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

Загальна кількість годин – 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них:  

– практичних занять – 48 / 4 год.; 

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

– самостійна робота – 70 / 114 год.  

 

2. Актуальність навчальної дисципліни 

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством посідає одне з основних 

місць в системі зміцнення економічного потенціалу, посилення конкурентоспроможності та 

соціального статусу господарюючих суб’єктів, поліпшення умов господарювання і створення 

потенціалів для зростання дохідності продукції, яка виготовляється. Одним з шляхів удосконалення 

обліково-аналітичного забезпечення є вивчення та вирішення питання оцінки результативності 

виробничо-господарської діяльності. На сьогоднішній день питання економічного змісту та 

аналітичного забезпечення обліку залишаються відкритими. Не до кінця вивчені та досліджені 

значна кількість суперечливих положень в частині системного аналізу господарської та фінансової 

діяльності підприємства, що і підкріплює значущість формування обліково-аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення як 

компонент інформаційного забезпечення управління підприємством з використанням новітніх 

інформаційних технологій дає змогу розв’язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи 



керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та зв’язки із зовнішнім 

середовищем. 

 

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

Мета навчальної дисципліни: формування професійних практичних компетенцій щодо 

використання інструментів обліково-аналітичного забезпечення управління господарськими 

процесами на підприємстві засобами інформаційних систем і технологій.  

Завдання навчальної дисципліни: 

– дослідити інформаційну інфраструктуру в умовах цифрового управління підприємством;  

– виявити напрями та програми цифровізації управління підприємством;  

– охарактеризувати організацію роботи цифрової служби бухгалтерського обліку;  

– визначити загальні відомості та структуру інформаційної системи управління;  

– вивчити процес управління системою обліку з використанням ІТ, а саме:  

– процес управління фінансовими розрахунками з використанням ІТ; 

– процес управління основними засобами з використанням ІТ; 

– процес управління запасами з використанням ІТ; 

– процес управління закупівлями та збутом з використанням ІТ; 

– процес управління виробництвом продукції з використанням ІТ; 

– процес управління кадровим складом з використанням ІТ; 

– процес управління працею персоналу з використанням ІТ; 

– процес управління системою оплати праці з використанням ІТ; 

– процес управління відносинами з клієнтами з використанням ІТ; 

– процес управління операціями з використанням ІТ; 

– процес управління документообігом з використанням ІТ; 

– процес управління звітністю з використанням ІТ; 

– дослідити організацію та методику ІТ-аудиту інформаційної системи управління 

підприємством;  

– проаналізувати автоматизовані робочі документи аудитора, програми ІТ-аудиту та 

матриці змін;  

– здійснити виявлення та оцінку ризиків суттєвих викривлень в ІТ-аудиті.  

Об’єктом навчальної дисципліни виступають інформаційні ресурси системи обліку як базис 

формування обліково-аналітичного забезпечення процесу управління підприємством.  

Предметом навчальної дисципліни є сукупність теоретичних, методологічних та 

прикладних засад формування системи обліково-аналітичного забезпечення процесу управління 

підприємством з використанням інформаційних систем і технологій. 

 

4. Загальні та спеціальні програмні компетентності навчальної дисципліни 

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти компетентностями: 

ЗК01. здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК02. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК03. здатність працювати в команді; 

ЗК04. здатність працювати автономно; 

ЗК05. цінування та повага різноманітності та мультикультурності;  

ЗК06. здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК08. знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

ЗК09. здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

ЗК10. здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК11. навички використання сучасних Інформаційних систем і комунікаційних технологій; 

ЗК12. здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

ЗК14. здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

СК 01. здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію 

макро та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, 

які властиві сучасним процесам в економіці; 



СК 02. використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування; 

СК 03. здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;  

СК 05. проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень; 

СК 06. здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій; 

СК 07. застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості; 

СК 08. ідентифікувати та оцінювати ризики не досягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, не дотримання ним законодавства та регулювання діяльності, не достовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів; 

СК 09. здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування;  

 СК 11. демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

 

5. Методи та форми навчання в межах викладання дисципліни 

Практичні заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, застосування 

інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle.  

 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Організаційні засади управління підприємством засобами 

інформаційних систем і технологій 

Тема 1. Інформаційна інфраструктура в умовах цифрового управління підприємством. 

Тема 2. Напрями та програми цифровізації управління підприємством. 

Тема 3. Організація роботи цифрової служби бухгалтерського обліку. 

Змістовний модуль 2. Управління системою основних об’єктів обліку з використанням ІТ 

Тема 4. Загальні відомості та структура інформаційної системи.  

Тема 5. Управління системою обліку з використанням ІТ.  

Тема 6. Управління фінансовими розрахунками з використанням ІТ.  

Тема 7. Управління основними засобами з використанням ІТ.  

Тема 8. Управління запасами з використанням ІТ.  

Тема 9. Управління закупівлями та збутом з використанням ІТ.  

Тема 10. Управління виробництвом продукції з використанням ІТ.  

Змістовний модуль 3. Управління кадровим та організаційним забезпеченням з 

використанням ІТ 

Тема 11. Управління кадровим складом з використанням ІТ.  

Тема 12. Управління процесом праці персоналу з використанням ІТ.  

Тема 13. Управління системою оплати праці з використанням ІТ.  

Тема 14. Управління відносинами з клієнтами з використанням ІТ.  

Тема 15. Управління процесами з використанням ІТ.  

Тема 16. Управління документообігом з використанням ІТ.  

Тема 17. Управління звітністю з використанням ІТ.  

Змістовний модуль 4. Організація ІТ-аудиту системи управління підприємством 

Тема 18. Організація та методика ІТ-аудиту інформаційної системи управління 

підприємством.  

Тема 19. Автоматизовані робочі документи аудитора, програми ІТ-аудиту та матриці змін.  

Тема 20. Виявлення та оцінка ризиків суттєвих викривлень в ІТ-аудиті.  

 

7. Організація поточного та підсумкового контролю 

Організація поточного та підсумкового контролю знань в межах викладання дисципліни 

передбачає виконання двох модульних контрольних робіт. 



8. Критерії оцінювання та розподіл балів 

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

з навчальної дисципліни є наступною: 
Тема  

практичного заняття 

Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

Модуль 1 

Т1. Інформаційна інфраструктура в умовах цифрового управління підприємством 4 год. 
3 

3 

Т2. Напрями та програми цифровізації управління підприємством 2 год. 3 

Т3. Організація роботи цифрової служби бухгалтерського обліку 2 год. 3 

Т4. Загальні відомості та структура інформаційної системи 2 год. 3 

Т5. Управління системою обліку з використанням ІТ 2 год. 3 

Т6. Управління фінансовими розрахунками з використанням ІТ 2 год. 3 

Т7. Управління основними засобами з використанням ІТ 2 год. 3 

Т8. Управління запасами з використанням ІТ 2 год. 3 

Т9. Управління закупівлями та збутом з використанням ІТ 2 год. 3 

Т10. Управління виробництвом продукції з використанням ІТ 2 год. 3 

Контрольна робота №1 2 год. 12 

Всього за Модулем 1 24 год. 45 

Модуль 2 

Т11. Управління кадровим складом з використанням ІТ 4 год. 
3 

3 

Т12. Управління процесом праці персоналу з використанням ІТ 2 год. 3 

Т13. Управління системою оплати праці з використанням ІТ 2 год. 3 

Т14. Управління відносинами з клієнтами з використанням ІТ 2 год. 3 

Т15. Управління процесами з використанням ІТ 2 год. 3 

Т16. Управління документообігом з використанням ІТ 2 год. 3 

Т17. Управління звітністю з використанням ІТ 2 год. 3 

Т18. Організація та методика ІТ-аудиту інформаційної системи управління підприємством 2 год. 3 

Т19. Автоматизовані робочі документи аудитора, програми ІТ-аудиту та матриці змін 2 год. 3 

Т20. Виявлення та оцінка ризиків суттєвих викривлень в ІТ-аудиті 2 год. 3 

Контрольна робота №2 2 год. 12 

Всього за Модулем 2 24 год. 45 

Індивідуальна робота х 10 

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:  



ПР 01. знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; 

ПР 02. розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації 

у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств; 

ПР 03. визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

ПР 04. формувати аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень; 
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обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; 

ПР 13. усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування; 

ПР 14. вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії; 
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економічних явищ і господарських процесів на підприємстві; 

ПР 16. володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування 

ділових паперів і спілкування у професійній діяльності; 

ПР 17. вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття. 
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національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві; 

ПР 19. дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та 

здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; 

ПР 20. виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 
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