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Силабус навчальної дисципліни 

«КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність: 051 «Економіка»  

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 «Соціальна та поведінкові науки» 

051 «Економіка» 

Викладачі дисципліни Задорожна Анна Володимирівна, к.ф.-м.н., доцент, доцент 

кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Контактна інформація 

викладачів 

Моб. телефон: +38(098)-26-24-403 

Електронні скриньки: an_zador@ukr.net; anna.zadorozhna@lnu.edu.ua 

Viber: 098-26-24-403;   

Сторінка викладача:  

https://financial.lnu.edu.ua/employee/zadorozhna-anna-

volodymyrivna 

Місце знаходження: м. Львів, вул. Коперника, 3; кім. 508 

(кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики) 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Щочетверга, 15:00-16:20 год. (вул. Коперника, 3, ауд. 302)  

Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Можливі онлайн консультації через Skype, Viber, Telegram. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електрон-

ну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://financial.lnu.edu.ua/course/korporatyvni-informatsijni-

systemy 

Платформа MOODLE: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання для набуття і прикладного 

використання компетентностей, обов’язкових для того, щоби 

стати фахівцем із застосування інформаційних технологій у 

різних сегментах економіки, управління й бізнесу, розробки 

універсальних й спеціалізованих комп’ютерних програм, умінні 

розв’язувати економічні задачі, а також посісти конкуренто-

здатну позицію на ринку праці. Тому у курсі вивчаються 

інформаційні системи, які використовуються корпораціями, 

принципи їх побудови та функціонування, технології 

управління даними в них, програмне та технічне забезпечення 

корпоративних інформаційних систем. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Корпоративні інформаційні системи» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої 

програми «Інформаційні технології в бізнесі», яка викладається 

в ІII семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php


Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової  дисципліни «Корпоративні 

інформаційні системи» є 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Література:  

Основна 

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. 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. 

http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/Pavlenko.pdf  

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 
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. 

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

 

Інтернет-джерела: 

 http://www.google.com/ 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

 https://www.miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-
evrazes/corporate-information-system.pdf 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 24 години аудиторних занять. З них 8 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних занять та 66 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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. 

Ключові слова Корпорація, управління підприємством, глобалізація бізнесу, 

багатовимірні СУБД, OLAP, потоки корпорації, архітектура КІС, 

бізнес-логістика, ERP-системи, CSRP, матеріальний потік, 

промислова логістика. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем. 

Викладання навчальної дисципліни передбачає поєднання тра-

диційних форм аудиторного навчання з елементами електрон-

ного навчання, в якому використовуються спеціальні інформа-

ційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/10/118.pdf
http://www.google.com/
http://www.studentam.kiev.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


інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п. 

Теми Подано у формі Схеми курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру /комбінований (відповідь + письмовий 

тест). 

Оцінка складається із кількості балів нарахованих за: здачу 

лабораторних робіт, виконання самостійних робіт та 

індивідуального завдання, написання контрольної модульної 

роботи. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

Пререквізити 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”. 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекція-бесіда, лекція-візуалізація, колаборативне 

навчання (форми – групові проекти, спільні розробки і т. д.), 

проектно-орієнтоване навчання, навчальна дискусія, мозкова 

атака, кейс-метод, демонстрування, самостійна робота, лабора-

торні роботи, метод порівняння, метод узагальнення, метод 

конкретизації, метод виокремлення основного, обговорення, 

робота над помилками. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних 

програм і операційних систем. 

Мультимедійна дошка, проектор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• лабораторні/самостійні тощо: 60% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 60;  

• контрольна модульна робота: 40% семестрової оцінки 

(максимальна кількість балів – 40). 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в практичній (письмовій) роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і лабораторні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 



самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність студента під час лабораторного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

     Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену. 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.  

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.. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 



Схема курсу 
Тиждень 

/ дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год. Термін 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

Тиж. 1 

 

2 год. 

 

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. 

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. 

Лекція Осн. [1-8]. 

Дод. [2, 4]. 

Інт. [1-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 

 

Тиж. 1 

 

2 год. 

 

Тема 4. Реалізація промислової логістики в КІС. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Дод. [1-3]. 

Інт. [1-5]. 

Складання 

календарного 

графіка реалізації 

цілей 

корпоративного 

планування. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 2 

 

2 год. 

 

Тема 5. Контролінг у КІС. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Дод. [1-3]. 

Інт. [1-5]. 

Визначення 

переліку планових 

завдань. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 3 

 

Тема 3.  Базисна технологія КІС. 

Технології обробки інформації при стратегічному управлінні. 

Лекція Осн. [1-8]. 

Дод. [1-4]. 

Опрацювати 

лекційний 

До 

проведення 



1 2 3 4 5 6 

2 год. 

 

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. 

Інт. [4, 5]. матеріал, 

підготуватися до 

лаборатор.заняття 

2 год. 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 

Тиж. 3 

 

2 год. 

 

Тема 5. Контролінг у КІС. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Дод. [1-3]. 

Інт. [1-5]. 

Встановлення 

зв’язків між 

завданнями. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 4 

 

2 год. 

 

Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Дод. [1-3]. 

Інт. [1-5]. 

Визначення 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації цілей 

корпоративного 

планування. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 5 

 

2 год. 

 

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 

Лекція Осн. [1-8]. 

Дод. [2]. 

Інт. [1-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 

 



1 2 3 4 5 6 

логістичної системи КІС. Підходи до нормування запасів. 

Системи контролю за станом запасів. Визначення 

оптимального розміру партії, що замовляється. 

Тиж. 5 

 

2 год. 

 

Тема 6. Управління матеріальними потоками корпорації. Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Інт. [1-5]. 

Ресурсне 

планування. 
2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 6 

 

2 год. 

 

Тема 8. Управління персоналом в КІС. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Дод. [1-3]. 

Інт. [1-5]. 

Усунення 

перевантаженості 

ресурсів. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

Тиж. 7 

 

2 год. 

 

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. 

Лекція Осн. [1-8]. 

Дод. [2]. 

Інт. [1-5]. 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися до 

лабораторного 

заняття 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 

 

 

Тиж. 7 

 

2 год. 

 

Тема 8. Управління персоналом в КІС. 

 

Лабораторна 

робота 

Осн. [1-8]. 

Інт. [1-5]. 

Планування 

вартості. Вартість 
ресурсів. 

2 год. 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття за 

розкладом 

 



1 2 3 4 5 6 

Тиж. 8 

 

2 год. 

 

Підсумковий контроль Тестування  Осн. [1-8]. 

Дод. [1-4]. 

Інт. [1-5]. 

Виконання 

індивідуальних 

практ.завдань, 

тестових завдань 

Згідно 

розкладу 

 

Викладач____________ А.В. Задорожна 


