
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ                           
 В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

              

         

 

 

 

 

 



 

  Особливістю бізнесу на початку XXI ст. є те, що інформація стала 

важливим виробничим ресурсом. Комп'ютерні інформаційні системи 

докорінним чином змінюють управління підприємством. У процесі 

управлінської діяльності інформація стала більш важливим ресурсом, 

ніж матеріальні, енергетичні, трудові та фінансові ресурси. У технології 

обробки інформації первинні відомості про виробничі і комерційні 

операції, випуск продукції, факти придбання та продажу товарів, 

знання й навички людей, їхні робочі обов'язки виконують роль 

предметів праці, а отримана внаслідок цього інформація - продукту 

праці; вона використовується для аналізу і прийняття управлінських 

рішень. Відповідно, великого значення набувають  методи обробки й 

використання  інформації, а  також  технічні  засоби, завдяки яким 

стало можливим  перетворення  інформації у важливий  виробничий  

ресурс. 

   Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів, гаджетів, 
різноманітної техніки та електронних пристроїв. Третє тисячоліття 
стало періодом постійної інтеграції інформаційних систем і технологій 
в усі сфери життєдіяльності людини. Бурхливий розвиток 
інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження 
автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами. 

   Інформаційні системи та технології користуються великим попитом 
на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя, 
відіграють  значну роль у формуванні реальної дійсності. 

 



 65.052.2с51я7 
Ш66 
Шквір, В.Д.  
 Інформаційні системи і технології в обліку: навч. 
посібник/ В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. 
- 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 439 с.  
 

 

 

 

 

 

   Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і 
впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням 
автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському 
обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації поза 
машинної і машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх 
застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та 
аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, 
функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку. 
 
Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, 
викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств 
і організацій. 
 

 

 

 

 

 



 65.052.2ф1я7 
І 74 
 Інформаційні системи і технології в обліку: навч. 
посібник/ Я. А. Гончарук [та ін.]; Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. - Львiв : Магнолія 2006, 2014. - 400 
с.  

 

 

 

 

 

    Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і 

функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються 

основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського 

обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови 

інформаційних систем та їх безпека. 

   Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а 

також для студентів, аспірантів, викладачів економічних 

спеціальностей. 

 

 

 

 

 



 

65.298.2ф1я7 
С14 
Сазонець, О.М.  
Інформаційні системи і технології в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посібник/ О. 

М. Сазонець; М-во освіти і науки України. - К. : ЦУЛ, 

2014. - 256 с. 

 

 

   Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери 

застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, 

зокрема у великих компаніях, та обґрунтовано необхідність захисту 

інформаційних систем в економіці. 

 Розглядаються інформаційні системи та технології, що забезпечують 

управління зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та 

функціонування окремих сфер діяльності підприємств – інвестиційної, 

аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. 

 Висвітлюються основи теорії та практики створення інформаційних 

систем, формулюється основний понятійний апарат щодо здійснення 

підприємствами зовнішньоекономічної діяльності у сучасному 

інформаційному середовищі. 

 Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань 

інформатизації, сучасних інформаційних технологій та управління 

підприємствами. 
 

 

 

 

 

 

  



 

65.26я7 
А67 
Аніловська, Г.Я.  
 Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. 
посібник/ Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. 
Стоколоса. - Львiв : Магнолія 2006, 2013. - 312 с.  
  

 

 

 

 

 

 

 

   В навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, 

передбачені програмою дисципліни «Інформаційні системи і технології 

у фінансах». Основна увага приділена теоретичним питанням суті, 

структури, розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх 

використання у фінансових установах.  

   Навчальний посібник розрахований на студентів бакалаврату 

спеціальності «Фінанси і кредит». Він може бути використаний для 

самостійної роботи студентів над курсом. 

 

 

 

 

 



                                                             

 65.39я7 
Л17 
Лазарєва, С.Ф.  
Економіка та організація інформаційного бізнесу: навч. 
посібник/ С. Ф. Лазарєва. - К. : КНЕУ, 2002. - 667 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та 
практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. 
Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних 
законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан 
і тенденції розвитку інформатизації суспільства взагалі та 
організаційного управління, зокрема. 

   Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, 
функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і 
світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-
організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності. 

   Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів спеціальності 6102 “Економічна кібернетика”. Стане у пригоді 
менеджерам та підприємцям, що працюють у царині інформаційного 
бізнесу та інформаційної діяльності взагалі, а також викладачам 
економічних вузів та факультетів. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%20%D0%A1.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%20%D0%A1.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.


 

65.052.2с51я7 
І-23 
Івахненков, С.В.  
 Інформаційні технології в організації бухгалтерського 
обліку та аудиту: навч. посібник/ С. В. Івахненков. - 2-е 
вид., випр. - К. : Знання, 2004. - 348 с.  
 

 

 

 

 

 

 

   У навчальному  посібнику  висвітлено теоретичні та практичні 

аспекти застосування інформаційних комп'ютерних технологій в 

управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та 

аудиту. Теоретичні, методологічні і практичні питання автоматизації 

бухгалтерського обліку розглядаються в комплексі: від обробки 

первинних документів та реєстрації облікової інформації в 

електронних регістрах до бухгалтерського моделювання і формування 

облікової політики. Визначено підходи до проведення аудиту в умовах 

застосування комп'ютерних облікових систем та методи аудиту із 

застосуванням комп'ютерів. В основу посібника покладено курс лекцій 

з навчальних дисциплін «Інформаційні системи бухгалтерського 

обліку» та «Інформаційні системи і технології у фінансах», які автор 

читав протягом семи років студентам економічних спеціальностей. 

     Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, наукових 

працівників, керівників і бухгалтерів підприємств, аудиторів-практиків 

та бізнес-консультантів. Посібник може бути використаний при 

вивченні курсів «Інформаційні системи та технології в економіці», 

«Інформаційні системи бухгалтерського обліку», «Організація 

інформаційних систем бухгалтерського обліку і аудиту», «Інформаційні 

системи і технології у фінансах», «Організація аудиту», «Методи і 

моделі прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті». 

 



  
65.050.28я7 
Н72 
Новак, В.О.  
Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посібник/ В. 

О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - К. : Кондор, 2007. - 

462 с. 

 

 

 

 

 

       Навчальний посібник знайомить читача з основними напрямами 

застосування інформаційних систем та технологій в сучасному бізнесі, 

розкриває зміст та сутність інформаційного менеджменту. 

     Навчальний посібник запропоновано для використання як 

викладачами, так і студентами вищих навчальних закладів. Він 

узагальнює матеріали щодо впровадження модульно – рейтингових 

технологій у навчальний процес при вивченні курсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                               

 65.29-2я7 
Г93 
Гужва, В.М.  

 Інформаційні системи і технології на підприємствах: 
навч. посібник/ В. М. Гужва. - К. : КНЕУ, 2001. - 400 с. 
 

 

 

 

 

 

     У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з 

інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, 

розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження 

інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні 

засоби побудови ІС. Як приклади практичного використання на 

підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, 

Primavera), ІС для бізнес-планування та стратегічної оцінки бізнесу 

(Project Expert, COMFAR, BEST тощо), комп’ютерні системи підтримки 

прийняття рішень (SIMPLAN, Marketing Expert, IFPS), експертні 

системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління 

підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для 

мультинаціональних корпорацій (SAP R/3). Для студентів-бакалаврів, 

науковців і практичних працівників.  

 

 

 

 

 

 

 

 



65.29-43я7 
С40 
Сиротинська, А.П.  
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: 

навч. посібник/ А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. 

: ЦУЛ, 2008. - 264 с. 

   

 

 

    Авторами представлено методичні аспекти обробки даних 

підприємств малого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. 

Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки 

програм до роботи, автоматизації обліку фінансово-розрахункових 

операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, 

розрахунків з кредиторами і дебіторами, працівниками, формування 

регістрів та звітності. 

   Посібники розрахований на студентів економічних спеціальностей, 

слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для 

працівників підприємницьких структур викладачів і аспірантів вищих 

навчальних закладів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65.26я7 
Р59 
Рогач, І.Ф.  
 Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: 
навч. посібник/ І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 
2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.  
 

 

 

 

 

   У другому виданні посібника розглянуто новітні технології, 
застосовувані нині у фінансово-кредитних установах. Розглянуто 
загальні основи, специфіку та особливі вимоги, що ставляться до 
побудови й функціонування інформаційних систем у фінансово-
кредитних установах. Докладно описано інформаційні системи в 
банківських установах, зокрема щодо питання автоматизації 
внутрішньобанківських операцій та міжбанківських розрахунків, роботи 
системи міжбанківських електронних платежів НБУ, електронних 
грошей та національної системи масових електронних платежів. 
Наведено форми та структуру повідомлень, що ними обмінюються 
банки та СЕП.  
   Розглянуто структуру інформаційних систем і технологію обробки 
інформації у фінансових, страхових та податкових установах. 
   Призначений для студентів економічних спеціальностей, передусім 
тих, хто спеціалізується з банківської та фінансової діяльності, 
аспірантів і викладачів економічних вузів та технікумів. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                          

65.050.253я7 
Г93 
Гужва, В.М.  
 Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: навч. 
посібник/ В.М. Гужва, А.Г. Постєвой. - 2-е вид., доп. і 
перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 458 с.  
 
  

 

 

 

    У посібнику викладено теоретичні і практичні передумови 

необхідності застосування суб’єктми підприємницької діяльності 

інформаційних систем для міжнародного бізнесу (ІСМБ). Розглянуто 

сучасні підходи до проектування і розробки ІСМБ, сучасні технологічні 

засоби для побудови ІСМБ. Як приклади практичного використання 

детально описано інформаційні системи для міжнародних 

міжбанківських розрахунків (SWIFT), для мультинаціональних 

корпорацій (SAP_R/3), для технічного аналізу міжнародних валютних, 

товарних і фондових ринків (REUTERS, DOW-JONES, TENFORE, 

BLOOMBERG), для пошуку інформації ( LEXIS-NEXIS, QUESTEL-

ORBIT), програмні продукти для автоматизації оформлення митних 

процедур (QDPro, MD-Declara). 

   Для студентів магістратури, науковців, працівників різних галузей 

народного господарства, які займаються питаннями міжнародного 

бізнесу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виставку підготувала бібліотекар 1 категорії  Тининика Т.Ю. 


