
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 1  

«Управлінські інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та 

оподаткуванні» 

Рівень BO  Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1 курс, 1-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні)  

 Денна – 120 (4 кредити): 20/ 20 

Заочна – 120 (4 кредити): 6 / 8 

Мова викладання  Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

 Кафедра обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Шматковська Т. О.  

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення дисципліни базується на знаннях, уміннях і навичках, які 

студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: «Інформаційні 

технології в галузі», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 

«Управлінський облік», «Звітність суб’єктів господарювання», «Аудит». 

Студенти повинні мати загальне уявлення і розуміння про найбільш-

поширені програмні продукти, що застосовуються в сучасних умовах 

ведення бізнесу з метою автоматизації роботи бухгалтерської служби 

підприємств.  

Що буде вивчатися Буде забезпечено формування системи наукових знань, практичних вмінь 

і навичок щодо організації і ведення обліково-аналітичного процесу та 

операцій щодо оподаткування в умовах функціонування управлінських 

інформаційних технологій; опрацювання питань побудови інформаційної 

системи підприємства, як основи організації і функціонування обліково-

аналітичної роботи, обліку та операцій щодо оподаткування; засвоєння 

методики формування операцій щодо забезпечення автоматизації 

обліково-аналітичної діяльності, аудиту та оподаткування; організації їх 

раціонального інформаційного, технічного, програмного, ергономічного 

та організаційного забезпечення.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни забезпечить формування теоретичних знань та 

набуття практичних навичок щодо використання управлінських 

інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні у 

процесі функціонування підприємства та реалізації  його господарської 

діяльності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Набуття практичних вмінь та навиків щодо використання сучасних 

систем обробки обліково-економічної інформації з метою забезпечення 

організації і ведення обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах 

функціонування управлінських інформаційних технологій; застосування 



практичних навиків роботи з програмним продуктом «1С Бухгалтерія» 

(типової конфігурації для України) та інших управлінських програмних 

продуктів для забезпечення автоматизації як окремих ділянок, так і всієї 

сукупності операцій щодо обліково-аналітичного процесу на 

підприємствах; застосовування необхідного інформаційного, технічного, 

програмного та організаційного забезпечення управлінських 

інформаційних технологій в обліку, аналізі, контролі та оподаткування у 

прикладній діяльності.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Загальні (ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Сеціальні (СК) 

СК01. 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. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій  

Інформаційне 

забезпечення 

1. Shmatkovska T. O. Comparison of the process of stocks inflow and outflow 
in accounting systems of foreign countries and in Ukraine in terms of 
successful management information system formation = Співставлення 
процесу надходження та вибуття запасів в облікових системах зарубіжних 
країн та в Україні в аспекті формування вдалої управлінської 
інформаційної системи / T. O. Shmatkovska // Електронне наукове фахове 
видання Мукачівського державного університету «Економіка та 
суспільство». – 2016. – Вип. 4. [Електронний ресурс]. – Available: 
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/61.pdf   
2. Shmatkovska T. O. MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN THE 
SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF 
ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE = Сучасні інформаційні 
технології в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної 
безпеки підприємства / T. O. Shmatkovska // Вісник НУ «Львівська 
політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи 
становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 875. – С. 188 – 194. 
https://core.ac.uk/download/pdf/160158991.pdf  
3. Шматковська Т. О. Сучасні інформаційні технології в системі 
фінансово-економічної безпеки підприємства / Т. О. Шматковська // 
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки – 2017 - № 4. – C. 110 – 114. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/42  
4. Шматковська Т. О. Modern information technologies in strategic 
management accounting in the rating assessment of financial sustainability of 
the enterprise = Сучасні інформаційні технології в стратегічному 
управлінському обліку при рейтинговому оцінюванні фінстійкості 
підприємства / Т. О. Шматковська // Приазовський економічний вісник. – 
2018. - № 4 (09). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pev.kpu.zp.ua/archives  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oa_vnu_edu_ua/ 

EvQXYOwwYTJJtQYP6e74HowBxgxOUGqQe54kzWH1mgD9YA?e=llF2Ty 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/61.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/160158991.pdf
http://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/42
http://pev.kpu.zp.ua/archives
https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oa_vnu_edu_ua/


силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

