
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 14; 

2. Назва: Бухгалтерські інформаційні системи; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дорошенко О.О.,кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування 

економічних систем на мікро- та макрорівнях; 

• Використовувати інструментарій фінансово-інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової 

та облікової діяльності як складових економічної політики; 

• Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття 

економічних рішень різними економічними агентами (індивідами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади); 

• Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

• Ідентифікувати джерела та методи отримання соціально-економічних даних, аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; 

• Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів та службової документації. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, у 

т.ч. ІНДЗ, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Інформатика та 

комп’ютерна техніка, Електронний бізнес, Облік і аудит.; 

12. Зміст курсу: Сучасні тренди і перспективи розвитку інформаційних систем в Україні і світі 

Структура ринку бухгалтерських інформаційних систем. Можливості програми BAS Бухгалтерія 

для обліку господарських операцій. Облік операцій з надходження та вибуття матеріальних 

цінностей. Облік операцій з грошовими коштами. Зарплата і кадровий облік 

Завершення періоду. Стандартна і регламентована звітність 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Грабчук І. Л., Герасимова О.Г. Бухгалтерський облік з використанням інформаційно-

комп’ютерних технологій (на прикладі програмного продукту «1С: Бухгалтерія 8») 

(практикум): Електрон. навч. посіб. для вищ закладів екон. спец. Житомир, 2017. 120с. 

2. Чучук Ю. В. Практична підготовка: лабораторний практикум для виконання лабораторних і 

самостійних робіт. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 178с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, ситуаційні дослідження. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: іспит в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання ІНДЗ. 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     

к.е.н., доцент                                                                    Н.М. Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП 14; 

2. Title: Accounting information systems 

3. Type: required; 
4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 
5. Year of study when the discipline is offered: 4; 
6. Semester, when the discipline is studied: 1; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Doroshenko OO, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

• Demonstrate a stable understanding of the principles of economic science, the peculiarities of the 

functioning of economic systems at the micro and macro levels; 

• Use the tools of financial and investment, monetary, marketing and accounting activities as 

components of economic policy; 

• Use analytical and methodological tools to understand the logic of economic decision-making by 

various economic agents (individuals, households, enterprises and public authorities); 

• Apply the acquired theoretical knowledge to solve practical problems and meaningfully interpret 

the results; 

• Identify sources and methods of obtaining socio-economic data, analyze the necessary information, 

calculate economic and social indicators; 

• Use information and communication technologies to solve socio-economic problems, prepare and 

present analytical reports and official documentation. 

10. Forms of organization of classes: study, independent work, practical training, including INDZ, 

control measures; 

11. • Disciplines that precede the study of this discipline: Informatics and Computer Engineering, 

E-Business, Accounting and Auditing .; 

12. Course content: Current trends and prospects for the development of information systems in 

Ukraine and the world. Market structure of accounting information systems. Possibilities of the BAS 

Accounting program for accounting of business transactions. Accounting for transactions of receipt and 

disposal of tangible assets. Accounting for cash transactions. Salary and personnel accounting. End of 

period. Standard and regulated reporting 

13. Recommended educational editions: 
1. Грабчук І. Л., Герасимова О.Г. Бухгалтерський облік з використанням інформаційно-

комп’ютерних технологій (на прикладі програмного продукту «1С: Бухгалтерія 8») 

(практикум): Електрон. навч. посіб. для вищ закладів екон. спец. Житомир, 2017. 120с. 

2. Чучук Ю. В. Практична підготовка: лабораторний практикум для виконання лабораторних і 

самостійних робіт. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 178с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 14 hours lectures, 16 hours 

laboratory work, 60 hours independent work. Total - 90 hours. 

Methods: Mini-lectures, presentations, trainings, discussions, situational researches. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of the 7th semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, individual teaching and research task. 

    

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of Department 

Ph.D., Associate Professor                                                         N.M. Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


