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flорlкавний унlверситет окономlки l технологtй,

..Ёiз g;#,#Jf,|;"o"""o змiст програми наведено нижче.

розглянро теоргетичнi засади дiджитал-облiку В цифровiй економiцi. Проведено аналiз нормативно-
правового та органiзацiйно-методичного 3абезпечен tя дiджитал-облiку на пiдприемствi, Вйзначе"о ,ono"ri

а.

рiяD.
та режимiв KBAS Бухгалтерiя>. Розглянуго

документами, 
планом paxyHKiB, операцiями, проводками,

Тема 3. Нал
Вивчення пор l'fi];"rrr."ння облiковоТ полiтики. заповнення
констант i довiдника. Введення початкових залишкiв.

Тема 4. Облiк операцiй з грошовими коштами в <BAS Бухгалтерiя>.
розв'язування 3адач з облiку готiвкових i безготiвкових коштiв, Аналiз журналiв банкiвських та касових
документlв.

_ Тема 5, облiк операцiй з основними засобами в <BAS Бухгалтерiя>.
Розв'язування 3адач з облiку надходжень, модернiзацiт ia вибrгтя основних засобiв. дналiз вiдомостi по
амортизацiТ основних засобiв,

Тема 6. Облiк операцiй з запасами в <BAS Бухгалтерiя>.
Розв'язуванНя задаЧ з облiкУ придбання, реалiзацiТ та списаннЯ запасiв. Оформлення матерiалiв
iнвентаризацiТ запасiв на складi.

_Тема 7. облiк операцiй розраryнкiв з покупцями в <BAS Бухгалтерiя>.
розв'язування 3адач з облiку реалiзацiт ToBapiB та ik повернення вiд покупця. Формування рахунку на оплаry
покупцю та акry звiрки взаеморозрахункiв з покупцем.

Модуль 2. Прикладне програмне рiшення KM,E.Doc.> (модуль <3BiTHicTb>).
Тема 8. 3найомство з програмою <M.E.Doc.>,

3агальна характеристика програми <M,E.Doc.>. Створення в програмi KM.E,Doc.> нового пiдприемства.
Налашryвання в програмi KM.E.Doc.> параметрiв системи, комплеЁностi бланкiв, сертифiкати, *еруванн"
кодом досryпу, управлiння корисryвачами та ролями, курнал подiй, резервне копiювання.

Тема 9. Робота зi звiтами у програмi <M.E.Doc.>.
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3агальнi компетентностi (3ý 3К 5. Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй.
3К 6. 3датнiсть спiлкуватися iноземною мовою в процесi розв'язання
професiйних завдань.
3К 7. 3нання та розумiння предметноi областi облiку, аналiзу, контролю
та оподаткування та розумiння професiйноi дiяльностi,
3К 8. 3датнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями.
ФК 01. 3датнiсть використовувати iнструментарiй макро- i мiкроаналiзу
для дослiдження тенденцiй розвитку економiки, оцiнювання впливу
сугтев их ризи Ki в на ефекти BHicTb дiял bHocTi господарюючих суб'ектiв,
ФК 02. 3датнiсть використовувати математичний iнструментарiй для
дослiдження економiчних процесiв, розв'язання прикладних
економiчних та оптимiзацiйних завдань в сферi облiку, аналiзу,
контролю та оподаткуваннl.
ФК 04. 3датнiсть органiзовувати дiловодство в бухгалтерiТ,
докуменryвання господарських операцiй; вести бухгалтерський
(фiнансовий) облiк, обчислювати податки.
ФК 06. 3датнiсть до вiдображення вiдомостей про господарськi операцii
суб'октiв господарювання в фiнансовому та управлiнському облiку, ii
систематизацii, узагальнення у звlтностl.
ФК 08. 3датнiсть здiйснення облiкових процедур iз застосуванням
спецiалiзованих iнформацiйних систем i комп'ютерних технологiй.
ФК 1'1 . 3датнiсть пiдтримувати належний piBeHb економiчних знань та
постiйно пiдвищувати свою професiйну пiдготовку.

ПРограмнi ре3ультати навчання ПРН 04 Формувати й аналiзувати фiнансову, управлiнську, податкову i

(ПРН) статистичну звiтнiсть пiдприемств та правильно iнтерпретувати отриману
iнформацiю для прииняття управлlнських рlшень.
ПРН 08 3астосовувати спецiалiзованi iнформацiйнi сиgrеми i комп'ютернi
технологiТ для облtку, аналlзу, контролю та оподаткування.
ПРН 10. Вмiти застосовувати знання дисциплiн циклу загальноТ i

професiйноТ пiдготовки в обранiй професiI.
ПРН 15 ,Щемонструвати розумiння особливостей практики здiйснення
облiку, аналiзу, контролю та оподаткування дiяльностi пiдприемств,
установ та органiзацiй рiзних форм власностi та видiв економiчноТ
дlяльностl.

дврждвний унlвЕрситЕт Економlки l тгхнологlй
Вул, Медична, 16, Кривий Рiг, 50О05, тел, +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua

Спецiальнi (фаховi)
компетентностi (Фý

Тиждень/
!ата

Тема, план/короткi тези

Форма
дlяльностl
(заняття),
години,
фоомат

3авдання для СРС
(лiтераryра, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя,

вiдеокурси)

1 тиждень Тема 1. L{ифрова
трансформацiя облiку,
1.1 Теоретичнi засади
диджитал-облiку в цифровiй
економlцl.

Лекцiя,
(1 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4;
додаткова 1, 2, 3,4, 5, 6.
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2 тищдень 1.2 Нормативно-правове
забезпечення диджитал-облiку
на пiдприемствi.
1 .3 Органiзацiйно-методичне
забезпечення диджитал-облiку
на пiдприемствi.
1.4 Органiзацiя цифрового
робочого мiсця бухгалтера.

Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань

1 тиждень Тема 2. 3агальна
характеристика програми <BAS
Бухгалтерiя>.
2.'l Платформа, конфiryрацiТта
BepciT системи.
2.2 Поняття та режими
системи.
2.3 План paxyHKiB, операцiТ та
проводки програми.
2.4 ,Щокументи та журнали
документlв програми.
2.5 3вiти та обробки програми.

Лекцiя,
(1 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4i
додаткова 1, 7.

2 тиждень

3 тищдень Тема 3. Налашryвання
параметрiв облiку в <BAS
Бухгалтерiя>.
3.1 3аповнення iнформацii про
пiдприемство.
З.2 Налашryвання облiковоТ
полlтики.
3.3 Заповнення констант l

довiдника.
3.4 Введення початкових
залишкlв.

Лекцiя,
(.l год)

Опрацювання лiтераryри ;

основна 1,2,З,4i
додаткова 1,7.

4 тищдень Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань.

3 тиждень Тема 4. Облiк операцiй з
грошовими коштами в <BAS
Бухгалтерiя>.
4.1 облiк безготiвкових коштiв.
4.2 облiк готiвкових коштiв.
4.3 Аналiз журналiв
банкiвських та касових
документlв.

Лекцiя,
(,| год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4:
додаткова 7,8, 10.

4 тищдень Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань,

5 тиждень Тема 5. Облiк операцiй з
основними засобами в KBAS
Бухгалтерiя>.
5,1 Облiк надходжень
основних засобiв.
5.2 Облiк модернiзацiТ
основних засобiв.
5,3 Облiк вибуггя основних
засобiв.
5.4 Аналiз вiдомостi по
амортизацiТ основних засобiв.

Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2, З, 4;
додаткова 7,8, 10.

6 тиждень Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоi лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань.

7 тиждень Тема 6. Облiк операцiй з
запасами в <BAS Бухгалтерiя>.
6.1 Облiк придбання запасiв.
6.2 Облiк реалiзацiТ запасiв,
6.3 облiк списання запасiв,
6.4 lнвентаризацiя запасiв на
складi,

Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри :

основна 1,2,3,4;
додаткова 7,9, 10.

8 тиж,цень Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
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завдань)

9 тищдень Тема 7. Облiк операцiй
розрахункiв з покупцями в KBAS
Бухгалтерiя>.
7.,1 Формування рахунку на
оплаry покупцю.
7.2 Облiк реалiзацiT ToBapiB i

послуг.
7.3 Повернення ToBapiB вiд
покупця.
7.4 Формування акry звiрки
взаоморозрахункlв з покчпцем.

Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри :

основна 1,2,3,4;
додаткова 7.9. 10.

10 тияцень Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань. Пiдгоryватися до КМР.

1 1 тищдень Тема 8. 3найомство з
програмою KM.E,Doc.>
8.1 3агальна характеристика
програми KM.E.Doc.>.
8.2 Створення в програмi
KM.E.Doc.> нового
пiдприемства.
8.3 Налашryвання в програмi
KM.E.Doc.> параметрiв
системи, комплектностi бланкiв,
сертифiкати, керування кодом
досryпу, управлlння
корисryвачами та ролями,

Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри :

основна 1,2,3,4,5;
додаткова 1, 2, З,4, 5, 6.

12 тиждень Опрацювання конспекry лекцiй, основноi та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань

13 тищцень Тема 9. Робота зi звiтами у
<M.E.Doc.>
9.1 Укладання договорiв про
визнання електронних
документiв.
9.2 Створення звiтiв та
правила lx заповнення,
перегляду l редаryвання.
9,3 lмпорт звiтiв з iнших
бухгалтерських систем.
9.4 3береження звiтiв на
електронних носlях.

Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,З,4,5;
додаткова 1, 2, 3,4. 5, 6.

14 тищцень Практичне
заняття,
(2 год)

(опитування,
iндивiдуальна

робота,
виконання
завдань,

тесryвання)

Опрацювання конспекry лекцiй, основноТ та
додатковоi лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань.

1 5 тищцень Лекцiя,
(2 год)

Опрацювання лiтераryри;
основна 1,2,3,4,5;
додаткова 1, 2, 3,4, 5, 6.

16 тищ4ень Практичне
заняття,
(2 год)

(опиryвання,
iндивiдуальна

робота,
виконання
завдань,

тестчвання)

Опрацювання конспекry лекцiй, ocнoвHoi та
додатковоТ лiтераryри до теми, рiшення
практичних завдань. Пiдгоryватися до КМР.

Вивчення ДЦСцип нання двох контрольних (модульних) робiт. Перша контDольна
модульна робота 1-7, друга - за тёмами 8-10 у'гiисьмоЁiй'формi. Пiд час викЬнайнiсryденти мають ння та навички 3алучати набутi теоретичнi знаlня вирiшення
праfiичних завдань.
ВивченнЯ дисциплiнИ передбачае виконаннЯ iндивiдуальногО науково-дослiдного завдання у виглядi
пiдготовки матерiалiв для публiкацii у збiрниках наукових праць або науково-практичних конференцiй.
Напрями науково-дослiдних завдань:

- iнформацiйнi технологii облiку;
- подання елекrронноТ звiтностi;
- диджиталiзацiя професiТ бухгалтера;
- цифрове робоче мiсце бухгалтера та iнше.

дгвжявний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул. Медична, 16, Кривий Рiг,50005, тел. +38(097)214-s8-69. e-mail: duet.edu.ua
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2

J

4.

5.

в облiку. [текст] навч. посiб. / В. Т. Сусiденко. - К.:

навч. посiб. / [П. М. Павленко, С. Ф. Фiлоненко, К. С.

[Елекrронний ресурс]. - Режим досryпу:

9. Наказ МФУ <Про затвердження Методичних рекомендацiй з бцгалтерського облiку запасiв> Nc 2 вiд

<Про затвеРдженнЯ ПоложеннЯ про iнвентаРизацiЮ активiВ та зобов'язань> Nc 879 вiд

самостiЙноi та iндивiдуальноТ роботи мiстяться в системi MOODLE.

lндивiдуальна самостiйна робота передбачае написання рефераry за темами, якi вiдображають особливостi
використання iнформацiйних технологiй облiку та подачi електроннот звiтностi пlдприемства в сучасних
умовах.ведення бiзнесу.,щетальний план проведення практичних занять, завдання для праfiичних занять,
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Лекцii
Праtсичнi (лабораторнi)
Самостiйна робота сryдента (СРС)
lндивiдуально-консультативна робота (l КР)
Разом

16
,lб

76
12

12о

4
4

100
12
120

Складовi поточного контролю реэультатiв
ocBiTHboT дiяльностi

здобувачiв виlцоi освiти

3нання, умiння та навички,
продемонстрованl на аудиторних заняттях
Виконання модульних контрольних робiт
Виконання i захист завдань самостiйноТ
роботи"

flенна Заочна
Поточний контроль

60 40

20 10

20 50

шкала балiв Оцiнка за 4-бальноюшкалою Шкала
EcTS

90 - 100 Вiдмiнно А
80-89

Добре в
70-79 с
66-69

3адовiльно D
60_65 Е
21 -59 незадовiльно з можливiстю повторного складання екзамену
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧМЬНОТДИСЦИПЛtНИ

- при виконаннi науково-дослiдного 3авдання (пiдготовка матерiалiв до публiкацiт в збiрниках наукових праць,
збiрниках) оцiнюеться якiсть та оригiнальнiсть тексry, Будь-яке вiдтворення результатiв чlакоi працi, в'тому
числi використання 3авантажених з |нтернеry матерiалiв, як власних результатiв, квалiфiкуеться, як
порушення норм i правил академiчноi доброчесностi, та передбачае притягнення до вiдповiдальностi у
порядку, визначеному чинним законодавством.

L. METHODS ОF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Форми i методи навчання пiд час вивчення даноl дисциплiни:- вербальнi/словеснi (лекцiя, пояснення, розповiдь, бесiда);
- наочнi (спостереження, iлюстрацiя, демонстрацiя);- практичнi (виконання рiзних видiв практичних завдань);
- ПОЯСНювалЬно-iлюстратиВний або iнформацiЙно-рецептиsний, який передбачае пред'явлення готовот

iнформацiТ викладачем та lТ засвоення сryдентами;
- РепРОдУfiиgниЙ, В основу якого покладено виконання рiзного роду завдань за зразком;- метод проблемного викладу;
- дослiдницькиЙ.

М. TOOLS, EQUlPMENT AND SOFTWARE / IНСТРУМЕНТИ, ОБЛМНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Пiд час викладання дисциплiни можливе використання мультимедiйноТ та комп'ютерноi'технiки, програм кВДS
Бухгалтерiя> та <М. E.Doc.>.
flЛя проведенНя консультацiй мо>r<ливе використання iHTepHeT-cepBicy для проведення вiдеоконференцiй Zoom.
!ля тесryвання 3нань сryдентiв використовуеться програма zELls, яка працюе в двох режимах:
автоматизований контроль знань та тесryвання по бланкам.
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