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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» 

розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 

програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.  

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця з 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Метою викладання дисципліни є дослідження можливостей використання сучасних інформаційних 

технологій та інформаційних систем в управлінні організацією.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- дослідження основних підходів до застосування інформаційних систем та технологій в управлінні 

організацією; 

- оволодіння технологічними основами інформатизації менеджменту. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- призначення комп'ютеризованих систем підтримки прийняття рішень в управлінні організацією; 

- базові моделі управління, покладені в основу розвитку стандартів інформаційних систем; 

- зв'язок інформаційних технологій з базовими моделями менеджменту;  

- особливості використання інформаційних систем та технологій в процесах управління організацією.  

Вміти: 

- використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні організацією; 

- здійснювати електронний обмін комерційними та фінансовими даними; 

-  здійснювати фінансово-економічну оцінку інвестиційних проектів впровадження інформаційних 

систем. 

 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного 

навчального модуля, а саме:  

-  навчального модуля №1«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», який є 

логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Договірне право», «Публічне адміністрування», «Фінансовий менеджмент» та є базою для 

вивчення таких дисциплін, як: «Стратегічне управління корпораціями», «Управлінське консультуванння» та 

інших. 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 2.1. Модуль №1 „Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” 

Тема 2.1.1. Задачі інформаційних технологій у процесах управління. 

Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Перспективи комп'ютеризації інформаційного 

забезпечення менеджменту. 

 

Тема 2.1.2. Електронний обмін комерційними і фінансовими даними. 

Принципи електронного обміну. Упровадження UN/EDIFACT у діяльність підприємств. 

 

Тема 2.1.3. Загальна схема функціонування інформаційних систем менеджменту.  

Функції та структура інформаційних систем менеджменту. Ознаки класифікації та структура 

інформаційного забезпечення менеджменту.  

 

Тема 2.1.4. Засоби інформаційної підтримки прийняття рішень у менеджменті. 

Технологічні аспекти прийняття рішень. Призначення комп'ютеризованих систем підтримки прийняття 

рішень (СППР). Основні якісні характеристики СППР.  

 

Тема 2.1.5. Особливості використання інформаційних систем в управлінні організацією. 

Особливості впровадження інтегрованих інформаційних систем у менеджменті, орієнтованих на 

внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Системи класу MRP-II, ERP, CSRP. 

 

Тема 2.1.6.  Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу. 

Формування інформаційної бази. Зовнішня інформація. Внутрішня інформація підприємтсва. Особливості 

використання інформаційних систем та технологій в управлінні персоналом. 
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Тема 2.1.7. Інформаційні системи в управлінні організацією 

Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів та розрахунків. Міжнародна міжбанківська 

мережа SWIFT. Міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків. Призначення комплексу програм MD 

Office та QDPro. 

 

Тема 2.1.8. Методи фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів впровадження 

інформаційних систем в менеджменті. 

Метод управління загальною вартістю володіння інформаційними системами в менеджменті.  
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