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Загальна інформація 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна  (д.е.н., професор),  
Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів  

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  
Мороз Ю. Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa) 

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 
Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Мороз Ю.Ю. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009242395137) 
Інстаграм 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 
Мороз Ю.Ю. (morozyy @) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsal-tsalko1952@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 
Контактні 

телефони, 
Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 
Мороз Ю.Ю. (0638163192) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

https://cutt.ly/3jfNfq6 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Цегельник Н.І. – кожнен вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 
Мороз Ю.Ю. – кожнен четверг з 12.00 до 13.00, ауд. 98 

Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 
Мороз Ю.Ю. – кожний день з 15:00 до 17:00 

 

1. Анотація 

Виникнення глобального інформаційного простору є об'єктивним 

наслідком економічного, науково-технічного та інформаційного розвитку 
цивілізації. Глобальний інформаційний простір, як якісно нове середовище 

функціонування держав і розвитку міжнародних відносин, органічно містить у 

собі економічні, політичні, соціальні та культурні процеси, пов'язані з побудовою 

інформаційного суспільства. В цих процесах широко використовуються 
інформаційні технології, завдяки яким створюються принципово нові умови для 

використання баз даних та інших інформаційних ресурсів для різноманітних 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
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потреб як кожного підприємства, так і держави в цілому.  

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовив появу нових в 

комп'ютеризованих систем, необхідних для організації та відображення 
результатів діяльності підприємств в системі обліку. Вихід значної кількості 

суб’єктів господарювання на іноземні ринки товарів та послуг актуалізував 

важливість організації оперативного обміну обліковими даними для забезпечення 
достовірності та зіставності результатів діяльності. Прийняття управлінських 

рішень базується на обліково-аналітичних даних, тому виникає необхідність в 

організації ефективного обліку й аналізу.  

Забезпечення оперативності, доступності, зниження трудомісткості 
обробки інформації як прояв вдалої й ефективної організації обліково-аналітичних 

процесів на підприємствах ґрунтується на використанні сучасних інформаційних 

технологій. Комп’ютерно-комунікаційна техніка виступає одним з основних 
інструментів для фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, аналітичної роботи у 

вирішенні поставлених завдань, пов’язаних з підготовкою та наданням інформації 

різним групам користувачів. 
 

2. Мета  

Мета навчальної практики «Організація обліку, оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на підприємстві» є формування 
системи теоретичних і практичних знань в обліку, оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи у галузі побудови і функціонування компютеризованих систем 

і технологій в  та можливостей їх використання у практичній роботі.  
У результаті проходження практики студент повинен: 

 вміти: 

- організовувати інформаційні потоки облікової інформації у 
спеціалізованих і неспеціалізованих інформаційних системах ; 

- відображення господарських операцій у розрізі ділянок обліку і 

оподаткування в системі рахунків бухгалтерського обліку та оформляти 

відповідну документацію;  
- застосування знань про складні логічні зв'язки характерні для облікових 

операцій; 

- забезпечувати автоматизований збір і систематизацію достовірної 
інформації про операції;  

- володіння методикою первинного, аналітичного та синтетичного 

автоматизованого обліку; 
- формувати шаблони господарських операцій, шахової відомості, книги 

Журнал головна, фінансової звітності та виявляти помилки у них. 

 знати: 

- поняття та сутність інформаційних систем, їх класифікацію та принципи 
побудови; 

- як використовувати інструментальні засоби для роботи користувача в 

середовищі інформаційних систем, мережевих технологій; 
- як формувати інформаційну систему бухгалтерського обліку та 

здійснювати її захист;  

- як ставити задачі з аналізу та контролю баз облікової інформації в 
умовах застосування КСБО та вирішувати їх;  
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- принципи, нормативне регулювання та порядок здійснення аудиту в 

умовах застосування КІСП; 

- практичне використання теоретичних знань у практичній діяльності, 
зокрема в середовищі програмного забезпечення обліку, оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи на підприємстві 

Навчальна практика складається з 2 розділів: 

1. Організація обліку і оподаткування в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві (7 семестр). 

2. Організація аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах 
на підприємстві (8 семестр). 

 

3. Опис навчальної практики 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
практики 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Розділ 1 

Кількість 

кредитів 

– 1 

 

Галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» 

Практична підготовка 

Рік підготовки: 

 

Змістових 

модулів – 3 

 

Спеціальність 

071 – Облік і оподаткування 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Загальна 

кількість годин 

– 30 

 

Освітній ступень: бакалавр 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота  

- 26 год.  

Форма контролю: залік  

Розділ 2 

Кількість 
кредитів 

– 1 

 
Галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» 

Практична підготовка 

Рік підготовки: 

 
Змістових 

модулів – 3 

 
Спеціальність 

071 – Облік і оподаткування 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Загальна 
кількість годин 

– 30 

 
Освітній ступень: бакалавр 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота  

- 26 год.  

Форма контролю: залік  

 

 

4. Результати навчання  
Основними завданнями проходження навчальної практики «Організація 

обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах 
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на підприємстві» є формування компетентності в галузі використання 

можливостей сучасних засобів інформаційних технологій; навчання студентів 

застосовувати засоби інформаційних технологій у професійній діяльності 
бухгалтера, аудитора, аналітика, податківця, ревізора,; формування навиків роботи 

з практичними інструментами фахівця з обліку, оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи - програмними комплексами та інформаційними ресурсами 

В результаті проходження практики студент повинен  мати уявлення про:  

 сутність інформаційних систем обліку, оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи на підприємстві; 

 апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій; 

 створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аудиту і аналітичної роботи на підприємстві; 

 особливості ведення бухгалтерського обліку оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи із застосуванням комп’ютерних програм.  

 аналіз і контроль господарської діяльності за рахунок комп’ютерних 

систем бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи на 

підприємстві. 

Навчальна практика надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 
вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ 

Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і 

оподаткування»  за навчальною практикою «Організація обліку, оподаткування, 
аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на підприємстві»  

відповідно до Стандарту 

Загальні 

компетентності 
(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів,  розв’язання 
прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 

та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  
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Спеціальні 
(фахові) 

компетентності 

спеціальності 
(СК) 

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 
фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій.  

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів.  
СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 
Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з 

урахуванням особливостей освітньої програма 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 
та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 

відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 
навчання 

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.   
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 практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  

його методи і процедури.  
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

 



9  

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної практики визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування 
та аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст навчальної практики  

Розділ 1. Організація обліку і оподаткування в комп'ютеризованих 

системах на підприємстві 
Модуль 1. Організаційні основи в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві 

Тема 1. Організація інформаційної бази у системах обробки даних 
Інформація та методи її акумулювання для обробки в комп’ютеризованих 

системах. Поняття про банк даних. Бази даних та їх місце в бухгалтерських 

комп’ютерних системах. Системи управління базами даних (СУБД). Банки даних: 
поняття та вимоги їх організації. Сховище даних: принципи їх роботи і 

використання для вирішення завдань обліку й аналізу. Інформаційні технології 

обробки збережених даних. Технології, орієнтовані на оперативну обробку даних 

(OLTP). Технологія оперативного аналізу даних (OLAP). Технологія 
інтелектуального аналізу даних (DMg). 

Тема 2. Архітектура інтегрованих комп’ютерних систем 

Мережі як основа для функціонування інтегрованих комп’ютерних систем. 
Програмна архітектура інтегрованих комп’ютерних систем. Архітектура 

інтегрованих комп’ютерних систем «файл-сервер». Архітектура інтегрованих 

комп’ютерних систем «клієнт-сервер». Хмарні обчислення у вирішенні облікових 
і аналітичних задач. 

Тема 3. Інформаційні системи їх роль в обліку, оподаткування та 

управлінні підприємством  

Інформаційні системи в бухгалтерському обліку, їх сутність і складові. 
Структура комп’ютерних систем бухгалтерського обліку. Класифікація 

бухгалтерських комп’ютерних систем. Вибір програмного забезпечення для 

вирішення задач бухгалтерського обліку. 1С:Бухгалтерия 8.3. M.E.Doc. СОТА: 
Звітність і документообіг.  1С:ЗВІТ. Оператор електронного документообігу. Арт-

Звіт Pro. іFin. Програма Соната. Приват24 для бізнесу. REPORT. FREDO Звіт.  

FREDO ДокМен. MASTER. Медіа сервіс. CONTO. 
Тема 4. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

комп’ютерних систем обліку 

Організація робіт зі створення комп’ютерних систем обліку. Життєвий 

цикл автоматизованої інформаційної системи. Особливості документування 
господарських операцій та організації документообігу в умовах автоматизованої 

обробки даних. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку  

Особливості документування господарських операцій та організації 
документообігу в умовах АРМ бухгалтера. Економічна  ефективність 

впровадження інформаційної системи для вирішення задач обліку. 

Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку.  
Тема 5. Інформаційна технологія обробки облікової і податкової 

інформації 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh7uHYjr3pAhWawMQBHXsdAcoQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fv8.1c.ru%2Fbuhv8%2F&usg=AOvVaw0NlwxNg9ejh5y8W1MLr0LE


10  

Структура облікової і податкової інформації. Концептуальна модель 

обробки даних в  комп’ютерних системах бухгалтерського обліку. Інформаційна 

технологія автоматизованого вирішення облікових задач. Характеристика та типи 
облікових задач, що підлягають автоматизації. 

Модуль 2. Організація обліку в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві 
Тема 1. Автоматизація обліку необоротних активів та  запасів 

Характеристика завдань автоматизації обліку необоротних активів. Вхідні 

повідомлення про операції з необоротними активами: їх склад і характеристика. 

Інформаційна технологія автоматизованого вирішення задач обліку необоротних 
активів. Формування вихідної інформації про необоротні активи. 

Характеристика задач з обліку виробничих запасів. Автоматизоване 

вирішення задач для складського і бухгалтерського обліку матеріальних 
цінностей. Обчислювальні операції та процедури, пов'язані з автоматизованим 

обліком виробничих запасів: реєстрація первинних документів; формування та 

ведення картотеки товарно-матеріальних цінностей; формування проводок на 
синтетичних рахунках. Інформаційні зв'язки з іншими комплексами задач 

інформаційної системи обліку. Вхідні повідомлення з обліку запасів, формування 

первинних документів, масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації.  

Реєстрація операцій із запасами у базових елементах автоматизованого обліку. 
Формування вихідної інформації синтетичного та аналітичного обліку 

стандартизованої форми та специфічних звітів. 

Тема 2. Автоматизація обліку заробітної плати 
Характеристика задач з обліку праці та заробітної плати. Комплекс задач 

«Автоматизація обліку заробітної плати» та перелік функціональних 

можливостей, реалізованих у ній. Обчислювальні операції та процедури,  пов'язані 
з оплатою праці персоналу підприємств і організацій, при погодинній і відрядній 

формах оплати праці. Інформаційні зв'язки з іншими комплексами задач 

інформаційної системи обліку. Вхідні повідомлення з обліку праці та заробітної 

плати, формування первинних документів, масивів нормативно-довідкової та 
оперативної інформації. Формування первинних документів та оперативної 

інформації та створення на їх базі проводок в автоматичному режимі. Формування 

вихідної інформації синтетичного та аналітичного обліку стандартизованої форми 
та специфічних звітів. 

Тема 3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій 

Характеристика задач з обліку касових та банківських операцій. Режими 
роботи працівника каси: а) створення (реєстрація) документів, б) реєстрація 

операцій, в) формування звітів по касі. Операції налагодження системи під час її 

підготовки до експлуатації: визнання субрахунків по рахунку "Каса", визначення 

об'єктів аналітичного обліку, введення вхідного сальдо по рахунку "Каса" на 
початок звітного місяця; формування набору типових господарських операцій для 

автоматичного формування проводок за касовими документами. Інформаційні 

зв'язки з іншими комплексами задач інформаційної системи обліку. Вхідні 
повідомлення з обліку касових операцій, формування первинних документів, 

масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації.  

Характеристика задач обліку банківських операцій. Задачі та функції 
комплексу задач «Автоматизація обліку банківських операцій». Формування і 
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реєстрація первинних документів у режимах ручний і автоматизований (на 

підставі інформації отриманої через систему "Клієнт-Банк"). Інформаційні зв'язки 

з іншими комплексами задач інформаційної системи обліку. 
Вхідні повідомлення з обліку банківських операцій, формування 

первинних документів, масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації.  

Формування первинних документів та оперативної інформації та створення на їх 
базі проводок в автоматичному режимі. Формування довідників організацій (або 

контрагентів), довідника видів документів; типові операції по рахунку; довідника 

основних рахунків; типових підстав документів. 

Формування у рамках підсистеми загальносистемні звіти про стан рахунків 
та спеціальних звітів ("Відомість операцій по розрахунковому рахунку", 

"Оборотна відомість по рахунку", "Журнально-ордерні звіти", "Аналітичні 

відомості", " Реєстр документів"). 
Тема 4. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації 

Характеристика задач обліку готової продукції та її реалізації. Задачі та 

функції комплексу задач «Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації», 
його підсистеми: обліком та контроль наявності та руху готової продукції; 

розрахунок витрат та калькуляція собівартості продукції. Операції пов'язані з 

рухом і наявністю готової продукції: реєстрація первинних документів; 

формування та ведення картотеки готової продукції; формування проводок по 
рахунках.  

Етапи здійснення розрахунку фактичних витрат в автоматизованому 

режимі: об'єднання витрати за однорідними елементами; калькулювання 
фактичних витрат на весь обсяг продукції тощо. 

Вхідні повідомлення з обліку банківських операцій, формування 

первинних документів, масивів нормативно-довідкової та оперативної інформації.  
Види переміщення готової продукції: з виробництва на склад; внутрішнє 

переміщення; реалізація готової продукції. Формування довідників виробничих 

підрозділів та складів, матеріально-відповідальних осіб, довідника рахунків, 

кореспонденцій рахунків, довідника типів складських документів, типових 
операцій, номенклатурного довідника готової продукції.  

Вхідні повідомлення у результаті вирішення задачі "Облік наявності та 

руху готової продукції": 1) бухгалтерська звітність, 2) звітність щодо складських 
операцій. ("Відомість наявності готової продукції"" (або "Відомість запасів 

готової"), "Відомість прибуткування готової продукції у розрізі структурних 

підрозділів" "Відомість реалізації готової продукції")  
Тема 5. Автоматизація формування звітності 

Автоматизоване формування показників для проведення інвентаризації та 

відображення її результатів. Автоматизація зведеного обліку звітного періоду. 

Формування всіх форм фінансової звітності у середовищі комп’ютеризованих 
систем бухгалтерського обліку.. 

Модуль 3. Організація оподаткування в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві 
Тема 1. Формування об’єктів оподаткування в комп'ютеризованих 

системах на підприємстві 

Підстави (критерії), які виокремлюють об'єкти оподаткування. Предмет 
оподаткування, співвідношення об’єкта та предмета оподаткування. Елементи 
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об’єктів оподаткування. Ставки оподаткування.  

Тема 2. Система розрахунків податків в комп'ютеризованій системі  

підприємства 
Ставки оподаткування. База оподаткування. Одиниця виміру бази 

оподаткування. Ставка податку. Базова (основна) ставка податку.  Гранична ставка 

податку.  Абсолютна та відносна ставки податку.  Обчислення суми податку. 
 Податкові пільги.  Строк сплати податку та збору.  Зміна строку сплати податку 

та збору.  Податковий період.  Види податкового періоду.  Порядок сплати 

податків та зборів.  

Тема 3. Використання комп'ютеризованих системах для декларування 
податків та формування інформації в електронному кабінеті платника податків 

Податкова декларація (розрахунок) в комп'ютеризованих системах. Особи, 

які несуть відповідальність за складення податкової звітності.  Складення 
податкової декларації.  Подання податкової декларації до контролюючих органів . 

 Внесення змін до податкової звітності.  Подання звітності про суми доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб.  
Принципи створення та функціонування електронного кабінету. Реалізації 

платниками податків прав та обов’язків через електронний кабінет. 

Розділ 2. Організація аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих 

системах на підприємстві 
Модуль 1. Теоретичні аспекти комп’ютерного аудиту і аналітичної 

роботи 

Тема 1. Інформаційні технології у бізнесі  та бухгалтерському обліку.  
Поняття інформаційних технологій. Застосування комп’ютерної 

інформаційної системи підприємства. Технологічний процес обробки інформації 

при комп’ютерній системі бухгалтерського обліку. Електронний обліковий регістр 
та його застосування. 

Тема 2. Поняття комп’ютерного аудиту і аналітичної роботи.  

Економічний зміст контролю. Необхідність аудиту в ринковій економіці. 

Аудит як форма контролю. Завдання аудиту. 
Тема 3. Застосування комп’ютерів в аудиті.  

Варіанти застосування та регламентація комп’ютерних технологій в аудиті. 

Види аудиту із застосуванням обчислювальної техніки. Варіанти проведення 
аудиту із застосуванням комп’ютерної техніки. 

Тема 4. Методологія комп’ютерного аудиту.  

Поняття методології комп’ютерного аудиту. Елементи аудиту при 
автоматизованих технологіях. Послідовність проведення аудиту в комп’ютерному 

середовищі. Аудиторський ризик при комп’ютерному аудиті.  

Тема 5. Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті 

Визначення та необхідність аналітичних процедур аудиту. Мета та цілі 
аналітичних процедур. Види аналітичних процедур. 

Модуль 2. Методика і практика комп’ютерного аудиту 

Тема 1. Аудит в умовах застосування комп’ютерних облікових систем.  
Аудит середовища комп’ютерних облікових систем. Фактори, що 

впливають на проведення аудиту. Тестування програмного забезпечення при 

комп’ютерному аудиті. 
Тема 2. Методи аудиту із застосуванням комп’ютерів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n942
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n948
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n948
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n952
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n954
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n957
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n957
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n959
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n962
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n965
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n979
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n984
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n984
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n991
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n995
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1168
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1168
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1258
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1274
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Переваги та необхідність проведення аудиту в комп’ютерному середовищі. 

Типи аудиторських програмних систем. Структура аудиторської системи. 

Програмні продукти для проведення аудиту. Принципи застосування 
аудиторських програм 

Тема 3. Автоматизація процедур в аудиті.  

Загальні підходи до автоматизації аудиторських процедур. Приклад 
застосування аналітичних процедур. 

Тема 4. Аудит інформаційної безпеки підприємства 

Класифікація загроз та вимоги до інформаційної безпеки підприємства. 

Етапи аналізу ризиків, пов’язаних із безпекою інформаційної системи. Оцінка 
системи внутрішніх засобів контролю 

Модуль 3. Методика професійно-аналітичної роботи 

Тема 1. Підготовка інформаційних ресурсів для використання в 
комп'ютеризованих системах в процесі аналітичної роботи в різних програмах  

Технологія опрацювання даних засобами Excel. Табличні процесори, їх 

призначення та можливості. Робота з документами в табличному процесорі Excel. 
Опрацювання числових даних засобами Excel. Опрацювання графічних матеріалів 

засобами Excel.  Типи діаграм. Створення діаграм за допомогою Майстра діаграм. 

Редагування та форматування діаграм. Автоматизація опрацювання даних в MS 

Excel. Створення та використання макросів. Технологія використання MS Excel 
для розв’язування обчислювальних задач. Робота з об’єктами в графічному 

редакторі Paint та у MS Word. Опрацювання матеріалів засобами програми 

Фінансист. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та 
векторному редакторах. Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних 

технологій. Програма створення презентацій PowerPoint. Створення та 

демонстрація засобів подання навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint.   
Тема 2. Комп’ютеризована обробка інформації щодо динаміки розвитку 

підприємств  

Поняття динаміки розвитку підприємства. Аналіз динаміки майна 

підприємства. Аналіз динаміки робочої сили на підприємстві. Аналіз динаміки 
трудових ресурсів. Аналіз динаміки доданої вартості. Аналіз динаміки витрат 

підприємства. Аналіз динаміки доходів підприємства. Аналіз динаміки прибутку 

на підприємстві. Аналіз рентабельності підприємства. Аналіз ліквідності балансу.  
Тема 3. Економічний аналіз структури показників в комп'ютеризованих 

системах 

Поняття економічного аналізу структури показників в комп'ютеризованих 
системах. Аналіз складу майна підприємства. Аналіз формування робочої сили на 

підприємстві. Аналіз складу трудових ресурсів. Аналіз формування доданої 

вартості. Аналіз структури витрат підприємства. Аналіз структури доходів 

підприємства. Аналіз формування прибутку на підприємстві. 
Тема 4. Факторний аналіз оцінки формування показників в 

комп'ютеризованих системах 

Факторний аналіз обсягу виробництва продукції. Факторний аналіз витрат 
підприємства. Факторний аналіз собівартості продукції. Факторний аналіз 

виручки від реалізації продукції. Факторний аналіз валового прибутку.  

Факторний аналіз матеріаломісткості продукції. Факторний аналіз ефективності 
використання основних засобів.  Факторний аналіз фонду оплати праці. Методика 
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розрахунку і факторний аналіз порогу рентабельності. Методика розрахунку і 

факторний аналіз запасу фінансової стійкості. Факторний аналіз коефіцієнта 

загальної ліквідності.  
 

6.2. Структура навчальної практики для студентів денної форми навчання  

№ 
п/п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Організація обліку і оподаткування в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві 

Змістовий модуль І. Організаційні основи в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
10 10 - 

1 Організація інформаційної бази у системах обробки 
даних 

2 2 - 

2 Архітектура інтегрованих комп’ютерних систем 2 2 - 

3 Інформаційні системи їх роль в обліку та управлінні 
підприємством 

2 2 - 

4 Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування комп’ютерних систем обліку 

2 2 - 

5 Інформаційна технологія обробки облікової 
інформації 

2 2 - 

Змістовий модуль ІІ. Організація обліку в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
10 10 - 

6 Автоматизація обліку необоротних активів та  

запасів 

2 2 - 

7 Автоматизація обліку заробітної плати 2 2 - 

8 Автоматизація обліку фінансово-розрахункових 

операцій 

2 2 - 

9 Автоматизація обліку готової продукції та її 

реалізації 

2 2 - 

10 Автоматизація формування звітності 2 2 - 

Змістовий модуль ІІІ. Організація оподаткування в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
10 10 - 

1 Формування об’єктів оподаткування в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 

3 3 - 

2 Система розрахунків податків в комп'ютеризованій 
системі  підприємства 

4 4 - 

3 Використання комп'ютеризованих системах для 

декларування податків та формування інформації в 

електронному кабінеті платника податків 

3 3 - 

Всього годин за розділом 1 (7-й семестр) 30 30 - 

Розділ 2. Організація аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих 
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системах на підприємстві 

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти 

комп’ютерного аудиту і аналітичної роботи 
10 10 - 

1 Інформаційні технології у бізнесі та 

бухгалтерському обліку 

2 2 - 

2 Поняття комп’ютерного аудиту і аналітичної 
роботи 

2 2 - 

3 Застосування комп’ютерів в аудиті 2 2 - 

4 Методологія комп’ютерного аудиту 2 2 - 

5 Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті 2 2 - 
Змістовий модуль ІІ. Методика і практика 

комп’ютерного аудиту 
10 10 - 

6 Аудит в умовах застосування комп’ютерних 
облікових систем. 

3 3 - 

7 Методи аудиту із застосуванням комп’ютерів 3 3 - 

8 Автоматизація аналітичних процедур 2 2 - 

9 Аудит інформаційної безпеки підприємства 2 2 - 

Змістовий модуль ІІІ. Методика професійно-

аналітичної роботи 
10 10 - 

1 Підготовка інформаційних ресурсів для 
використання в комп'ютеризованих системах в 

процесі аналітичної роботи в різних програмах 

2 2 - 

2 Комп’ютеризована обробка інформації щодо 
динаміки розвитку підприємств 

2 2 - 

3 Економічний аналіз структури показників в 

комп'ютеризованих системах 

3 3 - 

4 Факторний аналіз оцінки формування показників в 

комп'ютеризованих системах 

3 3 - 

Всього годин за розділом ІІ (8-й семестр) 30 30 - 

 

 

6.3. Структура навчальної практики для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Організація обліку і оподаткування в комп'ютеризованих системах на 
підприємстві 

Змістовий модуль І. Організаційні основи в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
11 1 10 

1 Організація інформаційної бази у системах обробки 

даних 

3 1 2 
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2 Архітектура інтегрованих комп’ютерних систем 2 2 

3 Інформаційні системи їх роль в обліку та управлінні 

підприємством 

2 2 

4 Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування комп’ютерних систем обліку 

2 2 

5 Інформаційна технологія обробки облікової 
інформації 

2 2 

Змістовий модуль ІІ. Організація обліку в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
12 2 10 

6 Автоматизація обліку необоротних активів та  
запасів 

4 2 2 

7 Автоматизація обліку заробітної плати 2 2 

8 Автоматизація обліку фінансово-розрахункових 
операцій 

2 2 

9 Автоматизація обліку готової продукції та її 

реалізації 

2 2 

10 Автоматизація формування звітності 2 2 

Змістовий модуль ІІІ. Організація оподаткування в 

комп'ютеризованих системах на підприємстві 
7 1 6 

11 Формування об’єктів оподаткування в 
комп'ютеризованих системах на підприємстві 

3 1 2 

12 Система розрахунків податків в комп'ютеризованій 

системі  підприємства 

2 2 

13 Використання комп'ютеризованих системах для 

декларування податків та формування інформації в 

електронному кабінеті платника податків 

2 2 

Всього годин за розділом 1 (7-й семестр) 30 4 26 

Розділ 2. Організація аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих 

системах на підприємстві 

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти 
комп’ютерного аудиту і аналітичної роботи 

11 1 10 

1 Інформаційні технології у бізнесі та 

бухгалтерському обліку 

3 1 2 

2 Поняття комп’ютерного аудиту і аналітичної 

роботи 

2 2 

3 Застосування комп’ютерів в аудиті 2 2 

4 Методологія комп’ютерного аудиту 2 2 

5 Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті 2 2 

Змістовий модуль ІІ. Методика і практика 

комп’ютерного аудиту 
9 1 8 

6 Аудит в умовах застосування комп’ютерних 

облікових систем. 

3 1 2 

7 Методи аудиту із застосуванням комп’ютерів 2 2 

8 Автоматизація аналітичних процедур 2 2 

9 Аудит інформаційної безпеки підприємства 2 2 
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Змістовий модуль ІІІ. Методика професійно-

аналітичної роботи 
10 2 8 

10 Підготовка інформаційних ресурсів для 
використання в комп'ютеризованих системах в 

процесі аналітичної роботи в різних програмах 

4 2 2 

11 Комп’ютеризована обробка інформації щодо 
динаміки розвитку підприємств 

2 2 

12 Економічний аналіз структури показників в 

комп'ютеризованих системах 

2 2 

13 Факторний аналіз оцінки формування показників в 
комп'ютеризованих системах 

2 2 

Всього годин за розділом ІІ (8-й семестр) 30 4 26 

 

6.4. Зміст практичних занять 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, 

спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної 
роботи, а саме розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, 

обґрунтування висновків щодо стану системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства.  
Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної 

роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, 
прищеплення вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та 

усного мовлення студентів.  

У процесі проведення заняття з навчальної практики студенти самостійно 

(при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 
різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок.  
Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням 

пропозицій студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних 

сучасних потреб щодо практики ведення бізнесу. 
За кожним модулем закріплене завдання відповідно до теми зайняття: 

Розділ 1. Організація обліку і оподаткування в комп'ютеризованих 

системах на підприємстві 

Модуль І. Організаційні основи в комп'ютеризованих системах на 
підприємстві  

Характеристика однієї комп’ютерної програми на вибір студента, яка 

використовується для організації обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної 
роботи на підприємстві. 

Модуль ІІ. Організація обліку в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві. 
Створення підприємства. Налаштування параметрів обліку та облікової 

політики. Заповнення довідників. Введення залишків по рахунках та відображення 

господарських операцій. Формування оборотно-сальдової відомості. Формування 

балансу та звіту про фінансовий результат. 
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Модуль ІІІ. Організація оподаткування в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві 

Формування об’єктів  оподаткування. Здійснення розрахунків податкових 
платежів для формування декларації. Передача даних декларації в електронний 

кабінет платника податків.  

Розділ 2. Організація аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих 
системах на підприємстві 

Модуль І. Теоретичні аспекти комп’ютерного аудиту і аналітичної 

роботи 

Характеристика видів виконуваних робіт в аудиті і аналітичній роботі  з 
використанням комп’ютерних програм 

Модуль ІІ. Методика і практика комп’ютерного аудиту 

Формування та введення даних для комп’ютерного аудиту на підприємстві. 
Аналізування отриманих результатів при здійсненні господарської діяльності 

підприємства з використання аналітичних процедур для отримання аудиторських 

доказів. Формування аудиторського висновку на основі даних обліку, 
оподаткування, аналізу з метою надання впевненості про достовірність і 

реальність представленої інформації та її підтвердження або не підтвердження.  

Модуль ІІІ. Методика і практика аналітичної роботи 

Формування та введення даних для аналізу обробки інформації.   
Аналітична обробка інформації щодо динаміки розвитку підприємств, структури 

показників та факторного аналізу формування показників. Формування висновків 

на основі аналізованих даних з метою ефективного управління господарською 
діяльністю підприємства. 

 

7. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за навчальною практикою розраховує  таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання звіту – письмово за написання тексту до 60 

Захист звіту – усно – презентація до 40 

Разом  до 100 

8. Вимоги до представлення звіту з навчальної практики 

Звіт з навчальної практики є самостійною роботою студента.  

Звіт за Розділом 1, які формує компетенстності з обліку і оподаткування 
може бути представлений у вигляді: 

1) особливостей окремих компютеризованих програм щодо ведення обліку; 

2) розробки проекту обілквого процесув компютеризованій програмі за 

окремим обєктом обліку; 

3) розробки проекту подання до електронний кабінет платника податків.  

4) теми запропонованої студентом. 

Зміст звіту конкретизується кожним студентом в робочому плані 

погодженому з викладачем. 

Звіт за Розділом 2, які формує компетенстності з аудиту і аналітичної роботи 

може бути представлений у вигляді : 

1) особливостей окремих компютеризованих програм щодо застосування в 
аудиті і аналітичній роботі;  
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2) розробки проекту аудиту або аналізу окремих обєктів та процесів 

господарської діяльності; 

3) формування аудиторського висновку на основі звітних даних діяльності 
підприємства; 

4) теми запропонованої студентом. 

Зміст звіту конкретизується кожним студентом в робочому плані 
погодженому з викладачем. 

Звіт приймається за умови, що здобувач вищої освіти виконав вимоги до 
завдань практики і звіт візуально містить всі необхідні компоненти виконаних 

завдань. Якщо звіт не відповідає установленим вимогам він не приймається на 

кафедру. Звіт повинен бути виправлений здобувачем вищої освіти відповідно до 

зауважень керівника від кафедри, лише тоді він допускається до захисту. 

Презентації оформлюються і захищаються відповідно до Методичних 

рекомендацій що діють на кафедрі.  

 

9. Порядок захисту звіту з навчальної практики 

Захист звіту з навчальної практики проводиться за графіком і термінами, 
визначеними деканатом на комісії.  

Мета захисту – здобувач вищої освіти-практикант має підтвердити 

відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок щодо організації обліку, 
оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві. Здобувач вищої освіти повинен добре орієнтуватися у змісті 

поданого до захисту звіту, вміти розкрити задані завдання, визначити та 
висловити власну думку щодо того чи іншого аспекту організації обліку,  

оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на 

підприємстві. 

Насамперед здобувачу вищої освіти потрібно підготувати відповіді на 
зауваження викладача – керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту 

в цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту оцінюється 100 бальною 

системою ЕСТS.  

Загальна оцінка звіту складається з оцінки за зміст звіту та оцінки за його 

захист.  

Оцінка за захист звіту включає відповіді здобувача вищої освіти на 
зауваження та запитання  керівника практики, висловлення власної критичної 

думки та пропозицій щодо вдосконалення організації обліку оподаткування, 

аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на підприємстві. 

Звіт, визнаний незадовільним, повертається здобувачу вищої освіти для 

переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача та (або) захист звіту 

з практики прирівнюється до неявки. 

Звіт з навчальної практики оцінюється за бальною системою ЕСТS. 

 

 

 

 

 

 



20  

Оцінювання змісту і захисту звіту з навчальної практики 
Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 
А 

5 (відмінно) 

 

Зміст і оформлення 
звіту відповідає у 

повному обсязі 
вимогам. Звіт містить 

змістовні і повні 

висновки. 

 

 
 

56-60 

Повна і правильна відповідь 

на запитання керівника практики; 
висловлення критичної думки щодо 

організації обліку, оподаткування, 
аудиту і аналітичної роботи в 

комп'ютеризованих системах на 

підприємстві;  

 

 
 

 
 

36-40 

 

 
В 
 

4 (добре) 

Мають місце незначні 

недоліки в 
оформленні; помилки 

у розрахунках; не 

розкрито повністю 
деякі завданя або 

теоретичний характер 
деяких розділів звіту і 

висновків. 

 

 
 
 

51-55 

Не висловлено власної думки; 

відсутній критичний висновок щодо 
стану організації обліку, 

оподаткування, аудиту і аналітичної 

роботи в комп'ютеризованих системах 
на підприємстві; відсутня відповідь на 

окремі запитання керівника практики; 
не володіння певною інформацією 

щодо даних на створеному 

підприємстві.  

 

 
 
 

34-35 

 

 
С 
 

4 (добре) 

Мають місце незначні 

недоліки в 
оформленні; помилки 

у розрахунках; не 

розкрито деякі 
завданння звіту або 

теоретичний характер 
деяких завдань звіту і 

висновків, що має бути 

допрацьовано. 

 

 
 
 

46-50 

Висловлена власна думка не 

відповідає наведеним даним звіту; 
відсутній критичний висновок щодо 

стану організації обліку, 

оподаткування, аудиту і аналітичної 
роботи в комп'ютеризованих системах 

на підприємстві; відсутня відповідь на 
запитання керівника практики; не 

володіння певною інформацією щодо 

комп'ютеризованих системах, які 
можуть використовувати на 

підприємствах;. 

 

 
 
 

31-33 

 
D 

3 
(задовільно) 

Мають місце недоліки 
в оформленні звіту;  

відсутня більшість 
додатків; не розкрито 

завдання звіту. 

 
 

41-45 

Теоретична відповідь на окремі 
практичні питання; не допрацьовано 

частину зауважень, відсутня їх усна 
відповідь; неможливість зробити 

власних висновків і критичних 
зауважень. 

 
 

26-30 

 

 
Е 

3 
(задовільно) 

Мають місце значні 

недоліки в оформленні 
звіту;  відсутня 

більшість додатків; 
відсутні  практичні 
приклади; окремі 

питання розкрито не 
вірно. 

 

 
 

36-40 

Теоретична відповідь на практичні 

питання; відповіді на допрацьовану 
частину зауважень не вірна, відсутня 

їх усна відповідь; неможливість 
зробити власних висновків і 

критичних зауважень.  

 

 
 

24-25 

 

Якщо за захист звіту студент одержує оцінку задовільно, то загальна оцінка 

за кількістю балів не може бути більша ніж добре. 
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11. Інтернет-ресурси та вебінари 

1. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 

2. СОТА: Звітність і документообіг: https://sota-buh.com.ua/ 

3. 1С:Бухгалтерия 8 - https://v8.1c.ru/buhv8/ 

4. 1С:ЗВІТ – https://www.orbis.com.ua 

1. Оператор електронного документообігу –http://www.zvitoperator.com.ua/ 

2. Арт-Звіт Pro – https://art-zvit.com.ua/ 

3. іFin – https://www.ifin.ua/ 

4. Програма Соната – https://sonatazvit.com.ua 

5. Приват24 для бізнесу – https://otp24.privatbank.ua/ 

6. REPORT – https://report.ligazakon.net/ 

7. FREDO Звіт, FREDO ДокМен –  http://account.kiev.ua 

8. MASTER – https://masterbuh.com 

9. Медіа сервіс – https://medias.com.ua 

10. CONTO – https://conto.com.ua 

11. https://www.youtube.com/watch?v=0MF5Y8gzmQ8  

12. https://www.youtube.com/watch?v=p09SkDZQsq8 

13. https://www.youtube.com/watch?v=P7_bUHAOlCI 

14. https://www.youtube.com/watch?v=9bs31t66dW8 

15. https://www.youtube.com/watch?v=aEUz-nG0P3U 

16. https://www.youtube.com/watch?v=CWvfU8AKXpo 
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