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Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з математики та інформатики шкільної 

програми, бажані знання з економічних дисциплін: 

"Бухгалтерський облік"; "Фінансовий облік"; "Звітність 

підприємств". 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані результати  

навчальної 

дисципліни, основна 

тематика дисципліни 

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. 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QMst9H4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-5402-7220
https://publons.com/researcher/3983148/gabriella-loskorikh/


 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: 
✓ 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 

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: 

Здобувач 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 

заліку заборонені (у т.ч. із використанням мобільних 



девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час онлайн 

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 онлайн 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. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 
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https://masterbuh.com   
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