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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: Метою вивчення
дисципліни є формування теоретичних знань щодо ведення обліку в комерційній організації та
отримання практичних навичок здійснення облікового процесу та складання звітності за підсумками
фінансово-господарської діяльності за допомогою програмного забезпечення.
2. Заплановані результати навчання після опанування дисципліни «Програмне забезпечення
бухгалтерського обліку» студенти матимуть здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел, застосування інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− чинну нормативну базу функціонування підприємств та податкове законодавство в практичній
діяльності суб‘єктів господарювання;
− облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних
технологій;
− види програм для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах;
вміти:
− визначати критерії вибору бухгалтерських програмних продуктів для конкретного підприємства;
застосовувати теоретичні і методичні засади ведення бухгалтерського обліку з урахування
національних стандартів бухгалтерського обліку;
− налаштовувати інформаційну систему відповідно до вимог конкретного підприємства;
− застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Програмне забезпечення бухгалтерського обліку» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну: Малахов В. А., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

