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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розбудова в Україні ринкових відносин супроводжується пошуком 

шляхів переходу до інформатизації суспільства. Бурхливий розвиток 

комп’ютерної техніки та засобів зв’язку спонукав до широкого 
впровадження мереж автоматизованих робочих місць. За допомогою 

останніх спеціалісти отримують доступ до ресурсів підприємства, можуть 

вирішувати широке коло завдань.  Ведення бізнесу в жорстких умовах 
конкуренції неможливе без використання інформаційних систем. Сучасні 

корпорації активно використовують комп’ютерні технології, впроваджують 

бізнес-процеси. З’явилися якісно нові інформаційні системи ефективного 
управління корпорацією, які дозволяють автоматизувати функції управління 

та вчасно постачати інформацію для прийняття управлінських рішень – 

корпоративні інформаційні системи. Вони дозволяють оптимізувати дії по 

збиранню, узагальненню та аналізу інформації.  
З огляду на це важливим є підготовка спеціалістів, які будуть володіють 

знаннями з інформаційних систем, що використовуються підприємствами, 

фірмами та корпораціями. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” є 

методологія проектування, розроблення та практичного застосування 

корпоративних інформаційних систем з використанням сучасних засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи”: 

сформувати у студентів фундаментальні знання з теорії та практики 
проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних 

систем і відповідні професійні компетенції. 

 
Основні завдання дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” 

– вивчення теоретичних положень і практики розроблення та 

підтримування діяльності корпоративних інформаційних систем та їх 
функціональних елементів для автоматизованого розв’язання економічних 

задач на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
Вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” 

базується на загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, 



 5 

“Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом”, 

“Технології створення програмних та інтелектуальних систем”, 

“Ефективність інформаційних систем”. 
 

Вимоги до знань і умінь 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого 
кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

 

а) знати 
 принципи і технології проектування корпоративних інформаційних 

систем; 

 типи архітектури корпоративних інформаційних систем; 

 принципи побудови та функціонування корпоративних інформаційних 
систем; 

 технології проектування корпоративних інформаційних систем; 

 технології управління даними в корпоративних інформаційних 
системах; 

 програмне та технічне забезпечення корпоративних інформаційних 

систем; 
 сучасні корпоративні інформаційні системи для підтримки діяльності 

підприємств, організацій, державних установ. 

 

б) уміти 
 розробляти архітектури корпоративної інформаційної системи; 

 проектувати, реалізовувати та адмініструвати корпоративні бази та 

сховища даних; 
 розробляти і здійснювати програмну реалізацію функціональних задач 

компонентів корпоративних інформаційних систем; 

 створювати і підтримувати інфраструктуру корпоративної 
інформаційної системи; 

 упроваджувати й адмініструвати корпоративні інформаційні системи 

галузевого спрямування; 

 застосовувати програмні пакети BAAN, SAP ERP, “Oracle Applications”, 
“Галактика”, “1С: Предприятие”, АБС Б2.  

 

 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
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Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік. 
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2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі 

знань: 

05 “Соціальні та поведінкові науки” 

Цикл дисциплін за навчальним 

планом: 
Цикл професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

051 “Економіка” 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація: 
“Інформаційні технології в бізнесі” 

 

Курс:______ІІ________ 

Семестр:_____І______ 

Методи навчання: 

Лекції, лабораторні роботи, 

самостійна робота, робота в 
бібліотеці, Інтернеті тощо. 

  

Кількість

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість

аудитор-

них 

годин 

Лек-

ції 

Семіна-

ри, 

прак-

тичні, 

лабора-

торні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро-

льні 

роботи) 

Самості

йна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивіду

-альна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

3 90 24 8 14 2 46 20 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по модулях /конт-

рольних  робіт 

Вид контролю 

3 9 1 ПМК, залік 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  
Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1. 
Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в 

управлінні бізнесом. 

Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем (КІС). 

Тема 3. Базисна технологія КІС. 

Тема 4. Реалізація промислової логістики в КІС. 

Тема 5. Контролінг у КІС. 

Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. 

Тема 7. Організація обліку і звітності в КІС. 

Тема 8. Управління персоналом в КІС. 

Тема 9. Перспективи розвитку корпоративних інформаційних 
систем. 

 

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ТЕМА 1. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в 

управлінні бізнесом. 
 Проблеми управління підприємством в умовах ринкової економіки. 

Глобалізація бізнесу та нове системне проектування. Класифікація 

інформаційних систем (ІС). Корпоративні ІС. Історія розвитку 

корпоративних ІС. 

 
ТЕМА 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем 

(КІС). 

Принципи організації КІС. Концепція відкритої інформаційної 
системи. Методології і стандарти керування бізнесом у КІС. Еволюція ІС: 

МRP (початок 70-х років XX  ст.), МRРІІ (кінець 70-х років XX ст.), ЕRР 

(кінець 80-х років XX ст.), АРS та СІМ (середина 90-х років XX ст.), СSRР 
(друга половина 90-х років XX ст.). 

Особливості архітектури розподіленої ІС. 
 

Тема 3.  Базисна технологія КІС.  

Технології обробки інформації при стратегічному управлінні. 
Багатовимірна модель даних та багатовимірні СУБД. Реляційний OLAP 
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(ROLAP). Часові бази даних та багатовимірний аналіз. Просторові дані і 

геоінформаційні системи. Паралельні бази даних. Програмне забезпечення 

проміжного шару та єдиний системний образ. 
 

Тема 4.  Реалізація промислової логістики в КІС.  

Концепція логістики. Логістичні системи. Проблеми управління в 

логістичній системі. Мета і задачі виробничої логістики. Особливості 
інформаційного забезпечення у виробничій логістиці. Бізнес-логістика в 

режимі Internet. 

 

Тема 5. Контролінг у КІС. 

 Поняття контролінгу як інструменту управління підприємства. 

Контролінг маркетингу. Контролінг забезпечення ресурсами. Контролінг у 

сфері логістики. Фінансовий контролінг. Контролінг інвестицій. Контролінг 
інноваційних процесів. Інформаційна підтримка контролінгу в КІС. 

 

Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. 
Матеріальний потік у корпорації і логістичні процеси. Запас у 

виробничій логістиці. Фактори, що впливають на розробку логістичної 

системи КІС. Підходи до нормування запасів. Системи контролю за станом 
запасів. Визначення оптимального розміру партії, що замовляється. 

 

Тема 7. Організація обліку і звітності в КІС. 

Система управлінського обліку. Вибір системи обліку оцінки 
діяльності підприємства. Структуризація обліку. Система бюджетування. 

Організація інформаційних систем забезпечення якості. 

 
Тема 8. Управління персоналом в КІС. 

Стилі управління персоналом. Принципи і системи менеджменту.  

Ситуаційний підхід до організації управління персоналом в КІС. Складові 
частини інтелектуального капіталу корпорації. Особливості інформаційної 

системи управління персоналом. 

 

Тема 9. Перспективи розвитку корпоративних інформаційних 

систем. 

Основні напрямки розвитку корпоративних інформаційних систем. 

Характеристика ERP-систем, що функціонують на території України. 
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Л. П. Фабрі. – Львів:  Національний університет «Львівська політехніка 

(Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної 

освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 520 с. 

2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. 

посіб. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с. 

3. Корпоративні інформаційні системи / Григорків В.С., Верстяк А.В.,. 

Вінничук І.С., Савко О.Я., Зюков С.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-

т, 2013. – 236 с. 

4. Майоров Е.Е., Таюрская И. С. Корпоративные информационные 

системы: учебник / Майоров Е.Е., Таюрская И. С. – СПб.: Издательство 

Университета при МПА ЕврАзЭС, 2020. – 220 с. 

URL: https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-

evrazes/corporate-information-system.pdf 

5. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / Л. А. 

Павленко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260 с. 

6. Плескач В. Л. та ін. Інформаційні технології та системи: підруч. для 
студ. екон. спец. / Плескач В. Л., Рогушина Ю. В., Кустова Н. П. – К.: 

“КНИГА”, 2004. – 520 с. 

URL: https://westudents.com.ua/knigi/210-nformatsyn-sistemi-tehnolog-na-
pdprimstvah-pleskach-vl.html 

7. Cамардак А.С. Корпоративные информационные системы / 

А. С. Самардак. – Владивосток, 2003. – 262 с. 

8. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / 

М. І. Татарчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с. 

URL: https://javalibre.com.ua/java-book/book/2908519 

 

Додаткова література: 
1. Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і 

технології: навч. посіб. / В. М. Антоненко, Ю. В. Рогушина. – К.: КСУ 

МГІ, 2005. – 131 с. 
2. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: учеб. / 

П. П. Олейник. Издательский дом «Питер». 2020. – 176 с. 

https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/210-nformatsyn-sistemi-tehnolog-na-pdprimstvah-pleskach-vl.html
https://westudents.com.ua/knigi/210-nformatsyn-sistemi-tehnolog-na-pdprimstvah-pleskach-vl.html
https://javalibre.com.ua/java-book/book/2908519
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3. Основи інформаційних систем: навч. посіб. / В. Ф. Ситник,  

Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; за ред. В. Ф. Ситника. – 

2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.   

4. Тарханова О.В. Корпоративные информационные системы: учеб. пособ.. 
– Тюмень: РИО ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», 2012. – 49 с.  

URL: http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf 

 

 

 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf
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6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ТА  ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

№ 
розділу, 

теми 
(змістові 
модулі) 

Назва розділу, теми  
(змістового модуля) 

Кількість годин 
за  ОПП 

Розподіл 
аудиторних годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому 
числі 

л
ек

ц
ії

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
л

ік
и

 п
о
 

м
о
д
у
л

я
х
, 

(К
Р

) 

ауди-
торні 

СРС/ 
ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1. Поняття і роль КІС в 
управлінні бізнесом. 

7 1 6/- 1 - - 

Тема 2. Архітектура КІС. 6 1 5/- 1 - - 

Тема 3. Базисна технологія 
КІС. 

11 1 10/- 1 - - 

Тема 4. Реалізація 
промислової логістики 

в КІС. 

13 3 10/- 1 2 - 

Тема 5. Контролінг у КІС. 5 5 -/- 1 4 - 

Тема 6. Управління 
матеріальними 

потоками корпорації. 

10 5 5/- 1 4 - 

Тема 7. Організація обліку і 

звітності в КІС. 

1 1 -/- 1 - - 

Тема 8. Управління 

персоналом в КІС. 

5 5 -/- 1 4 - 

Тема 9. Перспективи розвитку 
корпоративних 
інформаційних систем. 

12 2 10/- - - 2 

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання (ІНДЗ) 

20 - 46/20 - - - 

Разом годин 90 24 66 8 14 2 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

 

№  

заня-

ття 

 

Тема та короткий зміст заняття 

Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 
Тема 1. Поняття і роль корпоративних інформаційних 

систем в управлінні бізнесом. 
1 

1 

Проблеми управління підприємством в умовах ринкової 
економіки. Глобалізація бізнесу та нове системне проектування. 

Класифікація інформаційних систем (ІС). Корпоративні ІС. 

Історія розвитку корпоративних ІС. 

1 

 
Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем 

(КІС). 
1 

1 

Принципи організації КІС. Концепція відкритої інформаційної 
системи. Методології і стандарти керування бізнесом у КІС. 

Еволюція ІС: МRP (початок 70-х років XX  ст.), МRРІІ (кінець 

70-х років XX ст.), ЕRР (кінець 80-х років XX ст.), АРS та СІМ 
(середина 90-х років XX ст.), СSRР (друга половина 90-х років 

XX ст.).Особливості архітектури розподіленої ІС. 

1 

 Тема 3.  Базисна технологія КІС. 1 

2 

Технології обробки інформації при стратегічному управлінні. 

Багатовимірна модель даних та багатовимірні СУБД. 
Реляційний OLAP (ROLAP). Часові бази даних та 

багатовимірний аналіз. Просторові дані і геоінформаційні 

системи. Паралельні бази даних. Програмне забезпечення 
проміжного шару та єдиний системний образ. 

1 

 Тема 4.  Реалізація промислової логістики в КІС. 1 

2 

Концепція логістики. Логістичні системи. Проблеми управління 

в логістичній системі. Мета і задачі виробничої логістики. 
Особливості інформаційного забезпечення у виробничій 

логістиці. Бізнес-логістика в режимі Internet. 

1 
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1 2 3 

 Тема 5. Контролінг у КІС. 1 

3 

Поняття контролінгу як інструменту управління підприємства. 

Контролінг маркетингу. Контролінг забезпечення ресурсами. 

Контролінг у сфері логістики. Фінансовий контролінг. Контролінг 

інвестицій. Контролінг інноваційних процесів. Інформаційна 
підтримка контролінгу в КІС. 

1 

 Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. 1 

3 

Матеріальний потік у корпорації і логістичні процеси. Запас у 

виробничій логістиці. Фактори, що впливають на розробку 
логістичної системи КІС. Підходи до нормування запасів. 

Системи контролю за станом запасів. Визначення оптимального 

розміру партії, що замовляється. 

1 

 Тема 7. Організація обліку і звітності в КІС. 1 

4 

Система управлінського обліку. Вибір системи обліку оцінки 
діяльності підприємства. Структуризація обліку. Система 

бюджетування. Організація інформаційних систем забезпечення 

якості. 

1 

 Тема 8. Управління персоналом в КІС. 1 

4 

Стилі управління персоналом. Принципи і системи менеджменту.  
Ситуаційний підхід до організації управління персоналом в КІС. 

Складові частини інтелектуального капіталу корпорації. 

Особливості інформаційної системи управління персоналом. 

1 

 Разом 8 
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7.2. Календарно-тематичний план лабораторних робіт, заліків по 

модулях, контрольних робіт 
  

№ 

заня

-ття 

Тема лабораторного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кіль-

кість 

годин  

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

   Тема 4. Реалізація промислової логістики в КІС. 2 

1 Лабораторна робота №1 2 

   Тема 5. Контролінг у КІС. 4 

2 Лабораторна робота №2 2 

3 Лабораторна робота №3 2 

   Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. 4 

4 Лабораторна робота №4 2 

5 Лабораторна робота №5 2 

   Тема 8. Управління персоналом в КІС. 4 

6 Лабораторна робота №6 2 

7 Лабораторна робота №7 2 

8 Залік по модулю №1 2 

 Разом лабораторних робіт 14 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

 Разом годин 16 

 

7.3. Графік консультацій 

№ з/п Назва розділу, теми, зміст консультації К-ть годин 

1. Консультація з виконання лабораторних робіт. 2 

2. Консультація з виконання СР, ІНДЗ. 2 

3. Консультація з тем 4-8 2 

 Разом годин  6 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 
1. Проблеми управління підприємством в умовах ринкової економіки.  

2. Глобалізація бізнесу та нове системне проектування.  

3. Класифікація інформаційних систем (ІС).  

4. Корпоративні ІС. Історія розвитку корпоративних ІС. 
5. Принципи організації КІС.  

6. Концепція відкритої інформаційної системи.  

7. Методології і стандарти керування бізнесом у КІС.  
8. Особливості архітектури розподіленої ІС. 

9. Технології обробки інформації при стратегічному управлінні.  

10. Багатовимірна модель даних та багатовимірні СУБД.  

11. Реляційний OLAP (ROLAP).  
12. Часові бази даних та багатовимірний аналіз.  

13. Просторові дані і геоінформаційні системи.  

14. Паралельні бази даних.  
15. Програмне забезпечення проміжного шару та єдиний системний 

образ. 

16. Концепція логістики.  
17. Логістичні системи.  

18. Проблеми управління в логістичній системі. Мета і задачі 

виробничої логістики.  

19. Особливості інформаційного забезпечення у виробничій логістиці.  
20. Бізнес-логістика в режимі Internet. 

21. Поняття контролінгу як інструменту управління підприємства.  

22. Контролінг маркетингу.  
23. Контролінг забезпечення ресурсами.  

24. Контролінг у сфері логістики.  

25. Фінансовий контролінг.  
26. Контролінг інвестицій.  

27. Контролінг інноваційних процесів.  

28. Інформаційна підтримка контролінгу в КІС. 

29. Матеріальний потік у корпорації і логістичні процеси.  
30. Запас у виробничій логістиці.  

31. Фактори, що впливають на розробку логістичної системи КІС.  

32. Підходи до нормування запасів.  
33. Системи контролю за станом запасів.  

34. Вибір системи обліку оцінки діяльності підприємства.  

35. Структуризація обліку.  



 17 

36. Система бюджетування.  

37. Організація інформаційних систем забезпечення якості. 

38. Стилі управління персоналом.  
39. Принципи і системи менеджменту.   

40. Ситуаційний підхід до організації управління персоналом в КІС.  

41. Складові частини інтелектуального капіталу корпорації.  

42. Особливості інформаційної системи управління персоналом. 
43. Найбільш поширені програмні продукти стратегічного 

корпоративного планування, пакети комплексної автоматизації 

підприємства. 
44. Основні напрямки розвитку корпоративних інформаційних систем.  

45.  Характеристика ERP-систем, що функціонують на території 

України. 
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9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Методи оцінювання знань студентів: поточний контроль, оцінка за 
індивідуальне завдання та виконану самостійну роботу,захист 
лабораторних робіт, написання контрольної роботи. 

Бали студентам нараховуються за: 
1. захист лабораторних робіт, 

2. виконання самостійних робіт та індивідуального завдання, 

3. написання контрольної роботи. 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях 
проводиться за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 
 

 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  

навчальної діяльності студентів 

 

Поточний та модульний контроль 

Заліковий модуль № 1 СР ІНДЗ 
РАЗОМ 

– 100 

балів 
ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЗМ 

5 5 5 5 5 5 5 40 10 15 
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9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання  

знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
е
й

т
и

н
г
у
 

М
а

к
с
и

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь
 б

а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, без помилок 
5 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 
обсязі, але є незначні помилки 

4 

лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності 

значних помилок 
3 

виконання пропущеної без поважних причин лабораторної 

роботи або повторне виконання незарахованої лабораторної 

роботи 
2 

лабораторна робота не виконана або не зарахована 0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено 

звіт 
5 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі виконання 

самостійної роботи або неналежно оформлений звіт; 
4 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі виконання 

самостійної роботи  та немає звіту; 
3 

завдання зроблене, але є суттєві помилки в процесі виконання 

завдань самостійної роботи  та немає звіту; 
2 

завдання не виконане або тільки розпочато виконання завдань 

самостійної  роботи. 
0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  40 балів 

Модульний контроль передбачає виконання тестових завдань 20 балів 

тестові завдання (20 завдань) 1 (за одне 

завд.) 
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питання з короткою відповіддю (2 питання) 5 (за одне 

питання) 

практичне завдання (1 завдання) 10 балів 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі і без 
помилок 

5 

завдання виконане у зазначений термін, у повному обсязі, але є 

незначні помилки 
4 

завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з порушенням 

терміну  виконання, або (та) при наявності значних помилок 
3 

завдання виконане із суттєвими помилками 2 

завдання не виконане або тільки розпочато процес виконання 

завдань індивідуальної роботи. 
0-1 

 
Підсумкова оцінка за результатами поточного контролю освітньої 

діяльності студентів (РПК) за семестр визначається як сума з усіх видів 

поточних робіт, самостійної\індивідуальної робіт, що оцінюються за 5-ти 

бальною шкалою та відображені у журналі обліку відвідування та 
успішності студентів, а також балів, отриманих за написання модульної 

контрольної роботи.  

 Підсумкова максимальна кількість балів за результатами поточного 
контролю становить 100.  

Успішність навчання студентів оцінюється за шкалою: 

зараховано/незараховано. Для отримання “зараховано” студент повинен під 

час семестру набрати 51 чи більше балів зі 100 можливих. “Зараховано” 
заслуговує студент, який під час семестру продемонстрував знання 

навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання та 

майбутньої професійної діяльності. “Незараховано” виставляється у тому 
випадку, коли він під час семестру набрав менше 51 балу із 100. Оцінка 

“незараховано” означає, що студент не достатньо повно вивчив основний 

теоретичний матеріал, допускає грубі помилки у відповідях, не набув 
необхідних вмінь та знань, передбачених програмою дисципліни. 
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9.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами 

підсумкового контролю 

 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за національною 

шкалою 

А 90 – 100 

Зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е 51-60 

FX 21-50 Не зараховано 

F 0-20 
Не зараховано (без права 

перездачі) 

  
Студенти, що отримали сумарний бал в межах від 21 до 50 за 

національною шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та 
скеровуються на повторне складання заліку. 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни 
“Корпоративні інформаційні системи” включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 навчальну програму; 

 робочу програму; 

 плани лабораторних робіт та методичні матеріали з їх проведення;  

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної 

роботи; 

 індивідуальні завдання;  

 завдання для підсумкового модульного контролю; 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники. 
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11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення 
студентів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими 

моментами. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно 

або за участю викладача. 
Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 
досвіду спілкування. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 
Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого 
сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 

– Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни. 

– Інтерактивні посібники, підручники. 

– Періодичні видання. 
– Лабораторний практикум “Корпоративні інформаційні системи”. 

 

 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни 

Методи активізації 

процесу навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

1 2 

Тема 1. “Стан і перспективи розвитку інформаційних систем 

управління бізнесом” 

Проблемні лекції  Проблемні питання: 

1. Відмінність корпоративних інформаційних 

систем від групових та одиночних ІС. 
2. Якими характеристиками повинна 

володіти КІС? 
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Кейс-метод, 

мозкові атаки 

Проблеми управління підприємством в 

умовах ринкової економіки. 

Тема 2. “Архітектура КІС” 

Проблемні лекції , 

 

Проблемні питання: 
1. Порівняння концепцій  MRP II ERP.  

2. Вибір методів керування для виробництва 

різних типів. 

Тема 3. “Базисна технологія КІС” 

Проблемні лекції , 

кейс-метод 

Проблемні питання: 

1. Переваги та недоліки багатовимірних баз 

даних. 

2. Які обмеження накладає використання 
багатовимірних баз даних? 

Тема 4. “Реалізація промислової логістики в КІС” 

Проблемні лекції  Проблемні питання: 

1. Які особливості проведення бізнес-
логістики в режимі Internet? 

Кейс-метод, 

мозкові атаки 

Які підходи використовуються у теорії 

логістики? 

Тема 5. “Контролінг у КІС” 

Проблемні лекції  Проблемні питання: 

1. Використання контролінгу як інструменту 

управління підприємства. 
2. Відмінні риси стратегічного та 

оперативного планування. 

Тема 6. “Управління матеріальними потоками корпорації” 

Проблемні лекції  Проблемні питання: 
1. Які фактори необхідно проаналізувати 

перед розробкою логістичної системи? 

2. Які норми та нормативи включають у 
логістичну систему? 

3. У яких випадках доцільно застосовувати 

першу або другу систему контролю? 

Тема 7. “Організація обліку і звітності в КІС” 

Проблемні лекції, 

кейс-метод 

Проблемні питання: 

1. Вибір системи обліку оцінки діяльності 

підприємства. 

2. Які завдання виконують основні, 
операційні та спеціальні бюджети? 
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Тема 8. “Управління персоналом в КІС” 

Проблемні лекції,  

кейс-метод 

Проблемні питання: 

1. Вибір стилю управління персоналом в 

залежності від рівня проекту. 
2. Залежність типу організації керівництва 

від ситуації на підприємстві. 

Тема 9. “Перспективи розвитку корпоративних інформаційних 

систем” 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Переваги ERP-систем у порівнянні з 

іншими системами. 
2. Перспективи використання ERP-систем, 

що функціонують на території України. 

 
 

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі 

Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

 http://www.osvita.org.ua 

 www.google.com.ua/ 

 Ліга Бізнес Інформ: 

www.liga.net/  

 https://www.miep.edu.ru/u

pload/science/izdaniya-

universiteta-pri-mpa-
evrazes/corporate-

information-system.pdf  

 http://elib.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2016/10/1
18.pdf 

− Навчальна програма з навчальної 

дисципліни “Корпоративні інформаційні 

системи” 
− Робоча програма з навчальної дисципліни 

“Корпоративні інформаційні системи”  

− Підручники 
− Методичні   рекомендації   з виконання 

самостійної роботи (СРС) 

− Методичні рекомендації з виконання ІНДЗ 
− Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни 

− Лабораторний практикум з дисципліни 

“Корпоративні інформаційні системи” 

http://www.osvita.org.ua/
http://www.google.com.ua/
http://www.liga.net/
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/corporate-information-system.pdf
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf
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13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 
№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис завідувача 

кафедри 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


