Код та назва дисципліни
Рекомендується для галузі знань2
(спеціальності, освітньої
програми)
Кафедра (зазначати офіційний
шифр)
П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО
Курс, семестр (в якому буде
викладатись) 3
Мова викладання
Пререквізити 4
(передумови вивчення дисципліни)
Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба вивчати

Чого можна навчитися
(результати навчання)

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Інформаційне забезпечення
Види навчальних занять
(лекції, практичні, семінарські,
лабораторні заняття тощо)
Вид семестрового контролю
Максимальна кількість здобувачів
5

Мінімальна кількість здобувачів 5
(тільки для мовних та творчих
дисциплін)

3у-06-20_Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і оподаткуванні
для усіх галузей знань
Статистики, обліку та економічної інформатики
Бєлозерцев Василь Сергійович
Третій (освітньо-науковий рівень)
2 курс, 3 семестр
Українська
Вивчення методів і технологій роботи в сучасних управлінських інформаційних
системах; оволодіння навичками введення інформації про найпоширеніші фінансові
та господарські операції в управлінські та облікові системи; набуття вмінь аналізу
управлінської інформації.
В умовах конкуренції̈, швидкої̈ зміни технологій діджиталізація стає важливою
передумовою для розвитку всіх сфер економіки. Прийшовши до нас із США, термін
«діджиталізація», який у перекладі означає оцифрування, в загальновживаному
значенні використовується для позначення процесу цифрового перетворення
економіки. Діджиталізація, яка визначається цифровими технологіями та
інноваціями в бізнесі, є необхідним процесом на етапі сучасного розвитку
економіки України. Тому надзвичай важливим є навчитися застосовувати сучасні
інформаційні системи в усіх сферах господарської діяльності
– здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань;
– здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо
організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків;
–здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту
підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування;
–володіння основними положеннями теорії методології, практики бухгалтерського
обліку і оподаткування;
–здатність оцінювати ефективність використання активів підприємства.
Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати
застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для
потреб управління суб’єктом господарювання;
Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу,
розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів
господарювання.
Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів
господарювання;
Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні
підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта
господарювання щодо облікової інформації;
Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття
управлінських рішень з метою їх оптимізації.
Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів: при вивченні
дисципліни застосовується стандартне аудиторне обладнання, управлінське та
облікове програмне забезпечення (MS Word, MS Exel, BAS, MeDOC, Бітрікс24,
Office365, Teams)
лекції, лабораторні заняття
диференційований залік
без обмежень
-

