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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

“Інформаційні системи в управлінні” 
 

1. Опис дисципліни “Інформаційні системи в управлінні” 
 

Дисципліна – 

Галузь знань, Характеристика Інформаційні системи в 

управлінні 

спеціальність, СВО навчальної дисципліни 
   

Кількість кредитів галузь знань – 12 Дисципліна циклу 

ECTS – 5 «Інформаційні професійної підготовки 

 технології» вибіркова 

  Мова навчання - 

  українська 

Кількість залікових спеціальність – 124 Рік підготовки: 

модулів – 3 «Системний аналіз» Денна – 4 

  Семестр: 

  Денна – 7 

   

Кількість змістових Ступінь вищої освіти – Лекції: 

модулів – 2 бакалавр Денна – 26 год. 

  Практичні: 

  Денна – 26 год. 

   

Загальна кількість  Самостійна робота: 

годин – 150 год.  Денна – 96 год. (тренінг – 

  4 год.) 

  Індивідуальна робота – 2 

  год. 

Тижневих годин:  Вид підсумкового 

Денна форма навчання  контролю – залік 

– 10 год.   

з них аудиторних – 3,5 

год.   

 
 
 

 

2.Мета і завдання дисципліни “Інформаційні системи  в управлінні” 
 

2.1. Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних і 

практичних знань, основ створення та функціонування комп’ютерних 

інформаційних систем і технологій, які застосовують в управлінні, 

оволодіння навиками організації автоматичної обробки економічної 

інформації в сфері управління, отримання знань у галузі побудови і 

використання сучасних управлінських інформаційних систем, ознайомлення 

з сучасними методами комп’ютеризації управлінських процесів. 
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2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисциплін: 
КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності. 
КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби 
реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, 
інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).  

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, 
технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 
інфокомунікаційних систем.  
КС 6. Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології 
(виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та 
інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних 
завдань та обов’язків.  
КС 7. Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, 

впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати 
витрати на її розроблення та забезпечення 
    2.3.Завдання дисципліни – вивчення будови і функціонування 

інформаційних технологій та інформаційних систем, які застосовують в 

управлінні, нормативної бази і сучасних підходів до їх проектування та 

впровадження; отримання необхідних знань і навичок із розробки та 

застосування інформаційних систем для автоматизації обробки економічної 

інформації і підтримки прийняття управлінських рішень. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. Для успішного вивчення 
цієї дисципліни студенти повинні опонувати такі дисципліни: «Сучасні 
інформаційні технології», «Алгоритміка економічних процесів», «Технологія 
проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних», «Системи  
прийняття рішень», «Інформаційні фінансові системи». практичних ситуаціях. КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності. 

2.5.Результати навчання: ефективно використовувати інформаційні 

системи в бізнесі; здійснювати обґрунтований вибір корпоративних 

інформаційних систем з урахуванням специфіки діяльності організації 

(підприємства). 
 
 

3. Програма  дисципліни  “Інформаційні  системи в управлінні” 
 

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи створення та 

впровадження управлінських інформаційних систем 
 

Тема 1. Інформаційні системи та засоби вдосконалення управління 
 

Предмет і зміст дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами навчального 

процесу. Необхідність автоматизації інформаційних систем в управлінні Поняття 

інформаційної технології. Інформаційні системи та процеси. Поняття 

економічної інформаційної системи та економічного об’єкта. Основні етапи 

розвитку інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем. Структура 

економічної інформаційної системи. Сучасні підходи до розроблення і 

впровадження ІС. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних 

систем. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
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Тема 2. Класифікація і загальна характеристика інформаційних 

систем, які застосовують в управлінні національною економікою  

Поняття та мета створення систем обробки економічної інформації в 

управлінні. Принципи створення і забезпечення автоматизованих 

управлінських інформаційних систем і технологій.  

Сучасні засоби створення автоматизованих інформаційних технологій, 

які застосовують в управлінні. Автоматизовані інформаційні технології, 

розвиток і класифікація. 

Література: 1, 2, 4, 6, 15, 16 
 

Тема 3. Економічна інформація як об’єкт автоматизованого 

оброблення та засоби її формалізованого опису  

Інформація, дані, знання як об’єкти технології. Інформаційні ресурси. 

Поняття бізнес–інформації. Економічна інформація як предмет і продукт 

автоматизованої обробки. Види та властивості бізнес–інформації. Її структура 

та оцінка. Форми подання та відображення бізнес–інформації. Основні підходи 

до формування інформаційного фонду. Технологічні процеси обробки бізнес–

інформації. Засоби формалізованого опису економічної інформації. 

Література: 1 -  4, 6, 7, 15 
 

Тема 4. Інформаційні системи управління виробництвом  
Автоматизоване робоче місце як засіб автоматизації роботи кінцевого 

користувача на підприємстві. Призначення та переваги застосування АРМ. 
Інформаційне забезпечення автоматизованого робочого місця. Напрямки 
розвитку автоматизованих робочих місць на підприємствах. Концепція 
інформаційної безпеки інформаційних систем на підприємствах та в 

організаціях.  

Системи планування матеріальних ресурсів (MRP). Системи планування 

виробничих ресурсів (MRP II). Системи планування ресурсів підприємства 

(ЕRP). Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого 

споживачами (CSRP). Розвинуті системи планування (APS). Деякі особливості 

подальшого розвитку. Інтегровані інформаційні системи управління 

підприємствами. 

Література: 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 17 
 

Тема 5. Інформаційні системи виробничого менеджменту  

Загальна характеристика сучасного стану інформаційних систем 

управління підприємствами. Інформаційні системи управління науково-

технічною підготовкою виробництва. Інформаційна система управління 

виробництвом на рівні підприємств. Інформаційна система управління працею 

і заробітною платою. Інформаційна система управління матеріальними 

цінностями. Інформаційна система управління собівартістю і цінами. 

Інформаційна система оперативного управління основним виробництвом. 

Інформаційна система управління допоміжним виробництвом. Інформаційна 

система управління матеріальним забезпечення і збутом продукції. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
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Тема 6. Автоматизація діяльності служби управління персоналом 
Інформаційні системи та технології в службі управління персоналом.  

Автоматизоване робоче місце менеджера з персоналу, його призначення та 
структура. Комп’ютеризація кадрового діловодства.  

Призначення, порядок оформлення, ведення, використання та зберігання 

цифрових аналогів особових справ працівників. Автоматизація обліку даних 

трудових книжок та їх руху. 

Література: 1, 4, 6, 7, 11, 16 
 

Тема 7. Автоматизація управління проектами на підприємствах 
Введення в управління проектами. Базові функціональні можливості  

автоматизованих систем управління проектами. Загальні характеристики 

найбільш поширених автоматизованих систем управління проектами. 

Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та 

стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Загальна характеристика 

програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на 

підприємствах. Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на 
підприємствах. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 

Тема 8. Автоматизація документообігу підприємства  

Призначення та функції електронних документів. Діловодство як 

функція управлінської діяльності. Класифікація та загальні вимоги до 

оформлення електронних документів. Розпорядчі, організаційні та довідково–

інформаційні документи. Оформлення документів щодо особового складу.  

Електронний документообіг як рух потоків управлінської документації. 

Організація роботи з документами: формування та реєстрація вхідної 

інформації. Порядок обробки та передачі вихідної кореспонденції. 

Автоматизація контролю за виконанням документів. Перспективні напрямки 

автоматизації процесу документального забезпечення служби управління 

персоналом. 

Література: 3, 4, 5, 7, 9, 12 

Змістовий модуль 2. Комп’ютерні технології обробки управлінської 

інформації 
 

Тема 9. Прийняття рішень у системах управління  
Організаційно-технологічні основи прийняття рішень Розвиток та 

впровадження систем підтримки прийняття рішень в управлінні персоналом. 

Інформаційна система управління персоналом. Системи підтримки прийняття 

управлінських рішень. Автоматизація аналізу фінансової звітності. 

Автоматизація управління вибором проектів інвестицій. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 

Тема 10. Експертні системи та їх використання  

Організаційні основи експертних систем. Склад експертних систем. 

Класифікація та характеристики ЕС. Сфера застосування та перспективи 

розвитку експертних систем в управлінні економікою праці. 

Література: 1 -  4, 6, 7, 15 
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Тема 11. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 
Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань.  

Нейромережеві технології штучного інтелекту. Технологія виявлення знань у 

базах даних. Нові концепції у теорії штучного інтелекту. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 

Тема 12. Технологія створення інформаційних системи для 

транснаціональних корпорацій  

Базові концепції та основні функціональні компоненти інтегрованих 

інформаційних систем управління підприємствами. Інформаційні системи для 

мультинаціональних корпорацій (МНК). Особливості інформаційних систем 

для МНК. Організаційна побудова корпорацій. Вимоги до проектування та 

впровадження інформаційних систем МНК. 

Література: 3, 4, 5, 7, 9, 12 

 

Тема 13. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем. 

Проектування інформаційних систем 

Складові безпеки. Поняття загрози і атаки. Загрози доступності. 

Комп’ютерні віруси і інші шкідливі програми. Програмні антивіруси.  

Організація інформаційної бази СОЕІ. Організаційно-методичні основи 

розробки і функціонування інформаційних систем. Моделі життєвого циклу 

програмного забезпечення ІС. Особливості проектування інформаційних 

систем. Засоби проектування ІС. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 

Тема 14. Інформаційні системи для фінансових установ. Основи 

електронної комерції  

Основні вимоги до створення і функціонування інформаційних систем. 

Місце інформаційних систем в роботі фінансових організацій. Забезпечувальні 

підсистеми цих систем. Автоматизована система фінансових розрахунків.  

Електронні гроші. Системи електронних грошей. Електронні платіжні 

системи. Технології Інтернет-банкінгу. 

Література: 3, 4, 5, 7, 9, 12 

Тема 15. Інформаційні системи фондового ринку  

Ринок цінних паперів. Біржеві і позабіржеві інформаційні системи 

фондового ринку. Інформаційні системи обліку власності на цінні папери. 

ІС біржевої торгівлі. ІС підтримки операцій банків на фондовому ринку. ІС 

інвестиційних компаній. 

Література: 1, 4, 6, 7, 11, 16 
 

Тема 16. Автоматизована обробка інформації в страхуванні та в 

податковій сфері  

Характеристики і основні функції системи. Організація рішень задач 
інформаційного обслуговування.  

Характеристика податкової системи України з погляду обробки 

інформації. Загальна характеристика та основні функції автоматизованої 

інформаційної системи. Організація рішень задач інформаційного 

обслуговування. 



 
6 

Література: 1 -  4, 6, 7, 15 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни “Інформаційні 

системи в управлінні” 
 

Денна форма   

Кількість годин 
 Лекції Практичні Лабора- Самостійна Індивід. 

  заняття торні робота робота 
 

Змістовий модуль 1. Організаційно-методичні основи створення та 

впровадження управлінських інформаційних систем 
 

Тема 1. Інформаційні      

системи та засоби 2 - 2 5  

вдосконалення        

управління        

Тема 2. Класифікація і 
  2 

 2   

загальна характеристика 
    

 -    

інформаційних систем,    5  

які застосовують в      

управлінні національною      

економікою        

Тема 3.Економічна      

інформація   як   об’єкт  -    

автоматизованого   2  2 5  

оброблення та засоби її       

формалізованого опису       
  

Тема   4. Інформаційні    2 - 2 8 1 

системи управління      

виробництвом      
       

 

Тема 5. Інформаційні 2     

системи виробничого   2 8  

менеджменту  -    
        

Тема 6. Автоматизація      

діяльності служби 
2 

- 2 8 1 

управління персоналом     
     

        

Тема 7. Автоматизація      

управління проектами на 2 - 2 8  

підприємствах      
        

Тема 8. Автоматизація      

документообігу 2 - 2 8  

підприємства      
        

 
 
 

Змістовий модуль 2. Комп’ютерні технології обробки управлінської 

інформації 
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Тема 9. Прийняття       

рішень  у системах 2         - 2     2  1 

управління         
         

Тема 10. Експертні       

системи  та їх 2 - 2 1   

використання         
        

Тема  11. Інтелектуальні       

технології  обробки 1 - 1 1   

економічних даних        
         

Тема 12. Технологія       

створення  ІС для 
1 

- 1 1   

транснаціональних       
       

корпорацій         

Тема 13. Технології  -     

забезпечення безпеки ІС. 1  1 1   

Проектування ІС        
           
       

         

Тема 14. Інформаційні 1 - 1 1   

системи  для  фінансових       

установ.  Основи       

електронної комерції        

Тема 15. ІС фондового 

1 

- 1    

ринку       1   

Тема 16. Автоматизована    1  

обробка   інформації в 
1 

- 1   

страхуванні та в     
     

податковій сфері        
        

Разом   26 - 26 92 2 
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5. Тематика (практичних) лабораторних занять  

Денна форма 
 

   Зміст     к-ть 

        годин 

 

Лабораторна робота № 1. Характеристика довідників комплексної 
конфігурації «1С:Підприємство 8.3» та їх введення. Реєстрація 
підприємства. Налаштування основних параметрів системи 4  

 

Лабораторна робота № 2. Створення штатного розкладу в 
«1С:Підприємство 8.3». регламентований та управлінський облік 
кадрів 2  

 Лабораторна робота № 3. Підбір персоналу в «1С:Підприємство 8.3» 
2 

 
  

 
   

      

 

Лабораторна робота № 4. Кадрове планування в «1С:Підприємство 
8.3» 4  

 Лабораторна робота № 5. Набір персоналу в «1С:Підприємство 8.3» 4  

 

Лабораторна робота № 6. Планування зайнятості персоналу в 
«1С:Підприємство 8.3» 2  

 

Лабораторна робота № 7. Планування та відстеження проходження 
навчання персоналу в «1С:Підприємство 8.3» 2  

 

Лабораторна робота № 8. Формування специфікації на продукцію, 
що виробляється на підприємстві. Формування інформації про 
технологічні операції виготовлення готової продукції. Формування 
графіків роботи устаткування та графіків завантаження робочих 
центрів 2  

 

Лабораторна робота № 9. Виробниче планування та сезонне 
планування закупівель за допомогою «1С:Підприємство 8.3» 2  

 

Лабораторна робота № 10. Розроблення моделей бізнес-процесів за 
допомогою інструментів бізнес-моделювання. Представлення 
заданого бізнесу-процесу у вигляді моделі бізнес-процесу за 
допомогою інструментів бізнес-моделювання 2  

 

     

 Всього      26  
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6.  Тематика самостійної роботи студентів      

         
          

 №  
Зміст 

   к-сть  
 

п/п 
    

годин 
 

        

1. Платіжні та фінансові системи Internet    4  

2. Віртуальні підприємства     4  

3. Електронний бізнес     4  

4. Електронна комерція     4  

5. Організаціяінформаційної базисистеми оброблення  
4 

 
  

економічної інформації на підприємстві. 
    

       

6. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису  4  

7. Аналіз інвестиційних проектів     4  

8. Розрахунок фінансових ризиків     4  

9. Інноваційні проекти     4  

10. Технологія використання комп’ютерної техніки в економіці й  4  

  менеджменті        

11. Проектування інформаційних систем. Автоматизоване  4  

  проектування. Методи оцінки ефективності ІС      

12. Елементи штучного інтелекту та інформаційні системи.  4  

13. Системи підтримки прийняття рішень, особливості використання,     

  структура і зв’язки з інформаційною базою системи   4  

14. Інформаційні  системи  у  органах  оподаткування,  проблема    

  інформаційного   забезпечення   та   зв’язків   з   органами  4  

  держстатистики, адміністраціями та банківською системою    

15. Інформаційні системи в страхових організаціях, їх структура,  4 

 основні функції         

16. Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем  

 менеджменту        4 

17. Застосування   комп’ютерних   систем  підтримки   прийняття  

 рішень у менеджменті       4 

18. Система автоматизації менеджменту DеlоРго    4 

19. Комп’ютерна система управління діяльністю підприємства  
    4  

―Галактика‖ 
       

         

20. Система автоматизації управління великими підприємствами  4 

 FіnЕхреrt          

21. Інтегрована фінансово-управлінська система ―Конкорд‖   2 

22. Система управління ресурсами підприємства Вааn   2 

23. Система управління корпоративними бізнес-процесами К/3  2 

24. Комплексне   управління   підприємством   з   використанням 2 

 системи управління бізнесом і фінансами Sсаlа     

25. Автоматизована   система   управління   проектами   Primavera 2 

 Project Planner         

29. Програмні  продукти   для   стратегічної  оцінки   бізнесу  на 2 

 підприємствах         

 Всього         92 
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7. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни 

«Інформаційні системи в управлінні» (4 год.) 
 

Індивідуальні завдання з дисципліни “Інформаційні системи в 

управлінні” студенти виконують самостійно на основі сформованого 

випадковим чином вибіркового масиву вхідних (первинних) даних. КПІЗ 

охоплює усі основні теми дисципліни “Інформаційні системи в управлінні”. 

Метою виконання КПІЗ є оволодіння навиками застосування комп’ютерного 

програмного забезпечення та мережі Іnternet для виконання економічних 

розрахунків. КПІЗ оформлюється у відповідності із встановленими вимогами; 

при його виконанні та оформленні КПІЗ студент використовує комп’ютерну 

техніку. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів 

залікового кредиту з “Інформаційних систем в управлінні”. 

Організація і проведення тренінгу (4 год.) 
Тематика: маркетингові дослідження потенційних клієнтів  

Порядок проведення: Створіть такі підрозділи: Семінари, Тренінги. 

У підрозділі Семінари створіть анкету по семінару CRM – на крок попереду 

конкурентів. Тут атрибути анкетування Тип анкети – набуває два значення: 

Опитувальна – у вигляді конкретних відповідей на поставлені питання, 

Рейтингова – у вигляді шкали оцінки об’єкта, атрибут Максимальна вага – 

підсумовує максимальну кількість балів з усіх питань, які входять в дану 

анкету. 

8.Методи навчання 
 

У навчальному процесі читаються лекції, в тому числі з 

використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні заняття 

проводяться в комп’ютерній лабораторії; індивідуальні заняття та 

розрахунково-економічні завдання студенти виконують під керівництвом 

викладача та самостійно, використовуючи мережу Інтернет, виконання 

КПІЗ. 
 

9. Методи оцінювання  
У процесі вивчення дисципліни “Інформаційні системи в управлінні” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:  

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- завдання  на  лабораторному обладнанні,  тренажерах,  реальних 

об’єктах тощо;  

- ректорська контрольна робота. 
 

10.Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни ―Інформаційні 

системи в управлінні‖ визначається як середньозважена величина, в залежності 

від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 
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Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за 

КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 40% 30% 100% 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(8 теми по 5 балів 

= 40 балів) 

2. Письмова робота 

= 60 балів 

1. Усне опитування під 

час заняття 

(8 тем по 5 балів = 40 
балів) 

2. Письмова робота 

= 60 балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 

80 балів. 
2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

 

 

100 

 
 

Шкала оцінювання:        
        

 За шкалою За національною  

За шкалою ЕСТS 
 

 університету   шкалою   
        

90-100   відмінно  А (відмінно)   
       

85-89   добре  В (дуже добре)  
        

75-84     С (добре)   
         

65-74  задовільно  D (задовільно)  
     

60-64  Е (достатньо) 
   

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

  повторного складання) 

1-34  F (незадовільно з обов’язковим 

  повторним курсом) 
   

 

1. 11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
 

№ Найменування Номер теми 

з/п   
   

1. Електронний варіант лекцій 1-16 
   

2. Електронний варіант презентацій лекцій 1-16 
   

3 
Індивідуальні завдання для самостійного виконання 
(програмний продукт «1С:Підприємство» ) 

1-16   

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. 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. 
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2.Баронов В. В. Информационные технологии и управление предприятием / В. В. 

Баронов, Г. Н. Калянов, Ю. Н. Попов, И. Н. Титовский. — М. : Компания АйТи, 

2012. — 328 с. 

3.Буйницька Оксана. Інформаційні технології та технічні засоби навчання 

:навчальний посібник / Оксана Буйницька. – К.:ЦУЛ. – 2019. – 240 с. 

4.Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посібн. / О. В.  

Грицунов. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 222 с. 

5.Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посібн. / В. І. Єсін, 

О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,  2013. – 632 с. 

6. Жигалкевич Ж.М. Інформаційні технології в управлінні підприємством / Ж.М. 

Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: 

Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. — К: Вид-во «Політехніка», 2016. — 104 

с. — С.23 

7.Журавльова І. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посібн. / І. 

В. Журавльова, І. Л. Латишева. — Х. : ХНЕУ, 2015. — 311 с. 

8. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку 

та аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. — [4-ге вид., виправ. і доповн.] — К. : 

Знання, 2008. — 343 с. 

9.Клімушин  П.  С.  Інформаційні  системи  та  технології  в  економіці  :  навч.  

посібн. / П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок. — Х. : ХарРІ НАДУ 

 ―Магістр, 2011. — 448 с.   

10.Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку  :  навч.  посібн. / О. 

В. Клименко. — К. : ЦУЛ, 2014. — 320 с. 

11.Ковальчук  О.  Я.  Інформаційні  системи  і  технології  в  економіці  :  навч. 

посібн. / О. Я. Ковальчук. — Тернопіль : ТНЕУ, 2010. — 168 с. 

12.Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять 

з навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні системи та технології” (галузь 

знань 0302 “Міжнародні відносини”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, 

напрям підготовки 6.030202 “Міжнародне право”) / уклад.: В. Г. Іванов, С. М. 

Іванов, та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 129 с. 

13. Олег Артеменко. Інформаційні системи і технології в готельно – 

ресторанному та туристичному бізнесі: підручник /Олег Артеменко, Михаил 

Сукач, Л. Хрущ, М. Скопень, Олександр Будя. – К. : Ліра – К. – 2018. – 764 с. 

14. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових 

установах[Текст]: навч. посібник./ А.В. Олійник, В.М. Шацька. – Львів: Новий 

Світ – 2000, 2018. – 436 с. Режим доступу: http://www.hyade.com/books/base-

pc/3155-966-7827-85-2.html     
15.Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів 

: навч. посібн. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. — К. 

: Центр учбової літератури, 2015. — 296 с. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

16.Інформаційні системи і технології : навчальний посібник на 

інформаційному порталі http://er.nau.edu.ua. 

17.Видання "Український журнал інформаційних технологій" на 

інформаційному порталі http://science.lpnu.ua 

18.Інформаційні технології – 2018. Збірник тез V Всеукраїнської науково – 

http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html
http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html
http://er.nau.edu.ua/
http://science.lpnu.ua/
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практичної конференції молодих науковців на інформаційному порталі 

http://fitu.kubg.edu.ua 

19."1С:Підприємство". "Бухгалтерія" – YouTube на інформаційномупорталі 

https://www.youtube.com 

20.Навчальний посібник в електронному вигляді 

https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617 

21.Методичні вказівки для проведення практичних (лабораторних) занять з 

дисципліни «Інформаційні системи в управлінні» на інформаційному порталі 

https//eki.wunu.edu.ua 
  

http://fitu.kubg.edu.ua/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617
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