
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВс2 

2. Назва: Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 

3. Тип: вільного вибору 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сиротинська Алла Павлівна 

к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен мати знання і вміння з 

організації обліку, контролю, аналізу та оптимізації податкових розрахунків в сучасних інформаційних 

системах і технологіях для потреб управління суб’єктами господарювання. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Податковий облік і звітність, 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Звітність підприємств, Організація 

бухгалтерського обліку, Фінансовий аналіз 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Стратегічний управлінський облік, Організація і методика аудиту 

12. Зміст курсу: Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. Розв’язання задач 

фінансового обліку організації виробництва в інформаційній системі "Бухгалтерія для України". 

Розв’язання задач управлінського обліку випуску продукції за плановими цінами в інформаційній 

системі "Бухгалтерія для України". Облік витрат виробництва продукції в інформаційній системі 

"Бухгалтерія для України". Облік витрат з надання виробничих послуг в інформаційній системі 

"Бухгалтерія для України". Калькулювання собівартості продукції та аналіз відповідності витрат, 

обсягу діяльності та прибутку в інформаційній системі "Бухгалтерія для України". Облік та аналіз 

витрат давальницького виробництва в інформаційній системі "Бухгалтерія для України" Аудит 

внутрішньої та зовнішньої звітності за центрами відповідальності в інформаційній системі 

"Бухгалтерія для України".  

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Гомонай -Стрижко М. В., Якімцов В.В. Інформаційні  

системи  і  технології  на  підприємстві: Конспект лекцій / М. В. Гомонай -Стрижко, В.В.Якімцов - 

Львів: НЛТУ України, 2014. 200 с. URL: http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/ 

kl_isitp.pdf (дата звернення 05.03.2018). 2. Лучко М. Р., Адамик О. В. Інформаційні системи і 

технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2016. 252 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17055/1/ISO_Adamuk_VsnupVisn.pdf (дата 

звернення 05.03.2018). 3. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. навч.  посіб. / В. 

Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. 224 с. URL: http://culonline.com.ua/Books/ 

inform_system_i_teh_susidenko.pdf (дата звернення 05.03.2018). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні та проблемні лекції, індивідуальні завдання, ділові ігри, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Поточний контроль (100 балів, залік): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт.    

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри       Н.М. Позняковська, к.е.н., доцент 

 

Розробник опису дисципліни     А.П. Сиротинська, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВВс2. 

2. Title: Managerial Information Systems in Accounting, Analysis and Audit. 

3. Type: variable. 

4. Higher education level: ІІ (master degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Alla Sirotinska, Ph.D., 

associate professor, department of accounting and audit. 
9. Results of studies: after studied the subject student have to know and be able to organize accounting, 

control, analysis and optimize tax calculations with modern information technologies for enterprise 

management needs 

10. Forms of organizing classes: study classes, independent work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Accounting and Reporting in Taxation. 

Accounting for enterprise management. Enterprise Statements. Organization of Accounting. Financial 

analysis. 
Disciplines which are studied concomitantly with this discipline: Strategic Managerial Accounting, 

Organization and Method of Audit. 
12. Course content: Conceptual foundations of management information systems. Solving the financial 

accounting tasks of the organization of production in the system “Accounting for Ukraine”. Solving the 

managerial accounting tasks of production costs with regulatory prices in the system “Accounting for 

Ukraine”. Accounting of the production costs in the system “Accounting for Ukraine”. Accounting of 

production services costs in the system “Accounting for Ukraine”. The cost calculation and costs analysis in 

accordance with enterprise activity and profit in the system “Accounting for Ukraine”. Accounting and 

analysis costs of the processing services in the system “Accounting for Ukraine”. Audit internal and 

external statements for accountability centers in the system “Accounting for Ukraine”. 

13. Recommended educational editions: 1. Gomonay-Stryghko M.V., Yakimcov V.V. Information systems 

and technologies in the enterprise: Summary of lectures / M.V.Gomonay-Stryghko, V.V.Yakimcov. – Lviv: 

NLTU Ukraine, 2014. 200 p. URL: http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf 

(date of treatment 05.03.2018). 2. Luchko M.R., Adamuk O.V. Information systems and technologies in the 

accounting and audit: Tutorial / M.R.Luchko, O.V.Adamuk. – Ternopil: ТNEU, 2016. 252 p. URL: http:// 

dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17055/1/ISO_Adamuk_VsnupVisn.pdf (date of treatment 05.03.2018). 

3. Susidenko V.T. Information systems and technologies in the accounting: Tutorial / V.T.Susidenko. – Кiyv: 

«Centre of the study literature», 2016. 224 p. URL: http://culonline.com.ua/Books/ 

inform_system_i_teh_susidenko.pdf (date of treatment 05.03.2018). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 lecture hours, 14 laboratories works hours, 60 independent work hours. Together – 90 hours.  

Methods: interactive and problem lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, 

individual research assignments, use of multimedia 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 point): practical tasks (60 point), module testing (40 point) 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of the department      Nataly Poznyakovska, PhD, assoc.prof. 

 

Developer       Аlla Sirotinska, PhD, assoc.prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


