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Конспект лекції № 1 

 
Тема № 1-2. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом. 

Архітектура корпоративних інформаційних систем (КІС). 

 

                                                                        

Міжпредметні зв’язки   Вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” базується на 

загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, “Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом”, “Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем”, “Ефективність інформаційних систем”. 

 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттям корпоративних інформаційних систем, їх основними 

характеристиками, особливостями ведення бінесу в умовах глобалізації економіки , ознайомитися з 

принципами організації КІС, еволюцією стандартів керування бізнесом  _______________________ 

 

План лекції: 

1. Проблеми управління підприємством в умовах ринкової економіки.  

2. Глобалізація бізнесу та нове системне проектування. 

3. Класифікація інформаційних систем (ІС). Корпоративні ІС. 

4. Історія розвитку корпоративних ІС. 

5. Принципи організації КІС. Концепція відкритої інформаційної системи.  

6. 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.). 

7. Особливості архітектури розподіленої ІС. 

 

 

Опорні поняття: глобалізація бізнесу, корпоративні інформаційні системи, відкрита 

інформаційна система, розподілена система, єдиний інформаційний простір, стандарт керування 

бізнесом. 

 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Батюк А.С. та ін. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / А. С. Батюк, З. П. Двуліт, 

К. М. Обельовська, І. М. Огородник, 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. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / Л. А. Павленко. – Х.: ВД 

“ІНЖЕК”, 2005. – 260 с. 

4. 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. 

5. Cамардак А.С. Корпоративные информационные системы / А. С. Самардак. – Владивосток, 

2003. – 262с. 

6. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М.  І. Татарчук. – К.:КНЕУ, 

2005.–291с. 

7. 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. 



 

 

 

 

8. 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.   

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Проблеми управління підприємством в умовах ринкової економіки.  

Задачі управління підприємствами схожі і зводяться до організації управління ресурсами для 

одержання необхідного результату. Серед найбільш важливих завдань, що стоять перед 

підприємствами у сучасних ринкових умовах є такі: 

 підвищення конкурентної боротьби 

 випуск продукції відповідно до замовлень покупців, а не згідно довготривалих перспективних 

планів 

 необхідність оперативного прийняття рішень у складних економічних умовах  

 створення міцних зв’язків між постачальниками, покупцями та виробниками. 

Процес управління підприємством являє собою таку послідовність: аналіз зовнішніх 

факторів та поточного стану підприємства; планування (складання планів, визначення потреби у 

ресурсах); реалізація оперативно-календарного плану; оперативний контроль отриманих 

результатів. 

Процес руху від цілей до результату є не тільки ітераційним, але й містить контур 

зворотного зв’язку, що дозволяє коректувати план дій залежно від проміжних результатів. Успіх 

підприємства залежить від багатьох факторів, наприклад, зовнішніх факторів, морального стану 

колективу, ресурсів, методів та технології управління, системи організації інформації, ідей та 

стратегії діяльності, готовності персоналу до подолання складностей.  

Найбільш успішними є ті фірми і корпорації, які можуть швидко зібрати інформацію, 

обробити, проаналізувати її і на основі цього прийняти рішення. Максимально ефективно 

автоматизованою системою є та, яка охоплює всі взаємозалежні бізнес-процеси, всі аспекти 

діяльності, тобто комплексна автоматизована система на базі сучасних інформаційних технологій. 

Країни ринкової економіки мають великий досвід створення та розвитку інформаційних 

технологій для підприємств. Одним із найбільш поширених методів керування виробництвом та 

дистрибуції в світі є стандарт MRPII (Manufacturing Resourse Planning), що був розроблений в 

США та підтримувався американським товариством з контролю за виробництвом та запасами – 

American Production and Inventory Control Society  (APICS).  

 

 



 

 

 

 

Питання 2. Глобалізація бізнесу та нове системне проектування.  

Глобалізація бізнесу неможлива без сучасних засобів зв’язку, засобів автоматизації, організації, 

збереження, передачі, накопичення, оброблення, аналізу інформації.  

Попит на нові ІТ породжує нові пропозиції, що конкурують за рівнем оригінальності та 

сміливості цілей.  

 Продовжити перегляд 
 

                                                                        

 

Питання 5. Принципи організації КІС. Концепція відкритої інформаційної системи.  

КІС – це управлінська ідеологія, що поєднує бізнес-стратегію підприємства (з побудованою для її 

реалізації структурою) і передові ІТ.  

 КІС є інформаційно-керуючою системою, що включає бізнес-архітектуру підприємства, 

його персонал, ІТ-архітектуру та є діючою частиною кіберкорпорації.  

Концепція системної єдності, розвитку, узгодженості, сумісності, стандартизації, уніфікації 

є основою для забезпечення відкритості або розширюваності автоматизованої системи.  

 Тенденціями розвитку ІС є: 

– розподіл і децентралізація ресурсів керування інформацією; 

– неоднорідність компонентів ІС; 

– розвиток стандартів; 

– включення моделювання реального світу в ІС; 

– модульний принцип проектування і композиції складних систем;  

– перехід до відкритих систем. 

Перші чотири тенденції є наслідком глобалізації бізнесу, розширення контактів організації, 

розширення сфери застосування телекомунікацій. Це викликало появу віртуальних корпорацій 

(кіберкорпорацій), нового системного проектування, організації менеджерських телекомунікацій 

на основі Web-технологій.  

Вимоги до КІС: комплексність, системність, модульність, відкритість, адаптивність, 

надійність, безпека, простота у вивченні. 

Концепція модульного принципу проектування ІС припускає, що кожний модуль має межі 

своїх можливостей: зміна функцій одного модуля не спричиняє зміни функцій інших модулів. 

 Відкрита або розширювана техногенна система – система, що може бути підключена до 

будь-якої іншої відкритої системи, або це система, що дозволяє введення компонентів чи 

конструкцій, що надалі можуть використовуватися так само, як вбудовані. 

 Кожний модуль призначений як для автономної, так і спільної роботи з іншими модулями. 

Модулі можуть підключатися один до одного, утворюючи систему більшого масштабу з 

можливостями, що перевищують можливості її компонентів. 



 

 

 

 

  

Питання 6. 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.).  

Вихід на міжнародні ринки вимагає орієнтації на міжнародні стандарти, участь у 

міжнародних проектах вимагає від фірм впровадження міжнародних стандартів. Орієнтація на 

міжнародні інвестиції вимагає постановки фінансового обліку за міжнародними стандартами. 

Роблячи національні або міжнародні стандарти своїми КСТ, організація стає більш гнучкою та 

мобільною, починає використовувати весь досвід керування, сконцентрований у цих стандартах, 

одержує конкурентні переваги. 

 На міжнародних ринках конкуренція товарів і технологій перетворилася на  конкуренцію 

стандартів. Особливо це видно на прикладі апаратного і програмного забезпечення.  

На даний час немає стандартів, що визначають функціонування КІС.  

Розглянемо існуючі класи КІС. Поява перших КІС була пов’язана з поширенням у 60 -х рр. 

засобів обчислювальної техніки. Перші системи – системи MRP (Material Requiments Planning) 

були створені для оптимального регулювання постачання комплектуючих у виробничий процес, 

контролюючи запаси на складі та технологію виробництва. У 80-х рр. з’явилась концепція MRP II 

(Manufacturing Resource Planning – планування виробничих ресурсів), у якій прогнозування, 

планування та контроль виробництва здійснюється в одному циклі, від закупівлі сировини до 

відвантаження товару споживачеві. Отже, стандарт методів управління виробництвом і 

дистрибуції MRP II розроблений для контролю за виробництвом і запасами.  

MRP II – методологія, спрямована на ефективне управління всіма видами ресурсів 

виробничих підприємств. Забезпечує планування діяльності підприємства в натуральних одиницях 

та фінансове планування в грошовому вимірі. MRP II має сприяти поліпшенню показників 

економічної діяльності підприємства. 

Стандарт MRP II описує планування потреб у розподілі ресурсів на рівні підприємства. 

 Стандарт являє собою набір принципів, моделей, процедур керування і контролю, 

спрямованих на підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. Структура MRP II 

точно відповідає функціональним групам виробничої системи:  

1) планування продажів і виробництва; 

2) керування попитом; 

3) складання плану виробництва; 

4) планування матеріальних потреб; 

5) специфікація продуктів; 

6) керування складом; 



 

 

 

 

7) планові постачання; 

8) керування на рівні виробничого цеху; 

9) планування виробничих потужностей; 

10) контроль показників на вході і виході; 

11) матеріально-технічне постачання; 

12) планування ресурсів реалізації товарів; 

13) планування і контроль виробничих операцій; 

14) фінансове планування; 

15) моделювання; 

16) оцінка результатів діяльності. 

   

 Продовжити перегляд 
 

 

 



 

 

 

 

Конспект лекції № 2 

 
Тема № 3-4. _Базисна технологія КІС. Реалізація промислової логістики в КІС. 

 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” базується на 

загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, “Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом”, “Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем”, “Ефективність інформаційних систем”. 

 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами базисної технології корпоративних інформаційних систем, 

вивчення особливостей реалізації промислової логістики в корпоративних інформаційнійних 

системах  

 

План лекції: 

1. Технології обробки інформації при стратегічному управлінні.  

2. Багатовимірна модель даних та багатовимірні СУБД. 

3. Реляційний OLAP (ROLAP).  

4. Часові бази даних та багатовимірний аналіз. Просторові дані і геоінформаційні системи.  

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

6. Концепція логістики. Логістичні системи.  

7. Проблеми управління в логістичній системі.  

8. Мета і задачі виробничої логістики.  

9. Особливості інформаційного забезпечення у виробничій логістиці.  

10. Бізнес-логістика в режимі Internet. 
 

 

Опорні поняття: логістичні системи, виробнича логістика, бізнес-логістика__________________ 
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Технології обробки інформації при стратегічному управлінні.  

Основу базисної технології КІС складають моделі і методи оптимізації функціональної та 

забезпечувальної частин економічної системи. Основу функціональної частини складають моделі 

методи, засновані на стандартах MRP та ERP. 

 Базисна технологія обробки інформації в КІС заснована на концепціях розподілу, 

розміщення, керування територіально розподіленими ресурсами в мережному середовищі 

обчислень. 

Сучасні технології повинні забезпечувати: 

– високу швидкість відповідей на запити; 

– підтримку великої кількості користувачів без різкого зростання витрат ресурсів в системах;  

– гнучкість при реалізації швидких відповідей на запити без попереднього настроювання; 

– ефективне керування великими обсягами даних. 

 Розглянемо технології обробки даних в аналітичній частині КІС, що відповідають 

стратегічному керуванню. 

 Інструментарій організації даних динамічних СППР базується на динамічному 

інтерактивному багатовимірному аналізі даних. Багатовимірний аналіз – одночасний аналіз за 

декількома вимірами даних. Кожний вимір включає напрями консолідації даних, які складаються з 

серії послідовних рівнів узагальнення, де кожний вищій рівень відповідає більшому рівню 

агрегації даних за відповідним виміром. Так, вимір “Виконавець” може визначатися напрямом 

консолідації, який складається з рівнів узагальнення “Підприємство-Підрозділ-Відділ-

Службовець”. Вимір “Час” може включати два напрямки “Рік-Квартал-Місяць-День” і “Тиждень-

День”.  

 Забезпечуючи багатовимірне концептуальне представлення бази даних, всі продукти OLAP 

поділяються на три класи за моделлю БД: 

1) MOLAP–Multidimensional OLAP – системи оперативної аналітичної обробки працюють тільки зі 

своїми власними багатовимірними базами даних. До них належать такі СУБД, як Essbase, Oracle. 

Ці системи забезпечують повний цикл OLAP-обробки або включають в собі, крім серверного 

компонента, інтегрований клієнтський інтерфейс. Для обслуговування таких систем потрібен штат 



 

 

 

 

співробітників. Найбільш потужною є СУБД SAS System компанії “SAS Institute”. Вона 

складається з безлічі модулів, що дозволяють проектувати готові рішення, доповнені функціями 

OLAP та функціями інтелектуального аналізу. 

2) ROLAP – Relational OLAP дозволили представляти дані, які зберігаються в класичній реляційній 

базі, у багатовимірній формі. DSS/Server компанії “MicroStrategy”, MetaCube компанії “Informix” 

та ін. ROLAP-системи добре пристосовані для роботи з великими сховищами. Як і системи 

MOLAP, вони вимагають значних витрат на обслуговування та передбачають одночасну роботу 

багатьох користувачів. 

3) HOLAP – Hybrid OLAP – гібридні системи, розроблені з метою поєднання переваг та мінімізації 

недоліків попередніх класів. До них належать СУБД Media/MR компанії “Speedware”. Такі 

системи об’єднують аналітичну гнучкість та швидкість відповіді MOLAP з постійним доступом до 

реальних даних, як у ROLAP. 

 Продовжити перегляд 

 

Питання 6. Концепція логістики. Логістичні системи. 

Концепція логістики – це інтеграція виробництва, матеріально-технічного забезпечення, 

транспортування, інформації і комунікацій.  

Подальший розвиток теорії логістики привів до формування окремих логістичних напрямів, 

таких як бізнес-логістика, логістика маркетингу, промислова логістика, логістика менеджменту, 

логістика розподілу, логістика забезпечення тощо. 

На теперішній час термін «логістика» широко використовується в діловому світі та означає 

теорію і практику руху сировини, матеріалів, виробничих, трудових, фінансових ресурсів та 

готової продукції від їх джерела до споживача. 

З метою координації досліджень та розробок у галузі логістики створено міжнародну 

організацію – Європейську логістичну асоціацію (ЄЛА). У США функціонують Товариство 

інженерів-логістів, Американське товариство з проблем управління закупівлею. Поряд з 

теоретичною розбудовою логістики в розвинутих промислових країнах з початку 80-х років 

проводиться робота в напрямку формування відповідних комп’ютерних інструментальних засобів 

для вирішення логістичних завдань. На сьогодні значних успіхів у справі створення програмних 

засобів для підтримки логістичного ланцюга в корпоративних інформаційних системах досягли 

такі фірми, як SAP AG, Oracle, Baan, Informix і т. ін. Щодо колишнього Радянського Союзу, в 

якому панувала командно-адміністративна система управління, напрям логістики взагалі не мав 

розвитку й розглядався як ворожа ідеологія. в Україні, хоч і зі значним запізненням, логістика 

поступово знаходить чільне місце в теоретичних і практичних розробках. Так, у вітчизняній КІС 

«Галактика» завершується розроблення програмних засобів з логістики. 



 

 

 

 

Логістика охоплює увесь ланцюг планово-виробничих і допоміжних операцій, включаючи 

й перероблення відповідної інформації, що виконуються у процесі доведення матеріалів до 

виробництва, безпосереднього виробництва й реалізації готової продукції. 

 Логістика – це процес планування, виконання і контролю ефективного з точки зору 

зниження витрат потоку запасів сировини, матеріалів незавершеного виробництва, готової 

продукції, сервісу і пов’язаної інформації з точки зародження до точки споживання для цілей 

повного задоволення вимог споживача. Сфера застосування логістики залежить від підходів до 

процесу керування підприємством.  

Продовжити перегляд 

 

 



 

 

 

 

Конспект лекції № 3 

 
Тема № 5-6. _Контролінг у КІС. Управління матеріальними потоками корпорації._____________ 

                                                                           

 

Міжпредметні зв’язки   Вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” базується на 

загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, “Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом”, “Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем”, “Ефективність інформаційних систем”. 

 

 

Мета лекції  Отримати знання з особливостей проведення контролінгу в корпоративних 

інформаційних системах, управління матеріальними потоками корпорацій.____________________ 

 

План лекції: 

1. Поняття контролінгу як інструменту управління підприємства.____________________________ 

2. Контролінг маркетингу._______________________________ ______________________________ 

3. Контролінг забезпечення ресурсами.___________________________________________________ 

4. Контролінг у сфері логістики.________________________________________________________ 

5. Фінансовий контролінг._____________________________________________________________ 

6. Контролінг інноваційних процесів. ___________________________________________________ 

7. Інформаційна підтримка контролінгу в КІС.___________________________________________ 

8. Матеріальний потік у корпорації і логістичні процеси. __________________________________ 

9. Запас у виробничій логістиці.________________________________________________________ 

10. Фактори, що впливають на розробку логістичної системи КІС.____________________________ 

11. Підходи до нормування запасів. Системи контролю за станом запасів.______________________ 

12. Визначення оптимального розміру партії, що замовляється._______________________________ 
 

 

Опорні поняття: контролінг, корпоративні інформаційні системи, фінансовий контролінг, 

матеріальний потік, логістична система, контроль за станом запасів планування.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Поняття контролінгу як інструменту управління підприємства. 

Контролінг –  це відносно новий термін у теорії та практиці сучасного управління, який виник на 

рубежі таких наук, як економічний аналіз, планування, управлінський облік, кібернетика та 

менеджмент. 

Контролінг – напрям економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з реалізацією 

фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних 

управлінських рішень. Він призначений для інтеграції, координації всіх служб та підрозділів 

підприємства. Це сучасна концепція системного управління, породжена практикою сучасного 

менеджменту. 

 У 1970-80-х рр. по Європі прокотилася хвиля банкрутств, що підштовхнуло підприємців до 

розуміння необхідності впровадження на підприємствах засобів планування і керування. Великі 

підприємства зайнялися децентралізацією керування, що привело до необхідності впровадження 

системи координації діяльності господарських одиниць. Виникла необхідність у розробці 

інформаційних систем, що забезпечать менеджерів інформацією про стан підприємства. 

Термін контролінг походить від англійського to control – контролювати, керувати, яке 

походить від французького слова, що означає перевіряти, контролювати. Незважаючи на 

англомовне походження цього терміна, в англомовних джерелах термін «контролінг» практично 

не використовується. У США та Великобританії замість терміна «контролінг» використовується 

термін «управлінський облік» (management accounting), який не відтворює повною мірою характер 

цієї нової концепції системного управління, яка охоплює не лише суто облікові функції, але й 

увесь спектр управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів фірми.  

Однією з головних причин виникнення і впровадження концепції «контролінгу» стала 

потреба системної інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами в організаційних 

системах. Контролінг забезпечує методичну та інструментальну базу для підтримки основних 

функцій менеджменту – планування, контролю, обліку й аналізу, а також оцінки ситуації для 

прийняття управлінських рішень. Знаходячись на перетині обліку, планування, інформаційного 

забезпечення, контролю й координації, «контролінг» займає визначне місце в управлінні 

підприємством. Він зв’язує в єдине ціле всі функції управління, інтегрує й координує їх, 



 

 

 

 

переводячи управління підприємством на якісно новий рівень, забезпечуючи в такий спосіб 

саморегулювання на підприємстві та зворотний зав’язок у контурі управління. 

Контролінг орієнтований на підтримку прийняття рішень в управлінні. Він повинен 

забезпечити адаптацію традиційної системи обліку на підприємстві до інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення, тобто до функцій контролінгу входить створення, обробка, перевірка і 

представлення управлінської інформації. Контролінг також підтримує і координує процеси 

планування, забезпечення інформацією, контролю й адаптації. Цілі контролінгу можуть 

виражатися в економічних термінах, наприклад, у досягнення певного прибутку, рентабельності 

або продуктивності організації при заданому рівні ліквідності.  

Основною метою контролінгу є орієнтація управлінського процесу на досягнення 

визначених підприємством завдань, наприклад, певного рівня рентабельності, прибутку, 

продуктивності тощо. Особливістю контролінгу є його спрямованість на перспективу, пошук 

способів подальшого розвитку підприємства на базі аналізу факторів, що обумовили отримання 

тих чи інших результатів. 

Основним призначенням контролінгу є забезпечення успішного функціонування 

організаційної системи (підприємства, торгової фірми, банківської установи тощо) у 

довгостроковій перспективі: 

— адаптацією стратегічних цілей до швидкозмінних умов зовнішнього середовища; 

— узгодженням оперативних планів зі стратегічними планами розвитку системи;  

— координацією та інтеграцією оперативних планів за різними бізнес-процесами; 

— обліком і оцінюванням досягнутих результатів бізнесової діяльності, формуванням основних 

висновків; 

— оцінюванням конкретного внеску окремих функціональних підрозділів і працівників у 

розвиток підприємства; 

— структурним оцінюванням ефективності окремих заходів у виробничій, комерційній і 

фінансовій діяльності; 

— створенням системи забезпечення менеджерів інформацією для різних рівнів управління в 

оптимальні відрізки часу; 

— адаптацією організаційної структури управління підприємством для підвищення її гнучкості 

та спроможності швидко реагувати на зміну вимог зовнішнього середовища. 

 Продовжити перегляд 

 
 

Питання 8. Матеріальний потік у корпорації і логістичні процеси. 

Матеріальний потік у корпорації нерозривно пов’язаний з логістичними процесами і з 

контролінгом. Матеріальний потік у логістиці – це продукція, розглянута в процесі виконання з 



 

 

 

 

нею різних логістичних операцій (транспортування, складування та ін.) і віднесена нею до 

часового інтервалу. 

 Розмірність матеріального потоку: одиниця кількості вантажу/одиниця  кількості часу (т/рік, 

шт./год, контейнерів/добу та ін.). Матеріальні потоки поділяють на:  

– потік матеріальних ресурсів (сировина, допоміжні матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, 

паливо, запасні частини, відходи виробництва та ін.); 

– потік напівфабрикатів (продуктів незавершеного виробництва); 

– потік готової продукції (продукція, що пройшла повний виробничий цикл на даному суб’єкті, що 

хазяйнує, технічний контроль і здана на склад чи відвантажена споживачеві).  

Виробнича логістика володіє певними особливостями. Так, вона є єдиною сферою, в якій 

матеріальний потік виражається в трьох матеріальних формах. На етапі входу у систему – у 

вигляді сировини, матеріалів. На виході з підсистеми виробничої в підсистему розподільної 

логістики – у вигляді готової продукції. Протягом процесу виробництва – напівфабрикати.  

У деяких випадках змінюваність форм матеріального потоку може відбуватися в рамках 

двох-трьох виробничих операцій за короткий проміжок часу. 

Розглянемо поняття, пов’язані  з організацією матеріальних потоків у КІС. 

Логістична активність – це вплив на виникнення, перетворення або поглинання потоків у 

визначеному економічному об’єкті, що функціонує як єдина система. Розрізняють елементарну та 

комплексну логістичну активність. 

Елементарною логістичною активністю є будь-яка проста дія, яка не підлягає подальшому 

розкладанню на більш прості дії в рамках поставленої задачі. Дії цієї активності називають 

логістичними операціями (дії елементарної логістичної активності, вчинені над матеріальним 

потокам, такі як навантаження, розвантаження, перевезення, прийом та ін.).  

До логістичних операцій відносно інформаційного і фінансового потоків відносяться збір, 

збереження, обробка інформації про матеріальний потік, розрахунки з постачальниками, 

покупцями та ін. 

Комплексна логістична активність – відособлена сукупність логістичних операцій, 

поставлених перед логістикою задач. До дій цієї активності відноситься постачання, збут, 

виробництво, керування замовниками, запасами, транспортування, ціноутворення та ін.  

Сукупність логістичних операцій називають логістичними функціями. 

Дистрибуція – це комплексна логістична активність, що полягає у просуванні готової 

продукції від виробника до споживача, в організації продажів, передпродажного і 

післяпродажного сервісу.  

Функціями логістичного менеджменту дистрибуції є: 

– побудова організаційної структури дистрибутивних мереж; 



 

 

 

 

– дислокація дистрибутивних центрів; 

– транспортування готової продукції, повернення тари і відходів;  

– складування, збереження, вантажопереробка готової продукції у складській системі; 

–  керування запасами, консолідація і розосередження товарів;  

– передача прав власності на готову продукцію; 

– забезпечення захисту, схоронності товарів, страхування ризиків;  

– підтримка якості готової продукції і логістичного сервісу; 

– ціноутворення; 

– моніторинг, інформаційно-комп’ютерна підтримка логістичних активностей у дистрибуції. 

Фізичний розподіл – це комплексна логістична активність, що є складовою частиною 

процесу дистрибуції. Всі логічні операції, які вона включає, пов’язані з фізичним переміщенням і 

збереженням готової продукції в товаропровідних структурах виробників і (або) логістичних 

посередників. 

Продовжити перегляд 

 



 

 

 

 

Конспект лекції № 4 

 
Тема № 7-8. Організація обліку і звітності в КІС. Управління персоналом в КІС.________________                                                                            

 

Міжпредметні зв’язки   Вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” базується на 

загальних знаннях дисциплін “Мікроекономічний аналіз”, “Технології антикризового та 

інтелектуального управління бізнесом”, “Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем”, “Ефективність інформаційних систем”. 

 

 

Мета лекції  Отримати знання з особливостей планування в інформаційній системі ._________ 

 

План лекції: 

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

2. Структуризація обліку. Система бюджетування. Організація інформаційних систем 

забезпечення якості. 

3. Стилі управління персоналом. Принципи і системи менеджменту.   

4. Ситуаційний підхід до організації управління персоналом в КІС. Складові частини 

інтелектуального капіталу корпорації.  

5. Особливості інформаційної системи управління персоналом. 

  

Опорні поняття: стиль управління, інтелектуальний капітал, тактичне 

планування__________________________________________________________________ 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

Питання 1. Система управлінського обліку. Вибір системи обліку оцінки діяльності підприємства. 

Система БО орієнтована більше на складання фінансової звітності і призначена для зовнішніх 



 

 

 

 

споживачів інформації (банків, акціонерів), хоча може бути використана керівництвом 

підприємства. Система управлінського обліку призначена для рішення внутрішніх задач 

керування підприємством.  

 Управління в КІС – це функція узгодження різних видів діяльності, яка забезпечує 

планування, організацію, мотивацію, контроль, регулювання діяльності підприємства та потребує 

контролю, який потребує обліку та звітності. 

 Планування включає вибір цілей діяльності, визначення необхідних ресурсів, шляхів 

досягнення цілей.  

Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими. У випадку 

виявлення розбіжностей вносять корективи в організацію або плани. Отже, весь процес керування 

є циклічним. 

Для виконання функцій керування необхідна інформація та відповідна організація обліку і 

звітності в КІС. Таку інформацію в першу чергу надає система бухгалтерського обліку. Частину 

БО, що забезпечує потребу керування в інформації, називають управлінським обліком. Інформація 

управлінського обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного 

підприємства. 

Якщо фінансовий облік ведеться з дотриманням офіційних регламентів (стандартів, 

інструкцій та ін.), то управлінський облік не обмежений у виборі методів і правил. Форми і методи 

управлінського обліку розробляються самим підприємством з урахуванням різних параметрів (не 

тільки кількісні, але і якісні). 

Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку 

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік 

Споживачі Менеджери, зовнішні споживачі Менеджери різних рівнів у компанії 

Регламентація Загальноприйняті стандарти, 

нормативні акти 

Методи і принципи вибираються 

підприємством самостійно 

Використання 

вимірників 

Єдиний грошовий вимірник  Різні вимірники і якісні 

характеристики 

Об’єкт аналізу Господарська одиниця Сегменти діяльності (підрозділи, 

центри) 

Періодичність 

складання звітів 

Регулярно  Мінливий інтервал, оперативна 

інформація 

Спрямованість Оцінка минулого На майбутнє (прогнозування) 

Відкритість 

даних 

Більшість даних доступні всім Комерційна таємниця 



 

 

 

 

Головне розходження фінансового та управлінського обліку полягає в споживачах 

інформації. 

Управлінський облік – це процес виявлення, виміру, нагромадження, аналізу, підготовки, 

інтерпретації, передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, 

оцінки, контролю всередині організації, для забезпечення підзвітного використання ресурсів.  

  

 Продовжити перегляд 

 

 


