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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

 

Курс «Інформаційні технології в обліку агроформувань» є комплексною 

дисципліною, яка спрямована на вивчення методики обробки облікової інформації 

агроформувань в умовах використання комп’ютерних технологій. 

Метою дисципліни є набуття та засвоєння здобувачами ступеня вищої освіти «доктор 

філософії» теоретичних знань і практичних навичок використання цифрових технологій для 

організації обліку та управління діяльністю підприємств аграрного сектору, засвоєння 

методів та прийомів коректної роботи у автоматизованих інформаційних системах для їх 

застосовування у власних наукових дослідженнях. 

Завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з сучасним програмним 

забезпеченням для обліку та управління діяльністю агроформувань; визначення складу 

облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій 

обробки економічної інформації щодо діяльності сільськогосподарських підприємств, 

формування вмінь і навичок обробки економічної інформації у комп’ютерному 

середовищі. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(Лекції, 

практичні 

роботи/ 

самостійні 

роботи) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оціню-

вання, 

бали 

2 семестр 

Розділ 1. Цифрові технології в діяльності агроформувань 100 

Тема 1. Сучасні 

інформаційні технології 

для обліку та управління 

діяльністю 

агроформувань 

2/2/8 

Здобувач повинен 

знати принципи 

організації 

фінансового та 

управлінського 

обліку в 

агроформуваннях з 

використанням 

інформаційних 

Здача практичних 

робіт виконаних у 

прикладній 

програмі 

бухгалтерського 

обліку. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

15 

Тема 2. Прикладні 

програмні рішення для 

організації обліку в 

агроформуваннях 

2/2/8 

15 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4513


Тема 3. Початкові 

налаштування 

інформаційної системи 

для ведення 

бухгалтерського обліку 

2/2/8 технологій; сучасну 

методику ведення 

обліку на 

підприємствах 

аграрного сектору 

економіки з 

використанням 

інформаційних 

технологій; переваги 

використання 

прикладних 

програмних рішень 

для ведення обліку в 

агроформуваннях. 

15 

Тема 4. Робота з 

довідниками та 

регістрами програми 

2/2/8 

15 

Тема 5. Внесення 

початкових залишків 

активів, капіталу та 

зобов’язань 

2/2/8 

10 

Контрольна робота до 

розділу №1 

 
 

 
30 

Розділ 2. Методика та організація обліку основних господарських операцій 

в інформаційних системах агроформувань 
100 

Тема 6. Бізнес-процес 

придбання, переробки та 

реалізації товарно-

матеріальних цінностей 

2/2/8 Здобувач повинен 

уміти вести облік та 

аналізувати звітність 

в умовах 

комп’ютеризації; 

створювати 

постановки окремих 

бухгалтерських 

задач для середовищ 

сучасних 

прикладних програм; 

адаптувати типові 

системи з 

автоматизації 

бухгалтерського 

обліку для 

практичного 

використання в 

діяльності 

агроформувань. 

Здача практичних 

робіт виконаних у 

прикладній 

програмі 

бухгалтерського 

обліку. 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

15 

Тема 7. Кадровий облік, 

розрахунок та виплата 

зарплати із 

використання 

прикладних програм 

2/2/8 

15 

Тема 8. Облік 

розрахунків за 

податками у 

прикладному 

програмному рішенні 

2/2/8 

15 

Тема 9. Автоматизація 

обліку грошових потоків 

підприємства 

2/2/8 

15 

Тема 10. Визначення 

фінансових результатів 

та формування звітності 

в програмі 

2/2/8 

10 

Контрольна робота до 

розділу №2 

 
 

 
30 

Всього за семестр 20/20/80  - 70 

Екзамен 30 

Всього за курс 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Здобувач вищої освіти повинен здавати роботи в 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: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Роботи, тези 

повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Здобувач зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно 

до встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний 

зовнішній вигляд. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 

факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


