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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом формування системи теоретичних і практичних знань з 

основ створення та функціонування ефективних інформаційних систем і 

технологій, їх використання в управлінні соціально-економічними процесами. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни “Ефективність інформаційних систем” – 

формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та 
функціонування ефективних інформаційних систем і технологій, їх 

використання в управлінні соціально-економічними процесами. 

 

Основні завдання 
Основні завдання вивчення теорії економічної інформації, структури та 

етапів побудови інформаційних систем і технологій в економіці; набуття 

навичок і вмінь розробляти, аналізувати та адаптувати інформаційні системи, 
програмні продукти, інформаційні засоби і технології. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна “ Ефективність інформаційних систем ” є 

нормативною дисципліною підготовки бакалавра взаємопов’язана з такими 
дисциплінами як “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”,  “Теорія ймовірності 

і математична статистика”, “Інформатика” та „Математика для економістів”. 
 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати 

- основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку інформаційних 
систем; 

- проблеми розвитку фінансових установ держави та шляхи їх 

оптимального розв’язання; 

- можливості використання теорії інформаційних систем для аналізу, та 
прогнозу формування ефективної діяльності фінансових органів; 

- пріоритетні дослідження українських науковців-кібернетиків. 

 



б) уміти 

- порівнювати та аналізувати, та ідентифікувати різні економічні 

структури та системи з точки зору динамічних характеристик; 

- об’єктивно оцінювати економічні процеси та створювати їхні 
математичні моделі; 

- розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики 

оптимізації складних структур; 

- застосовувати знання з теорії інформаційних систем в практичній 
діяльності. 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Призначення та роль інформаційних систем в економіці. 

Тема 2. Класифікація інформаційних систем. 

Тема 3. Теоретичні основи ефективності інформаційних систем. 

Тема 4. Методологічні засади оцінювання ефективності 

інформаційних систем. 

Тема 5. Методики оцінювання ефективності інвестицій в 
інформаційні системи. 

Тема 6. Економічна ефективність інформаційних систем. 

Тема 7. Оцінювання ефективності інформаційних систем з 

врахуванням її надійності 
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