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Мета  вивчення  дисципліни –  вивчення  теоретико-методичних  положень  щодо
інформаційної  технології  формування  управлінської  звітності  з  використанням
інформаційних систем й застосування відповідної  інформації  для  прийняття ефективних
управлінських рішень.

Завдання  дисципліни:  вивчення  порядку  упровадження  систем  управлінської
звітності  із  застосуванням  інформаційних  технологій  та  адміністрування  інформаційної
бази;  вивчення  концептуальних  основ  формування  показників  управлінської  звітності  із
застосуванням інформаційних технологій; формування показників управлінської звітності із
застосуванням  інформаційних  технологій;  використання  відповідної  інформації  для
прийняття ефективних управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію, методику, практику
формування  управлінської  інформації  за  стадіями  облікового  процесу  для  сучасних  та
потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного
судження;  технологію  формування  управлінської  звітності  на  підприємствах  з
використанням інформаційних систем; внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської
звітності суб’єктів господарювання.

уміти:  застосовувати спеціалізовані  інформаційні  системи і  комп’ютерні  технології
для формування управлінської звітності; формувати управлінську звітність підприємств та
правильно  інтерпретувати  отриману  інформацію для  прийняття  управлінських  рішень;  -
аналізувати  розвиток  систем,  моделей  і  методів  управлінського  обліку  з  метою
обґрунтування  доцільності  їх  запровадження  на  підприємстві;  надавати  консультації
управлінському  персоналу  суб’єкта  господарювання  щодо  облікової  інформації
акумульованої в управлінській звітності.

Зміст дисципліни.
Тема  1.  Порядок  упровадження  систем  управлінської  звітності  із  застосуванням

інформаційних технологій.
Тема  2.  Огляд  функціональності  програми  «BAS  Комплексне  управління

підприємством».
Тема  3.  Адміністрування  інформаційної  бази  «BAS  Комплексне  управління

підприємством».
Тема 4. Сервісні функції «BAS Комплексне управління підприємством».
Тема 5. Робота з документами, довідниками і звітами.
Тема 6. Методика складання управлінської звітності із використанням інформаційних

технологій.
Тема  7.  Реалізація  функцій  формування  управлінської  звітності  в  інформаційних

системах.
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