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Адреса викладання 

дисципліни 

 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет 

Кафедра інформаційних систем у менеджменті 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань           05 “Соціальні та поведінкові науки” 

Спеціальність         051 “Економіка” 

Спеціалізація          Економічна кібернетика 051(К) 

Викладачі дисципліни ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

Контактна інформація 

викладачів 

Доц. Прийма С.С. 

svitlana.pryima@lnu.edu.ua 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/pryjma-s-s 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Можливі он-лайн консультації через Teams. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу Moodle 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання 

та навичками зі збирання, опрацювання, аналізу, оптимізації, 

візуалізації та обміну інформації за допомогою сучасних 

програмних засобів  опрацювання економічної інформації для 

прийняття ефективних управлінських рішень. Тому у курсі 

представлено концептуально-технологічні та організаційно-

методичні засади створення інформаційних систем управління, 

методології розроблення програмного забезпечення, технології 

моделювання бізнес-процесів, програмні засоби реалізації 

інформаційних процесів, інструменти для бізнес-аналітики. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в управлінні» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 051 “Економіка” для 

освітньої програми Економічна кібернетика, яка викладається у 

8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інформаційні системи 

і технології в управлінні» є формування системи теоретичних і 

практичних знань і навичок щодо сучасних інформаційних 

систем і технологій, їх раціонального використання, а також 

практичних навичок застосування сучасних інформаційних 

технологій у процесі здійснення управлінської діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: 

Навчальний посібник для студентів факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., 

Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с. 

2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і 

технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. 

Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. 

університет ДПС України, 2016. – 212 с. 

3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. 

ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, 

«ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с. 
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4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних 

технологій і систем: Навчальний посібник. / Павлиш В. А., 

Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2013. − 500 с. 

Додаткова література:  

5. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. 

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. 

Навч. посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2012. – 296 с. 

6. Microsoft Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим 

доступу: https://www.microsoft.com/uk-

UA/download/details.aspx?id=45331  

7. Топ 10 кращих CRM систем для України [Електрон. ресурс]. 

− Режим доступу: http://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/ 

 

Обсяг курсу 42 годин аудиторних занять. З них 28 годин лекцій, 14 годин 

лабораторних робіт та 48 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- Знати  

- сутність, значення, основні види інформаційних систем;  

- сфери застосування ІС в економіці;  

- сучасні тенденції в сфері розробки та експлуатації ІС;  

- політику безпеки в сучасних ІС;  

- технологію комп’ютерної обробки економічної інформації; 

- технологію побудови моделі даних засобами Power Pivot; 

- інструменти для бізнес-аналітики Power BI Desktop;  

- специфіку роботи корпоративних систем. 

 

- Вміти  

- використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких 

завдань сучасні інформаційні системи та інформаційні 

технології;  

- вибирати і застосовувати сучасні програмні засоби для 

вирішення завдань в області економіки, фінансів і бізнесу;  

- здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для 

вирішення поставлених економічних завдань;  

- використовувати системи пошуку професійної інформації в 

глобальних мережах; 

- представляти, перетворювати і аналізувати дані 

економічного характеру в табличному і графічному вигляді;  

- вибрати інструментальні засоби для обробки економічних 

даних у відповідності з поставленими завданнями, 

аналізувати результати розрахунків, обґрунтувати отримані 

результати;  

- аналізувати та візуалізувати дані в Power BI Desktop;  

- підтримувати автоматизацію функцій управління на 

підприємстві (в корпорації) за допомогою корпоративних 

систем так, щоб налагодити ефективне функціонування і 

взаємодію всіх її відділів. 

Ключові слова Інформація, інформаційні технології, стандарти, MRP, ЕRP, CRM, 

сховища даних, Power BI, безпека. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультацій для 

кращого розуміння тем 



Теми Модуль 1. Інформаційні системи і технології  в управлінні 

підприємством 

Тема 1. Інформаційна система. Загальні положення та 

визначення 

Тема 2. Інформаційні технології: розвиток та класифікація 

Тема 3. Концептуально-технологічні та організаційно-

методичні основи створення інформаційних систем 

управління.  

Тема 4. Моделювання і документування складних систем 

Тема 5. Корпоративні інформаційні системи планування 

потреб виробництва (MRP) 

Тема 6. Інформаційні системи планування ресурсів і 

управління підприємством: ERP-системи  

Тема 7. Інформаційні системи управління взаємозв'язку з 

клієнтами: CRM-системи 

Тема 8. Системи підтримки прийняття управлінських 

рішень 

Модуль 2. Технології аналізу даних в управлінні 

Тема 9. Сховища даних. Технології OLAP та Data Mining 

Тема 10. Використання технологій штучного інтелекту для 

підтримки управлінських рішень.  

Тема 11. Система бізнес-аналітики і візуалізації даних 

Microsoft Power BI Desktop  

Тема 12. Безпека інформаційних систем 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових 

знань з  дисциплін “Інформатика і комп’ютерна 

техніка”, «Інформаційно-комунікаційні технології», 

“Маркетинг”, “Менеджмент”,  “Макроекономіка”, 

“Фінанси”, “Логістика” тощо.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, групові проекти, реферати, дискусія 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни, вивчення 

курсу потребує використання  корпоративного простору Office 

365, а саме офісні додатки Excel, Visio, сервіс збереження 

файлів OneDrive, Power BI, Dynamics 365.  

Для використання технологій штучного інтелекту 

пропонується система Matlab або Statistica.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : максимальна кількість балів 70; 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 30. 

 Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки 

знань   розміщено у Moodle. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

 


