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Кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічного аналізу та обліку НТУ «ХПИ». 
Досвід роботи – 13 років. Автор більш ніж 50 
наукових та навчально-методичних праць. 
Провідний викладач з дисциплін: «Економічна 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками впровадження управлінських інформаційних 
системи в обліку, аналізі та аудиті для організації облікового процесу та регламентації діяльності його виконавців у відповідності з вимогами 
менеджменту підприємства, формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень 

Мета та цілі Формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок та засвоєння знань щодо створення й використання в управлінні 
інформаційних систем і технологій фінансового, управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів. 

Формат Лекції та лабораторні заняття. Підсумковий контроль - іспит 

Результати 
навчання 

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та демонструвати вміння застосовувати методики підготовки і надання облікової 
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;  Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 
підприємством, демонструвати навички надання консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 
Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 
прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 48 год., самостійна робота – 70 год. 
Пререквізити «Стратегічне управління підприємством», «Фінансовий аналіз», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі лекційні та лабораторні заняття згідно розкладу, не спізнюватись, дотримуватися етики поведінки. 
Працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. При пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні та лабораторні заняття за наявності допуску викладача. З метою 
оволодіння високим рівнем якості освіти з дисципліни необхідно регулярно відвідувати та готуватись до занять. Підсумковий контроль 
проводиться лише за особистої присутності студента. 

mailto:lastri@ukr.net


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
Лекція 1 Основні поняття, сутність, зміст та 

особливості управління 
інформаційними системами і 
технологіями обліку, аналізу та аудиту  

Лабораторне 
заняття 1 

Інформаційні системи: еволюція, класифікація та 
спеціалізація 
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Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем і 
технологій обліку, аналізу та 
аудиту 

Лекція 2 
Лекція 3 

Концептуальні засади та принципи 
побудови управлінських 
інформаційних систем 

Лабораторне 
заняття 2 

MRP та MRP II системи 
ERP системи 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем і 
технологій обліку, аналізу та 
аудиту 

Лекція 4 
Лекція 5 

Новітні інформаційні системи і 
технології та їх класифікація 

Лабораторне 
заняття 3 
Лабораторне 
заняття 4 

FRP системи 
CRM системи 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем і 
технологій обліку, аналізу та 
аудиту 

Лекція 6 Інструментальні засоби для роботи 
користувача 

Лабораторне 
заняття 5 
Лабораторне 
заняття 6 

SCM системи 
ERP II системи 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інструментальних засобів для 
роботи користувача 

Лекція 7 
Лекція 8 

Сучасні автоматизовані системи 
управління обліковими процесами 
підприємства 

Лабораторне 
заняття 7 
Лабораторне 
заняття 8 

CSPR системи 
OLAP системи 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
автоматизованих систем 
управління обліковими 
процесами підприємства 

Лекція 9 Інформаційна системи і технології 
розв’язання задач з управлінського та 
фінансового обліку 

Лабораторне 
заняття 9 
Лабораторне 
заняття 10 

Використання MS Excel для аналізу майнового 
стану господарюючого суб’єкта. Аналіз типу 
фінансової стійкості господарюючого суб’єкта 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 
розв’язання задач з 
управлінського та фінансового 
обліку 

Лекція 10 Інформаційні системи і технології з 
розрахунків податкового обліку 

Лабораторне 
заняття 11 
Лабораторне 
заняття 12 

Використання функції «Пошук рішення» MS Excel 
для вирішення обліково-аналітичних завдань 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем з 
розрахунків податкового обліку 

Лекція 11 Сучасні інформаційні системи і 
технології фінансового аналізу 

Лабораторне 
заняття 13 
Лабораторне 
заняття 14 

Аналіз обсягів виробництва та побудова точки 
беззбитковості засобами MS Excel Особливості, можливості та 

обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 
фінансового аналізу 

Лекція 12 Інформаційні системи і технології 
розв’язування аналітичних задач та 
функціонально-вартісного аналізу 

Лабораторне 
заняття 15 
Лабораторне 
заняття 16 

Використання вбудованих фінансових функцій 
MS Excel 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 



розв’язування аналітичних задач 
та функціонально-вартісного 
аналізу 

Лекція 13 Сучасні автоматизовані системи 
управління підприємством 
(виробничими процесами) 

Лабораторне 
заняття 17 
Лабораторне 
заняття 18 

Побудова сценаріїв розвитку подій засобами MS 
Excel 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 
управління підприємством 
(виробничими процесами) 

Лекція 14 Проектування, моделювання та 
впровадження процесів контролю та 
аудиту в умовах функціонування 
інформаційних систем обліку 

Лабораторне 
заняття 19 
Лабораторне 
заняття 20 

Прогнозування та проведення регресійного 
аналізу засобами MS Excel 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем в  процесі 
контролю та аудиту діяльності 
підприємства 

Лекція 15 Інформаційні системи розв’язання 
задач із внутрішнього контролю 

Лабораторне 
заняття 21 
Лабораторне 
заняття 22 

Проведення дисперсійного аналізу даних 
засобами MS Excel 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 
розв’язання задач із 
внутрішнього контролю 

Лекція 16 Інформаційні системи розв’язання 
задач з аудиту на підприємстві 

Лабораторне 
заняття 23 
Лабораторне 
заняття 24 

Розробка та використання макросів MS Excel для 
автоматизації обліково-аналітичної роботи 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
інформаційних систем 
розв’язання задач з аудиту на 
підприємстві 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
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304 с. 
4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 
обліку та аудиту: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. - К. Знання, 2004. – 349 с. 
5. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 
7.050106 «Облік і аудит». / Ф.Ф. Бутинець, C.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, 
Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – 
Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с. 
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1 Галузинський Г.П. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для 
індивідуальної роботи: навч.-метод. посіб. Для самост. вивч. дисципліни / 
Галузинський Г.П., Денісова О.О., Писаревська Т.А. // Державний ВНЗ «КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана» - К.: КНЕУ, 2008. – 524 с. 
2 Демідов П.Г. Комп'ютерні тренінгові системи в економіці: Навч.-метод. 
посіб. / П.Г. Демідов; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2005. - 240 с. 
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Дубчак Л.В., Іванова Л.І., Свириденко В.Ю. // Державна податкова 
адміністрація України; Національний ун-т ДПС України. - Ірпінь, 2008. – 194 c. 
4 Оліфіров О.В. Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посіб. / 
О.В. Оліфіров, Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2010. - 312 с. 
5 Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. / 
Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 с. 

  



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
Еволюція підходів до систематизованому аналізу фінансової звітності. Методи і типи факторного аналізу. Методи лінійного програмування. Евристичні моделі і 
методи. Імітаційне моделювання. Функціональна діагностика. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок. Інформаційне забезпечення 
фінансового аналізу. Програмне забезпечення фінансового аналізу. Аналітичні можливості найбільш поширених сучасних програмних продуктів. Експертні системи 
в фінансовому аналізі. Робочі книги Microsoft Exсel з фінансового аналізу. Технічне забезпечення фінансового аналізу. Телекомунікаційне середовище. 
Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика. Оптимізація фінансової структури капіталу за евристичної моделі. Управління рентабельністю по 
детермінованим моделям. Управління рівнем витрат по регресійній моделі. Обґрунтування стратегії розвитку підприємства з використанням сукупності різних 
методів і прийомів аналізу. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Інтегральна оцінка . фінансового стану учасників конкурсних торгів. 
Діагностика банкрутства підприємства. Виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної неплатоспроможності підприємства. Визначення кредитного рейтингу 
підприємств. Моделювання рівня кредитоспроможності методом кореляційно-регресійного аналізу та індексним методом. Методи лінійного програмування. 
Евристичні моделі і методи. Імітаційне моделювання. Методи і типи факторного аналізу 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
Лекційні та лабораторні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій, ПК. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 
звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


