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Предмет навчальної дисципліни 

Теорія, методи, створення та функціонування інформаційних систем і технологій 

менеджменту. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Засвоєння теоретичних і практичних знань з питань створення та функціонування 

інформаційних систем і технологій менеджменту, а також набуття студентами знань з 

побудови та функціонування інформаційних систем у менеджменті (ІСМ) на рівні 

підприємств та організацій. Вивчення теорії економічної інформації, структури та 

етапів побудови інформаційних систем, ознайомлення з сучасними інформаційними 

технологіями для використання їх в управлінні підприємствами. 

 

Основні завдання 

 формування у студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі 

побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та 

можливостей їх використання. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як «Мовна модель сучасного інформаційного простору», «Інформатика», 

«Інформаційні системи та технології», «Електронна комерція», «Операційний 

менеджмент». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 закономірності формування інформаційного забезпечення управлінської 

діяльності; 

 концептуальні основи побудови та функціонування інформаційних систем у 

менеджменті; 

 методи формалізації управлінської інформації; 

 загальні технологічні аспекти використання сучасних інформаційних технологій 

в інформаційному забезпеченні менеджменту; 

 методи економічного аналізу впровадження та функціонування інформаційних 

систем. 

 інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології на 

відповідність специфіці конкретного економічного об’єкта. 



б) уміти 

 розробляти постановку та алгоритм задач менеджменту, 

 здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для 

неструктурованих задач менеджменту;  

 застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та 

виконанні конкретних функцій управлінської діяльності; 

 застосовувати практичні навички ефективного використання сучасних 

інформаційних технологій під час здійснення управлінської діяльності в організації; 

 застосування інформаційних систем для автоматизації обробки інформації і 

підтримки прийняття рішень у менеджменті. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1 Інформаційні системи та їх роль у менеджменті 

Тема 2 Концептуальні основи інформаційних систем у менеджменті 

Тема 3 Інформаційні технології та технологічні процеси обробки інформації, 

пов’язаної з менеджментом 

Тема 4 Організація інформаційної бази для систем менеджменту 

Тема 5 Інформаційна система виробничого менеджменту 

Тема 6 Системи управління корпоративними бізнес-процесами та розвиток 

інформаційних систем менеджменту на сучасному ринку 

інформаційних технологій 

Тема 7 Інформаційна система підтримки прийняття рішень для управління 

Тема 8 Інформаційно-аналітичні технології сучасних систем менеджменту 

Тема 9 Проблеми інтелектуалізації систем менеджменту та основні принципи 

їх створення 

Тема 10 Інформаційні технології підтримки взаємопов’язаних комплексів у 

логістичних системах управління 

Тема 11 Сучасні вітчизняні та закордонні фірми-розробники інформаційних 

систем менеджменту 

Тема 12 Автоматизація розв’язання комплексу задач 

з обліку та аудиту господарської діяльності підприємства 
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