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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 «Управління і 

адміністрування» 

вибіркова  

 

Модулів – 2 Спеціальність: 

071 

«Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1–й 1–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

1–й 2–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної роботи 

студента – 4,4 

Ступінь: 

магістр 

 

Лекції 

14 год. 8 год. 

Лабораторні 

26 год. 8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

46 год. 72 год. 

Вид контролю: 

залік  залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,15 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Сучасні умови потребують якісних змін в управлінні підприємством. В 

умовах ринкових відносин управлінська діяльність є основою функціонування й 

розвитку підприємства. Вона постійно удосконалюється відповідно до 

об’єктивних вимог виробництва, складності господарських зв’язків, підвищення 

вимог до готової продукції з боку споживачів. Пошук нових форм і методів 

управління виробництвом та реалізацією товарів стає  найважливішим завданням 

суспільства. 

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» 

ставить за мету озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями про 

створення інформаційних систем і використання їх в управлінні та надати 

практичних навичок із застосування сучасних комп’ютерних інформаційних 

систем і технологій. 

Предмет навчальної дисципліни – інформаційні системи, принципи їх 

побудови і застосування в управлінні. 

Вивчення дисципліни включає аудиторні – лекційні і лабораторні заняття, а 

також самостійну роботу, у тому числі індивідуальну, що забезпечує закріплення 

теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок з використання 

управлінських інформаційних систем. 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: теоретико-методологічні засади розробки управлінських 

інформаційних систем і використання їх в управлінні; 

вміти: визначити проблему, обрати математичну модель і відповідний 

математичний метод, сформувати склад та зміст інформаційної бази, склад 

процедур автоматизованої обробки даних, розробити алгоритм розв’язання на 

ПЕОМ задач управління з використанням систем пакетів прикладних програм, 

проаналізувати отримані результати. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи побудови управлінських 

інформаційних систем 

 

 Тема 1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем 
(Поняття «система», її властивості. Сутність управління, схема управління 

організацією, управлінська інформаційна система). 

Тема 2. Принципи побудови управлінських інформаційних систем 

(Структура управлінських інформаційних систем. Принципи побудови 

автоматизованих управлінських інформаційних систем (АІС). Види управлінських 

інформаційних систем). 

Тема 3. Новітні інформаційні технології та їх класифікація (Сутність і 

значення автоматизованих інформаційних технологій (АІТ). Розвиток АІТ. 

Класифікація АІТ). 

Тема 4. Організація та основи проектування інформаційних систем 

(Стадії та етапи створення АІС. Документування та контроль у системі 

автоматизованого оброблення даних. Організація баз даних). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управлінські інформаційні системи за 

сферами управління 

 

Тема 5. Інформаційна технологія розв’язування задач обліку на 

підприємстві (Основи комп’ютеризації облікової діяльності. Комплекс задач і 

моделей обліку на підприємстві. Інформаційна база задач).  

Тема 6. Інформаційна технологія розв’язування задач аналізу 

фінансових результатів і фінансового  стану підприємства (Основи 

комп’ютеризації розв’язування задач аналізу фінансових результатів і 

фінансового стану підприємства. Інформаційна база задач. Характеристика 

програмних комплексів для проведення аналізу ) . 

Тема 7. Інформаційна технологія розв’язування задач із внутрішнього 

контролю (Задачі внутрішнього контролю. Основи комп’ютеризації 

розв’язування задач внутрішнього контролю. Інформаційна база задач). 

Тема 8. Інформаційна технологія розв’язування аналітичних задач (АРМ 

аналітика та його функції. Зв'язок аналітичних систем із системами 

бухгалтерського обліку та фінансового аналізу. Характеристика програмного 

забезпечення аналітичних досліджень. Інформаційне забезпечення). 

Тема 9. Інформаційна технологія розв’язування задач з аудиту на 

підприємстві (Мета, задачі аудиту. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту. 

Комп’ютеризація внутрішнього аудиту). 

Тема 10. Характеристика сучасних інформаційних систем «1С» (Системи 

«БЕСТ-ПРО», «ГАЛАКТИКА», «1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.0» та ін. Структура 

систем, принципи функціонування). 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 Теоретичні основи побудови управлінських інформаційних систем 

Тема 1. Концептуальні засади 

управлінських інформаційних 

систем 
4,5 0,5 – – 2 4 4,5 0,5 – – 2 4 

Тема 2. Принципи побудови 

управлінських інформаційних 

систем 
8,5 0,5 – 2 2 6 9,5 0,5 – 1 4 8 

Тема 3. Новітні інформаційні 

технології та їх класифікація 
4,5 0,5 – – 2 4 4,5 0,5 – – 2 4 

Тема 4. Організація та основи 

проектування інформаційних 

систем на підприємстві 
8,5 0,5 – 2 2 6 9,5 0,5 – 1 4 8 

Всього за змістовим 

модулем 1 
26 2 – 4 8 20 28 2 – 2 12 24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Управлінські інформаційні системи за сферами управління 

Тема 5. Інформаційна 

технологія розв’язування задач 

обліку на підприємстві 
18 2 – 6 8 10 16 1 – 1 10 14 

Тема 6. Інформаційна 

технологія розв’язування задач 

аналізу фінансових результатів 

і фінансового  стану 

підприємства 

16 2 – 4 6 10 14 1 – 1 10 12 

Тема 7. Інформаційна 

технологія розв’язування задач 

із внутрішнього контролю 
14 2 – 2 6 10 16 1 – 1 10 14 

Тема 8. Інформаційна 

технологія розв’язування 

аналітичних задач 
16 2 – 4 6 10 14 1 – 1 10 12 

Тема 9. Інформаційна 

технологія розв’язування задач 

з аудиту на підприємстві 
16 2 – 4 6 10 16 1 – 1 10 14 

Тема10. Характеристика 

сучасних інформаційних 

систем «1С» 

14 2 – 2 6 10 16 1 – 1 10 14 

Всього за змістовим 

 модулем  2 
94 12 – 22 38 60 92 6 – 6 60 80 

 

УСЬОГО ГОДИН 

 
120 14 – 26 46 80 120 8 – 8 72 104 
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5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Вивчення принципів роботи в Access 2000. 

Створення багато табличних форм. 
6 2 

2 Вивчення принципів роботи в Access 2000. 

Створення бази даних колективного користування. 
4 – 

3 Вивчення принципів роботи в Excel 2000. Оцінка 

фінансових результатів та фінансового стану 

підприємства. 

6 2 

4 Вивчення принципів роботи в Excel 2000. Аналіз 

та аудит дебіторської та кредиторської 

заборгованості та їх оцінювання. 

4 2 

5 Вивчення принципів роботи в Excel 2000. 

Рейтингове оцінювання фінансового стану 

підприємства 

6 2 

ВСЬОГО 26 8 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 20 

2 Підготовка до лабораторних  занять 10 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
4 2 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
46 72 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 80 104 
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання для індивідуальної роботи передбачає виконання індивідуального 

додаткового завдання до лабораторних робіт №№ 1-2, 3-4, 11-12-13 та виконання 

індивідуального завдання. 

Індивідуальне завдання студент виконує за варіантом, який визначає 

викладач. При виконанні завдання необхідно: 

1. Визначити склад задач, що входять в даний комплекс, дати їх загальну 

характеристику. 

2. Навести інформаційну схему взаємозв’язків АРМ даного підрозділу з 

іншими АРМ підприємствами. 

3. Описати вхідну, нормативно-довідкову, вихідну інформацію для 

розв’язання конкретної задачі, яку визначено варіантом завдання. 

4. Навести зразки первинних документів з прикладом їх заповнення. 

Визначити структуру вхідних документів, довідників з позначеннями імені 

кожного поля, типу даних, додаткових характеристик полів. 

5. Описати кореспонденцію рахунків з обліку по задачі. 

6. Навести алгоритм розв’язання задачі. 

7. Навести блок-схему обробки інформації по задачі.  

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На лабораторних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, тести для 

підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем 

дисципліни.                                    

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом усного 

та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних завдань на 

лабораторних занять, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни є: 

– завдання для проведення лабораторних занять; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 
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Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом іспиту 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування за такими 

запитаннями: 

                                                                        

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено нижче в таблиці.  
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1– й семестр  

 

Змістовий модуль 1 –  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ 

УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Робота на лекціях 1/2 2/4 2 2 4 1 2 4 
Виконання лабораторних   

робіт 

5/ 

10 

8/ 

16 
4 20 32 1 10 16 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
4 6 1 4 6 1 4 6 

Підготовка до лабораторних  
1/2 

1,5/

3 
4 4 6 1 2 3 

Виконання індивідуальних 

завдань 

10/

17 

12/ 

30 
1 10 12 1 17 30 

Проміжна сума  – – – 40 60 – 35 59 
Модульний контроль у 

поточному семестрі 

20/

25 

40/ 

41 
1 20 40 – 25 41 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – – – 

 

Змістовий модуль 2 –  УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ ЗА СФЕРАМИ УПРАВЛІННЯ 

 
Робота на лекціях 1 2 5 5 10 3 3 6 

Виконання лабораторних   

робіт 
2 3 9 18 27 3 6 9 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 2 1 1 2 1 1 2 

Підготовка до лабораторних  1 1,5 9 9 13,5 3 3 4,5 

Виконання індивідуальних 

завдань 

4/ 

22 

7,5/ 

37,5 
1 4 7,5 1 22 37,5 

Проміжна сума  – – – 37 60 – 35 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

23/ 

25 

40/ 

41 
1 23 40 – 25 41 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/-  0 10 – – – 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

 

За національною шкалою 

Кількість 

балів за 

шкалою ВНЗ 

ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни 

«Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» [Текст]:для студентів 

спец. 7.03050901 усіх форм навчання, ПДО / Укладач Л.Л. Лобоцька, Г.Б. 

Пчелянська, Т.В. Гололобова. – О.:ОНАХТ, 2008.  

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: 

Учебник. М.: Финансы и статистика, 1995. – 288с. 

2. Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой 

промышленности. – Легкая пром-сть, 1984. – 350 с. 

3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: 

Знання-Прес, 2000. – 207 с. 

4. Загородний В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу і аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. 

5. Загородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні (з використанням 

національних стандартів): навч. посібник для студентів вузів. – К.: А.С.К., 2001. – 

848 с. 

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 

України. – К.: А.С.К., 2009. – 1050 с. 

7. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник:/ В.С. 

Пономаренко. – К.: Академія. – 2002. – 542 с. 
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Допоміжна 

1. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. – 

Навч. посібник. – К.:Центри учбової літератури, 2007. – 180 с. 

2. Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. вищих  навч. закладів 

спец. 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф.І. Бутинець. – Житомир: ПП 

«Рута», 2003. – 680 с. 

3. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних. Навч. посібник. – 

К.:КНЕУ, 2004. – 348 с. 

4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. 

– К.: КНЕУ, 2004. – 369 с. 

5. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського 

обліку: начв. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 268 с. 

6. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, 

Все про бухгалтерський облік, Економіка АПК, Державний фінансовий контроль, 

Фінанси АПК 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, 

ауд. А-301 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Сайти: www.rada.gov.ua, www.dtkt.com.ua  

4. http://www.glavbukh.ua 

5. http://www.vobu.com.ua 

6. http://buhgalter911.com/ 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

