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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 
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на загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, “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 
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необхідний рівень сформованості вмінь: 

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 

  
Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік. 

 

 

 

2. 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. 
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3. 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 
(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 
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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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