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ВСТУП 

 

Стати лідером на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, 

створити оптимальну структуру управління – це першочергові завдання 

керівника підприємства. Для потреб управління підприємством необхідно мати 

повну та своєчасну інформацію, процес отримання та використання якої 

потребує належної організації. Відповідно це зумовлює широке застосування 

пакетів і програм, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність 

обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються об’єктивніші 

фінансові й управлінські рішення. Проте сьогодні ще далеко не всі 

підприємства, установи та організації автоматизували виконання завдань, 

пов’язаних зі специфікою їх діяльності, управлінням персоналом. Наявність 

цих та інших питань зумовлює актуальність та практичну значущість вивчення 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні».  

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 Інтернет в управлінській 

діяльності; набуття навичок по прийняттю управлінських рішень на підставі 

інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи; 

засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації при використанні 

інформаційних систем. 
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ЗАВДАННЯ З МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Тема 1. Інформаційні системи. Основні поняття та визначення 

(9,5 годин) 

Мета: ознайомитися з метою створення інформаційних систем, 

оптимізацією управління з використанням інформаційних систем та завданням, 

які виконують інформаційні системи при застосуванні їх в управлінні. 

 

Зміст самостійної роботи 

1.Мета створення управлінських інформаційних систем.  

2. Завдання інформаційних систем.  

 

Література: 

1. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 

підруч. / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. 

2. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Мета створення управлінських інформаційних систем. 

Розкрити мету створення інформаційних систем та оцінку доцільності 

створення інформаційних систем. Визначити властивість інформаційної 

системи, яка характеризує рівень автоматизації управлінських робіт та стадії її 

створення. Розкрити поняття своєчасності, доцільності, функціональної 

повноти, адаптивної надійності. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте мету створення інформаційної системи 

2. Дайте пояснення оцінці надійності створення інформаційних 

систем. 

3. Дайте поняття своєчасності інформаційної системи. 

4. Дайте поняття доцільності інформаційної системи. 

5. Дайте поняття функціональної повноти інформаційної системи. 

6. Дайте поняття адаптивної надійності інформаційної системи. 

7. Перерахуйте стадії створення інформаційних систем. 

8. Охарактеризуйте кожну зі стадій створення інформаційних систем. 

 

2. Завдання інформаційних систем. 

Розкрити цілі створення інформаційних систем. Розкрити можливі 

завдання, які може вирішувати інформаційна система в управлінні. Описати 
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завдання, які допомагають вирішувати інформаційні системи менеджерам. 

Опишіть основні компоненти ІС.  

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть завдання інформаційних систем 

2. Дайте пояснення ролі інформаційних систем в управлінні 

3. Поясніть необхідність організації розподіленої обробки інформації  

4. Дайте визначення децентралізації структури ІС 

5. Дайте пояснення функціональним компонентам 

6. Дайте пояснення компонентам системи опрацювання даних 

7. Дайте пояснення організаційним компонентам 

 

Тема 2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в 

управлінні 

(13годин) 

Мета: ознайомитися зі значущістю використання інформаційних 

технологій в управлінні для бізнесу на міжнародному рівні. Розкрити поняття 

основних ресурсів системи. Визначити тенденції в інформаційних системах, 

розкрити поняття систем підтримки виконання операцій та системи управління 

процесами 

Зміст самостійної роботи 

1. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні для 

здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

2. Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, 

мережеві, інформаційні.  

3. Тенденції в інформаційних системах.  

4. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління 

процесами.  

Література: 

1. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 

підруч. / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. 

2. Гужва В. М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі [Текст] 

/ В. М. Гужва, А. Г. Постєвой. – К. : 2009. – 164 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні 

для здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

Розкрити значимість використання інформаційних технологій для 

здійснення бізнесу на міжнародному рівні. Дати пояснення тенденціям 

розвитку інформаційних систем для бізнесу. Описати інформаційні технології 
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як могутній інструмент для підвищення конкурентоспроможності бізнесу на 

міжнародному рівні. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення важливості інформаційних технологій в бізнесі на 

міжнародному рівні. 

2. Охарактеризуйте тенденції розвитку інформаційних систем для 

бізнесу. 

3. Поясніть, яким чином інформаційні технології виступають могутнім 

інструментом для розвитку міжнародного бізнесу. 

 

2. Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, 

програмні, мережеві, інформаційні. 

Перерахуйте та опишіть основні ресурси інформаційних систем. 

Опишіть, яку саме роль відіграє кожен з ресурсів. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення основним ресурсам ІС. 

2. Дайте визначення людському ресурсу ІС. 

3. Дайте визначення апаратному ресурсу ІС. 

4. Дайте визначення програмному ресурсу ІС. 

5. Дайте визначення мережевому ресурсу ІС. 

6. Дайте визначення інформаційному ресурсу ІС. 

 

3. Тенденції в інформаційних системах. 

Перерахуйте тенденції сучасного стану інформаційних технологій. 

Опишіть п’ять основних тенденцій у розвитку інформаційних систем. До чого 

призводять дані тенденції відповідно до бізнесу. Поясніть здатність 

інформаційних технологій до взаємодії 

 Питання для самоперевірки 

1. Назвіть тенденції сучасного стану ІТ. 

2. Назвіть 5 основних тенденцій у розвитку ІТ. 

3. Дайте пояснення кожній з 5-ти тенденцій. 

4. Охарактеризуйте вплив тенденцій на сучасний бізнес. 

5. Дайте пояснення взаємодії інформаційних технологій. 

 

4. Системи підтримки виконання операцій.. Системи управління 

процесами. 

Перерахуйте основні процеси які забезпечує інформаційна система 

менеджменту. Дайте визначення операціям. Охарактеризуйте систему 

управління виробництвом. Дайте пояснення підсистемі техніко-економічного 
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планування. Опишіть підсистему управління основним виробництвом. 

Опишіть підсистему управління матеріально-технічним забезпеченням. 

Опишіть підсистему управління допоміжним виробництвом. Опишіть 

підсистему управління якістю продукції. Опишіть підсистему управління 

капітальним будівництвом. Опишіть підсистему інформаційної системи 

управління підприємством. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні процеси які забезпечує інформаційна система 

менеджменту. 

2. Дайте визначення операціям 

3. Охарактеризуйте систему управління виробництвом 

4. Дайте пояснення підсистемі техніко-економічного планування. 

5.  Опишіть підсистему управління основним виробництвом.  

6. Опишіть підсистему управління матеріально-технічним 

забезпеченням.  

7. Опишіть підсистему управління допоміжним виробництвом. 

8.  Опишіть підсистему управління якістю продукції.  

9. Опишіть підсистему управління капітальним будівництвом. 

10.  Опишіть підсистему інформаційної системи управління 

підприємством. 

 

Тема 3. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису 

(2.5 години) 

Мета: отримати теоретичні знання кодування та системи кодування, 

визначити види систем кодування та методи кодування економічної інформації 

Зміст самостійної роботи 

1. Методи кодування економічної інформації. Єдина система 

класифікації та кодування техніко-економічної інформації. 

Література: 

1. Інформаційні системи в економіці : навч. посіб. / За ред. В. С. 

Пономаренка. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с. 

2. Зацеркляний М. М. Основи комп’ютерних технологій для 

економістів : [навч. посіб.] / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. 

Струков. – К. : ВД Професіонал, 2006. – 672 с. 

3. Литвин І. С. Інформаційні технології в економіки : [навч. посіб.] / І. 

С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 296 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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1. Методи кодування економічної інформації. Єдина система 

класифікації та кодування техніко-економічної інформації. 

Розкрити методи кодування економічної інформації. Дати визначення 

класифікації та кодуванню. Охарактеризуйте систему класифікації, об’єкт 

класифікації, ознаку класифікації, значення ознаки. Поясніть, що є засобом 

вираження результатів класифікації. Дайте визначення кодуванню, коду, 

алфавіту коду, основі коду, структурі коду, контрольного числа. Поясніть, що 

являється матеріальним утіленням класифікації і кодування. Дайте визначення 

класифікатору, позиції класифікатора, ємності класифікатора. Поясніть, що є 

метою класифікації і кодування. Якими способами можуть створюватись 

класифікатори техніко-економічної інформації. Опишіть види систем 

кодування та вкажіть, які є найпоширенішими. 

Питання для самоперевірки 

1. Перерахуйте методи кодування економічної інформації.  

2. Дайте визначення класифікації та кодуванню.  

3. Охарактеризуйте систему класифікації 

4. Охарактеризуйте об’єкт класифікації 

5. Охарактеризуйте ознаку класифікації 

6. Охарактеризуйте значення ознаки.  

7. Поясніть, що є засобом вираження результатів класифікації.  

8. Дайте визначення кодуванню 

9. Дайте визначення коду 

10. Дайте визначення алфавіту коду 

11. Дайте визначення основі коду 

12. Дайте визначення структурі коду 

13. Дайте визначення контрольному числу.  

14. Поясніть, що являється матеріальним утіленням класифікації і 

кодування.  

15. Дайте визначення класифікатору 

16. Дайте визначення позиції класифікатора 

17. Дайте визначення ємності класифікатора.  

18. Поясніть, що є метою класифікації і кодування.  

19. Якими способами можуть створюватись класифікатори техніко-

економічної інформації.  

20. Дайте пояснення кожному із способів створення класифікаторів 

21. Які системи кодування економічної інформації є 

найпоширенішими. 
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Тема 4. Типологія інформаційних систем і технологій у менеджменті 

організацій  

(13.5 годин) 

Мета: визначити спеціалізовані інформаційні системи для підтримки 

бізнес-процесів, розкрити типи інформаційних систем, що використовуються в 

організаціях з різноманітним спрямуванням основної діяльності. Визначити 

маркетингові інформаційні системи. Отримати поняття інтерактивного 

маркетингу, ведення автоматизованого продажу, реклами та товаропросування, 

цільового маркетингу, маркетингових досліджень та прогнозування. 

Зміст самостійної роботи 

1. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними 

системами.  

2. Маркетингові інформаційні системи.  

3. Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, 

реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження 

та прогнозування. 

Література: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

2. Литвин І. С. Інформаційні технології в економіці : [навч. посіб.] / І. 

С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 296 с. 

3. Романов А. И. Телекомуникационные сети и управление : [навч. 

посіб.] / А. И. Романов. – К. : Киевский университет, 2003. – 240 с. 

3. Шалева О. Ш. Електронна комерція : [навч. посіб.] / О. І. Шалева. – 

К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними 

системами. 

Дайте визначення бізнес-процесу. Опишіть інструментарій і технології, 

які дозволяють підприємству докорінно змінити свою діяльність. 

Охарактеризуйте найпопулярніші методології управління. Дайте пояснення 

MRP, JIТ, SCM, ERP системам. Перерахуйте системи, що впроваджуються в 

організацію за ступенем формалізації (структурованості) і складності 

алгоритмів обробки інформації функціональних компонентів і відповідних 

інформаційних технологій. Перерахуйте та опишіть системи, що відносяться до 

оперативної обробки даних. Опишіть системи підтримки та прийняття рішень.  
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Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення бізнес-процесу.  

2. Дайте пояснення інструментарію і технологіям, які дозволяють 

підприємству докорінно змінити свою діяльність.  

3. Охарактеризуйте найпопулярнішими методологіями управління.  

4. Дайте пояснення MRP 

5. Дайте пояснення JIТ 

6. Дайте пояснення SCM 

7. Дайте пояснення ERP системам.  

8. Перерахуйте системи, що відносяться до оперативної обробки 

даних. 

9. Назвіть системи підтримки та прийняття рішень. 

 

2. Маркетингові інформаційні системи. 

Дайте визначення маркетинговій інформаційній системі. Опишіть 

основні складові маркетингової інформаційної системи. Побудуйте структуру 

маркетингової інформаційної системи та опишіть її. Перерахуйте та дайте 

пояснення трьом видам інформації, що функціонує в рамках МІС. Опишіть 

функції, що виконують маркетингові інформаційні системи. Дайте пояснення 

підсистемам МІС: система внутрішньої звітності, система збирання поточної 

маркетингової інформації, система маркетингових досліджень. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення маркетинговій інформаційній системі.  

2. Поясніть основні складові маркетингової інформаційної системи. 

3.  Перерахуйте та дайте пояснення трьом видам інформації, що 

функціонує в рамках МІС.  

4. Назвіть функції, що виконують маркетингові інформаційні системи 

та поясніть їх.  

5. Дайте пояснення підсистемам МІС. 

6. Дайте пояснення системі внутрішньої звітності 

7. Дайте пояснення системі збирання поточної маркетингової 

інформації 

8. Дайте пояснення системі маркетингових досліджень.  

 

3. Інтерактивний маркетинг, ведення автоматизованого продажу, 

реклама та товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові 

дослідження та прогнозування. 

Дайте визначення інтерактивного маркетингу. Охарактеризуйте 

використання інтерактивного маркетингу та ведення автоматизованого 
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продажу. Переваги та недоліки інтерактивного маркетингу. Проблеми 

інтерактивного маркетингу. Опишіть інструменти інтерактивного маркетингу. 

Поясніть важливість інформаційних систем та технологій в інтерактивному 

маркетингу. Поясніть роль інформаційних систем в рекламі та 

товаропросуванні, цільовому маркетингу та в маркетингових дослідженнях і 

просуванню. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення інтерактивного маркетингу. 

2. Охарактеризуйте використання інтерактивного маркетингу та 

ведення автоматизованого продажу.  

3. Назвіть переваги та недоліки інтерактивного маркетингу.  

4. Назвіть проблеми інтерактивного маркетингу.  

5. Опишіть інструменти інтерактивного маркетингу.  

6. Поясніть важливість інформаційних систем та технологій в 

інтерактивному маркетингу.  

7. Поясніть роль інформаційних систем і технологій в рекламі та 

товаропросуванні, цільовому маркетингу та в маркетингових дослідженнях і 

прогнозуванню. 

 

Тема 6. Фінансові інформаційні системи 

(2 години) 

Мета: визначити основні бухгалтерські інформаційні системи та 

проаналізувати їх роботу з обліку платежів, обліку розрахунків, ведення 

головної книги, складання балансу організацій. 

Зміст самостійної роботи 

1. Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік 

розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації. 

Література: 

1. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 

підруч. / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. 

2. Литвин І. С. Інформаційні технології в економіці : [навч. посіб.] / І. 

С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 296 с. 

3. Макарова М. В. Тенденції розвитку цифрової економіки : 

[Моногр.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 326 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік 

розрахунків, ведення головної книги, складання балансу організації. 
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Дайте пояснення бухгалтерськім інформаційним системам. Поясніть їх 

роль в діяльності підприємства. Визначте переваги та недоліки бухгалтерських 

інформаційних систем. Роль інформаційних систем в обліку платежів та обліку 

розрахунків, ведення головної книги та складання балансу організації. Наведіть 

приклади бухгалтерських інформаційних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення бухгалтерськім інформаційним системам.  

2. Поясніть роль бухгалтерських ІС в діяльності підприємства.  

3. Назвіть переваги та недоліки бухгалтерських інформаційних систем.  

4. Поясніть важливість інформаційних систем в обліку платежів та 

обліку розрахунків, ведення головної книги та складання балансу організації.  

5.  Наведіть приклади бухгалтерських інформаційних систем. 

 

Тема 7. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні 

основи створення інформаційних систем управління 

(12,5 години) 

Мета: розкрити основні складові інформаційних систем та визначити 

яку саме роль вони відіграють в системі. Описати концептуальну структуру 

управління інформаційною системою. Визначити функціональну організаційну 

структуру відділу інформаційного обслуговування. Зрозуміти принципи 

добору спеціалістів з інформаційних систем з метою формування бізнес 

орієнтованої організаційної структури. З’ясувати тенденції щодо змін в 

управлінні сучасними інформаційними системами. Розкрити управління 

людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Зрозуміти розвиток 

кар’єри працівників відділу інформаційного обслуговування 

Зміст самостійної роботи 

1. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, 

технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в організації. 

2. Концептуальна структура управління інформаційною системою в 

організації.  

3. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного 

обслуговування.  

4. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем з метою 

формування бізнес орієнтованої організаційної структури.  

5. Тенденції щодо змін в управлінні сучасними інформаційними 

системами.  

6. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. 

7. Розвиток кар’єри працівників відділу інформаційного 

обслуговування. 
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Література: 

1. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : 

підруч. / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с. 

2. Литвин І. С. Інформаційні технології в економіці : [навч. посіб.] / І. 

С. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 296 с. 

3. Макарова М. В. Тенденції розвитку цифрової економіки : 

[Моногр.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 326 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Основні складові інформаційних систем: персонал, завдання, 

технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в 

організації. 

Дайте пояснення наступним складовим інформаційних систем: 

персонал; завдання; технології; структурні компоненти; взаємовідносини з 

організацією. Охарактеризуйте, чому саме вище перераховані складові є 

основними складовими інформаційних систем. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення складовій інформаційної системи: персонал 

2. Дайте пояснення складовій інформаційної системи: завдання 

3. Дайте пояснення складовій інформаційної системи: технології 

4. Дайте пояснення складовій інформаційної системи: структурні 

компоненти 

5. Дайте пояснення складовій інформаційної системи: 

взаємовідносини з організацією 

 

2. Концептуальна структура управління інформаційною системою в 

організації.  

Дайте визначення концептуальній структурі управління. Перерахуйте 

принципи та охарактеризуйте їх. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення концептуальній структурі управління. 

2. Назвіть принципи концептуальної структури управління 

інформаційною системою в організації 

 

3. Функціональна організаційна структура відділу інформаційного 

обслуговування.  
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Перерахуйте види організаційних структур на назвіть типи структур в 

які вони формуються. Дайте пояснення та опишіть механічні структури. Дайте 

пояснення та опишіть органічні (адаптивні) структури. Дайте пояснення та 

опишіть лінійну організаційну структуру. Дайте пояснення та опишіть 

елементарну організаційну структуру. Дайте пояснення та опишіть 

функціональну організаційну структуру. Дайте пояснення та опишіть лінійно-

функціональну організаційну структуру. Дайте пояснення та опишіть 

дивізіональну організаційну структуру. Дайте пояснення та опишіть проектно-

цільову структуру. Дайте пояснення та опишіть множинні організаційні 

структури і т.д.. 

 Питання для самоперевірки 

1. Назвіть види організаційних структур. 

2. Назвіть типи структур в які формуються види організаційних 

структур. 

3. Дайте пояснення механічним структурам.  

4. Дайте пояснення органічним (адаптивним) структурам.  

5. Дайте пояснення лінійним організаційним структурам.  

6. Дайте пояснення елементарним організаційним структурам.  

7. Дайте пояснення функціональній структурі.  

8. Дайте пояснення лінійно-функціональній організаційній структурі. 

9.  Дайте пояснення дивізіональній організаційній структурі. 

10. Дайте пояснення проектно-цільовій структурі.  

11. Дайте пояснення множинній організаційній структурі  

 

4. Принципи добору спеціалістів з інформаційних систем з метою 

формування бізнес орієнтованої організаційної структури.  

Дайте визначення бізнес-орієнтовній організаційній структурі. 

Розкрийте мету формування бізнес-орієнтовної організаційної структури. 

Розкрийте принципи підбору спеціалістів з інформаційних систем для 

формування бізнес-орієнтовної організаційної структури. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення бізнес-орієнтовній організаційній структурі.  

2. Поясніть мету формування бізнес-орієнтовної організаційної 

структури.  

3. Охарактеризуйте принципи підбору спеціалістів з інформаційних 

систем для формування бізнес-орієнтовної організаційної структури. 

4. Які методи застосовуються для удосконалення добору кадрів 

. 
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5. Тенденції щодо змін в управлінні сучасними інформаційними 

системами.  

Перерахуйте причини змін в управлінні сучасними інформаційними 

системами. Визначити тенденцію змін 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть причини змін в управлінні сучасними інформаційними 

системами. 

 

6. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних 

технологій. 

Опишіть систему мотивації працівників сфери інформаційних 

технологій. Перерахуйте компоненти мотиваційного механізму.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення мотивації. 

2. Поясніть систему мотивації працівників сфери ІТ 

3. Назвіть компоненти мотиваційного механізму 

 

7. Розвиток кар’єри працівників відділу інформаційного 

обслуговування.. 

Дайте пояснення розвитку творчого кадрового потенціалу відділу 

інформаційного обслуговування та розкрийте його складові. Командний підхід, 

як мотивація розвитку працівника.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте необхідність розвитку кадрового персоналу у 

сфері  ІТ. 

2. Яким чином командний підхід може вплинути на розвиток 

працівників та стати мотивацією для росту кадрів сфери ІТ. 

 

Тема 8. Еволюція інформаційних систем управління 

(18 годин) 

Мета: отримати поняття про системи планування ресурсів підприємства, 

синхронізовані зі споживачами. Дослідити та проаналізувати розвинуті 

системи планування. Отримати поняття корпоративних інформаційних систем. 

Отримати поняття системи інтеграції ланцюжків поставок SCI. Розкрити 

поняття системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM. 

Зміст самостійної роботи 

1. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізовані зі 

споживачами (CSRP).  

2. Розвинуті системи планування (APS).  
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3. Корпоративна інформаційна система R/3.  

4. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI.  

5. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM. 

Література: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

2. Галич О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-

процесами : [навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – 

Харків : Фінарт, 2016. – 244 c. 

3. Грицунов  О.  В.  Інформаційні  системи  та  технології  [Електронний  

ресурс] / О. В. Грицунов. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf. – Назва з титул. екрану. 

4.  Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. – Режим доступу до навчального посібника: 

http://gendocs.ru/v7525/гужва_в.м._інформаційні_системи_і_технології_на_підп

риємствах. – Назва з титул. екрану. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Системи планування ресурсів підприємства, синхронізовані зі 

споживачами (CSRP) 

Охарактеризуйте поняття системи планування ресурсів підприємства, 

синхронізованого зі споживачами(CSRP). Опишіть структуру CSRP. Опишіть  

переваги і недоліки системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Призначення CSRP. 

2. Основні складові CSRP. 

3. Назвіть переваги CSRP. 

4. Назвіть недоліки CSRP. 

5. Зв’язок між CSRP і ERP 

 

2. Розвинуті системи планування (APS).  

Охарактеризуйте розвинуту систему планування ASP. Розкрийте 

методи, які характерні для використання в розвинутих системах. Опишіть 

напрями що дають можливість здійснити перехід від ERP до APS. Дайте 

визначення оцінці можливості виконання (ATP).  

Питання для самоперевірки 

1. Призначення ASP. 

http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf
http://gendocs.ru/v7525/Ð³ÑƒÐ¶Ð²Ð°_Ð².Ð¼._Ñ–Ð½Ñ
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2. Назвіть методи, які характерні для використання в розвинутих 

системах. 

3. Назвіть напрями що дають можливість здійснити перехід від ERP до 

APS 

4. Дайте визначення оцінці можливості виконання (ATP). 

 

3. Корпоративна інформаційна система R/3.  

Дайте визначення корпоративним інформаційним системам. Розкрийте 

поняття корпорації. Опишіть склад компонентів КІС. Основні характеристики 

КІС. Визначте основні принципи побудови КІС. Роль інтеграції інформаційних 

систем в КІС. Дайте визначення системним інтеграторам. Визначте мету 

процесу інтеграції. Дослідіть та опишіть роботу системи R/3. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення корпоративним інформаційним системам. 

2.  Розкрийте поняття корпорації.  

3. Назвіть склад компонентів КІС.  

4. Основні характеристики КІС.  

5. Назвіть основні принципи побудови КІС.  

6. Поясніть роль інтеграції інформаційних систем в КІС.  

7. Дайте визначення системним інтеграторам.  

8. Визначте мету процесу інтеграції. 

 

4. Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI.  

Дослідіть та опишіть систему інтерграції ланцюжків поставок. Типи 

відносин між учасниками ланцюга поставок. Співпраця у ланцюгах поставок. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення системі інтергації ланцюжків поставок. 

2.  Назвіть типи відносин між учасниками ланцюга поставок.  

3. Дайте пояснення співпраці у ланцюгах поставок. 

 

5. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM. 

Опишіть основну мету впровадження системи CRM. Охарактеризуйте 

роботи системи CRM. Кому система CRM вигідна. Які завдання дозволяє 

автоматизувати система CRM. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основну мету впровадження системи CRM. 

2.  Охарактеризуйте роботи системи CRM. 

3.  Кому система CRM вигідна 

4. Які завдання дозволяє автоматизувати система CRM. 
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Змістовий модуль 2  

Управлінські інформаційні системи і технології 

Тема 9. Системи підтримки прийняття рішень. 

(8,5 годин) 

Мета: отримати поняття системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, охарактеризувати експертні системи та їх особливості, описати 

системи управлінських знань, розкрити поняття стратегічної інформації її 

джерела та методи одержання, охарактеризувати системи бізнес-аналітики та їх 

важливість, охарактеризувати інтегровані інформаційні системи, з’ясувати 

принципи та види інтеграції. 

Зміст самостійної роботи 

1. Системи підтримки прийняття управлінських рішень.  

2. Інші види інформаційних систем: експертні системи, системи 

управлінських знань, стратегічної інформації, системи бізнес інформації, 

інтегровані інформаційні системи.  

3. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних 

систем. 

Література: 

5. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

6. Галич О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-

процесами : [навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – 

Харків : Фінарт, 2016. – 244 c. 

7. Грицунов  О.  В.  Інформаційні  системи  та  технології  [Електронний  

ресурс] / О. В. Грицунов. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf. – Назва з титул. екрану. 

8.  Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. – Режим доступу до навчального посібника: 

http://gendocs.ru/v7525/гужва_в.м._інформаційні_системи_і_технології_на_підп

риємствах. – Назва з титул. екрану. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. 

Охарактеризуйте етапи процесу прийняття управлінських рішень. 

Опишіть класичну класифікацію управлінських рішень на чотири види, які 

асоціюються з організаційними рівнями.  

http://eprints.kname.edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf
http://gendocs.ru/v7525/Ð³ÑƒÐ¶Ð²Ð°_Ð².Ð¼._Ñ–Ð½Ñ
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Питання для самоперевірки 

1. Назвіть етапи процесу прийняття управлінських рішень. 

2.  Охарактеризуйте класичну класифікацію управлінських рішень на 

чотири види, які асоціюються з організаційними рівнями. 

 

2. Інші види інформаційних систем: експертні системи, системи 

управлінських знань, стратегічної інформації, системи бізнес інформації, 

інтегровані інформаційні системи. 

Дайте визначення системи підтримки прийняття рішень. 

Охарактеризуйте експертну систему та її складові. Важливість експертних 

систем при прийнятті управлінських рішень, переваги.  

Дайте визначення управлінським інформаційним системам. 

Охарактеризуйте їх важливість. 

Дайте пояснення стратегічної інформації, її джерела і методи 

одержання. 

Опишіть задачі, які вирішуються за допомогою бізнес-аналітики. 

Охарактеризуйте інтегровані інформаційні системи та саме поняття 

інтеграції. Опишіть основні принципи та види інтеграції в ІІСУ. Дайте 

пояснення горизонтальній та вертикальній інтеграції. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення системи підтримки прийняття рішень. 

2.  Охарактеризуйте експертну систему та її складові.  

3. Поясніть важливість експертних систем при прийнятті управлінських 

рішень, переваги.  

4. Дайте визначення управлінським інформаційним системам. 

Охарактеризуйте їх важливість. 

5. Дайте пояснення стратегічної інформації, її джерела і методи 

одержання. 

6. Поясніть, які задачі вирішуються за допомогою бізнес-аналітики. 

7. Дайте визначення інтегрованим інформаційним системам. 

8. Поясніть саме поняття інтеграції.  

9. Поясніть основні принципи та види інтеграції в ІІСУ.  

10. Дайте пояснення горизонтальній та вертикальній інтеграції.. 

 

3. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних 

систем. 

Опишіть умови в яких будуть успішно функціонувати менеджерські 

інформаційні системи. Дайте пояснення основних функцій управлінської 
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інформаційної системи.  Охарактеризуйте типи управлінських інформаційних 

систем.  

Питання для самоперевірки 

1. В яких умовах успішно функціонують менеджерські інформаційні 

системи. 

2.  Дайте пояснення основних функцій управлінської інформаційної 

системи.  

3. Охарактеризуйте типи управлінських інформаційних систем. 

  

 

Тема 10. Інформаційна система Microsoft Power BI в управлінні 

(2,5 години) 

Мета: оволодіти розумінням основної концепції бізнес-аналітики, 

визначити існуючі засоби для самостійної аналітики. Отримати поняття 

дашбордів, визначити сфери застосування Power BI Desktop, отримати 

уявлення про використання Power BI Desktop в управлінні та зрозуміти, яким 

чином Power BI Desktop використовується як інструмент для побудови 

аналітичного додатку в управлінні 

Зміст самостійної роботи 

Сфери застосування Power BI Desktop.  

Використання Microsoft Power BI в управлінні.  

Power BI як інструмент для побудови аналітичного додатку. 

Література: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

2. Галич О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-

процесами : [навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – 

Харків : Фінарт, 2016. – 244 c. 

3. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Сфери застосування Power BI Desktop.  

Опишіть сфери застосування Microsoft Power BI 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть сфери застосування Microsoft Power BI 
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2. Використання Microsoft Power BI в управлінні.  

Опишіть, яким чином Microsoft Power BI використовується в управлінні 

організаціями.  

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, яким чином Microsoft Power BI використовується в 

управлінні 

 

3. Power BI як інструмент для побудови аналітичного додатку.  

Дати пояснення, яким саме чином Microsoft Power BI є інструментом 

для побудови аналітичного додатку. Як відбувається використання створеного 

додатку. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, яким чином Microsoft Power BI є інструментом для 

побудови аналітичного додатку 

2. Яким чином може використовуватись розроблений додаток. 

 

Тема 11. Інформаційна система QlikView в управлінні 

(2 години) 

Мета: ознайомитись з системою QlikView та порівняти її з іншими ВІ 

системами. 

Зміст самостійної роботи 

1. Відмінності QlikView від інших ВІ систем. 

Література: 

4. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

5. Галич О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-

процесами : [навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – 

Харків : Фінарт, 2016. – 244 c. 

6. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Відмінності QlikView від інших ВІ систем. 

Дослідити та проаналізувати роботу існуючих ВІ систем та виконати 

порівняння QlikView з дослідженими системами. Визначити переваги те 

недоліки системи QlikView. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть інші ВІ системи, які ви дослідили. 
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2. Назвіть переваги та недоліки системи QlikView в порівнянні з 

іншими. 

 

Тема 15. Процес впровадження АІС 

(14 годин) 

Мета: є формування теоретичних знань та практичних навичок видів 

АСУ в документообігу, порівняльному аналізу існуючих АІС, загальні 

принципи побудови системи електронного документообігу, вибору (розробки), 

впровадження та експлуатації інформаційних систем для організацій та 

підприємств промисловості, аналізу й оцінки їх моделей, показників якості, 

технічної та економічної ефективності. 

 

1. Склад  і зміст нормативно-методичної документації організації 

електронного документообігу.  

Основні технології, які забезпечують різні операції опрацювання 

документів. Реєстрація документів. Контроль виконання. Колективна робота. 

Функції системи електронного документообігу. Загальні принципи побудови 

системи електронного документообігу: в організаційному аспекті, в 

інформаційному аспекті, в алгоритмічному аспекті, в технічному аспекті. 

Основні вимоги до систем електронного документообігу.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні технології, які забезпечують різні операції 

опрацювання документів.  

2. Реєстрація документів.  

3. Контроль виконання.  

4. Колективна робота.  

5. Функції системи електронного документообігу.  

6. Загальні принципи побудови системи електронного документообігу: 

в організаційному аспекті, в інформаційному аспекті, в 

алгоритмічному аспекті, в технічному аспекті.  

7. Основні вимоги до систем електронного документообігу. 

 

2. Системи електронного документообігу. 

Проаналізуйте та дайте коротку характеристику програмних продуктів, 

які на даний час є лідерами ринку систем автоматизації діловодства і 

документообігу (на менше 10 АІС). 

Питання для самоперевірки 

Назвіть програмні продукти, які є лідерами ринку систем автоматизації 

діловодства і документообігу. 
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3. Загальні принципи оцінки ефективності інформаційних 

технологій управління.  

Теоретичні основи ефективності ІС. Завдання та функції ІС. Фактори 

впливу на ефективність ІС Особливості ІС з точки зору ефективності. 

Методологічні засади оцінювання ефективності ІС. Технічна, економічна та 

оперативна ефективність ІС. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть теоретичні основи ефективності ІС 

2. Які завдання та функції ІС.  

3. Які фактори впливу на ефективність ІС  

4. Особливості ІС з точки зору ефективності.  

5. Назвіть методологічні засади оцінювання ефективності ІС.  

6. Поясніть технічну, економічну та оперативну ефективність ІС. 

 

4. Ефективність впровадження автоматизованих систем.  

Опишіть комплекс техніко-економічних показників ефективності. 

Опишіть метод порівняння, який використовується для оцінки ефективності. 

Опишіть метод розрахунку припустимих показників. Основний показник 

економічної ефективності АСУ.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть техніко-економічні показники ефективності. 

2. Як використовується метод порівняння для визначення оцінки 

ефективності 

3. Як використовується метод розрахунку припустимих показників для 

визначення оцінки ефективності. 

4. Що являється основним показником економічної ефективності АСУ 

 

Тема 16. Ефективність інформаційних технологій 

(14 годин) 

Мета: розкрити поняття процесу організаційного планування 

інформаційних систем, основні етапи, проаналізувати ефективність 

інформаційних технологій 

Зміст самостійної роботи 

1. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних 

систем.  

2. Методологія планування інформаційних систем: підходи та 

сценарії. 
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3. Моделі розвитку організації з використанням комп’ютерних 

пакетів підтримки прийняття управлінських рішень 

Література: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Системний підхід до планування менеджерських інформаційних 

систем.  

Визначте основні етапи процесу організаційного планування 

інформаційних систем. Розкрийте питання формування бізнес-шляхів розвитку 

організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та 

оперативних планів. Дайте визначення стратегії автоматизації. Зазначте 

основні обмеження вибору стратегії автоматизації. Поясніть роль стратегічних 

цілей у рамках планування. Формування стратегічних цілей для планування 

інформаційних систем. Перерахуйте та опишіть фази процесу планування ІС.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні етапи процесу організаційного планування 

інформаційних систем.  

2. Розкрийте питання формування бізнес-шляхів розвитку організації 

для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та 

оперативних планів.  

3. Дайте визначення стратегії автоматизації.  

4. Зазначте основні обмеження вибору стратегії автоматизації.  

5. Поясніть роль стратегічних цілей у рамках планування.  

6. Формування стратегічних цілей для планування інформаційних 

систем.  

7. Перерахуйте та поясніть фази процесу планування ІС. 

 

Методологія планування інформаційних систем: підходи та 

сценарії.  

Опишіть сценарії планування інформаційних систем, які найчастіше 

зустрічаються. Поясніть ключову проблему систем управління на вітчизняних 

підприємствах. 

Питання для самоперевірки 
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1. Дайте пояснення сценаріям планування інформаційних систем, які 

найчастіше зустрічаються.  

2. Поясніть ключову проблему систем управління на вітчизняних 

підприємствах. 

 

Моделі розвитку організації з використанням комп’ютерних пакетів 

підтримки прийняття управлінських рішень.  

Етапи процесу впровадження інформаційних систем. Опишіть моделі 

розвитку організацій з використанням пакетів підтримки прийняття 

управлінських рішень.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть етапи процесу впровадження інформаційних систем. 

2. Охарактеризуйте моделі розвитку організацій з використанням 

пакетів підтримки прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 17. Планування реалізації процесу щодо впровадження 

інформаційної системи на підприємстві  

(8 годин) 

Мета: забезпечення теоретичних та практичних знань щодо планування 

реалізації процесу стосовно впровадження інформаційної системи на 

підприємстві. 

Зміст самостійної роботи 

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. 

Література: 

1. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Організація використання автоматизованих систем планування 

та аналізу (АСПА) для маркетингової діяльності. Опис та 

характеристика комплексів програм АСПА. 
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Яким чином відбувається організація використання автоматизованих 

систем планування. Опишіть та охарактеризуйте комплекси програм 

автоматизованих систем планування та аналізу 

  

2. Порядок виконання робіт.  

Опишіть порядок виконання робіт з застосуванням автоматизованих 

систем планування та аналізу. 

 

3. Інтерфейс програмних засобів.  

Опишіть зручність інтерфейсу програмних засобів 

 

4. Формування інформаційної бази.  

Дайте пояснення інформаційної бази та опишіть її формування. 

 

5. Види аналізу.  

Опишіть види аналізу, які застосовуються автоматизованою системою. 

 

6. Основні етапи виконання робіт.  

Опишіть основні етапи виконання робіт 

 

7. Особливості роботи з програмами.  

Дайте пояснення особливості роботи з програмами 

 

8. Використання результатів. 

Охарактеризуйте використання отриманих результатів. 

 
 

Тема 18. Безпека інформаційних систем 

(14 годин) 

Мета: забезпечення теоретичних та практичних знань з безпеки 

інформаційних систем 

Зміст самостійної роботи 

1. Питання безпеки та контролю інформаційних систем. Контроль 

уведення, оброблення та збереження інформації.  

2. Фізичний захист інформаційних систем. 

3.  Безпека та захист мережі.  

4. Захист від фізичного втручання, від збою комп’ютера.  

5. Процедурний контроль.  

6. Аудит інформаційних систем.  
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7. Етичні аспекти використання інформаційних систем.  

8. Соціальні аспекти.  

9. Особливість та умови праці в інформаційних системах.  

10. Захист особистої та комерційної таємниці.  

11. Комп’ютерна злочинність.  

12. Здоров’я працівників, особиста відповідальність. 

Література: 

3. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в 

менеджменті :  [навч. посіб.] / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 

354 с. 

4. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

[Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 

К. : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Питання безпеки та контролю інформаційних систем. 

Контроль уведення, оброблення та збереження інформації.  

Розкрийте питання безпеки ІС. Охарактеризуйте керування доступом. 

Опишіть види керування доступом: централізоване керування, ієрархічне 

децентралізоване керування, індивідуальне керування. Дайте пояснення 

шифруванню та дешифруванню даних. Дайте пояснення захищеності 

інформаційних мереж. Побудова раціонального захисту. Вкажіть перелік 

заходів для забезпечення захисту інформації. Опишіть принципи, яких 

дотримуються при створенні систем захисту. Перелічіть комплексні засоби 

захисту інформації.  

Питання для самоперевірки 

1. Безпека інформаційних систем 

2. Керування доступом до інформаційних систем 

3. Види керування доступом до інформаційних систем 

4. Дайте визначення централізованому керуванню 

5. Дайте визначення ієрархічному централізованому керуванню 

6. Дайте визначення індивідуальному керуванню 

7. Дайте пояснення захищеності інформаційних мереж 

8. Охарактеризуйте побудову раціонального захисту 

9. Назвіть перелік заходів для забезпечення захисту інформації 

10. Поясніть принципи, яких дотримуються при створенні систем 

захисту 

11. Перелічіть комплексні засоби захисту інформації. 
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2. Фізичний захист інформаційних систем.  

Дайте пояснення основному принципу захисту ІС. Перерахуйте напрями 

фізичного захисту та  поясніть їх. Основні механізми інформаційної безпеки 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення основному принципу захисту ІС 

2. Назвіть напрями фізичного захисту та  поясніть їх 

3. Назвіть основні механізми інформаційної безпеки 

 

3. Безпека та захист мережі.  

Опишіть види загроз безпеці інформації та опишіть методи їх захисту. 

Дайте пояснення брендмауерним засобам захисту. Опишіть принципи 

побудови системи захисту інформації в ІС. Фільтрація пакетів. Система 

Kerberos. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть види загроз безпеці інформації та методи їх захисту 

2. Дайте пояснення брендмауерним засобам захисту 

3. Поясніть принципи побудови системи захисту інформації в ІС 

4. Дайте пояснення фільтрації пакетів 

5. Охарактеризуйте систему Kerberos. 

 

4. Захист від фізичного втручання, від збою комп’ютера.  

Перелічіть та опишіть заходи захисту інформації від фізичного 

втручання. Перелічіть та опишіть заходи захисту ІС від зовнішнього втручання 

(збою системи). 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть та поясніть заходи захисту інформації від фізичного 

втручання. 

2. Перелічіть та поясніть заходи захисту ІС від зовнішнього 

втручання (збою системи). 

 

5. Процедурний контроль.  

Дайте пояснення процедурі доступу та рівню повноважень. Процедури 

для безпечного оперування даними. Управління доступом користувачів. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення процедурі доступу та рівню повноважень 

2. Назвіть процедури для безпечного оперування даними 

3. Охарактеризуйте управління доступом користувачів 
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6. Аудит інформаційних систем.  

Аудит технічного стану інформаційної системи. Аудит ефективності 

інформаційної системи Результати аудиту інформаційної безпеки. Проведення 

аудиту та отримані результати: поточний стан системи безпеки та 

найкритичніші ділянки. Перерахуйте етапи, які включає в себе аудит безпеки 

ІС. Дайте пояснення оціночному аудиту ІС. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення аудиту технічного стану інформаційної системи 

2. Дайте пояснення аудиту ефективності інформаційної системи 

3. Проведення аудиту та отримані результати: поточний стан системи 

безпеки та найкритичніші ділянки. 

4. Перерахуйте етапи, які включає в себе аудит безпеки ІС.  

5. Дайте пояснення оціночному аудиту ІС. 

 

7. Етичні аспекти використання інформаційних систем.  

Охарактеризуйте етичні аспекти використання інформаційних систем. 

Принципи роботи системи псевдокультури. Структурні складові інформаційної 

поведінки.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте етичні аспекти використання інформаційних 

систем. 

2. Дайте пояснення принципам роботи системи псевдокультури. 

3. Дайте пояснення структурним складовим інформаційної поведінки. 

 

8. Соціальні аспекти.  

Вимоги до соціальної інформації. Інформаційно-системний підхід до 

вивчення проблем. Перелік основних складових цифрового суспільства.  

Питання для самоперевірки 

1. Вимоги до соціальної інформації. 

2. Інформаційно-системний підхід до вивчення проблем. 

3. Перелік основних складових цифрового суспільства. 

 

Особливість та умови праці в інформаційних системах.  

Дайте визначення ергономічному забезпеченню інформаційних систем. 

Основні характеристики системи людина-машина. Облік ергономічних вимог. 

Задачі розподілу. Диспетчерські системи. Системи спостереження.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення ергономічному забезпеченню інформаційних 

систем 
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2. Основні характеристики системи людина-машина 

3. Облік ергономічних вимог 

4. Задачі розподілу 

5. Диспетчерські системи 

6. Системи спостереження 

 

Захист особистої та комерційної таємниці.  

Дайте визначення комерційної таємниці. Захист інформації ведеться для 

підтримки властивостей інформації…(назвіть та поясніть їх). Загрози безпеки, 

що виділяються відповідно до властивостей інформації. Охарактеризуйте 

загрози цілісності, загрози конфіденційності, загрози доступності. Аспекти 

безпеки, що забезпечує кожен вид захисту інформації.   

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення комерційної таємниці 

2. Захист інформації ведеться для підтримки властивостей 

інформації…(назвіть та поясніть їх).  

3. Загрози безпеки, що виділяються відповідно до властивостей 

інформації.  

4. Охарактеризуйте загрози цілісності, загрози конфіденційності, 

загрози доступності.  

5. Аспекти безпеки, що забезпечує кожен вид захисту інформації. 

 

Комп’ютерна злочинність.  

Дайте пояснення комп’ютерній злочинності. Хакери. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте пояснення комп’ютерній злочинності 

2. Дайте визначення хакерам 

 

Здоров’я працівників, особиста відповідальність. 

Професійні хвороби працівників ІТ сфери. Рейтинг найбільш 

несприятливих для здоров’я офісних ризиків. 

Питання для самоперевірки 

1. Перерахуйте професійні хвороби працівників ІТ сфери. 

2. Назвіть найбільш несприятливі для здоров’я офісні ризики. 
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Навчальне видання 

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в управлінні» здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, заочної форми навчання, зі спеціальності 

073 Менеджмент  
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