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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра прикладної механіки та інформаційних 

технологій 

Навчальна дисципліна ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І 

ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 5 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 1 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань щодо сучасних 

інформаційних систем і технологій, їх 

раціонального використання, а також 

практичних навичок ефективного 

використання сучасних інформаційних 

технологій і систем у процесі здійснення 

управління. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з 

програмами та напрямками інформатизації 

систем управління; вивчення сутності 

інформаційних систем та їх значення в 

загальній системі публічного управління; 

формування системного підходу до аналізу 

сучасного стану і тенденцій розвитку 

інформаційних систем і технологій; набуття 

навичок щодо вибору методології 

розроблення інформаційних систем, 

визначення їх якості та ефективності; 

розвинення вмінь і навичок щодо вибору 

програмного забезпечення у відповідності до 

вимог систем управління; розвинення 

основних навичок щодо управління 

інформаційними ресурсами; вивчення 

методик визначення стратегічної та 

оперативної спрямованості інформаційних 

технологій в управлінні; розвинення навичок 



та вмінь щодо використання інтегрованих 

автоматизованих інформаційних систем; 

набуття навичок вибору типології 

управлінських інформаційних систем; 

розвинення вмінь формування інформаційної 

структури організації; вивчення теоретичних 

аспектів запровадження в організації систем 

підтримки прийняття рішень, використання 

технологій штучного інтелекту; формування 

системного підходу щодо використання 

мережі Інтернет в управлінській діяльності; 

набуття навичок щодо прийняття 

управлінських рішень на підставі інформації, 

отриманої за допомогою автоматизованої 

інформаційної системи; засвоєння базових 

понять забезпечення захисту інформації при 

використанні інформаційних систем. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій;  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність);  

СК1. Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів;  

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти 

ними, виявляти ініціативу та підприємливість;  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

Форми проведення занять Лекції, лабораторні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 3 Проектувати ефективні системи 

управління організаціями; 

Р 8 Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління 

організацією 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 



де: 
 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Інформаційні системи. Основні поняття та визначення 

Концепція розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку 

інформаційних систем. Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських 

інформаційних систем. Завдання інформаційних систем.  

 

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні 

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ 

інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Основоположна роль 

інформаційних систем в управлінні організацією.  

Зростаюча цінність інформаційних технологій. Організації, що орієнтовані на роботу в 

Інтернет. Конкурентні переваги підприємств, що використовують інформаційні 

технології. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні для 

здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, 

інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання 

операцій. Системи управління процесами.  

 

Тема 3. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису 

Інформація як ресурс організації. Види економічної інформації. Структура подання 

економічної інформації. Класифікація і класифікатори економічної інформації. Методи 

кодування економічної інформації. Єдина система класифікації та кодування техніко-

економічної інформації. 

 

Тема 4. Типологія інформаційних систем і технологій у менеджменті організацій  



Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у 

бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у 

менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими 

ресурсами, управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення 

бухгалтерського обліку.  

Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами. Типи 

інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різноманітним 

спрямуванням основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи. Інтерактивний 

маркетинг, уведення автоматизованого продажу, реклама та товаропросування, цільовий 

маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування.  

 

Тема 5. Операційні інформаційні системи 

Операційні інформаційні системи: комп’ютерно-інтегровані операції, автоматизовані 

системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління 

технологічним обладнанням. Інформаційні системи по управлінню персоналом: 

стратегічне, тактичне та оперативне використання персоналу організації; постійні 

співробітники організації, навчання та розвиток персоналу.  

 

Тема 6. Фінансові інформаційні системи 

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління 

інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування. Бухгалтерські 

інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної книги, 

складання балансу організації. 

 

Тема 7. 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. Саsе-технологїї. 

Принципи створення спеціалізованого структурного підрозділу з питань управління 

інформаційною системою організації. Організаційна та інформаційна технології. Основні 

складові інформаційних систем: персонал, завдання, технології, культура, структурні 

компоненти та взаємовідносини в організації. Концептуальна структура управління 

інформаційною системою в організації. Функціональна організаційна структура відділу 

інформаційного обслуговування. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем з 

метою формування бізнес орієнтованої організаційної структури. Тенденції щодо змін в 

управлінні сучасними інформаційними системами. Управління людськими ресурсами у 

сфері інформаційних технологій. Розвиток кар’єри працівників відділу інформаційного 

обслуговування. 

 

Тема 8. 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. 

 

Тема 9. Системи 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. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних 

систем: експертні системи, системи управлінських знань, стратегічної інформації, системи 

бізнес інформації, інтегровані інформаційні системи. Умови успішного функціонування 

менеджерських інформаційних систем. 

 

Тема 10. Інформаційна система Microsoft Power BI в управлінні 

Основна концепція бізнес-аналітики, огляд засобів самостійної бізнес-аналітики, 

екосистема Microsoft Power BI. Сфери застосування Power BI Desktop. Використання 

Microsoft Power BI в управлінні. Power BI як інструмент для побудови аналітичного 

додатку.  

 

Тема 11. Інформаційна система QlikView в управлінні 

Дослідження системи QlikView як платформи для просунутого бізнес-аналізу, що 

дозволяє створити джерело консолідованих даних для прийняття зважених, точних і 

оперативних управлінських рішень. Відмінності QlikView від інших ВІ систем. 

 

Тема 12. 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 13. 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. 

 

Тема 14. 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 15. Процес впровадження АІС 

Типові етапи впровадження. Терміни. Рекомендації з вибору АІС діловодства та 

документообігу. Проблеми впровадження АІС діловодства та документообігу. Склад  і 

зміст нормативно-методичної документації організації електронного документообігу.  

Загальні принципи оцінки ефективності інформаційних технологій управління. 

Ефективність впровадження автоматизованих систем. 

 

Тема 16. Ефективність інформаційних технологій 

Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування 

бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної 

системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських 

інформаційних систем. Методологія планування інформаційних систем: підходи та 

сценарії. Моделі розвитку організації з використанням комп’ютерних пакетів підтримки 

прийняття управлінських рішень.  

 

Тема 17. Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на 

підприємстві  



Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг підтримки 

функціонування інформаційних систем: основні фактори. Управління організаційними 

змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних технологій. Заходи щодо 

планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та введення необхідної 

документації, навчання персоналу, організація обслуговування інформаційних систем в 

організації. Організація використання автоматизованих систем планування та аналізу 

(АСПА) для маркетингової діяльності. Опис та характеристика комплексів програм 

АСПА. Порядок виконання робіт. Інтерфейс програмних засобів. Формування 

інформаційної бази. Види аналізу. Основні етапи виконання робіт. Особливості роботи з 

програмами. Використання результатів. 

 

Тема 18. 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. Законодавство України в сфері електронного бізнесу. Питання 

безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль уведення, оброблення та 

збереження інформації. Фізичний захист інформаційних систем. Безпека та за-хист 

мережі. Захист від фізичного втручання, від збою комп’ютера. Процедурний контроль. 

Аудит інформаційних систем. Етичні аспекти використання інформаційних систем. 

Соціальні аспекти. Особливість та умови праці в інформаційних системах. Захист 

особистої та комерційної таємниці. Комп’ютерна злочинність. Здоров’я працівників, 

особиста відповідальність. 
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