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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
Рік навчання, семестр 1 рік 2 семестр 
Кількість кредитів 4,5 
Лекції:  
Практичні заняття:  
Самостійна робота: 135 
Курсова робота:  
Форма навчання денна/ заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

 

 
Наталія Миколаївна Позняковська 
кандидат економічних наук 
доцент 
доцент кафедри обліку і аудиту 
завідувач кафедри обліку і аудиту 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/  
ORCID 0000-0003-4016-8935 
Як комунікувати n.m.poznyakovska@nuwm.edu.ua  

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 

  
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчаль-
ної дисципліни 

Професія бухгалтера розвивається і змінюється в су-
часних умовах інтеграції з ІТ-технологіями. Представ-
ники професії мають володіти інструментами та ком-
петенціями, щоб бути конкурентними в сучасному ци-
фровому суспільно-економічному середовищі.  
В умовах цифрової економіки робоче місце бухгалтера 
передбачає цифровізацію організації бухгалтерського 
обліку та інформатизацію підготовки прийняття 
управлінських рішень. 
 
Метою навчальної практики з організації цифрово-
го робочого місця бухгалтера є закріплення знань з 
дисциплін «Роль бухгалтера у бізнес середовищі», «На-
вчальний практикум з первинного обліку», «Бухгалтер-

https://orcid.org/0000-0003-4016-8935
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ський обік (загальна теорія)» і набуття практичних на-
вичок роботи бухгалтера з цифровими сервісами. 
 
Цілі навчальної практики з організації цифрового 
робочого місця бухгалтера: набуття практичних на-
вичок в організації цифрового робочого місця бухгалте-
ра. 
 
Методи навчання: демонстрація, аналіз ситуації (case 
study), бізнес гра з вивчення можливостей інформаційної 
системи. 
 
Технології навчання: вебінари, гостьові лекції, презен-
тації міні лекцій здобувачами, аналіз конкретних ситуа-
цій, дискусії, індивідуальні завдання. 
 

Посилання на роз-
міщення  навчаль-
ної дисципліни на 
навчальній платфо-
рмі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4804 

Компетентності ЗК04. Здатність працювати автономно. 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та ро-
зуміння професійної діяльності. 
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних 
систем і комунікаційних технологій. 
ЗК13. Здатність проведення досліджень на  відповідно-
му рівні. 
 
СК02. Використовувати математичний інструмента-
рій для дослідження соціально-економічних процесів, 
розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 
СК03. Здатність до відображення інформації про госпо-
дарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому  
та  управлінському  обліку,  їх систематизації, узагаль-
нення у  звітності  та інтерпретації  для  задоволення 
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 
СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 
технологій. 
 

Програмні резуль-
тати навчання 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері со-
ціальної, економічної і екологічної відповідальності підп-
риємств. 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, ко-
нтролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 
місце в господарській діяльності. 
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ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 
системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування. 

Інформаційні  
ресурси 

Основна література 
1. Концепція розвитку цифрової економіки та сус-
пільства України на 2018-2020 роки. Схвалено розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 
2018 р. No 67-р. URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text 
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансо-
ву звітність” від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL:  
http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 
3. Закон України “Про електронні документи й елект-
ронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV. 
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ 
T030851.html 
4. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 
05.10.2017 р. № 2155-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text 
5. Moshynskyi V. Modern education technologies: 21st 
century trends and challenges / V. Moshynskyi N. 
Pozniakovska, O.Mikluha, M.Voitko./ Second international 
conference on history, theory and methodology of learning 
(ICHTML 2021) : SHS Web of Conferences, 4 May 2021. 
URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403009 
Додаткова література 
6.  Про затвердження Положення про набори да-
них, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 
даних : Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 р. No 835. URL: https://cutt.ly/bbEAIYA 
7. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою 
економікою. URL: https://cutt.ly/Ybb8Fbk 
8. Міклуха О.Л., Позняковська Н.М. Проблеми розвитку 
цифрових компетенцій в освіті. Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-технічної конференції «Іннова-
ційні технології в освіті 09-11.04.2019, м. Івано-
Франківськ. С.163-165. URL: 
https://www.nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_17_04_1
9_1.pdf 
9. Позняковська Н.М. Розвиток бухгалтерської про-
фесії: вплив сучасних технологій. Актуальні проблеми 
обліково-аналітичного забезпечення в умовах перехо-
ду до Індустрії 4.0: Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рів-
не: НУВГП, 2020. С.154-156. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17949/ 
10. Alla Syrotynska; Nataliia Pozniakovska; Olesia 
Miklukha. Analytical tools of ERPsystems in monitoring the 
entity activities. Галицький економічний вісник. 2020. 
№1(62). С.159-165. URL: 
http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?vol=yes&voll=62 
Web-ресурси 
База ВРУ «Законодавство України» URL: za-
kon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 
Електронний кабінет ДПС України URL: 
https://cabinet.tax.gov.ua/ 
ДІЯ: державні послуги онлайн URL: https://diia.gov.ua/ 
ODDO Україна URL: https://bjetpro.com/about-us 

https://cutt.ly/Ybb8Fbk
https://cabinet.tax.gov.ua/
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Система електронного документообігу M.E.Doc URL: 
https://medoc.ua/ 
KPMG URL: https://home.kpmg/xx/en/home.html 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та пере-
складання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згід-
но «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього доку-
менту і реалізується право студента на повторне ви-
вчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4796 

Правила академіч-
ної доброчесності 

За списування під час підготовки звіту з навчальної 
практики, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборго-
ваність. За копіювання результатів виконання завдань 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі звіту, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно добро-
чесності) наведені на сторінці НУВГП 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвіду-
вання 

Заняття будуть відбуватися офлайн або онлайн за до-
помогою Google Meet за лінком: https://meet.google.com/  
Консультації будуть проводитися онлайн за допомогою 
Google Meet у домовлений час зі студентами. Здобувачі 
можуть на заняттях використовувати мобільні теле-
фони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з 
даної дисципліни. Студенту не дозволяється пропуска-
ти заняття без поважних причин. Студент має право 
оформити індивідуальний графік навчання згідно відпо-
відного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений теоретичний 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4804 

Неформальна та 
інформальна осві-
та 

Студенти мають право на перезарахування результа-
тів навчання, набутих у неформальній та інформальній 
освіті (http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita) 
Cтуденти можуть самостійно на платформах Prome-
theus, Coursera, edEx, edEra, Future Learn опановувати 
матеріал для перезарахування результатів навчання. 
При цьому важливо, щоб знання та навички, що форму-
ються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними резуль-
татами даної дисципліни/освітньої програми та переві-
рялись в підсумковому оцінюванні 

ДОДАТКОВО 
Правила отриман-
ня зворотної інфо-
рмації про дисцип-

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 

https://medoc.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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ліну* За результатами анкетування студентів викладач мо-
же покращити якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати ан-
кетування здобувачів минулих років та семестрів зава-
нтажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлю-
ється щорічно з урахуванням змін у законодавстві Украї-
ни, наукових досягнень та сучасних практик у сфері бу-
хгалтерського обліку та фінансової звітності. Студе-
нти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх  
змін 

Практики, пред-
ставники бізнесу,  
фахівці, залучені 
до викладання 

Передбачено залучення до проведення гостьових лекцій 
і занять, семінарів фахівців ODDO Ukraine, Групи компа-
ній «Штурман», ГУ Державної податкової служби у Рів-
ненській області, ФПБАУ, провідних компаній Рівненщи-
ни 

Інтернаціоналіза-
ція 

International Federation of Accountants 
International Financial Reporting Standards 
BDO Україна 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

№ Зміст роботи Результати 
навчання 

Форма ор-
ганізації 

навчання 

Години Інфор-
маційні 
ресурси 

1 Інструктаж з охорони 
праці та техніки безпе-
ки. Ознайомлення з за-
вданнями практики 

ПР02, ПР12 Лекція 4 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9 

2 Ознайомлення з елект-
ронними сервісами ро-
бочого місця бухгалте-
ра 

ПР02, 
ПР03, ПР 

12 

Вебінари. 
Гостьова 

лекція. 
Самостій-
на робота 

20 1, 2, 3, 4, 
6 

3 Організація електрон-
ного документообігу 

ПР02, 
ПР03, ПР 

12 

Вебінари. 
Гостьова 

лекція. 
Самостій-
на робота 

20 1, 2, 3, 4 

4 Бізнес гра з вивчення 
можливостей ІС в ав-
томатизації та управ-
лінні бізнес-процесами 

ПР02, 
ПР03, ПР 

12 

Вебінари. 
Гостьова 

лекція. 
Самостій-
на робота 

60 1, 2, 3, 4, 
5 

5 Оформлення результа- ПР02, Самостій- 36 1-10 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://www.it-shturman.com.ua/
http://www.it-shturman.com.ua/
https://www.ufpaa.org/
https://www.ifac.org/
https://www.ifrs.org/
https://www.bdo.ua/ru-ru/home
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тів навчальної практи-
ки. Захист звітів 

ПР03, ПР 
12 

на робота 

 Усього    135  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ОРГА-
НІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ БУХГАЛТЕРА ТА ЙОГО ЗАХИСТУ 

 
Критерії оцінювання Бали Національ-

на шкала 
Шкала 
ECTS 

Студент виявляє особливі творчі здібності, 
вміє самостійно здобувати знання, без до-
помоги викладача знаходить та опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття рішень 
у нестандартних ситуаціях, переконливо ар-
гументує відповіді, самостійно розкриває 
власні обдарування і нахили 

90…100 відмінно A 

Студент вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, ві-
льно розв’язує вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

82…89 

добре 

B 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, си-
стематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно застосову-
вати її на практиці; контролювати власну ді-
яльність; виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для підтвер-
дження думок 

74…81 C 

Студент відтворює значну частину теорети-
чного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень; з допомогою викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, ви-
правляти помилки, серед яких є значна кіль-
кість суттєвих 

64…73 

задовільно 

D 

Студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному рівні 

60…63 E 

Студент володіє матеріалом на рівні окре-
мих фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу 

35...59 
незадовіль-

но 
FX 

 

 

 

 

Викладач      Познякоська Н.М.., к.е.н., доцент 


