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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою дисципліни формування у майбутніх економістів знань і 

навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх 

раціонального використання, а також практичних навичок ефективного 

використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення 

управлінської діяльності в організації.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є підготовка 

студентів з наступних питань:  

- сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні 

сучасними організаціями;  

- сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій;  

- методологія розробки інформаційних систем, визначення їх якості та 

ефективності;  

- використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у 

бізнесі;  

- розвитку і запровадження в організації систем підтримки прийняття 

рішень;  

- визначення основних характеристик експертних систем;  

-використання технологій штучного інтелекту в управлінні 

організаціями;  

- використання Інтернет в управлінській діяльності керівників; - 

застосування електронної комерції у практичній діяльності організації;  

- здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки.  

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати етапи створення інформаційних систем, різновиди 

ІС та їх структуру, зміст функціональної частини ІС, склад та зміст 

забезпечувальної частини ІС, технологію комп’ютерної обробки економічної 

інформації.  
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Студент повинен вміти: застосовувати набуті знання для роботи у 

конкретних автоматизованих інформаційних системах, що 

використовуються в сучасних організаціях, приймати управлінські рішення 

на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої 

інформаційної системи.  
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією» організовуються та 

здійснюється у формі консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних 

систем і технологій у відповідності до затвердженого графіку консультацій 

(одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи інформаційних систем 

Тема 1 Інформаційні системи. Основні поняття та визначення 

Тема 2 Економічна інформація та засоби її формалізованого опису. 

Тема 3 Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і класифікація 

Тема 4 Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи 
створення інформаційних систем управління. 

Тема 5 Еволюція інформаційних систем управління. 

Змістовий модуль 2. 
Управлінські інформаційні системи в організації 

Тема 6 Систем підтримки прийняття рішень. 

Тема 7 Використання технологій штучного інтелекту в управлінні 
організацією.  

Тема 8 Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (МНК). 

Тема 9 Автоматизація процесів діловодства та документообігу. 

Тема 10 Процес впровадження АІС. 

Тема 11 Ефективність інформаційних технологій. 

Тема 12 Безпека інформаційних систем. 

 Разом годин : 150 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних систем 

 

Тема 1. Інформаційні системи. Основні поняття та визначення  

Система управління. Історія розвитку інформаційних систем. Типова 

структура та склад інформаційних систем. Класифікація інформаційних 

систем. Рівні інформаційних систем в організації. Глобальне інформаційне 

суспільство  

 

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису.  

Інформація як ресурс організації. Види економічної інформації. 

Структура економічної інформації. Класифікація і класифікатори.  

 

Тема 3. Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і 

класифікація  

Поняття "інформаційні технології". Класифікація інформаційних 

технологій. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну 

технологію.  

 

Тема 4. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні основи 

створення інформаційних систем управління.  

Принципи побудови управлінських систем. Моделі життєвого циклу 

інформаційних систем. Проектування автоматизованої інформаційної 

системи. Сучасні підходи до створення інформаційних систем на 

підприємствах. Структурно-орієнтований підхід. Об'єктно-орієнтований 

підхід. Процесно-орієнтований підхід. Саsетехнологїї.  
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Тема 5. Еволюція інформаційних систем управління.  

Еволюція стратегічних моделей управління підприємством. Системи 

планування матеріальних ресурсів (МRР). Системи планування виробничих 

ресурсів (МRР II). Системи планування ресурсів підприємства (ЕRР). 

Системи планування ресурсів підприємства, синхронізовані зі споживачами 

(CSRP). Розвинуті системи планування (APS). Корпоративна інформаційна 

система R/3. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI. Системи 

керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.  

 

Змістовий модуль 2. Управлінські інформаційні системи в організації 

 

Тема 6. Систем підтримки прийняття рішень.  

Систем підтримки прийняття рішень. Передумови виникнення систем 

підтримки прийняття рішень (СППР). Основні відмінності СППР від 

традиційних звітних систем. Розвиток концепції і структури СППР. 

Компоненти СППР. Характеристики сучасних комп'ютерних СППР. 

Досягнення комп'ютерних технологій, що забезпечують розвиток СППР. 

 

Тема 7. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні 

організацією.  

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні 

організацією. Експертні системи. Нейронні мережі. Віртуальна реальність. 

Технології автоматичного інтелектуального аналізу даних. Системи 

підтримки роботи групи. Приклади використання інтелектуальних систем.  

 

Тема 8. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій 

(МНК).  

Особливості інформаційних систем для МНК. Організаційна побудова 

корпорацій. Вимоги до проектування і впровадження інформаційних систем 

МНК. Інтегрована інформаційна система для управління МНК R/3.  
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Тема 9. Автоматизація процесів діловодства та документообігу.  

Основні завдання та функції систем автоматизованого діловодства і 

документообігу. Складові та вимоги ефективності автоматизованих 

інформаційних систем діловодства та документообігу. Експлуатаційні 

характеристики автоматизованих інформаційних систем діловодства та 

документообігу.  

 

Тема 10. Процес впровадження АІС.  

Типові етапи впровадження. Терміни. Рекомендації з вибору АІС 

діловодства та документообігу. Проблеми впровадження АІС діловодства та 

документообігу. Скла і зміст нормативно-методичної документації 

організації електронного документообігу.  

 

Тема 11. Ефективність інформаційних технологій.  

Загальні принципи оцінки ефективності інформаційних технологій 

управління. Ефективність впровадження автоматизованих систем.  

 

Тема 12. Безпека інформаційних систем.  

Безпека інформаційних систем. Інформаційна політика. Сервіси 

безпеки та механізми її порушень. Шифрування даних. Симетрична 

криптографія. Асиметрична криптографія. Цифровий підпис. Цифровий 

сертифікат. Захист апаратних пристроїв. Резервування даних. Захист мереж 

від зовнішніх втручань. Захист від комп'ютерних вірусів. Безпека і людський 

фактор. Етичні аспекти використання інформаційних систем. Захист 

особистої та комерційної таємниці. Комп’ютерна злочинність. Здоров'я 

працівників. Законодавство України в сфері електронного бізнесу. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні 

організацією» проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії з 

використанням комп'ютерного устаткування пристосованого до начального 

процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 

Автоматизація  процесу  створення,  реєстрації  та  аналізу 

документів  в  Microsoft  Excel  2010. Формування  табличної 

інформації та звітів у вигляді зведених таблиць. Автоматизація 

процесу   створення   та   реєстрації   типових   документів в 

середовищі Microsoft Excel 2010. 

2 

Інформаційні   системи   управління   взаємовідносинами   з 

клієнтами. CRM-система Sales Expert. Модулі системи. Ведення 

бази  даних.  Аналіз  ринкових  можливостей  компанії.  Процес 

комунікації з клієнтами. 

3 
Інформаційні  технології  підготовки  звітності  для  ДФС  в 

електронному форматі. Нормативні документи, на основі яких 2  
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8подається звітність у електронному форматі. Інтерфейс програми 

«Податкова звітність 1.30». Внесення відомостей у програму про 

нове підприємство. Формування обов’язкових звітів. Ситуаційні 

задачі. 

4 

Інформаційні  системи  побудови  економічних  прогнозів. 

Ознайомлення   з   сучасними   інформаційними   системами 

економічного прогнозування та технологією розв’язування задач в  

них.  Отримання  практичних  навичок  розв’язування  задач 

економічного   прогнозування   за  допомогою  інформаційної 

системи Forecast Expert. 

5 

Інформаційні  системи  маркетингу. Аналіз  ринку  і  його 

сегментація.  Позиціонування  товарів,  формування  політики 

ціноутворення,  вибір  методів  і каналі розповсюдження  товарів. 

Вирішення    питань    конкурентоспроможності    продукції. 

Marketing  Expert.  Розробка  карти  ринку.  SWOT-аналіз  What-if 

аналіз. 

6 

Автоматизовані  системи  управління  персоналом. Сучасні 

HRM-системи. Функціональність HRM систем. Системи підбору, 

мотивації,  обліку  та  оцінювання  персоналу.  Автоматизація 

основних  завдань  мотивації  персоналу.  Автоматизація  бізнес-

процесів  оцінки  персоналу.  Автоматизація  бізнес-процесів 

інформаційного самообслуговування. 

7 

Електронне    навчання    персоналу    (Е-learning).   Місце 

електронного   навчання   у   стратегії   розвитку   персоналу. 

Компоненти   електронного   навчання.   Системи   управління 

навчанням. Форми подання навчальних матеріалів. Приклади e-

Learning систем. 
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8 

Інформаційні  системи  комплексного  аналізу  фінансового 

стану   підприємства.   Ознайомлення   з   функціональними 

можливостями  інформаційних  систем  комплексного  аналізу 

фінансового  стану  підприємства  та  технологією  розв’язування 

задач  в  них.  Аналіз  фінансового  стану  підприємства за 

допомогою інформаційної системи Audit Expert. 

9 

Інформаційні системи управління проектами. Програмний  

продукт  Spider  Project.  Структуризація  та  опис складу і 

характеристик робіт, ресурсів, витрат і доходів проекту. Розрахунок 

розкладу виконання робіт проекту.  Аналізу ризиків і визначення 

необхідних резервів для надійної реалізації проекту. Ведення обліку 

й аналізу виконання проекту. 

10 

Система розробки бізнес-планів Project Expert. Автоматизація 

проектування  розвитку  бізнесу,  аналіз  ризиків  і  ефективності 

інвестиційних проектів. Побудова моделі. Визначення потреби у 

фінансуванні.   Розроблення   стратегії   фінансування.   Аналіз 

фінансових  результатів.  Формування  та  друкування  звіту. 

Контроль реалізації проекту. 

11 

Інформаційні системи діловодства та документообігу. 

Електронний цифровий підпис. Інфраструктура електронних 

цифрових підписів. Технології створення електронного документа. 

Засоби автоматизації процесів діловодства і документообігу. Процес 

впровадження АІС діловодства та документообігу 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
 

1. Основні принципи створення інформаційних систем у державному 

управлінні  

2. Характеристика ІС маркетингу.  

3. Сервісне програмне забезпечення.  

4. Основні принципи створення інформаційних систем у державному 

управлінні 

5. Офісне програмне забезпечення. 

6. Захист інформації. 

7. Електронна комерція. 

8. Соціальні мережі та перспективи їх застосування 

9. Хмарні технології. 

10. Рішення IBM з управління інформаційними системами 

11. Рішення Hewlett-Packard з управління інформаційними системами 

12. Підхід Microsoft до побудови керованих інформаційних систем 
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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 управлінні організацією”. 

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. Система управління.  

2. Історія розвитку інформаційних систем.  

3. Типова структура та склад інформаційних систем.  

4. Класифікація інформаційних систем.  

5. Рівні інформаційних систем в організації.  

6. Глобальне інформаційне суспільство 

7. Інформація як ресурс організації.  

8. Види економічної інформації.  

9. Структура економічної інформації.  

10. Класифікація і класифікатори.  

11. Поняття "інформаційні технології".  

12. Класифікація інформаційних технологій.  

13. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну 

технологію.  

14. Принципи побудови управлінських систем.  

15. Моделі життєвого циклу інформаційних систем.  

16. Проектування автоматизованої інформаційної системи.  

17. Сучасні підходи до створення інформаційних систем на 

підприємствах.  

18. Структурно-орієнтований підхід.  

19. Об'єктно-орієнтований підхід.  

20. Процесно-орієнтований підхід.  

21. Саsе технологїї.  

22. Еволюція стратегічних моделей управління підприємством.  

23. Системи планування матеріальних ресурсів (МRР).  

24. Системи планування виробничих ресурсів (МRР II).  

25. Системи планування ресурсів підприємства (ЕRР).  
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26. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізовані зі 

споживачами (CSRP).  

27. Розвинуті системи планування (APS).  

28. Корпоративна інформаційна система R/3.  

29. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI.  

30. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM.  

31. Систем підтримки прийняття рішень.  

32. Передумови виникнення систем підтримки прийняття рішень (СППР). 

33.  Основні відмінності СППР від традиційних звітних систем.  

34. Розвиток концепції і структури СППР.  

35. Компоненти СППР.  

36. Характеристики сучасних комп'ютерних СППР.  

37. Досягнення комп'ютерних технологій, що забезпечують розвиток 

СППР. 

38. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні 

організацією.  

39. Експертні системи.  

40. Нейронні мережі.  

41. Віртуальна реальність.  

42. Технології автоматичного інтелектуального аналізу даних.  

43. Системи підтримки роботи групи.  

44. Приклади використання інтелектуальних систем. 

45. Особливості інформаційних систем для МНК.  

46. Організаційна побудова корпорацій.  

47. Вимоги до проектування і впровадження інформаційних систем МНК.  

48. Інтегрована інформаційна система для управління МНК R/3.  

49. Основні завдання та функції систем автоматизованого діловодства і 

документообігу.  

50. Складові та вимоги ефективності автоматизованих інформаційних 

систем діловодства та документообігу.  
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51. Експлуатаційні характеристики автоматизованих інформаційних 

систем діловодства та документообігу.  

52. Типові етапи впровадження.  

53. Рекомендації з вибору АІС діловодства та документообігу.  

54. Проблеми впровадження АІС діловодства та документообігу.  

55. Скла і зміст нормативно-методичної документації організації 

електронного документообігу.  

56. Загальні принципи оцінки ефективності інформаційних технологій 

управління.  

57. Ефективність впровадження автоматизованих систем.  

58. Безпека інформаційних систем.  

59. Інформаційна політика.  

60. Сервіси безпеки та механізми її порушень.  

61. Шифрування даних.  

62. Симетрична криптографія.  

63. Асиметрична криптографія.  

64. Цифровий підпис.  

65. Цифровий сертифікат.  

66. Захист апаратних пристроїв.  

67. Резервування даних.  

68. Захист мереж від зовнішніх втручань.  

69. Захист від комп'ютерних вірусів.  

70. Безпека і людський фактор.  

71. Етичні аспекти використання інформаційних систем.  

72. Захист особистої та комерційної таємниці.  

73. Комп’ютерна злочинність.  

74. Здоров'я працівників.  

75. Законодавство України в сфері електронного бізнесу. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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