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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управлінські інформаційні системи о обліку, аналізі і аудиті 
 

(назва навчальної дисципліни) 

освітньо-професійна (наукова) програма Облік і оподаткування_________ 
(назва) 

спеціальність  071 Облік і оподаткування   
(код та найменування спеціальності) 

галузь знань  Управління і адміністрування___________________________ 
(шифр та назва галузі знань) 

освітній ступінь   магістр   
     (бакалавр, магістр) 

Розробник (-ки): Тетяна МАЦ доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

економічного контролю, к.е.н., доцент   
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

Гарант: Валерій ПЛАКСІЄНКО, професор кафедри бухгалтерського обліку та 

економічного контролю, д.е.н., професор   
(вказати посаду, науковий ступень та вчене звання) 
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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 
 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Тетяна МАЦ, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контакти: ауд. 435 (навчальний корпус № 4) 

e-mail: tetiana.mats@pdaa.edu.ua, тел. 0976295805, 

сторінка викладача: https://www.pdaa.edu.ua/people/mac-

tetyana-pavlivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування  

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Базові знання з Фінансового аналізу, Бухгалтерського 

обліку в управлінні підприємством, Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі і аудиті, Облік і звітність за 

міжнародними стандартами 

 
Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни формування у здобувачі вищої освіти 

системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з управлінських 

інформаційних систем в аналізі і аудиті та застосування національних положень 

стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності а 

також засвоєння теоретичних та практичних основ управлінських інформаційних 

систем за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки 

контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття 

знань з їх розв’язування. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ 

управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі і аудиті та оволодіння 

практичними навиками за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, 

методів постановки та вирішення контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, 

аудиторських алгоритмів з використанням систем управління базами даних і пакетів 

прикладних програм. 

Компетентності: 

Загальні:  

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові: 

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. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
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СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРФК01 Володіти знаннями щодо теоретичних, емпіричних та 

експериментальних психологічних концепцій особистості, особливостей та умов 

становлення гармонійної, розвиненої особистості, її професійного 

самовдосконалення і просоціальної самореалізації. 

ПРФК03 Володіти системними методами моделювання, аналізу і 

прогнозування суспільно-економічних та маркетингових явищ в системі 

ефективного інформаційного забезпечення 

ПРФК05 Оцінювати та аналізувати фінансову, облікову, економічну, 

маркетингову інформацію, застосовувати фінансово-економічні методи та 

інструменти для розв’язання практичних завдань у професійній діяльності. 

ПРФК06 Проводити діагностику фінансового стану підприємницьких структур 

за інформацією фінансової звітності, визначати вплив факторів на рівень і динаміку 

соціально-економічних показників, правильно інтерпретувати отриману інформацію 

для прийняття управлінських рішень 

ПРФК08 Розуміти та застосовувати методичний інструментарій обліку, 

аналізу, оподаткування та контролю діяльності господарюючих суб’єктів. 
 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем.  

Тема 2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем.  

Тема 3. Новітні інформаційні технології та їх класифікація.  

Тема 4. Особливості роботи користувача з інформаційними системами.  

Тема 5. Інформаційна технологія розв’язування задач з фінансового обліку.  

Тема 6. Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського обліку.  

Тема 7. Інформаційна технологія розв’язування задач з податкового обліку.  

Тема 8. Інформаційна технологія розв’язування задач з внутрішнього 

контролю.  

Тема 9. Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач.  

Тема 10. Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту на 

підприємстві.  
 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 год. Кількість кредитів – 4,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 
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