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Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
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У методичних вказівках, призначених для студентів еко-
номічних факультетів галузі знань 051 «Економіка» спеці-
альності «Економічна кібернетика», висвітлено методику 
організації та проведення практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі». У 
методичних вказівках до кожного заняття сформульовано 
мету, викладено основні теоретичні положення, наведено 
питання для обговорення, представлено завдання для на-
буття та закріплення практичних навичок із управління ре-
сурсами на підприємстві, самостійної роботи, запропоно-
вано перелік питань, винесених на екзамен, а також список 
літератури для поглибленого вивчення дисципліни. 
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ВстУП

За сучасних умов інформаційні системи і технології мають 
важливе значення в бізнесі. Автоматизація ключових функ-

цій оперативного управління сприяє вирішенню щоденних за-
вдань здійснення і функціювання підприємства. Автоматизоване 
управління закупками, збутом, запасами, виробництвом, фінан-
сами сприяє підвищенню ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства шляхом забезпечення циклічності. Саме 
тому важливо сформувати в майбутніх фахівців з економічної 
кібернетики системне бачення оперативного та стратегічного 
управління підприємством, установою, організацією з викорис-
танням відповідних інформаційних систем і технологій. З огляду 
на це виникає необхідність вивчення дисципліни «Інформаційні 
системи в бізнесі».

Метою викладання дисципліни «Інформаційні системи в бізне-
сі» є формування в студентів системи знань із теорії та практи-
ки управління операційною та стратегічною діяльністю суб’єктів 
господарювання; опанування відповідного інструментарію для 
успішного управління ресурсами, системами й технологіями.

До завдань дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі» на-
лежить вивчення теорії, вітчизняного й світового досвіду, набуття 
практичних навичок із використання новітніх інформаційних сис-
тем і технологій у процесі господарської діяльності. Після вивчен-
ня дисципліни студент повинен уміти: 

• критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з ви-
користанням сучасних інформаційних систем;

• ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання, 
комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (уста-
нов, організацій) в умовах ризику та невизначеності;

• ставити цілі та розробляти ефективні плани діяльності під-
приємства (установи, організації) загалом та, зокрема, окремих 

підрозділів, ефективно використовувати сучасне програмне за-
безпечення для проведення аналітичних досліджень, прийняття 
рішень та презентації результатів професійної діяльності;

• організовувати інформаційну службу підприємства (устано-
ви, організації);

• здійснювати пошук інформації і систематизацію даних;
• узагальнювати інформацію;
• формувати висновки та пропозиції, виявляти ключові мо-

менти, отримувати додаткові дані, здійснювати комп’ютерну об-
робку даних, перевіряти їхню правильність, забезпечувати якість 
підготовлених документів, виявляти приховані закономірності 
у великих масивах даних, прогнозувати та оптимізувати основні 
системні характеристики діяльності суб’єктів господарювання за 
допомогою сучасних інформаційних систем і технологій. 

Предметом дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі»» – є 
процеси операційної й стратегічної діяльності на підприємстві, ін-
формаційні системи і технології управління ними.

Підґрунтям вивчення дисципліни «Інформаційні системи в 
бізнесі» є загальні знання з дисциплін «Економіка підприємства», 
«Організація та управління діяльністю інформаційних установ», 
«Прикладне програмне забезпечення», «Системи керування ба-
зами даних», «Комп’ютерні мережі та комунікації» «Інформаційні 
системи і технології в управлінні», що водночас є основою для по-
дальшого засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін. 

Вивчення дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі» перед-
бачає ознайомлення з оглядовими лекціями, у яких викладено ма-
теріал найбільш важливих розділів дисципліни, самостійну роботу 
з підручниками та навчальними посібниками, фаховими статтями, 
виконання довгострокового завдання та складання підсумкового 
модульного контролю.
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