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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: принципи, методи та системи організації та проектування 

інформаційних систем. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: набуття теоретичних і практичних організаційно-методичних основ 

побудови систем управлінської інформації в бюджетних та фінансових організаціях, використання 

програмно-технічних засобів і організації вирішення управлінських та облікових задач в умовах 

автоматизованої обробки даних. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: оволодіння концепціями, методами та технологіями 

організації та проектування операційних систем промислових та сервісних підприємств; засвоєння 

процедур обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо організації та проектування 

операційних систем господарюючих суб’єктів; оволодіння методами дослідження операційних 

систем підприємств та їх проектування; дослідження областей прояву ефективності реалізації 

управлінських рішень при організації та проектуванні операційних систем підприємств. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Основи теорії систем і системного аналізу», 

«Операційний менеджмент», «Електронна комерція» та передує вивченню Виробнича практика. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: концепції, методи та технології організації та проектування операційних систем; 

процедури обґрунтування та прийняття управлінських рішень при організації та проектуванні 

операційних систем в сучасних умовах господарювання; методи дослідження операційних систем 

та організаційні засади їхнього проектування; методи оцінки ефективності реалізації 

управлінських рішень при організації та проектуванні операційних систем. 

б) уміти: застосовувати методи та технології організації та проектування операційних систем 

промислових та сервісних підприємств; розробляти і формалізувати процедури обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень для основних виробничих процесів різних типів операційних 

систем; використовувати методи управління проектами при організації операційної системи 

підприємства; визначати області прояву продуктивності та ефективності при організації та 

проектуванні операційних систем. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Інформаційні системи в менеджменті: становлення та етапи розвитку. 

Тема 2. Основи проектування інформаційних систем у менеджменті. 

Тема 3. Процеси організаційного проектування інформаційних систем: основні складові. 

Тема 4. Технічне забезпечення проектування інформаційних систем. 

Тема 5. Основні складові організації інформаційних систем: персонал, технології, структурні 

компоненти організації. 

Тема 6. Аналіз сучасних методів проектування інформаційних систем, які пропонуються на ринку 

програмного забезпечення. 

Тема 7. Проектування бухгалтерських інформаційних систем. 

Тема 8. Правове забезпечення організації та проектування інформаційних систем. 

Тема 9. Безпека проектування інформаційних систем. 



Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Герасименко О.В. 
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