
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент організацій та адміністрування 
                                            

Освітнього рівня   магістр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні 
                                                                                                   
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 3 90 16   20    54  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Застосування інформаційно-комунікаційних засобів 

3. Математичні методи моделювання та оптимізації 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Управління підприємствами та корпораціями в ТК 

2. Комунікації в публічному адмініструванні 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Концептуальні основи побудови та функціонування інформаційних 

систем в управлінні та адмініструванні.  
1. Встановлювати взаємозв'язки базових моделей менеджменту з 

окремими видами комп'ютеризованих інформаційних систем. 

2. Методи, програмний інструментарій та комп'ютерні технології, 

орієнтовані на підтримку прийняття управлінських  рішень. 
2. Застосовувати різні види сучасних інформаційних технологій для 

обробки управлінської інформації в практичній діяльності. 

3. Загальні технологічні аспекти використання сучасних інформаційних 

технологій в управлінні підприємством. 

3. Приймати управлінські рішення на підстави інформації, отриманої за 

допомогою автоматизованої інформаційної системи. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Теоретичні основи організації та функціонування інформаційних 

систем і технологій в управлінні підприємством. 
1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технологій в 

процесі розв’язання управлінських завдань підприємства. 

2. Питання забезпечення безпеки функціонування інформаційних 

систем. 
2. Оцінювати якість пакетів прикладних програм з обробки 

управлінської інформації, порівнювати їх з аналогами. 

3. Особливості розв'язання управлінських задач із врахуванням сучасної 

практики діяльності менеджерів. 
3. Працювати у конкретних інформаційних системах, що 

використовуються підприємством. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Застосовувати  можливості інформаційних технологій для результативного та ефективного управління підприємством. 

2. Застосовувати навички з  використовувати сучасних інформаційних технологій для автоматизації управлінських процесів. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

Теоретичні та 

методичні 

основи 

функціону–

вання 

інформацій–

них систем і 

технологій в 

управлінні 

підприємст–

вом 

Лекція 1 

Тема 1. Етапи розвитку та 

сутність інформаційних 

систем в  управлінні 

підприємством 

1. Поняття інформаційної 

системи.  

2. Принципи проектування та 

стадії створення 

інформаційних систем.  

3. Умови успішного 

функціонування 

менеджерських інформаційних 

систем. 

    

Лекція 2 

Тема 2. Типологія 

інформаційних систем у 

менеджменті підприємства 

1. Структуру і склад 

інформаційної системи. 

2. Типи інформаційних систем. 

3. Методи планування розвитку 

управлінських інформаційних 

систем. 

    

Лекція 3 

Тема 3. Управління 

інформаційними системами на 

підприємстві 

1. Методичні основи управління 

інформаційними ресурсами та 

технологіями. 

2. Основні складові 

інформаційних систем. 

3. Зміст функціональної   

організаційної   структури   

інформаційного 

обслуговування менеджменту.    

4. Принципи   добору   
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спеціалістів   з   інформаційних   

систем   з метою формування  

бізнес орієнтованої  

організаційної структури. 

Лекція 4 
Тема 4. Корпоративні 

інформаційні системи 

1. Основні елементи та 

характеристику сучасних   

корпоративних   

інформаційних   систем. 

2. Корпоративну   програмну   

систему   «Галактика».  

3. Інтегровані   корпоративні   

системи   компанії   Microsoft.    

4. Корпоративні бізнес-додатки 

Oracle E-Business Suite. 

    

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Етапи розвитку та 

сутність інформаційних 

систем в  управлінні 

підприємством 

 

1.  Формувати мету та завдання 

створення інформаційних 

систем менеджменту. 

2. Оцінювати потребу та 

можливості підприємства в 

створенні інформаційних 

систем менеджменту. 

3. Формулювати завдання та 

технічні умови на створення 

інформаційних систем.  

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Типологія 

інформаційних систем у 

менеджменті підприємства 

  

1. Визначати структуру  та   

склад   інформаційної   

системи підприємства. 

2. Розробляти концепцію 

інформатизації та 

автоматизації процесу 

управління. 

3. Планувати розвиток 

управлінських 

інформаційних систем. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Управління 

інформаційними системами на 

підприємстві 

  

1. Розробляти проект баз даних 

та систему їх перманентної 

підтримки. 

2. Формувати основні складові 

інформаційних систем 

(персонал, завдання, 

технології),  

3. Створювати бізнес 

орієнтованої  організаційної 
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структури   інформаційного 

забезпечення менеджменту. 

Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Корпоративні 

інформаційні системи 
 

1. Проводити аналіз  сучасних   

корпоративних   

інформаційних   систем, 

2. Користуватися   програмною   

системою   «Галактика». 

3. Використовувати інтегровані   

корпоративні   системи   

компанії   Microsoft. 

4. Застосовувати корпоративні 

бізнес-додатки Oracle E-

Business Suite. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Етапи розвитку та 

сутність інформаційних 

систем в  управлінні 

підприємством 

Тема 2. Типологія 

інформаційних систем у 

менеджменті підприємства 

Тема 3. Управління 

інформаційними системами на 

підприємстві 

Тема 4. Корпоративні 

інформаційні системи 

1. Функціонал управлінських 

інформаційних систем. 

2. Типи інформаційних систем, 

що використовуються в 

управлінні підприємством. 

3. Економічні та організаційні 

основи управління 

інформаційними потоками. 

4. Можливості корпоративних 

інформаційних  систем. 

1. Розробляти концепцію 

інформаційного забезпечення 

управління та підтримки 

управлінських  рішень. 

2. Визначати елементи та 

розраховувати основні 

параметри інформаційних 

систем менеджменту. 

3. Розробляти плани реалізації 

проектів інформатизації 

підприємства. 

4. Організовувати 

автоматизацію основних 

управлінських функцій. 

  

Розділ 2 

Застосування 

інформацій–

них 

технологій в 

управлінні та 

адміністру–

ванні 

Лекція 5 
Тема 5. Локальні та 

регіональні інформаційні 

мережі в управлінні 

сучасними підприємствами 

1. Загальну характеристику 

комп’ютерної мережі Інтранет 

та Екстранет. 

2. Ресурси Інтранет-технологій.  

3. Компоненти   архітектури   

інформаційної   технології   

Інтранет. 

4. Роль та місце Екстранету у 

діяльності сучасних компаній. 

    

Лекція 6 Тема 6. Інформаційні ресурси 

глобальної мережі Інтернет 

1. Основні бізнес-компоненти 

Інтернету (користувачі, 

комунікації та співпраця,  

електронна комерція,   

інтерактивний   маркетинг 

тощо).    
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2. Основні   принципи   

використання Інтернету   для 

здійснення   господарської   

діяльності підприємства. 

3. Спеціальні  інформаційні   

ресурси  Інтернет. 

Лекція 7 
Тема 7. Системи підтримки 

прийняття рішень та експертні 

системи в управлінні 

підприємством 

1. Сутність   та   компоненти   

системи   підтримки   

прийняття   рішень.  

2. Аналітичні методи та 

інструменти підтримки 

прийняття управлінських 

рішень.  

3. Архітектуру системи  

підтримки прийняття рішень.  

4. Види та складові елементи 

експертних систем. 

    

Лекція 8 Тема 8. Безпека 

інформаційних систем 

1. Основні поняття захисту 

інформації та інформаційної 

безпеки.   

2. Методи аналізу загроз 

інформаційної безпеки. 

3. Зміст, структуру та методи 

розробки політики безпеки 

підприємства. 

   

Практичне 

заняття 5 

Тема 5. Локальні та 

регіональні інформаційні 

мережі в управлінні 

сучасними підприємствами 
 

1. Застосувати Інтранету для 

комунікації та ділового 

співробітництва, управління 

бізнес-операціями. 

2. Здійснювати ефективний 

пошук інформації в 

Інтернеті. 

3. Організовувати ресурсне 

забезпечення Інтранет-

технологій. 

  

Практичне 

заняття 6 
Тема 6. Інформаційні ресурси 

глобальної мережі Інтернет  

1. Створювати віртуальні 

компаній у межах 

міжнародної мережі.  

2. Оцінювати вартість послуг 

Інтернету та здійснювати 

оптимальний вибір інтернет-

провайдера  для 

підприємства. 
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3. Використовувати спеціальні  

інформаційні   ресурси  

Інтернет. 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Системи підтримки 

прийняття рішень та експертні 

системи в управлінні 

підприємством 
 

1. Організовувати 

функціонування та 

раціональне використання 

систем підтримки прийняття 

рішень. 

2. Використовувати 

комп’ютерні методи  аналізу 

«причина-наслідок», 

кореляційно-регресійний  

аналізу,  аналізу тенденцій,   

оптимізації.    

3. Застосовувати експертних 

систем в процесі 

обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 

  

Практичне 

заняття 8 
Тема 8. Безпека 

інформаційних систем  

1. Аналізувати загрози 

інформаційній безпеці. 

2. Забезпечувати інформаційну 

безпеку комп’ютерних 

мереж. 

3. Розробляти політику 

інформаційної безпеки 

організації. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 5. Локальні та 

регіональні інформаційні 

мережі в управлінні 

сучасними підприємствами 
Тема 6. Інформаційні ресурси 

глобальної мережі Інтернет 
Тема 7. Системи підтримки 

прийняття рішень та експертні 

системи в управлінні 

підприємством 
Тема 8. Безпека 

інформаційних систем 
 

1. Можливості  та переваги 

мережі Інтранет та Екстранет.. 

2. Методи пошуку та якісної 

оцінки інформаційних ресурсів 

мережі Інтернет.  

3. Сферу застосування та 

функціонал систем прийняття 

рішень та експертних систем. 

4. Основи забезпечення 

інформаційної безпеки у сфері 

управління та адміністрування. 

1. Застосовувати інтернет-

технології для вирішення 

управлінських завдань. 

2. Використовувати Інтернет-

технології  в контексті  

формування  бізнес-фокусу 

споживача.. 

3. Оцінювати необхідність та 

доцільність використання 

експертних систем. 

4. Розробляти заходи з 

інформаційної безпеки. 

5.  

 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 
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9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 400 с. 

2. Інформаційні системи в економіці: навч. посіб. / [Пономаренко В.С. та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 175 с. 

3. Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навчальний посібник / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2011. – 484 с. 

4. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник / В. JL Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2011. – 718 с. 

5. Інформаційні системи та технології на підприємствах та в міжнародному бізнесі: навч. посіб. / В.В. Чаговець. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 

169 с. 

6. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дудук. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

7. Караєва Н. В. WEB- та мобільні технології в економіці: конспект лекцій / Н. В. Караєва. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 158 с. 

8. Клімушин П. С. Інформаційні системи та технології в економіці: навч. посіб. / П. С.Клімушин, О.В. Орлов, А.О. Серенок. – Х.: Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 448 с. 

9. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2013. – 234 с. 

10. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 420с. 

11. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.М. Томашевський,Г.Г. 

Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук. – К.: Центр уч. л-ри, 2012. – 295 c. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Підсумковий іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Excel, Microsoft Project, OpenProj, GanttProject  

 

 

 

 


