
1 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В  МЕНЕДЖМЕНТІ» 

(для бакалаврів) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2019 



2 
 

Підготовлено викладачем кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій 
Т.С. Домків. 
Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій 
(Протокол № 7 від 16 січня 2019 р.) 

 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домків Т.С. Навчальна програма "Інформаційні системи в менеджменті" (для 
бакалаврів).  Навчальна програма дисципліни. – К.: МАУП, 2019. – 18 с. 

 

 

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, навчально-
тематичний та програмний матеріал вивчення дисципліни "Інформаційні системи і 
технології в в менеджменті" (для бакалаврів), завдання для контрольних робіт, контрольні 
питання, а також перелік рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

©   ПрАт «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (МАУП), 2019 
 
 
 
 
 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вивчення дисципліни “ Інформаційні системи в менеджменті” сприяє 

формуванню у студентів системи знань у галузі теорії та практики застосування 

основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх 

розв'язування в умовах використання різних технологій оброблення 

економічної інформації; різних сучасних  програмно-технічних засобів 

автоматизації бухгалтерського обліку; оволодіння навичками роботи в 

локальних та глобальних комп‘ютерних мережах із метою використання їх, 

можливостей для отримання вихідних даних та розв'язання економічних 

питань. 

Завдання дисципліни: вивчення основ облікової інформатики, складу 

облікових задач, особливостей їх розв'язування в умовах використання різних 

технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати 

постановку типових задач; розробляти алгоритми їх розв'язання з 

використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм. 

Результатом вивчення дисципліни є: 

вивчення основ створення та функціонування інформаційних систем 

обліку;  

вивчення структуру й характеристики програмного та технічного 

забезпечення інформаційних систем обліку; 

отримання практичних навичок роботи з сучасними програмно-

технічними засобами автоматизації обліку розрахункових та кредитних 

операцій;  

вивчення принципів автоматизованого обліку імпортних та експортних 

операцій; 

вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, 

особливостей їх розв'язування в умовах використання різних технологій 

оброблення економічної інформації;  
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набуття вмінь виконувати постановку типових облікових задач; 

розробляти алгоритми їх розв'язання з використанням систем управління 

базами даних і пакетів прикладних програм. 

Оволодіння навичками роботи в локальних та глобальних комп‘ютерних 

мережах із метою використання їх, можливостей для отримання вихідних даних 

та розв'язання економічних питань. 

Предмет дисципліни: методологія використання,  проектування 

інформаційних систем та технологій обліку для  офісних локальних та 

мережевих робочих  місць і систем; облікова інформація підприємств. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в в 

менеджменті» 

№ Назва модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи і технології 

обробки економічної інформації 

1.  Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 
2.  Інформаційні системи і технології обробки економічної 

інформації 
3.  Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем в обліку 

4.  Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій 
Змістовий модуль 2. Автоматизація обліку 

зовнішньо - економічної діяльності 

5.  Автоматизація обліку валютних коштів 
6.  Автоматизація обліку розрахункових та кредитних операцій 

7.  Автоматизація обліку розрахунків за відрядженнями 
8.  Автоматизація обліку імпортних операцій 
9.  Автоматизація обліку експортних операцій 
10. Автоматизація обліку зовнішньо - економічних товарообмінних 

операцій 
 Разом годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий  модуль 1. Інформаційні системи і технології 

обробки економічної інформації 

 

Тема 1. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

 

Економічна інформація як частина інформаційного ресурсу суспільства. 

Представлення економічної інформації  в економічних інформаційних 

системах. 

 

 Література [7, 8, 10] 

 

Тема 2. Інформаційні системи і технології обробки економічної інформації 

 

Інформаційні системи. Інформаційні технології. Технологія обробки 

облікової інформації. Системи автоматизації обліку.  

Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій. 

Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Теоретичні основи 

комп'ютеризації  бухгалтерського обліку. 

Класифікація та вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку. 

 Література [7, 8, 10] 

 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем в обліку 

Створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Послідовність створення інформаційних систем обліку  на підприємстві. 

Функції інформаційних систем в обліку.  

 

 Література [1, 6, 7, 8, 10] 
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Тема 4. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій 

 

Початкове налаштування параметрів системи 1С-Підприємство та робота 

з базами даних. Інформаційна база систем оброблення економічної інформації. 

Облік руху грошових коштів. Фінансові операції. 

 

 Література [1, 4, 6, 9, 10] 

 

 

Змістовий  модуль 2. Автоматизація обліку 

зовнішньо - економічної діяльності 

 

Тема 5. Автоматизація обліку валютних коштів 

 

Автоматизація обліку придбання іноземної валюти та її надходження від 

покупців - нерезидентів. Облік продажу іноземної валюти. 

Автоматизація операцій з готівковою іноземною валютою. 

 

 Література [ 2 - 6 ]  

 

Тема 6. Автоматизація обліку розрахункових та кредитних операцій 

 

Автоматизація обліку розрахунків. Врахування форм розрахунків. 

Аналіз розрахункових операцій за реєстрами фінансового обліку. 

автоматизація кредитних операцій в іноземній валюті. 

 Література [ 1 -6, 9 ]  
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Тема 7. Автоматизація обліку розрахунків за відрядженнями 

Автоматизація обліку та аналізу закордонних відряджень.  

 Література [1 -6, 9]  

 

Тема 8. Автоматизація обліку імпортних операцій 

 

Автоматизація обліку імпортних операцій. Врахування податків, ввізного 

мита, акцизного збору. Автоматизація обліку авансів, сплачених іноземному 

постачальнику.  

 Література [ 1 – 6, 9,10 ]  

 

Тема 9. Автоматизація обліку експортних операцій 

 

Автоматизація обліку експортних операцій. Облік операцій з експорту 

робіт, послуг. Автоматизація обліку авансів, одержаних від іноземних покупців.  

 Література [ 1-6, 9, 10 ] 

 

Тема 10. Автоматизація обліку зовнішньо - економічних товарообмінних 

операцій 

Автоматизація обліку зовнішньо - економічних товарообмінних 

операцій. Розрахунок фінансових результатів товарообмінних операцій. 

 Література [1- 6, 8 – 10 ] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

 

1. Поняття економічної інформації 

2. Бухгалтерські програми 

3. Класифікація АРМ 

4. Способи організації інформаційного забезпечення 

5. Облік вивезення готівкової іноземної валюти при службових відрядженнях. 

6. Поняття інформації 

7. Види електронних мереж. 

8. Розподілена обробка облікових даних 

9. Класифікація комп'ютерних інформаційних систем за певними ознаками.  

10. Порядок здійснення міжнародних розрахунків. 

11. Історія обліку 

12. Три підходи  до технології обробки економічної  інформації. 

13. Основні принципи автоматизації 

14. Принципи створення КСБО 

15. Облік різних форм міжнародних розрахунків. 

16. Класифікація економічної інформації на підприємстві. 

17. Таблично-автоматизована форма обліку інформації.  

18. Інформаційне забезпечення АРМ 

19. Бухгалтерський облік договірних зобов’язань зовнішньоекономічних контрактів. 

20. Облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом статутного 

капіталу.  

21. Вимоги до облікової інформації. 

22. Класифікація програмного забезпечення 

23. Принципи побудови інформаційних систем обліку 

24. Технологія обліку, контролю, аудиту та аналізу. 

25. Облік міжнародних автотранспортних перевезень. 

26. Поняття управлінська інформація . 

27. Кодування інформації 

28. Форми комп'ютерного бухгалтерського обліку. 

29. Вимоги до мереж. 

30. Автоматизація операцій з експорту робіт та послуг. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Інформаційні системи і технології в в 

менеджменті ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання 

виробничих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці 

у професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Поняття інформації. 

2. Поняття економічної інформації. 

3. Три підходи  до технології обробки економічної  інформації. 

4. Класифікація економічної інформації на підприємстві. 

5. Вимоги до облікової інформації. 

6. Поняття управлінської інформація . 

7. Поняття системи. 

8. Поняття інформаційної системи. 

9. Етапи розвитку інформаційних систем. 

10. Поняття економічної інформаційної системи (ЕІС). 

11. Класифікація інформаційних систем. 

12. Інформаційні ресурси. 

13. Загальні відомості з апаратного та програмного забезпечення. 

14. Використання мереж. 

15. Види електронних мереж. 

16. Класифікація програмного забезпечення. 

17. Одиниці представлення економічної інформації.  

18. Основа технології обробки інформації. 

19. Класифікація економічної інформації на підприємстві. 

20. Вимоги до облікової інформації. 

21. Кодування інформації. 

22. Основні поняття і визначення інформаційних технологій. 

23. Складові інформаційних технологій. 

24.  Класифікація інформаційних технологій. 

25.  Історія обліку. 

26. Комп’ютерна форма обліку інформації. 

27. Відображення в обліку зобов’язань за зовнішньоекономічними 

контрактами. 
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28. Таблично-автоматизована форма обліку інформації.  

29. АРМ бухгалтера. 

30. Мережі АРМ. 

31. Бухгалтерські програми. 

32. Принципи побудови інформаційних систем обліку. 

33. Правила оцінки ефективності інвестицій в інформаційні технології. 

34. Класичній метод оцінки ефективності затрат на інформаційні 

технології. 

35. Початкове введення облікової інформації. 

36. Форми комп'ютерного бухгалтерського обліку. 

37. Розподілена обробка облікових даних. 

38. Концептуальна основа створення АРМ – розподілена обробка даних. 

39. Класифікація АРМ. 

40. Основні принципи автоматизації. 

41. Переваги автоматизації робочих місць. 

42. Технологічні операції на автоматизованих робочих місцях. 

43. Склад робіт за умов використання персональних комп'ютерів. 

44. Групи робіт, які відповідають певній групі працівників облікового 

процесу. 

45. Схему поділу робіт за категоріями АРМ бухгалтера. 

46. Вимоги до мереж. 

47. Етапи автоматизації АРМ. 

48. Способи організації інформаційного забезпечення. 

49. Відкриті системи. Програмні та технічні засоби реалізації. 

50. Представлення АРМ як системи відкритого типу. 

51. Системна автоматизація. 

52. Організаційне забезпечення АРМ. 

53. Правове забезпечення АРМ. 

54. Соціальне забезпечення АРМ. 

55. Інформаційне забезпечення АРМ. 
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56. Ергономічне забезпечення АРМ. 

57. Технологія обліку, контролю, аудиту та аналізу. 

58. Поняття інформаційна технологія. 

59. Етапи розвитку інформаційних технологій обліку. 

60. Інформаційна система. 

61. Інформаційні системи великих підприємств. 

62. Класифікація комп'ютерних інформаційних систем за певними 

ознаками. 

63. Сучасна система управління підприємством, що відповідає концепції 

ЕКР. 

64. Передумови створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку 

(КСБО). 

65. Принципи створення КСБО. 

66. Характеристика підходів до побудови КСБО. 

67. Мережева безпека. 

68. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 

69. Види зовнішньоторговельних операцій. 

70. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

71. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

72. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

73. Методи здійснення комерційних зовнішньоекономічних операцій. 

74. Бухгалтерський облік договірних зобов’язань зовнішньоекономічних 

контрактів. 

75. Види і класифікація валют. 

76. Облік курсових різниць. 

77. Види валютних рахунків. 

78. Облік операцій з готівковою іноземною валютою. 

79. Облік вивезення готівкової іноземної валюти при службових 

відрядженнях. 

80. Облік різних форм міжнародних розрахунків. 
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81. Порядок здійснення міжнародних розрахунків. 

82. Бухгалтерський облік надання та отримання кредитів в іноземній 

валюті. 

83. Облік курсових різниць. 

84. Автоматизація документального оформлення експортно-імпортних 

операцій. 

85. Облік розрахунків по простроченим зовнішньоекономічним операціям. 

86. Облік розрахунків контрактної, фактурної та митної вартості 

експортних та імпортних товарів. 

87. Автоматизація синтетичного та аналітичного обліку імпортних 

операцій. 

88. Облік оподаткування імпортних операцій. 

89. Автоматизація проведення розрахунків при імпорті. 

90. Облік нарахувань ПДВ, акцизного збору та інших податків при 

імпорті. 

91. Облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

92. Облік імпорту робіт та послуг. 

93. Автоматизація обліку авансів, сплачених іноземному постачальнику. 

94. Автоматизація проведення аналітичного обліку експортних операцій. 

95. Облік експорту робіт та послуг. 

96. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців. 

97. Облік операцій з експорту товарів за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

98. Автоматизація операцій з експорту робіт та послуг. 

99. Облік міжнародних автотранспортних перевезень. 

100. Облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом 

статутного капіталу.  
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