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Анотація курсу

Фундаментальною основою інформатизації є створення
високоорганізованого середовища, яке, з одного боку, має
включати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне,
комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні
технології, мережі, бази даних і знань, інші засоби інформації,
а з іншого — забезпечувати можливість створення і
використання ефективного системно-аналітичного апарату,
що дозволить на якісно новому рівні інформаційного
обслуговування проводити як повсякденну оперативну
роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності в
цілому, приймати науково-обґрунтовані рішення.



Мета курсу: здобуття фундаментальних теоретичних знань і формування практичних

навиків щодо порядку функціонування облікових інформаційних систем та комп’ютерних
програм, а також можливостей їх використання для забезпечення ведення обліку, складання
та подання різних видів звітності підприємствами, установами та організаціями.

Компетентності Результати навчання

Здатність виконувати роботу відповідно 

до вимог безпеки життєдіяльності 

співробітників бухгалтерських служб.

Здатність організовувати процес 

складання і подання форм податкової та 

фінансової звітності згідно з вимогами 

чинного законодавства.

Здатність працювати в команді.

Здатність працювати автономно.

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.

Вміти застосовувати процедури обліку і

контролю на підприємстві і володіти

відповідними практичними навичками.

Вміти використовувати для ведення

бухгалтерського обліку нормативні документи та

положення облікової політики підприємства.

Володіти навичками роботи з комп'ютером на

рівні користувача, використовувати інформаційні

технології для рішення практичних завдань у

галузі професійної діяльності.

Вміти застосовувати методику

бухгалтерського відображення господарських

процесів і методичні прийоми обліку з метою

оподаткування.

Розробляти пропозиції з удосконалення

організації обліку і оподаткування на

підприємстві.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Комп’ютеризація обліку на підприємстві.
Тема 2. Організаційно-методичні основи створення та 
функціонування комп’ютеризованих  систем в обліку.
Тема 3. Комп’ютеризація обліку бюджетних установ.
Тема 4. Основи роботи з програмою «ПАРУС-
Підприємство».
Тема 5. Основи роботи з програмою «Акцент-
бухгалтерія».
Тема 6. Основи роботи з програмою «Бест Плюс».
Тема 7. Основи роботи з програмою «Галактика».
Тема 8. Роль глобальних комп’ютерних мереж в обліку.


