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Силабус навчальної дисципліни  
«УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА 

АУДИТІ»  

  

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового  переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  
3 кредити/90 годин  

Мова викладання  Українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Управлінські інформаційні системи за їх видами, рівнями та 

функціональним призначенням, методи постановки контрольноаналітичних, 

фінансових, управлінських, податкових завдань та вміння їх розв’язувати  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета)  
Отримані під час вивчення дисципліни знання та практичні навички 

використання  управлінських інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій обліку будуть вкрай корисні для обробки облікової інформації та 

прийняття вчасних управлінських рішень на підприємстві, а також для 

подальшої роботи у сучасному комп’ютеризованому світі  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  
- використовувати сучасні технології для проведення аналізу та 

аудиту;  

- якісно користуватися ПК;   

- швидко засвоювати нові програмні засоби;  

- ефективно використовувати комп’ютерну техніку у професійній 

діяльності  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

В 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  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Концептуальні засади використання управлінських 

інформаційних систем. Принципи побудови управлінських інформаційних 

систем. Новітні інформаційні технології в аналізі та аудиті. Інструментальні 

засоби для роботи користувача. Інформаційні технології розв’язування задач 

з фінансового та податкового обліку. Інформаційні технології розв’язування 

задач з управлінського обліку. Інформаційні технології розв’язування задач 

із внутрішнього контролю. Інформаційні технології розв’язування задач з 

аудиту на підприємстві.  

 Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.  

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного  

викладу, навчальна дискусія, дослідницький метод, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна  

Пререквізити  Знання базових дисциплін підготовки бухгалтера, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти   

Пореквізити  Знання моделей і методів прийняття рішень можуть бути використані при 

написанні магістерської роботи та у майбутній професійній діяльності  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і 

технології в обліку та аудиті. Львів.1 2012  

2. Одинець В. А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. 

Ірпінь. 2011  

3. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. 

Київ. 2007  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання, проектор  
  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Диференційований залік  

Кафедра  Обліку та аудиту  

Факультет  Економіки та бізнес-адміністрування  

Викладач(і)  
  
  

Фото за 
бажанням  

Тел.: +38066632 

E-mail:  

Робоче місце:  

ЩЕПІНА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА  
Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  
Профайл викладача: Ідентифікатор ORCID 00000001-

8538-1145;  Researcher  ID  T-9188-2018; 

Ідентифікатор Research Gate Shchepina_Tetiana  
851  

tetiana.shchepina@npp.nau.edu.ua  
2.106  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  
Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну  У розробці для Google Classroom  

  


