
1. Назва модуля: Інформаційні системи в менеджменті 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.1.01_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Барвінок Максим Володимирович  
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
- знати: закономірності формування інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності; методи формалізації управлінської інформації; загальні 
технологічні аспекти використання сучасних інформаційних технологій в 
інформаційному забезпеченні менеджменту; 

- вміти: самостійно визначити основні інформаційні цикли, які передбачає 
технологічна схема процесу управління; класифікувати управлінську інформацію, в 
залежності від її ролі в процесі управління; оцінювати оптимальність 
співвідношення між вартістю інформації та вигодою від її придбання 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

- пререквізити: менеджмент організації 
- кореквізити: управління змістом робіт 

10. Зміст модуля:  
Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдосконалення 

управління економіко-організаційними об’єктами. Характеристики інформаційних 
систем. Засоби нормалізування економічної інформації. Організація інформаційної 
бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних. 
Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних 
систем. Основні типи інформаційних систем організації. Електронна комерція. 
Віртуальні офіси та організації, віртуальний бізнес. 

11. Рекомендована література: 
1.Інформаційні системи в менеджменті : підручник : Затв. МОН України для 

студентів ВНЗ / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. – К. : 
Каравела, 2012. – 536 с. 

2.Економічна інформатика та комп‘ютерна техніка : підручник : Затв. МОН 
України для студентів ВНЗ / В. С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білошкурський та 
ін. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 395 с. 

3.Мельникова О. П. Економічна інформатика / О. П. Мельникова. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010. – 432 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська  

 


