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Анотація курсу
Оцінка ролі інформаційних систем в сучасному

конкурентному середовищі бізнесу; визначення основних
переваг, що дістаються управлінськими структурами
завдяки створенню і застосуванню інформаційних систем в
організаціях; чітке уявлення про інформаційні технології і
найбільш перспективні прикладні сфери їх застосування;
знання принципів розробки баз даних (БД), а також вимог до
управління і організації середовища БД; володіння навиками
роботи з основними інструментальними засобами;
розуміння того, яким чином інформаційні системи спільно з
промисловими комп'ютерними мережами дозволять
вивести бізнес на новий рівень ефективності; усвідомлення
причин збоїв інформаційних систем, пов'язаних з їх
неправильною експлуатацією і низькою якістю; отримання
досвіду проектування і розробки демонстраційного
прототипу ІС для конкретної предметної області.



Мета курсу: формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дають змогу 
ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в обліку на рівні, 
який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців; надання знань про стан та 
тенденції розвитку інформаційних систем, про нову інформаційну технологію вирішення завдань 

управління, пов'язаних з використанням сучасних засобів і методів, про навики розробки і 
використання інформаційних систем в предметній сфері.

Компетентності Результати навчання

Здатність підтримувати належний рівень
економічних знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.
Здатність аналізувати розвиток системи і
моделей бухгалтерського обліку на
національному та міжнаціональному рівнях з
урахуванням професійного світогляду.
Здатність організовувати і надавати
консультаційні послуги, виконувати роботи
контрольно-ревізійних груп, створення системи
автоматизованих робочих місць бухгалтера,
впровадження прогресивних форм і методів
бухгалтерського обліку.
Здатність до оволодіння теоретичними
основами та практичними навиками щодо
організації та функціонування аудиторських
товариств в розрізі видів аудиторської
діяльності.

Формувати й аналізувати фінансову,
управлінську, податкову і статистичну
звітність підприємств та правильно
інтерпретувати отриману інформацію для
прийняття управлінських рішень.
Володіти методичним інструментарієм
обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності
підприємств.
Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти
застосовувати його методи і процедури.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Концептуальні основи інформаційних систем, їх місце та 
роль в управлінській діяльності 
Тема 2. Інформаційні технології та їх класифікація 
Тема 3. Організація облікового процесу в умовах застосування 
інформаційних технологій 
Тема 4. Облік оборотних і необоротних активів в умовах 
застосування інформаційних технологій 
Тема 5. Облік праці та її оплати в умовах застосування 
інформаційних технологій 
Тема 6. Облік капіталу і облік довгострокових та поточних 
зобов'язань 
Тема 7. Облік доходів, витрат, фінансових результатів та складання 
регламентної звітності в умовах застосування інформаційних 
технологій 
Тема 8. Інформаційні системи і технології в управлінському обліку.


