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Тривалість – 1 тиждень. 

Обсяг – 30 годин, 1 кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС). 

Форма проведення – очна, дистанційна. 

Автор програми: ст. викладач Попітіч Т.В. 

Співрозробник: к.е.н., доц. Кузьмінська К.І. 

 

Основна мета полягає у формуванні навичок використання 

інформаційних та комунікаційних технологій у бухгалтерському обліку.  

 

Основні завдання полягають у формуванні практичних навичок з: 

 формування системи документування господарських операцій; 

 формування облікової політики підприємства;  

 організації обліку з використанням сучасних інформаційних 

систем і технологій; 

 організації основ бухгалтерського та кадрового документообігу. 

Зміст курсу 

Модуль 1.  Організація бухгалтерського обліку та бухгалтерського 

і кадрового документообігу. 

1. Формування облікової політики підприємства та методика 

підготовки наказу про облікову політику. 

2. Регламентація обов’язків облікових працівників.  

3. Зміст посадової інструкції працівників бухгалтерії та методика її 

розробки.  

4. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів. 

5. Основи кадрового діловодства. 

Модуль 2. Інформаційно-програмне забезпечення бухгалтерського 

облік. 

1. Характеристика та можливості системи комп’ютерних програм. 

2. Базові поняття: константи, довідники; переліки; документи; 

журнали; звіти й обробки.  

3. Первісне налагодження інформаційної бази. 

4. Основи обліку з використанням комп’ютерних технологій. 

5. Порядок закриття звітного періоду. 

6. Призначення та методика формування стандартних та спеціальних 

звітів. 

7. Види і порядок складання регламентованої звітності. 

 

 



У результаті вивчення слухачі мають: 

знати: уміти: 

 сутність основних понять модулів; 

 порядок організації бухгалтерського 

обліку в умовах використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій; 

 номенклатуру бухгалтерського 

діловодства; 

 методику визначення нормативної 

чисельності бухгалтерського персоналу;  

 організацію праці фахівців, зайнятих 

бухгалтерським обліком на підприємстві; 

 сутність комп’ютерних програм для 

ведення бухгалтерського обліку; 

 порядок формування та використання 

інформації, що формується із 

застосуванням комп’ютерних технологій. 

 формувати облікову політику 

підприємства; 

 формувати систему документування 

господарських операцій; 

 організовувати бухгалтерський 

документообіг та основи кадрового 

обліку; 

 розробляти посадові інструкції 

працівників бухгалтерії; 

 самостійно здійснювати фінансовий 

облік активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій, складати 

затверджені форми фінансової  та 

іншої звітності із застосуванням 

комп’ютерних технологій. 

 

За результатами успішного проходження курсу здобувач вищої освіти 

отримує Сертифікат про проходження навчання у неформальній освіті. 


