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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Розкриття теоретичних передумов та можливостей практичного застосування сучасних 

інформаційних систем та технологій в економіці та управлінні. 

2. Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних 

навиків щодо сучасних інформаційних систем та технологій в економіці та управлінні.   

3. Пререквізити. Для успішного вивчення дисципліни студенти повинні опанувати такі 

курси: «Вища математика», «Інформатика». 

4. Результати навчання  

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 07 

Управління та адміністрування за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» 

(освітня програма: «Міжнародні економічні відносини») вивчення дисципліни «Інформаційні 

системи в бізнесі та бізнес аналітика» сприяє формуванню компетентностей та програмних 

результатів навчання:  

 

Загальні та фахові компетентності: 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  

СК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науковотехнологічні досягнення, 

інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення 

закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з 23 

метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних 

особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин.  

ПРН 10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і 

феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та 

науково-технологічного обміну. 

ПРН 13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, 

здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та 

прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків. 

  



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Дидактична карта навчальної дисципліни 
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Денна 5 10 4 120 15 - - 30 75 - іспит 

Заочна  5 10 4 120 4 - - 8 108 - іспит 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Базові поняття 

інформаційних системи 

та їх роль в управлінні 

економікою 

14 2  2  10 14 -  -  14 

Тема 2. Життєвий цикл 

інформаційних систем 
16 2  4  10 16 1  1  14 

Тема 3. ERP-системи  14 2  2  10 14 -  -  14 

Тема 4. CRM-системи 16 2  4  10 16 -  1  15 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 8  12  40 60 1  2  57 

Тема 5. Вступ до Power 

BI. Підготовка даних до 

аналізу 

18 2  6  10 18 1  2  15 

Тема 6. Моделювання 

та візуалізація даних  
24 3  6  15 24 1  2  21 

Тема 7. Аналіз даних та 

створення дашбордів 
18 2  6  10 18 1  2  15 



Разом за змістовим 

модулем 2 
60 7  18  35 60 3  6  51 

Усього годин 120 15  18  75 120 4  8   

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Базові поняття інформаційних системи та їх роль в управлінні 

економікою 
10 

2 Життєвий цикл інформаційних систем 10 

3 Інформаційні технології управління виробництвом 10 

4 Інформаційні системи обміну та аналізу інформації 10 

5 Системи аналізу даних 10 

6 Корпоративні ERP системи планування ресурсів підприємства 15 

7 СRM системи управління відносинами з клієнтами 10 

Всього 75 

 

6. Система контролю та оцінювання 

1. Порядок проведення іспиту 

1.1. З навчальної дисципліни проводиться іспит. Студенти отримують завдання, що 

містить 2 теоретичні питання з дисципліни та 2 практичних завдання. 

У 40 балів, що можливо отримати на іспиту входить 2 теоретичних питання (по 10 

балів) та два практичних завдання (по 10 балів). 10 балів ставиться за повне розкриття 

теоретичного питання. У випадку не повної відповіді зберігається відсоткове відношення 

розкриття відповіді та бального оцінювання. Практичне завдання оцінюється таким чином: 10 

балів – за повністю розв’язану задачу; 8 – за правильно вказані формули, однак неправильне 

розв'язання; 5 – за правильно вказані формули, що необхідно для розв'язку, яке однак не має 

числового розв'язку; 3 – з а  правильний хід обчислення, однак не виконаний в повному обсязі. 

В іншому випадку задача оцінюється в 0 балів. 

1.2. Після підготовки студентами конспекту відповіді та розв’язання задачі 

відбувається його усна відповідь викладачеві. У процесі цього студентові можуть бути задані 

додаткові питання. 

2. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінкою “А” оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання,  а 

також подано правильний розв'язок задачі, що розкриває суть матеріалу, що свідчить про 

вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, 

логічною і послідовною. Відповідь оцінюється на “В” за умови розкриття теоретичного 

питання білету та практичного завдання, але містить неточності, що не суттєво впливають на 

зміст завдання. Відповідь оцінюється на “С” за умови повного та правильного розкриття 

одного з питань білету, але у відповіді не достатньо правильно сформульовано визначення. У 



той же час практичні завдання вирішені на належному рівні. Якщо підхід викладення 

матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння, і в той же час практичне 

завдання розв'язано з деякими неточностями виставляється оцінка “D”. Відповідь оцінюється 

на “Е” у випадку правильного підходу до викладення теоретичного матеріалу та розв'язання 

практичного завдання. В усіх інших випадках відповідь оцінюється на “Fx”. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно   

Добре 
B (80-89) дуже добре  

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно  

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F (1-34)  
(незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

5. Засоби оцінювання 

 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

• лабораторні роботи; 

• усне опитування; 

• реферати; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та лабораторних робіт і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

При вивченні курсу застосовуються методи усного контролю та здачі лабораторних робіт, серед 

яких слід виокремити: експрес опитування лекційного матеріалу, аудиторне розв’язування задач до 

теми, здача лабораторних робіт, проведення поточних контрольних робіт, тестування, перевірка 

виконання самостійних та індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Корпоративні інформаційні системи : навч. посіб. / Григорків В.С., Верстяк А.В., Вінничук І.С. 

та ін – Чернівці : ЧНУ, 2013. – 236 с.  

2. Гушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи. Навчальний посібник. - Львів: 

"Магнолія Плюс", 2006. - 320 с. 

3. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / В. Б. Василів. - Рівне : НУВГП, 2008. - 167 с. [Електронний ресурс] – режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

 



7.2. Допоміжна  

1. Карчева Г.Т. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього / Г.Т. Карчева, С. М. 

Нікітчук. // Фінансовий простір. 2015. С. 24–30 

2. Лук’янов В.С. Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі / В.С. 

Лук’янов // Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 436–441. 

 

 

8. Інформаційні ресурси 

 

1. Інтернет – джерела 

2. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // www. 

library.chnu.edu.ua. 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського // www. nbuv.gov.ua. 

4. Офіційний Веб-портал компанії Майкрософт (українською мовою) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.microsoft.com/ukua/default.aspx 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

6 6 10 8 7 15 8 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ukua/default.aspx

