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Анотація курсу
У результаті засвоєння матеріалу курсу студент

зможе застосовувати прикладні програми для вирішення

задач бухгалтерського обліку та аудиту, розуміти

порядок організації перевірок в системі комп’ютерної

обробки даних, виконувати роботу на

автоматизованому робочому місці, орієнтуватися та

користуватися прикладними програмами з метою

організації облікової роботи, відображати факти

господарської діяльності в системі рахунків

бухгалтерського обліку та в звітності за допомогою

комп’ютерних програм, використовувати облікову

інформацію, отриману з інформаційних систем, з метою

внутрішнього контролю та прогнозування.



Мета курсу: формування у здобувачів базових теоретичних та практичних знань про створення й

використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового, управлінського обліку, а також

контрольно-аналітичних процесів.

Компетентності Результати навчання

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для

прийняття ефективних управлінських рішень

на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення

ефективності, результативності та соціальної відповідальності

бізнесу.

Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й

використовувати відповідну інформацію для прийняття

ефективних управлінських рішень.

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості,

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

з дотриманням вимог професійної етики в процесі

практичної діяльності.

Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у

сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів

державного сектору.

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для

потреб управління суб’єктом господарювання.

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.

Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої

звітності суб’єктів господарювання.

Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та

органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття

управлінських рішень з метою їх оптимізації.

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи,

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове

забезпечення.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, властивості та роль інформації в управлінні

Тема 2. Інформаційні системи і технології в управлінні економікою

Тема 3. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем 

Тема 4. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних систем

Тема 5. Засоби забезпечення автоматизованих інформаційних технологій на 

підприємстві

Тема 6. Інформаційна технологія розв’язання задач з фінансового обліку

Тема 7. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності

Тема 8. Інформаційна технологія розв’язання задач з управлінського та 

податкового обліку

Тема 9. Інформаційна технологія розв’язання задач із внутрішнього контролю

Тема 10. Інформаційна технологія розв’язання аналітичних задач 

Тема 11. Інформаційна технологія розв’язання задач з аудиту на підприємстві


