
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
  

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни Інформаційні системи в економіці та підприємництві 

2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 075 Соціальні та поведінкові науки   

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика 
Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова    

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IV ; семестр – 7; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: інтерактивні методи, метод інформаційно-комунікативних технологій, 

пояснювально-ілюстративний метод, метод e-learning 

Форми навчання: денна 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів системи спеціальних знань щодо сучасних 

інформаційних систем і технологій в бізнесі, а також наукового розуміння  особливостей застосування 

спеціалізованого програмного забезпечення в управлінській діяльності для автоматизації оброблення 

інформації у сфері менеджменту із урахуванням специфіки функціонування конкретного суб’єкта 

господарювання. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи в економіці та підприємництві» 

студент повинен: 

знати: 

- технологію створення, редагування і керування об'єктами бази даних MS Access;  

- технологію створення, редагування та форматування електронних таблиць і діаграм у середовищі MS Excel;  

- основні сучасні інформаційні технології опрацювання економічної інформації;   
- сутність інформаційних систем (ІС) в економіці та можливості їх побудови засобами сучасних систем 

управління базами даних;  

- організацію інформаційної бази ІС; сучасні підходи до створення ІС та їх еволюції. 

-  основні типи інформаційних систем в економіці та приклади їх реалізації;   

- поняття інтегрованих інформаційних систем та перспективні напрями розвитку ІС; 

вміти: 

- використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності;  

- створювати бази даних та опрацьовувати інформацію в них за допомогою СУБД Access;  

- використовувати глобальний інформаційний простір для задоволення фахових, соціальних і особистих потреб 

в інформаційних продуктах і послугах; 

- використовувати різні прикладні програми для розв'язування задач по обробці фахової інформації. 
3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 



 

Загальні компетентності: 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

-  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  

              Фахові компетентності: 

- Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів 

                Програмні результати навчання: 

    -   Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

    -         Розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій.  

    -        Оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища. 
Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін таких як 

“Статистика», «Інформаційний бізнес», «Економіка малих і середніх підприємств», «Прогнозування 

соціально-економічних процесів». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту навчальних 
дисциплін «Аналіз господарської діяльності підприємства». 

4. Програма дисципліни. 
Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. 

 Поняття інформаційної системи. Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні 

підприємствами. Сучасні підходи до розроблення і впровадження інформаційних систем. Напрямки 

проектування ІС підприємства. Інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-консультативні 

системи. Багатофункціональні інтегральні засоби створення і забезпечення автоматизованих інформаційних 

технологій на підприємствах.   

Економічна інформація і засоби її описання. 

Поняття економічної інформації. Види інформації: економічна інформація, управлінська інформація. Схеми 

класифікації економічної інформації. Властивості економічної інформації: достовірність, повнота, цінність, 
актуальність, ясність і зрозумілість. Зовнішня і внутрішня інформація підприємства. Характерні риси 

економічної інформації. Стадії обробки інформації. Роль інформації в управлінні підприємством. Основні групи 

економічної інформації на підприємстві. Вимоги до інформації на підприємстві. Економічна інформація на 

підприємствах і засоби її формалізованого опису. 

Структура інформаційних технологій оброблення економічної інформації. 

Характеристика та класифікація технологічних операцій. Технологічні процеси автоматизованої обробки 

економічної інформації.  Iнформаційні процедури, стадії оброблення економічної інформації. Поняття 

інформаційних технологій та їх класифікація. Обчислювальні системи та мережі. Комп'ютерні системи 

підтримки прийняття рішень та їх використання. Експертні системи та їх використання. Інтегровані 

інформаційні системи управління підприємствами. Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій. 

Організація забезпечення інформаційних технологій. 
Поняття інформаційної технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні види забезпечення 

інформаційних технологій. Основні види забезпечення інформаційних технологій. Приклади організації 

забезпечення інформаційних технологій в підприємництві. 

Автоматизоване робоче місце працівника фінансової установи. 
Технологія автоматизованих робочих місць. Гіпертекстова технологія. Технологія мультимедіа. Мережні 

технології. Технології Internet. Суть розподілених технологій обробки і зберігання даних. Технології «Файл-

сервер» і «Клієнт-сервер». Переваги та перспективи технології Internet. 

Застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах. 

Призначення локальних обчислювальних мереж. Переваги використання локальної обчислювальної мережі. 

Визначення локальної обчислювальної мережі. Види класифікацій локальних обчислювальних мереж. 

Перспективи застосування локальних обчислювальних мереж у фінансових установах. 

Використання глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет". 
Технологія електронної пошти. Технологія Intranet. Internet-технології в бізнесі. Переваги Інтернет-магазинів. 

Електронні гроші. Сучасні мобільні технології. Мобільний маркетинг. 

Основи банківських інформаційних технологій. 

Сутність автоматизованої банківської системи. Структура автоматизованої банківської системи. Функціональна 

структура АБС. Структура банківської автоматизованої інформаційної системи. Класифікація автоматизованих 

інформаційних систем банківської діяльності. Принципи створення і функціонування банківської 

автоматизованої інформаційної системи. Мобільні платежі. Автоматизація банківської діяльності в Україні. 

Етапи створення банківської автоматизованої інформаційної системи. Вимоги до автоматизованих банківських 

систем. Система «Клієнт-банк». 

Особливості автоматизації управління фінансами у страховій та податковій сферах.  



Інформаційний процес управління страховою діяльністю. Система автоматизації управління страховою 

діяльністю організації. Загальна характеристика інформаційних систем у податковій сфері.  Автоматизація 

податкового обліку на підприємствах і в комерційних банках. Технологічні особливості формування та обробки 

інформації в податкових органах. 

Засоби та методи захисту інформації. 

 Поняття безпеки інформаційних систем. Загрози безпеці інформаційних систем, причини виникнення загроз. 
Методи забезпечення безпеки інформаційних систем. Захист інформації в обчислювальних мережах. Основи 

функціонування систем криптографічного захисту інформації 

Особливості новітніх інформаційних технологій і вимоги до підготовки їх впровадження. Новітні 

технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства. 
Сучасні інформаційні технології та комп’ютеризація управлінських процесів. Значення новітніх інформаційних 

технологій. Вимоги до новітніх інформаційних технологій. Вимоги до підготовки  впровадження новітніх 

інформаційних технологій. Системи ІТ-моніторингу. ІТ-ризики та їх зв'язок з бізнес-ризиками. Критерії вибору 

системи ІТ-моніторингу. 

Тематика практичних занять. 

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація і засоби її описання. 

Структура інформаційних технологій оброблення економічної інформації. Організація забезпечення 

інформаційних технологій 
Автоматизоване робоче місце працівника фінансової установи. Застосування локальних обчислювальних мереж 

у фінансових установах 

Використання глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет".  

Основи банківських інформаційних технологій. 

Особливості автоматизації управління фінансами у страховій та податковій сферах. Засоби та методи захисту 

інформації. 

Особливості новітніх інформаційних технологій і вимоги до підготовки їхнього впровадження 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, 
Word. 

6. Система оцінювання. 

Опитування на практичних заняттях 
Самостійні 

роботи 

 

Співбесіда з 

лектором 

 

Індивід. 

завдання 
Сума Іспит 

6*5б.=30 3*5б.=15 30 25 100*0,6 100*0,4 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (30 балів), за 

захист індивідуального завдання (25 балів), написання 3-ох самостійних робіт (15 балів) та співбесіди з 

лектором (30 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може отримати 

максимально 30 балів, отримуючи максимально по 5 балів на кожному практичному занятті. Усні опитування 
на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен 

відпрацювати у вигляді вибіркового усного опитування з теми.  

          Самостійні роботи (3*5 балів=15 балів) передбачають виконання тестових та практичних завдань з 

навчальної дисципліни. 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого керівником 

перед студентом – 5 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, якість мовного оформлення та 

якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист 

індивідуального завдання з презентацією – 10 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є іспит. Іспит за талоном №2 і 

перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. Студенти, які 

навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової атестації 

у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС. 
7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 
Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 
літературою, з Інтернет- ресурсами. 
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
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