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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Заочна форма навчання  

07 «Управління та 

адміністрування 

 

071 «Облік і оподаткування» 

«Облік і оподаткування» 

 

 

Магістр 

Вибіркова 

Рік навчання 1-ий 

Кількість годин / 

кредитів 120/4 

Семестр 2-ий 

Лекції 6 год.  

Практичні (семінарські) 8 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 92  год.  

Консультації 14 год. 

Форма контролю: залік  

Мова навчання Українська 

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові – Кулинич Мирослава Богданівна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-066-960-53-61, Kulinych.Muroslava@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. Вивчення даної дисципліни спрямоване на освоєння студентами 

теоретичних матеріалів та формування  практичних знань про обліково-аналітичне 

забезпечення діяльності його суб’єктів, розглядається сутність та особливості електронних 

носіїв інформації; зміст інформаційно-технологічної революції; тенденції у розвитку носіїв 

інформації; особливості традиційного і електронного документообігу; електронна звітність і 

електронний кабінет господарюючого субєкта.  Дисципліна передбачає набуття студентами 

теоретичних знань та практичних навичок щодо електронного документообігу та 

електронної подачі звітності на підприємствах різних галузей економіки, використовуючи 

при цьому сучасні наукові підходи. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

Пререквізити. Вивчення дисципліни Електронний документообіг в обліку і 

оподаткуванні має за мету поряд із іншими дисциплінами даного навчального плану 

допомогти майбутньому фахівцеві з обліку і оподаткування розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в організації електронного документообігу в 

обліку і оподаткуванні в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій 

та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

https://vnu.edu.ua/uk/personal/kulinich-miroslava-bogdanivna
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


 

Передумовами вивчення даної дисципліни є прослухані курси Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством, Адміністрування податків та інші. 

Постреквізити. Вивчення даної дисципліни сприятиме кращому засвоєнню таких 

дисциплін як Організація обліку, контролю, аналіз та оподаткування, Облік і оподаткування 

міжнародних операцій, Консалтинг в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування та 

інших. Вивчення даної дисципліни спрямоване на освоєння студентами теоретичних 

матеріалів та формування  практичних знань про документообіг як елемент методу 

бухгалтерського обліку. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни Електронний документообіг в обліку і 

оподаткуванні є вироблення в студентів сучасного комунікативного цифрового мислення, 

вміння в конкретних виробничих умовах (ситуаціях) професійно приймати правильні 

рішення. А тому завданням є максимально наблизити процес вивчення курсу до конкретних 

умов господарювання (роботи бухгалтерів) підприємств в умовах цифрової трансформації 

економіки. Об'єктом вивчення дисципліни є технологія і структура облікового процесу з 

використанням сучасних інформаційних технологій, складання  електронної податкової та 

фінансової звітності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування системи організації 

електронного документообігу в обліку і оподаткуванні, що дасть можливість студентам:  

– застосувати теоретичні знаннями і практичні навики суцільного, безперервного, 

взаємозв’язаного, суворого документального спостереження за господарською діяльністю 

підприємства і накопичення інформації про цю діяльність; 

– запропонувати оптимальну автоматизовану форму обліку на підприємствах;  

– відображати господарські операції за допомогою інструментів цифрової економіки, 

електронного документування та звітності, а також формування стратегії розвитку 

підприємства в глобальному середовищі. 

 

4. Результати навчання (компетентності). 

Вимірюваними результатами навчання (цілі) дисципліни, що їх студенти мають 

продемонструвати по завершенні курсу Електронний документообіг в обліку і 

оподаткуванні є дослідження сутності та особливостей документа як носія інформації; зміст 

електронного документа; тенденції у розвитку електронного документообігу в цифровій 

економіці; вибір програми для супроводу і впровадження електронного документообігу. 

Згідно з освітньо-професійною програмою здобувачі освіти в результаті вивчення 

курсу Бухгалтерський облік (загальна теорія) набудуть таких компетентностей та 

програмних результатів навчання: 

Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі 

професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. (Теми 1-6). 

ЗК03. Здатність працювати в команді . (Теми 1-6). 

ЗК04.Здатність працювати автономно. (Теми 1-6). 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. (Теми 1-6). 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.  

(Теми 1-6). 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 



 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. (Теми 1-6). 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем 

і комп’ютерних технологій. (Теми 1-6). 
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної 
(Теми 1-6). 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. (Теми 1-6). 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності . (Теми 1-6). 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. . (Теми 1-6). 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. (Теми 1-6). 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності . (Теми 1-6). 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. (Теми 1-6). 



 

5. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин Форма 
контролю 

/бали 

Результати навчання 

Усьо
го 

У тому числі Загальні компетен 
тності (ЗК) 

Спеціальні (фах) 
компетентності (СК) 

 Програмні результати 
навчання (ПРН) 

лекці
ї 

Пра
кро
б 

Лаб. 
роб 

Сам
.роб
ота  

Консул
ьтації 

Тема 1. Сутність 
документообігу як елемента 

методу бухгалтерського обліку 
та його нормативне 

регулювання  

16 1 2 - 16 2 РЗ/К/10 

ЗК01. Здатність вчитися 
і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК03. Здатність 

працювати в команді. 
ЗК04.Здатність 
працювати автономно. 
ЗК10. Здатність 
спілкуватися іноземною 
мовою. 
ЗК11. Навички 
використання сучасних 

інформаційних систем і 
комунікаційних 
технологій. 
 

СК04. Застосовувати 
знання права та 
податкового 
законодавства в 

практичній діяльності 
суб’єктів 
господарювання. 
СК06. Здійснювати 
облікові процедури із 
застосуванням 
спеціалізованих 
інформаційних систем і 

комп’ютерних 
технологій. 
СК11. Демонструвати 
розуміння вимог щодо 
професійної діяльності, 
зумовлених 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку України, її 

зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

ПР02. Розуміти місце і 
значення облікової, 
аналітичної, контрольної, 
податкової та статистичної 

систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів 
обліково-аналітичної 
інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, 
економічної і екологічної 
відповідальності 
підприємств. 

ПР03. Визначати сутність 
об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти 
їх роль і місце в 
господарській діяльності. 
ПР04. Формувати й 
аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і 

статистичну звітність 
підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману 
інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської діяльності 
підприємств. 
ПР06. Розуміти особливості 

Тема 2. Трансформація 
документа як носія облікової 

інформації  
22 1 1 - 16 2 РЗ/К/10 

Тема 3. Особливості організації 
традиційного (паперового) 
документообігу в умовах 

цифровізації 

22 1 1 - 14 2 РЗ/К/10 

Тема 4. Зміст електронного 
документа в цифровій 

економіці. Електронний 
цифровий підпис та електронна 

печатка 

16 1 - - 16 2 РЗ/К/10 

Тема 5. Сучасні інформаційні 

технології складання  
електронної податкової та 

фінансової звітності 

22 1 2 - 16 2 РЗ/К/10 

Тема 6. Вибір програми для 
супроводу і впровадження 

електронного документообігу 
22 1 2 - 14 4 РЗ/К/10 

ІНДЗ 
      ІРС40 

Усього годин / балів 120 6 8 - 92 14 100 

 

       



 

практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування 
діяльності підприємств 
різних форм власності, 
організаційно-правових 
форм господарювання та 
видів економічної 
діяльності. 

ПР12. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для 
обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування. 
 

 

 



 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

 

№ 

з/п 
Тема 

Форми 

контролю* 

1 Тема 1. Сутність документообігу як елемента методу 

бухгалтерського обліку та його нормативне регулювання ПРЗ 

2 Тема 2. Трансформація документа як носія облікової інформації  ІРС 

3 Тема 3. Особливості організації традиційного (паперового) 

документообігу в умовах цифровізації 

РПЗ 

4 Тема 4. Зміст електронного документа в цифровій економіці. 

Електронний цифровий підпис та електронна печатка 

ІРС, РПЗ  

5 Тема 5. Сучасні інформаційні технології складання  електронної 

податкової та фінансової звітності  

ІРС, РПЗ 

6 Тема 6. Вибір програми для супроводу і впровадження 

електронного документообігу  

ІРС, РПЗ 

*Форми контролю: ПРЗ – презентація; РПЗ – розв’язування практичних завдань; ІРС – індивідульна 

робота студента 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Основні принципи організації поточного й підсумкового контролю знань студентів 

розкриті у Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені 

Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_ 

%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf). 

Політика викладача щодо студента ґрунтується на засадах ефективної співпраці. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані 

дотримуватись термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом, заздалегідь повідомляти викладача про відсутність на занятті. 

Пропущені заняття відпрацьовувати під час консультацій. Через об’єктивні причини 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний план навчання) навчання 

може відбуватись в онлайн формі з використанням системи Moodle, Office 365 за 

погодженням із керівником курсу. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної 

та інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються у ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації 

(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_ 

navchannia_formalnii.pdf). 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній 

освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому 

компоненту загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному 

завданню, контрольній роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної 

дисципліни. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf


 

освіті, відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього 

компонента, або першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність 

непідтвердження здобувачем результатів такого навчання. 

Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під виконання практичних завдань, 

індивідуальної самостійної роботи студента та підготовки презентацій, заборонені. 

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Положенням про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 

(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Терміни виконання практичних 

робіт, самостійної роботи викладач повідомляє на перших заняттях з дисципліни або 

прописує на інтернет-платформі курсу. Письмові роботи, які виконуватимуться з 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Терміни 

ліквідації академічної заборгованості визначає розклад заліково-екзаменаційної сесії. 

 

V. Підсумковий контроль 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік. 

Якщо студент успішно виконав запропоновані викладачем завдання й отримав 

підсумкову семестрову оцінку не меншу, ніж 60 балів, то за згодою студента вона може 

бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни. У випадку незадовільної 

підсумкової семестрової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може 

добрати бали на заліку, виконавши певний вид робіт (здати одну із тем, перездати якусь 

тему, виконати практичні завдання, написати підсумковий тест). 

 

VI. Шкала оцінювання 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та переводиться у лінгвістичну 

шкалу. 

Оцінка в балах  Лінгвістична оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 - 81 

67 -74 

60 - 66 

1 – 59 
Незараховано 

(необхідне перескладання) 
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