
 



Аналіз та аудит фінансової звітності підприємств: із використанням комп'ютерних 

технологій (на прикладі комп'ютерної програми Audit-Expert): навч. посіб. / В. І. Крисюк, В. А. 

Шпильовий, Б. В. Крисюк та ін.; за ред. В. І. Крисюка.– Київ: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006.- 268 с. 

У посібнику розглянуто звітність, як інформаційну базу аудиту, організаційні та 

методичні підходи щодо аудиту та аналізу фінансової звітності підприємства, 

використання комп’ютерних технологій в аудиті достовірності фінансової звітності та 

при аудиті й аналізі фінансового стану підприємства на базі програми “Audit-Expert”.  

Для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів. 



Андрейчиков А. В. Интеллектуальные информационные системы: учебник / А. В. 

Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – Москва: Финансы и статистика, 2004. - 424 с. 

Рассматриваются методы искусственного интеллекта и их применение для решения 

задач из различных проблемных областей. Описаны методы приобретения, представления и 

обработки знаний в интеллектуальных системах, а также технологии проектирования и 

реализации интеллектуальных систем. Особое внимание уделено вопросам применения 

интеллектуальных систем для выбора коллективных решений, проектирования сложных 

систем, реинжиниринга бизнес-процессов, анализа и прогнозирования деятельности 

предприятия. 



Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посіб. / А. М. Береза. - 2-ге 

вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2001. - 214 с. 

Розглядаються основні теоретичні положення створення інформаційних систем, сучасні 

підходи до даної проблеми, наводяться склад і зміст технологічних операцій проектування, методи 

формалізації процесу проектування та методи управління проектування ІС. Викладаються основні 

принципи проектування інформаційного забезпечення, розробки класифікаторів техніко-економічної 

інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень, проектування зв'язку 

“користувач - ПЕОМ”, впровадження та модернізації ІС. Викладаються основні принципи 

проектування інформаційного забезпечення, розробки класифікаторів техніко-економічної 

інформації, проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень, проектування зв'язку 

“користувач - ПЕОМ”, впровадження та модернізації ІС. 



Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. 

Чижевська, Н. В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2020. - 448 с.   

Навчальний посібник охоплює проблеми управлінського обліку, як системи реєстрації, 

узагальнення, інтерпретації та аналізу бухгалтерської інформації, необхідної  для прийняття 

управлінських рішень. 

Посібник чітко поділений на лекції, містить короткі висновки до кожної теми та 

контрольні запитання для перевірки знань. У першому розділі представлені теоретичні основи 

управлінського обліку, його сутність, функції  та принципи  організації. У другому розділі 

розглядаються питання класифікації витрат і калькулювання собівартості, обліку витрат 

діяльності та доходів підприємства. Третій розділ присвячений аналізу інформації та 

використання її для прийняття рішень. 



Вегера С. Г. Развитие бухгалтерского учета земель несельскохозяйственного назначения: 

монография  / С. Г. Вегера. – Новополоцк: ПГУ, 2009. - 228 с. 

В монографии исследованы методологические проблемы и разработана система 

методологических принципов учета земель несельскохозяйственного назначения. Предложена 

методика формирования первоначальной и восстановительной стоимости земельного участка, 

разработана система первичного, аналитического и синтетического учета земельных участков и 

объектов их улучшений, обеспечивающая получение данных о наличии, движении, использовании 

единого объекта недвижимости и его структурных элементов в правовом режиме собственности, 

аренды, постоянного и временного пользования, других ограниченных вещных прав. 

 Предназначена для научных работников, занимающихся исследованием проблем 

бухгалтерского учета, а также преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов 

экономических специальностей вузов. 



Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: навч. посіб. / І. 

С. Вовчак. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 354 с. 

Посібник присвячений актуальним проблемам інформатизації і 

комунікаційним процесам в менеджменті. Даються основи автоматизованої 

обробки інформації, приводяться організаційно-методичні положення створення і 

функціонування інформаційних систем підприємств, розглядаються системи 

підтримки рішень, описується ряд інтегрованих інформаційних систем. 

В окремі частини виділені проблеми комунікаційних процесів в 

менеджменті, а також глобальна інформаційно-комунікаційна система Інтернет. 

Для студентів, викладачів, спеціалістів-практиків. 



Галузина С. М. Учетно-аналитическая информация в управлении организацией: 

монография  / С. М. Галузина. - Санкт- Петербург: Знание, ИВЭСЭП, 2006. - 160 с. 

В монографии освещены основные теоретические положения, раскрывающие 

содержание категорий «учетно-аналитическая информация» и «организация», исследована и 

уточнена роль учетно-аналитической информации в организационной системе управления. В 

работе выявлены ключевые аспекты повышения роли учетно-аналитической информации в 

достижении главной цели управления организацией – обеспечении её безопасности и 

устойчивости. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, практикующим бухгалтерам, руководителям 

организаций. 



Галузина С. М. Аспекты повышения роли учетно-аналитической информации в системе 

управления организацией: монография  / С. М. Галузина. – Санкт-Петербург: Знание, 2006. – 392 с. 

В монографии исследовано содержание категорий «учетно-аналитическая информация» 

(УАИ) и «организация», определена роль УАИ в организационной системе управления и обоснованы 

основные аспекты повышения роли УАИ в организации. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, бухгалтерам и руководителям организаций. 



Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – Київ: Лібра, 2003. - 704 с. 

В підручнику розглядаються: концепція і організація управлінського обліку; класифікація й 

методи калькулювання витрат; бюджетування; аналіз взаємозв'язку “витрати-обсяг-прибуток”; 

аналіз для прийняття поточних і довгострокових рішень; система управлінського контролю на 

основі обліку за центрами відповідальності, а також методи стратегічного управлінського обліку. 

Викладений матеріал ілюструється прикладами з практики зарубіжних і українських 

підприємств. Кожний розділ містить тексти, вправи та ситуації для самопідготовки. 

Підручник може бути корисним широкому колу читачів: студентам і викладачам 

економічних спеціальностей, бухгалтерам і керівникам різного рівня, аудиторам і фінансовим 

аналітикам. 



Методологія та організація обліково-аналітичної системи управління холдингових компаній: 

монографія / С. В. Гушко, А. В. Шайкан, М. П. Сагайдак та ін. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ «КНУ», 2012. 

– 645 с. 

Робота містить теоретичне обгрунтування і практичні рекомендації щодо обліково-

аналітичної системи управління холдингових компаній на прикладі підприємств гірничо-металургійного 

комплексу України. Автори монографії дають можливість дослідити особливості обліку та контролю 

за умов реорганізації елементів управління холдингу, аналіз стану і підвищення ефективності реалізації 

стратегії промислових підприємств через використання методики формування системи показників з 

урахуванням галузевих особливостей холдингових компаній. Аналізуються основні чинники, що 

виникають у зв'язку з широкою інформатизацією економіки, і їх вплив на характер і методи управління. 

Монографія містить низку авторських висновків, теоретичних положень та узагальнень. 

Розрахована на наукових працівників, студентів, фахівців з обліку, контролю та аналізу холдингових 

компаній. 



Задихайло Д. В. Корпоративне управління: навч. посіб. / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. 

В. Назарова. – Харків: Еспада, 2003. - 688 с. 

Цей навчальний посібник адресовано студентам економічних вищих навчальних закладів, а 

також усім фахівцям, професійно пов'язаним з діяльністю господарських товариств. 

Особливість посібника полягає в тому, що поряд із розглядом традиційних економічних 

питань корпоративних відносин він містить необхідний аналіз їх правових аспектів. Таке 

поєднання економічного та юридичного підходів у вивченні особливостей корпоративного 

управління суттєво підвищує ефективність засвоєння цієї навчальної дисципліни. 

При підготовці посібника використано матеріали, надані за проектом корпорації  

“Financial Markets Internationnal, Inc” – “Міжнародні стандарти бізнесу – корпоративне 

управління”, а також міжнародних організацій. 



Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. / 

С. В. Івахненков. – Київ: Знання-Прес, 2003. - 349 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.  

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, керівників і 

бухгалтерів підприємств, аудиторів-практиків та бізнес-консультантів. 



   

Інформаційні технології у маркетингу і рекламі: навч. посіб. / Пілюшенко В. Л. та ін.- 

Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 204 с.  

Викладені питання роботи з маркетинговою інформацією, загальні поняття про сучасні 

інформаційні технології, ринок інформаційних продуктів і послуг, принципи автоматизації 

маркетингової діяльності, використання комп'ютерних та Інтернет - технологій.  

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни 

маркетингу та менеджменту. 



Подольский В. И. Информационные системы бухгалтерского учета: учебник / В. И. Подольский, 

А. И. Уринцов, Н. С. Щербакова; под ред. В. В. Подольского.- 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

ЮНИТИ_ДАНА, 2005. - 255 с. 

Рассматриваются принципы автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Особое 

внимание уделяется общей методологии создания бухгалтерских информационных систем, технологии 

обработки информации, принципам решения задач по учету основных средств, материальных 

ценностей, расчетам с персоналом по оплате труда, учету затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции и ее реализации. Также рассматриваются задачи автоматизации 

финансово-расчетных операций, прочих учетных работ, сводного аналитического и синтетического 

учета. 

Для студентов вузов и преподавателей экономических вузов, бухгалтеров и разработчиков 

программного обеспечения. 



Красова О. С. Управленческий учет в США / О. С. Красова. – Москва: ООО «Журнал 

«Горячая линия бухгалтера», 2006. – 168 с. 

В книге рассматривается сущность принципов и положений управленческого учета 

США, , практика и техника управленческого учета, принципы формирования финансовой 

отчетности, отмечено пять ключевых категорий управленческого учета. 

Книга будет интересна широкому кругу читателей: студентам, преподавателям, 

предпринимателям, менеджерам, руководителям предприятий. 

 



Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: 

монография / В. С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др. – Харьков: ИД 

«Инжек»Ю, 2006. - 232 с. 

Рассмотрены вопросы теоретико-методологического, методического обеспечения, 

практические аспекты корпоративного управления машиностроительными предприятиями в 

современных условиях хозяйствования. 

Книга предназначена для научных и практических работников, занимающихся 

управленческой деятельностью, аспирантов и студентов экономических специальностей. 



Лень В. С. Управлінський облік: навч. посіб. / В. С. Лень. – Київ: Знання-Прес, 2003. - 287 с. 

(Вища освіта ХХІ ст.). 

У посібнику висвітлюється технологія 

підготовки інформації для планування господарської 

діяльності, контролю роботи окремих підрозділів і 

підприємств в цілому, прийняття рішень на різних 

рівнях управління організацією (фірмою, комерційним 

банком чи іншим суб'єктом господарювання) в умовах 

ринкової економіки. Розглядаються також шляхи 

оптимізації діяльності підприємств за допомогою 

методів управлінського обліку. У кінці кожного розділу 

наводяться задачі і тести, що дають можливість читачеві 

здобути навички, необхідні для впровадження у 

практику господарювання сучасних форм 

управлінського обліку. 

Розраховано на студентів вищих навчальних 

закладів. Посібник буде корисним викладачам, 

спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам усіх 

рівнів управління підприємством, керівникам. 



Лобов С. П. Теорія оцінювання ефективності прискорення процесів управління 

підприємствами: монографія / С. П. Лобов. - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2015. - 412 с. 

У монографії розроблено економіко-математичну 

модель планування величини комп'ютерного капіталу 

підприємства. Удосконалено методичні підходи до оцінки 

економічної ефективності заходів щодо підвищення 

кваліфікації  управлінського персоналу в сфері роботи з 

програмно-технічними засобами менеджменту. Запропоновано 

удосконалений методичний інструментарій для оцінювання 

ефективності прискорення процесів управління підприємством. 

Досліджено вплив операцій з документоутворення та 

документообігу на ефективність прискорення управлінських 

процесів. Оцінено прогнозну ефективність інвестування у 

комп'ютерний капітал. Поглиблено методичні основи 

прогнозування ризику виникнення дефіциту матеріальних 

ресурсів. 

Монографія призначена для економістів-аналітиків та 

фінансових менеджерів. Буде корисною для студентів та 

аспірантів. 



Малюк А. А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах: учеб. 

пособ. / А. А. Малюк, С. В. Панизин, Н. С. Погожин.- 3-е изд., стереотип.- Москва: Горячая 

линия-Телеком.- 147 с. 

Рассматриваются проблемы уязвимости информации, анализируются и классифицируются 

угрозы безопасности информации, конкретизируются задачи систем ее обеспечения. Приведен 

обзор методов, технических приемов и аппаратуры защиты информации.  

Особое внимание уделено авторами методологическим проблемам организации и обеспечения 

функционирования комплексной системы защиты информации. 

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся современными проблемами защиты информации. 



Мыльник В. В. Исследование систем управления: учеб. пособ. / В. В. Мыльник, Б. П. 

Титаренко, В. А. Волочиенко. - 4-е изд. – Москва: Академический Проект, Трикста, 2006. - 352 с. 

Рассмотрены вопросы построения и финансирования систем управления, включая 

классификацию систем, их закономерности, автоматизацию управления, источники и методы 

финансирования. Даны методы исследования систем управления, основанные на применении 

методов исследования систем операций, системного анализа, имитационного моделирования и др. 

На основе зарубежного и отечественного опыта изложена методология оценки эффективности 

создаваемых систем управления. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов и специалистов, занимающихся 

вопросами создания систем управления в промышленности и финансовой сфере.  



Нападовська  Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: монографія / 

Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 224 с. 

Монографія присвячена дослідженню проблеми внутрішньогосподарського контролю в умовах 

ринкових відносин. Запропонована принципово  нова концепція внутрішньгосподарського контролю, 

принципи та оцінка визначення ефективності контролю, що базуються на ринкових відносинах та 

передбачають використання способів, форм і методів в системі управління економікою, а також 

сприяють забезпеченню принципу максимальної економічної ефективності і досягненню на цій основі 

найбільшого кінцевого результату. 

Монографія буде корисною для бухгалтерів, економістів та менеджерів. Особливо цікавою 

книга буде для викладачів та студентів, які вивчають проблеми обліку, контролю та аналізу 

управлінської діяльності. 



Никитин А. В. Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных 

систем: учеб. пособ. / А. В. Никитин, И. А. Рачковская, И. В. Савченко. – Москва: ИНФРА-М, 2007. - 

188 с. 

В учебном пособии рассматриваются управленческие аспекты использования информационных 

систем, их применимость для управления предприятием и анализируются их функциональные 

возможности для управления предприятием. 

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. 



Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал / Матеріали VІІІ Всеукраїнської 

науково-методичної конференції “ Кредитно - модульна система підготовки фахівців для ринкової 

економіки: стан, проблеми та перспективи ”. - № 11. - 2007. - Рівне, 2007. -704 с. 



Организация производства и управление предприятием: учебник / О. Г. Туровец, М. И. 

Бухалков, В. Б. Родионов и др.; под ред. О. Г. Туровца. - 2-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2008. - 544 

с. 

В учебнике содержится систематизированный минимум научных знаний, излагаются 

понятия, функции и методы организации процессов производства и управления в низовом звене 

народного хозяйства. Всесторонне освещаются содержание и современные проблемы 

организации производства и управления промышленными предприятиями, отражен 

прогрессивный опыт организационной работы отечественных и зарубежных предприятий. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей технических вузов. 



Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2011. - 408 с. 

Навчальний посібник охоплює комплекс теоретичних і практичних питань фінансового 

менеджменту у відповідності із положенням вітчизняних програм вивчення даної навчальної 

дисципліни. В посібнику сформульовані сутність, призначення, функції фінансового управління 

підприємствами, розглянуті його основні методичні інструменти, що визначають зміст фінансових 

рішень довгострокового та поточного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності. В посібнику 

викладені сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, 

інвестиціями підприємства. 

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, керівників, 

фінансових менеджерів, бухгалтерів, економістів та інших фахівців підприємств. 

 



Петров Ю. А. Комплексная автоматизация управления предприятием: 

Информационные технологии – теория и практика / Ю. А. Петров, Е. Л. Шлимович, Ю. В. 

Ирюпин. – Москва: Финансы и статистика, 2001. - 160 с. 

Основная задача книги – дать читателю базовый уровень знаний, необходимых для 

эффективного управления работой по автоматизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. Приводятся примеры использования современных 

информационных технологий для реализации элементов системы управления 

предприятием. 

Для руководителей государственных структур, студентов высших учебных 

заведений. 



Попова Л. В. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга: учеб. 

пособ. / Л. В. Попова, Т. А. Головина, И. А. Маслова. – Москва: Дело и сервис, 2006. - 272 с. 

Книга раскрывает современную концепцию управления деятельностью предприятия; 

рассмотрен комплекс вопросов, связанных с методикой управленческого анализа, изучением 

маркетинговых стратегий, оценкой эффективности инновационных проектов, применением 

различных вариантов анализа затрат предприятия; анализом экономического роста на 

микроэкономическом уровне, маржинальным анализом, анализом производительности, 

издержек и т.п. 

Пособие предназначено студентам, преподавателям и аспирантам. 



 

 

 

 

 

 
Пушкар М. С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія / М. С. 

Пушкар, М. Т. Щирба. -  Тернопіль: Карт-бланш, 2009. - 260 с. 

 

 

 

 

Монографія присвячена теоретичним та практичним аспектам облікової політики, в якій 

розкрито її економічний зміст і призначення для підприємств України; досліджено і критично 

оцінено стан нормативної бази формування політики облікового процесу; обгрунтовано виділення  

рівнів регулювання системи обліку та їх впливу на обліковий процес; уточнено структуру облікової 

політики, пов'язаної з виділенням суб'єктів, об'єктів та їх елементів; узагальнено міжнародний 

досвід та досвід зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою щодо взаємозв'язку 

професійного судження бухгалтера з процесом формування облікової політики. 

У монографії визначено принципи облікової політики та їх вплив на методику обліку 

підприємства, порядок її документального оформлення, причини змін та розкриття у фінансовій 

звітності, які дозволять забезпечити отримання необхідних інформаційних ресурсів для 

менеджменту. 

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, 

аспірантів, магістрів, бухгалтерів, економістів, менеджерів підприємств, працівників служб 

внутрішнього аудиту і аудиторських фірм. 



Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції; 16-20 травня 2014р., м. Судак. - 

Сімферополь: ДІАЙПІ, 2014. - 192 с. 



Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: 

зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.; 6-7 грудня 2012 р. - Київ: КНЕУ, 2012. - 344 с. 

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції. Матеріали конференції присвячені визначенню та вирішенню науково-практичних проблем 

бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в системі управління економічними суб'єктами.  

Окреслене коло проблем та запропоновані шляхи їх розв'язання щодо покращення змісту і якості 

обліково-контрольного і аналітичного забезпечення управління економічними об'єктами будуть 

цікавими і корисними для науковців та практиків з бухгалтерського  обліку, аналізу та аудиту. 



Рязанцева Н. А. Управление производственным предприятием. Секреты работы / Н. 

А. Рязанцева, Д. Н. Рязанцев. - Санкт- Петербург: БХВ-Петербург, 2006. - 704 с.  

Книга посвящена современному ведению бухгалтерского и управленческого учета в 

программе «1С: Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием». Излагаются 

принципы работы системы с учетом всех нормативных требований. Представлены сведения об 

автоматизированном формировании бухгалтерских проводок  и аналитических отчетов широкого 

спектра, ведение первичной документации и многое другое. Обсуждаются схемы движения 

документов во всех разделах бухгалтерского учета. Изложение материала сопровождается 

практическими примерами, позволяющими быстрее понять и усвоить приемы и методы работы с 

программой, рассматриваются типичные ошибки и затруднения, которые могут возникнуть у 

пользователей. 



Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: анализ и планирование. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Дело, 2000.- 376 с. 

В книге рассматриваются основные направления, главные составляющие  гибкого развития 

предприятия, анализируя, контролируя и регулируя которые можно спрогнозировать необходимые 

изменения в экономической, финансовой, производственной и структурной деятельности 

предприятия. 

Для руководителей предприятий, предпринимателей и специалистов в области планирования и 

менеджмента, а также для преподавателей и студентов экономических специальностей вузов и 

руководящих работников. 



Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: 

підручник / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. – Київ: КНЕУ, 2000. - 260 с.  

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти 

організації  за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні 

предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, 

питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, 

інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій 

управління в разі автоматизованої обробки інформації. 

Для студентів університетів, які навчаються на магістерських рівнях підготовки. 



Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В. Сопко. - Київ: 

КНЕУ, 2006. - 526 с.  

У навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови бухгалтерського обліку – 

фінансового та внутрішньогосподарського – в системі управління підприємством виробничого та 

комерційного характеру діяльності. Докладно висвітлюються питання принципів побудови 

бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та 

внутрішньогосподарського обліку затрат, доходів і фінансових результатів, а також питання 

звітності в управлінні підприємством. 

Для студентів магістерського рівня підготовки. 



Сучасні проблеми обліку розвитку системи обліку в Україні: монографія / за ред. М. С. 

Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - 268 с. 

Монографія є результатом колективного дослідження науковців Тернополя, Києва, 

Львова, щодо закономірностей розвитку та функціонування економіки в постіндустріальному 

суспільстві та їх впливу на облікову систему. 

Читач знайде багато корисного в концепціях науковців щодо постановки проблем 

сучасної облікової системи та можливостей їх вирішення. 

Приділено увагу формуванню та розвитку нової парадигми обліку в новому столітті, 

ролі облікової системи для підприємства та його ефективності. 

Для наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів, 

політиків, бізнесменів, працівників консалтингових фірм, аспірантів, магістрів, студентів. 

Книга буде корисною всім, кого цікавлять проблеми сучасної облікової науки. 

 



Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М. І. Татарчук. – Київ: 

КНЕУ, 2005. - 291 с. 

Висвітлені теоретичні основи і інструментальні засоби створення корпоративних 

інформаційних систем (УІС), описані архітектура і основні складові елементи системи. Особлива 

увага приділена концептуальним засадам побудови КІС – загальновизнаним стандартам (MRP, 

MRPII, ERP i CSRP), клієнт-серверним і Web - серверним технологіям, сховищам даних, реалізації 

промислової логістики і контролінгу у ЮС. 

Важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі 

інформаційних систем корпоративного рівня: Галактика, R/З, Baan IV, Skala та ін. Приводиться їх 

склад, характеристика і функціональні можливості. 

Для студентів вузів магістерського рівня підготовки за спец. “Економічна кібернетика”, 

наукових працівників і фахівців у галузі комп'ютерних технологій. 



Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / Л. О. 

Терещенко, І. І. Зубенко. – Київ: КНЕУ, 2004. - 187 с. 

У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та 

функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти ІС. Розглянуто 

сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні 

технологічні засоби для побудови ІС обліку. Докладно описано АІС, основні АРМ обліку, які 

функціонують на всіх рівнях управління. 

Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді 

викладання дисциплін із напрямків “ Інформаційні системи в економіці ” та “ Облік і аудит ”. 

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за 

спеціальністю “ Облік і аудит ”. 



Турило А. А. Оцінка результативності ефективності продуктивності і збитковості 

підприємства (на прикладі гірничо - збагачувальних комбінатів): монографія / А. А. Турило, 

А. М. Турило. - Кривий Ріг: Єтюд- Сервис, 2010. - 194 с. 

У монографії проведено аналіз і удосконалено термінологічний апарат щодо оцінки 

економічної ефективності  підприємства, досліджена сутність і здійснено  теоретичне 

узагальнення існуючих методичних підходів щодо вимірювання економічної ефективності 

підприємства, удосконалено методичні підходи щодо вимірювання показників 

результативності,економічної ефективності і продуктивності на гірничорудному 

підприємстві, доведено необхідність і запропоновано метод оцінки збиткової діяльності 

гірничорудних підприємств тощо. 

Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів економічних і фінансових 

спеціальностей, а також для спеціалістів-практиків. 



Уткин В. Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / В. Б. 

Уткин, К. В. Балдин. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 335 с. 

В учебнике в систематизированном виде изложены теоретические основы современных 

информационных технологий в экономике. Основное внимание уделено методологическим 

основам применения средств автоматизации профессиональной деятельности, теории и 

практике моделирования экономических информационных систем, а также основам 

построения и использования систем искусственного интеллекта. 

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников. 



Формирование учетно-аналитической системы затрат на промышленных предприятиях: учеб. 

пособ. / Л. В. Попова, В. А. Константинов, И.А. Маслова, М. М. Коростелкин. – Москва: Дело и 

сервис, 2007. - 224 с. 

В учебном пособии раскрыты сущность и все аспекты формирования  учетно-аналитической 

системы затрат в разрезе финансовых управленческих и налоговых подсистем. Рассматриваются 

исторические корни, информационная система учета затрат, способы калькулирования затрат, 

управленческий и налоговый анализ аналитических систем затрат. 

В пособии теория удачно дополнена тестами и практическими примерами. Издание адресовано 

преподавателям, студентам, аспирантам, обучающимся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», также окажет практическую помощь финансистам, экономистам и бухгалтерам, 

работающим на промышленных предприятиях. 



Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект  / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; 

под ред. Я. В. Соколова; [пер. с англ.] .- Москва: Финансы и статистика, 2003. - 416 с. 

Излагаются особенности практики бухгалтерского учета в экономически развитых странах: 

использование гибких бюджетов в управлении, применение альтернативных классификаций затрат 

для разных целей, оптимизация прибыли путем отнесения отклонений в системе стандарт - кост к 

затратам на период и др. 

Для руководителей, бухгалтеров, экономистов предприятий и организаций; преподавателей и 

студентов экономических вузов, а также для тех, кто самостоятельно изучает современный 

бухгалтерский учет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методические проблемы формирования и повышения уровня экономической 

культуры студенческой молодежи: Материалы научно-практической конференции, 27 декабря 2016 

год. - Ташкент, 2016. - 248 с. 

 

 

 

 



Управленческий консультант. Настольная книга руководителя. – Киев: ТзОВ «БУК», 2005. 

- 384 с. 

Основна ідея книги – допомога керівникові у 

пошуку рішень та партнерів на шляху підвищення 

ефективності свого бізнесу. В книзі менеджер знайде 

інформацію про те, що являє собою управлінський 

консалтинг, які консалтингові послуги і у яких 

напрямках пропонуються на ринку України, для 

рішення яких задач підприємства можуть бути 

використані ті чи інші консалтингові послуги. 

Книга буде корисною тим, хто вже вийшов за 

рамки “ стандартних ” рішень та шукає нові ідеї, 

підходи до розв'язання управлінських задач. 



Управленческий консультант. Настольная книга руководителя. - Кн. 2. – Киев: ПЦ «Фолиант», 

2006. - 416 с. 

В книзі представлені статті експертів про сучасні 

методи підвищення ефективності роботи підприємства та 

практику застосування сучасних методів управління 

підприємством, управлінські технології на ринку 

консалтингових послуг, а також інформація про асоціації 

консультантів, консалтингові компанії, які працюють в 

Україні. 

Книга стане у нагоді керівникам, які приймають 

рішення, ТОП-менеджерам, керівникам середньої ланки 

управління. 



Управление производством: учебник / Под ред. Н. А. Саломатина. – Москва: ИНФРА-М, 

2001. - 219 с. 

Учебник содержит комплексное изложение проблем управления производством, системное 

представление о производстве как объекте управления. Рассматриваются вопросы формирования 

производственных программ и заданий основным цехам (участкам, бригадам), проблемы контроля, 

регулирования, развития управления производством. 

Для студентов и аспирантов вузов, а также специалистов организаций, изучающих 

современные проблемы управления. 



Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. Вип. 20/1. – Київ: КНЕУ, 2013 .- 684 с. 



Шалімова Н. С. Соціально-економічні аспекти аудиту: монографія / Н. С. Шалімова.- 

Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2012. - 672 с. 

У монографії розглянуті концепції сутності 

аудиту, його функції та специфічні характеристики, 

концептуальні підходи до визначення якості аудиту, 

сутність, причини виникнення та шляхи подолання 

проблеми “ розриву в очікуваннях ” в аудиті, сучасний 

стан сприйняття суспільством аудиту та шляхи усунення 

“ розриву в комунікаціях ”, напрямки забезпечення 

основних гарантій якості аудиту та механізм їх реалізації, 

шляхи підвищення якості обов'язкового аудиту. 

Для викладачів економічних спеціальностей, 

наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів 

вищих навчальних закладів, практикуючих аудиторів, 

бухгалтерів, економістів, управлінського персоналу. 

 



Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. / В. Д. Шквір, А. Г. 

Загородній, О. С. Височан. –  3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Знання, 2007. - 439 с.  

У навчальному посібнику викладено теоретичні питання, пов'язані з організацією і 

впровадженням інформаційних систем та застосуванням автоматизованих інформаційних 

технологій у бухгалтерському обліку. Розглянуто питання розвитку інформаційних систем, їх 

класифікацію, викладено теоретичні засади й технологічні засоби створення таких систем, описано 

їх структуру та компоненти. Показано можливі організації автоматизованого розв’язання основних 

задач бухгалтерського обліку. 

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей бухгалтерського спрямування, 

викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.   



Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум / В. Д. Шквір, А. Г. 

Загородній, О. С. Височан. – Київ: Знання, 2006. - 429 с. - (Вища освіта ХХІ ст.). 

У посібнику викладено практичні питання, пов'язані із застосуванням автоматизованих 

інформаційних технологій у бухгалтерському обліку за допомогою інформаційних систем.  

Розглянуто інформаційні технології розв’язання економічних задач з використанням процесора 

електронних таблиць Excel  та за допомогою керування базою даних MS Access 2000. Практичне 

ведення бухгалтерського обліку продемонстроване на прикладі використання найбільш поширеної 

на підприємствах України інформаційної системи “1С : Бухгалтерія 7.7”. 

Призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей економічного 

спрямування, викладачів, а також усіх, кого цікавить ця тематика. 



Щирба М. Т. Облікова політика в системі управлінського обліку: монографія / М. Т. Щирба. 

– Тернопіль: ВПЦ “Економічна  думка ТНЕУ ”, 2011. - 340 с. 

У монографії досліджено теоретичні та практичні  аспекти облікової політики в системі 

управлінського обліку. В ній розкрито економічний зміст облікової політики і призначення для різних 

суб'єктів економічної діяльності; уточнено структуру облікової політики і призначення для різних 

суб'єктів, об'єктів та їхніх елементів; визначено принципи облікової політики, яка охоплює 

організаційний, технічний і методичний аспекти; узагальнено міжнародний досвід щодо впливу 

професійного судження бухгалтера на процес формування облікової політики підприємства та 

удосконалено механізм розкриття інформації про облікову політику та її зміни. 

Монографія розрахована на широке коло читачів: наукових працівників, викладачів вищих 

навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрів, бухгалтерів, економістів. 



Юровский Б. Планирование основных показателей работы предприятия и экономическое 

обоснование цен на продукцию / Б. Юровский. – Харьков: Центр «Консульт», 2007. - 368 с. 

В книге представлена эффективная и вместе с тем простая методика по комплексному 

планированию всех основных показателей работы предприятия. 

Предложенный метод основан на хорошо известной в экономике зависимости затрат и 

прибыли предприятия от объема производства. 
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