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1. Обсяг навчальної дисципліни (для денної / заочної форм навчання) 

Загальна кількість годин – 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з них:  

– лекційних занять – 26 / 6 год.;  

– лабораторних занять – 24 / 4 год.; 

– індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача – 3 / 2 год.;  

– самостійна робота – 97 / 138 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні є сучасним атрибутом 

синтезу економіки знань та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємницьких 

структур. Визначаючи системний підхід до управління підприємством як інструмент стратегічного 

розвитку та управління підприємством, слід зазначити про необхідність використання 

інформаційних систем і технології організації діяльності підприємства. 

 

3. Мета, завдання, об’єкт та предмет навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: здобуття навичок управління обліковими та податковими 

процесами на підприємстві засобами управлінських інформаційних систем і технологій.  

Завдання навчальної дисципліни: 

– визначення сутності інформаційного забезпечення в теорії процесного управління 

підприємством, його базису, форм та видів; 



– формування вимог до технічного, технологічного, ергономічного, кадрового та 

апаратного забезпечення управлінських інформаційних систем; 

– здійснення оцінки ефективності управлінської інформаційної системи та ступеня її 

відповідності сучасному розвитку інформаційних технологій; 

– вивчення концепції цифровізації обліку, сучасного стану та тенденцій розвитку ринку 

управлінських інформаційних систем; 

– дослідження пропозиції ринку програмного забезпечення організації облікового процесу; 

– вивчення функціоналу та особливостей роботи в середовищі національного розробника 

«Master: Бухгалтерія» за об’єктами управління в обліку; 

– визначення сутності хмарних інформаційних систем і технологій, їх компонентів та видів; 

– застосування хмарних технологій в обліково-аналітичних процесах за допомогою хмарної 

інформаційної системи «Облік SaaS»; 

– аналіз вітчизняного ринку розробників програмного забезпечення цифрового управління 

податковими процесами на підприємстві; 

– огляд управлінських систем інформаційного забезпечення оподаткування; 

– оцінка ефективності інформаційного забезпечення системи «Ліга: Закон» та 

інформаційних ресурсів Державної фіскальної служби України; 

– визначення сутності електронного податкового консультування, умов його застосування 

та оцінки ефективності; 

– дослідження ефективності програних комплексів «MD Office» та «QD Professional» в 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; 

– використання інформаційних систем і технологій у складанні звітності та організації 

електронного документообігу на підприємстві за допомогою системи «M.E.Doc»; 

– дослідження передумов та необхідності організації та здійснення електронного аудиту в 

середовищі управлінської інформаційної системи обліку та оподаткування.  

Об’єктом навчальної дисципліни виступають об’єкти обліку та оподаткування в умовах 

застосування інформаційних систем і технологій.  

Предметом навчальної дисципліни є інформаційна технологія управління обліково-

аналітичними та податковими процедурами й операціями суб’єкта підприємницької діяльності 

засобами управлінських інформаційних систем. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК01. Вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати завдання;  

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

СК02. Здатність працювати з різними інформаційними ресурсами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування;  

СК05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-

математичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

СК06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи наукових 

досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез.  

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна та індивідуально-консультаційна робота, 

розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, проведення ворк-шопів, застосування інформаційних 

технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle. 

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Розробка, впровадження та функціонування управлінських 

інформаційних систем 

Тема 1. Концептуальні засади та особливості процесного управління підприємством, його 

еволюція і інформаційне забезпечення. 



Тема 2. Організація і методика проектування та принципи і умови функціонування 

управлінських інформаційних систем. 

Змістовний модуль 2. Інформаційна технологія організації облікового процесу на 

підприємстві 

Тема 3. Сучасний стан, характеристика і тенденції розвитку ринку управлінських 

інформаційних систем в обліку. 

Тема 4. Технологія, методика і організація облікового процесу засобами корпоративних 

інформаційних систем. 

Тема 5. Технологія, методика і організація облікового процесу інструментами  хмарних 

систем і технологій. 

Змістовний модуль 3. Інформаційна технологія організації податкового процесу на 

підприємстві 

Тема 6. Сучасний стан, характеристика і тенденції розвитку ринку управлінських 

інформаційних систем в оподаткуванні.  

Тема 7. Організаційне та інформаційне забезпечення процесу оподаткування в 

управлінських системах. 

Тема 8. Інформаційне, методичне та технічне програмно-аналітичне забезпечення митного 

оподаткування в управлінських системах.  

Змістовний модуль 4. Документообіг, звітність та аудит в управлінських інформаційних 

системах 

Тема 9. Інформаційне, методичне та технічне програмно-аналітичне забезпечення 

складання звітності та організації документообігу.  

Тема 10. Організація, методика та інформаційне забезпечення електронного аудиту 

управлінських інформаційних систем.  

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання: 

– двох модульних контрольних робіт; 

– залікової роботи наприкінці вивчення курсу. 

 

8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

Структура розподілу балів за практичні заняття для здобувачів вищої освіти денної форми 

з навчальної дисципліни є наступною: 

Тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

Модуль 1 

Т1. Концептуальні засади та особливості процесного управління підприємством, його 
еволюція і інформаційне забезпечення 

– – 

Т2. Організація і методика проектування та принципи і умови функціонування 
управлінських інформаційних систем 

– – 

Т3. Сучасний стан, характеристика і тенденції розвитку ринку управлінських 
інформаційних систем в обліку 

– – 

Т4. Технологія, методика і організація облікового процесу засобами корпоративних 
інформаційних систем 

5 год. 7,5 

Т5. Технологія, методика і організація облікового процесу інструментами  хмарних 
систем і технологій 

5 год.  7,5 

Контрольна робота №1 2 год. 5 

Всього за Модулем 1 12 год.  20 

Модуль 2 

Т6. Сучасний стан, характеристика і тенденції розвитку ринку управлінських 
інформаційних систем в оподаткуванні 

– – 

Т7. Організаційне та інформаційне забезпечення процесу оподаткування в 
управлінських системах 

– – 

Т8. Інформаційне, методичне та технічне програмно-аналітичне забезпечення митного 
оподаткування в управлінських системах 

4 год.  6 

Т9. Інформаційне, методичне та технічне програмно-аналітичне забезпечення 
складання звітності та організації документообігу 

4 год.  6 

Т10. Організація, методика та інформаційне забезпечення електронного аудиту 
управлінських інформаційних систем 

2 год.  3 

Контрольна робота №2 2 год. 5 



Всього за Модулем 2 12 год.  20 

Поточний контроль за модулями х 40 

Індивідуальна робота х 10 

Поточний контроль до заліку x 50 

Залікова робота х 50 

СУМА БАЛІВ 100 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС 

здійснюється в такому порядку: 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 
Значення оцінки ЄКТС 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен /  

диф. залік 
залік 

90-100 A відмінно високий (творчий) відмінно  

 

 

зараховано 

80-89 B дуже добре достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  
70-79 C добре 

60-69 D задовільно середній 

(репродуктивний) 
задовільно  

50-59 E достатньо 

35-49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не 

зараховано 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 

 

Результати складання екзаменів і  диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності студента, залікову 

книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»). 

 

9. Результати навчання в межах викладання дисципліни 

Програмними результатами навчання відповідно до освітньо-професійної програми є:  

ПР04. Вміти одержувати нові наукові результати дослідження в сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування з урахуванням сучасних теорій, концепцій та методологій розвитку наук 

обліково-аналітичного спрямування та оподаткування;  

ПР07. Володіти сучасними підходами до методології та організації обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування; 

ПР08. Оцінювати результати досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування з урахуванням соціальних, екологічних, етичних, правових та економічних аспектів; 

ПР09. Проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-математичні 

методи для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування; 

ПР11. Управляти науковими проектами та/або розробляти пропозиції щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; 

ПР12. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію результатів 

наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та сприяти їх впровадженню; 

ПР13. Володіти методологією, демонструвати вміння та навички здійснення науково-

педагогічної діяльності у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

ПР14. Публічно представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і 

дискутувати з науково-професійною спільнотою. 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 № 436-IV / Законодавство України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 



3. Митний кодекс України: від 13.03.2012 № 4495-VI / Законодавство України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 

р.№ 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/959-12 

7. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV / 

Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/852-15 

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
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