
господарської діяльності», «Облік і звітність
в оподаткуванні», «Аудит та бухгалтерська
експертиза», «Облік у банках/Облік у
фінансово-кредитних інститутах», «Облік
зовнішньоекономічної діяльності/Облік
експортно-імпортних операцій», «Звітність
підприємств/Фінансова звітність»
К-51 Інформаційні системи і технології в
обліку і аудиті викладається на четвертому
році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
Поточний контроль – 60 балів
підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Початкове налаштування програми «1с:бухгалтерія 8». Облік запасів. Облік
взаєморозрахунків із контрагентами. Облік операцій із грошовими коштами та розрахунків з
підзвітними особами. Облік ПДВ. Облік кадрів та розрахунок заробітної плати. Облік
необоротних активів та малоцінними швидкозношуваних предметів. Облік виробничої діяльності.
Закриття періоду.

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі. Формувати й
аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств,
установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських
рішень (ПРН-4).
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у
професійній сфері (ПРН-11).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

