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Дисципліна "Автоматизовані системи подання податкової 

звітності" спрямована на те, щоб надати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання про створення й використання 

автоматизованих інформаційних систем і технологій 

фінансового, управлінського обліку та контрольно-

аналітичних процесів. На ринку програмних продуктів 

представлено широкий спектр програм по автоматизації 

бухгалтерського обліку та подання звітності в податкові 

органи. Отримання навичок роботи з програмними 

продуктами подання звітності в державні органи надасть 

можливість здобувачам вищої освіти бути більш 

конкурентоспроможними на ринку праці. 
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 Мета та цілі навчальної дисципліни "Автоматизовані 

системи подання податкової звітності" є  опанування 

компетентностей обробки обліково-аналітичного 

забезпечення бізнес-процесів підприємств та організацій, 

створених в умовах облікової комп’ютерної програми, та 

створення податкових звітів за вимогами системи управління 

й чинного законодавства. Знання цього курсу надасть змогу з 

нових позицій опрацювати національні стандарти обліку та 

напрямки вдосконалення національної облікової системи, 

сформувати навики подання звітності у контролюючі органи. 

Очікувані результати навчання.  
За результатами вивчення курсу здобувачі вищої освіти 

зможуть: 

 розуміти сучасні автоматизовані системи, їх види, рівні, 

функціональне призначення, обладнання та програмне 

забезпечення, що застосовуються при формуванні 

податкової звітності; 

 застосовувати сучасні інформаційні системи формування 

податкової звітності в режимі користувача; аналізувати 

господарські операції; здійснювати податкові розрахунки; 

коректно ставити та розв’язувати фінансові, управлінські, 

аналітичні завдання. 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та загальні вимоги до 

формування і подання звітності автоматизованим способом 

Тема 1. Звітність як елемент інформаційної системи підприємства 

Тема 2. Формування автоматизованим способом основних форм 

податкової звітності підприємства 

Тема 3. Формування автоматизованим способом фінансової 

звітності підприємства 

Змістовий модуль 2. Спеціалізоване програмне забезпечення для 

формування та подання звітності автоматизованим способом 

Тема 4. Електронна податкова звітність та електронний цифровий 

підпис 

Тема 5. Спеціалізоване програмне забезпечення для подання 

звітності в контролюючі органи. 

Тема 6. Виправлення помилок у звітності підприємства з 

використанням спеціалізованих ІТ-програм 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

При оцінюванні знань студентів з дисципліни 

«Автоматизовані системи подання податкової звітності» 

використовуються наступні методи і форми контролю: 

 поточний контроль – усне (індивідуальне, фронтальне, 

комбіноване) та письмове опитування, виконання тестових 

завдань, розв'язання практичних завдань  

 тематичні контрольні роботи 

 залік 

Форми поточного контролю включають (у тому числі): 

–   бали за творчий підхід в процесі наукового пошуку;  

– бали за опрацювання літератури та електронних джерел за 

темою дослідження;  

–  бали за складання тестів;  

–  бали за роботу в команді;  

–  бали за комплексність реферату/доповіді;  

– бали за зміст і форму презентації результатів виконаних 



завдань та досліджень. 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку 

проводиться за 100-бальною системою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• поточний усний, письмовий, тестовий контроль - 60% 

семестрової оцінки; 

• залік - 40% семестрової оцінки.                                                                        

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Навчальний процес потребує використання: комп'ютера, 

комп’ютерних систем та мереж, мультимедійного обладнання 

та бібліотечних фондів. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна 

література), 

електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 

1. Автоматизовані системи податкової звітності: методичні 

рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для 

студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / укл.: Макарович В.К.  

Ужгород: УжНУ, 2019. 52 с.  

2. Волинець В.І. Інформаційні технології бухгалтерського 

обліку : лабораторний практикум : [навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і 

аудит"] / В.І. Волинець, Б.В. Погріщук Н.В. Гордополова ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Тернопільський національний економічний університет, 

Вінницький інститут економіки.  Тернопіль : Крок, 2012.   

240 с. 

3. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: 

навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 

6.030509 «Облік і аудит»  / Макарович В.К. Ужгород: УжНУ, 

2017.  82 с. 

4. Інформаційні технології управлінського обліку : навч. 

посіб. / В.В.Сопко, Ю.П. Зима, Д.В. Головіна. Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 272 с. 

5. Лучко, Михайло Романович. Консолідація фінансової 



звітності : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / М.Р. Лучко, 

С.Р. Яцишин ; Міністерство освіти і науки України, 

Тернопільський національний економічний університет.  

Тернопіль : ТНЕУ, 2017.  280 с.  

6. Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та 

оподаткуванні. Навчально-методичний комплекс для 

студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування”/ 

Укладачі: Макарович В.К., Шуліко А.О. Ужгород: УжНУ, 

2017. 84 с. 

7. Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. 

Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Богдан / 

Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с.  

8. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку та 

аудиті : підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. 

Височан ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, Національний університет "Львівська політехніка". 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 399 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. «MASTER: Бухгалтерія» бухгалтерія onlain 

[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

https://masterbuh.com   

2. «Облік SaaS» бухгалтерія onlain [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Режим доступу: https://ioblik.com  

3. FreeZvit [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: 

https://opz.org.ua/index.php?name=Files&op=view_file&lid=21
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4. IFin [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу:https://www.ifin.ua 

5. M.E.Doc. IS [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: https://www.medoc.ua/uk 

6. Арт Звіт Плюс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу:  https://art-zvit.com.ua 

7. Баланс: журнал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу: http://www.balance.ua/ua/. 

8. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

9. Все про бухгалтерський облік : журнал [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua/  

10. Дебет Кредит : журнал [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua . 

11. Державний комітет статистики України [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  

12. Міністерства економіки України [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.  

13. Профі Вінс [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: http://www.profiwins.com.ua/  

14. Словник економічних термінів [Електронний ресурс] : 

https://elearning.it-enterprise.com/index.php/lms-0/lms/96-vikoristannya-programnogo-r-shennya-master-b-znes-2018-10
https://masterbuh.com/
https://ioblik.com/
http://www.balance.ua/ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://dtkt.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.profiwins.com.ua/


[Веб-сайт]. – Режим доступу: www.http//bank.24.ru/info-

glossary  

15. Соната [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: https://sonatazvit.com.ua/uk/ 

16. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Режим доступу:www.kmu.gov.ua/ 

 

Електронні ресурси  

матеріали: 

1. Бази даних Social Science Research Network (SSRN); 

2. Бази даних рецензованих наукових журналів Directory of 

Open Access Journals (DOAJ); 

3. Бази електронних журналів Internet Public Library (IPL); 

4. Світової електронної бібліотеки книг Google Book Search; 

5. Інтердисциплінарної бази наукових журналів Minerva 

Electronic Online Services, 

6. Архіву наукових публікацій установ Данії NARCIS,  

7. Репозитарію підрозділу бібліотеки Стенфордського 

університету HighWirePress; 

8. Відкритого архіву з економіки Research Papers in 

Economics (RePEc)( 

9 Сервісу пошуку FindArticles,  

10. Інформаційні ресурси наукової електронної бібліотеки 

eLIBRARY.RU. 
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