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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних 
інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також 
практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних 
технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації. 
 
Компетентності: 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв’язків між явищами та процесами. 
СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 
економіко-математичні методи і моделі для  дослідження економічних та 
соціальних процесів. 
СК11*. Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 
СК3.2. Здатність до застосування сучасних технологій управління 
персоналом для підвищення ефективності використання кадрового 
потенціалу підприємства  
 

Результати навчання: 
ПР01. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-
практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на 
складові. 
ПР09. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 
завдань. 
ПР10. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують 
застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та 
прогнозування. 
ПР11. Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-
економічних дослідженнях; 
ПР17*. Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки 
із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 
ПР3.2. Застосовувати сучасні технології управління персоналом для 
підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства  
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Управління потенціалом 
підприємства 

Управління проектами 

Моделювання в управлінні 
соціально-економічними системами 

Інтелектуальна власність 

Управління розвитком персоналу Стратегічне управління персоналом 
підприємств 

Глобальна економіка Основи наукових досліджень 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає _53_ (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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ЛЗ 
СР 

2 
3 
6 

Змістовий модуль 1 
Інформаційні системи і технології в управлінні 

персоналом та економіці праці 
Тема 1.1 Місце інформаційних систем в 
управлінні організацією 
Роль ІС в управлінні сучасними організаціями. 
Реальний світ ІС. Ресурси і технології 
інформаційних систем. Глобальне інформаційне 
суспільство. Основоположна роль інформаційних 
систем в управлінні організацією. Зростаюча 
цінність інформаційних технологій. Організації, 
що орієнтовані на роботу в 
Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що 
використовують інформаційні технології. 
Значущість використання інформаційних 
технологій в управлінні організацією для 
здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

2 Л 
ЛЗ 
СР 

3 
3 
6 

Тема 1.2 Етапи розвитку та сутність 
інформаційних систем в управлінні 
персоналом та економіці праці  
Концепції розвитку та проектування ІС. Етапи 
розвитку ІС. Поняття ІС. Мета створення 
управлінських ІС. Завдання ІС. Традиційні ІС та 
автоматизовані ІС. Сутність автоматизованої 
системи управління. Переваги та недоліки 
використання автоматизованих систем 
управління. Складові компоненти управлінських 
ІС. Основні ресурси інформаційних систем: 
людські, апаратні, програмні, мережеві, 
інформаційні. Тенденції в інформаційних 
системах. Системи підтримки виконання 
операцій. Системи управління процесами. 
Системи підтримки прийняття управлінських 
рішень. Інші види ІС: експертні системи, системи 
управлінських знань, системи стратегічної 
інформації, системи бізнес інформації, інтегровані 
ІС. 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
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Умови успішного функціонування менеджерських 
інформаційних систем. 
 

3 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
3 
6 

Тема 1.3 Типологія інформаційних систем в 
управлінні персоналом  
Перехід від традиційних до інтегрованих 
автоматизованих ІС у бізнесі. Основні структурні 
частини функціонування ІС у менеджменті 
організації: управління маркетинговою 
діяльністю, управління людськими ресурсами, 
управління фінансами, управління виробничими 
процесами, здійснення бухгалтерського обліку. 
Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими ІС. 
Типи ІС, що використовуються в організаціях з 
різноманітним спрямуванням основної діяльності. 
Маркетингові ІС. Інтерактивний маркетинг, 
уведення автоматизованого продажу, реклама та 
товаропросування, цільовий маркетинг, 
маркетингові дослідження та прогнозування. 
Операційні ІС: комп'ютерно-інтегровані операції, 
автоматизовані системи виконання операцій, 
єдина операційна мережа, управління процесами, 
управління технологічним обладнанням. ІС по 
управлінню персоналом: стратегічне, тактичне та 
оперативне використання персоналу організації; 
постійні співробітники організації, навчання та 
розвиток персоналу. Фінансові ІС: управління 
грошовими потоками, управління інвестиціями, 
бюджетування, фінансове прогнозування та 
планування. Бухгалтерські ІС: облік платежів, 
облік розрахунків, ведення головної книги, 
складання балансу організації. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

4 Л 
ЛЗ 
СР 

3 
3 
6 

Тема 1.4 Планування розвитку управлінських 
інформаційних систем 
Процеси організаційного планування ІС: основні 
етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку 
організації для створення оптимальної 
архітектури ІС та оперативних планів. Системний 
підхід до планування менеджерських 
інформаційних систем. Методологія планування 
інформаційних систем: підходи та сценарії. 
Моделі розвитку організації з використанням 
комп'ютерних пакетів підтримки прийняття 
управлінських рішень. 
Планування реалізації процесу щодо 
впровадження ІС на підприємстві. Технічна та 
програмна підтримка ІС. Забезпечення послуг 
підтримки функціонування ІС: основні фактори. 
Управління організаційними змінами в процесі 
впровадження нових видів інформаційних 
технологій. Заходи щодо планування реалізації 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
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інформаційних ІС: тестування, збирання та 
введення необхідної документації, навчання 
персоналу, організація обслуговування 
інформаційних систем в організації. 

 
5 Л 

ЛЗ 
СР 

4 
4 
6 

Тема 1.5 Управління інформаційними 
системами в організації 
Управління інформаційними ресурсами та 
технологіями. Стратегічна та оперативна 
спрямованість інформаційних технологій у 
бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти 
функціонування ІС в організаціях. Принципи 
створення спеціалізованого структурного 
підрозділу з питань управління ІС організації. 
Організаційна та інформаційна технології. 
Основні ІС систем: персонал, завдання, 
технології, культура, структурні компоненти та 
взаємовідносини в організації. 
Концептуальна структура управління ІС в 
організації. Функціональна організаційна 
структура відділу інформаційного 
обслуговування. Принципи добору спеціалістів з 
ІС з метою формування бізнес орієнтованої 
організаційної структури. Тенденції щодо змін в 
управлінні сучасними інформаційними 
системами. Управління людськими ресурсами у 
сфері інформаційних технологій. Розвиток кар'єри 
працівників відділу інформаційного 
обслуговування. 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

6 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
6 

Тема 1.6 Системи підтримки прийняття 
управлінських рішень 
Інформація, рішення та управління. Системи 
підтримки прийняття рішень. Сутність і 
компоненти системи підтримки прийняття 
рішень. Аналітичні методи та інструменти 
підтримки прийняття управлінських рішень. 
Методи аналізу «причина-наслідок», кореляційно- 
регресійний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. 
Сфера використання системи підтримки 
прийняття рішень. Архітектура системи 
підтримки прийняття рішень. Види експертних 
систем. Складові експертних систем. Розвиток 
експертних систем. Вартість експертних систем. 
Використання технологій штучного інтелекту в 
управлінні організацією. Сучасний погляд на 
системи штучного інтелекту. Характеристики 
поведінки систем штучного інтелекту. Основна 
сфера застосування систем штучного інтелекту. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

7 Л 
ЛЗ 
СР 

4 
4 
6 

Тема 1.7 Корпоративні інформаційні системи 
Аналіз сучасних корпоративних ІС, які 
пропонуються на ринку програмного 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
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забезпечення. Відповідність ІС вимогам ведення 
сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне 
середовище. Комплекси управлінських завдань, 
які дозволяють автоматизувати корпоративні ІС. 
Склад та характеристика основних елементів 
програмного продукту. Можливості ІС 
задовольняти /інформаційні потреби менеджерів 
різних рівнів. Структура інформаційного 
забезпечення програмного продукту та 
можливості настроювання за вимогами 
конкретного підприємства. Автоматизація 
основних управлінських функцій: планування, 
організація, облік, контроль, координація. 
Автоматизація операційного управління, 
управління персоналом, управління 
документообігом, фінансами, маркетингом. 
Забезпечення «прозорості» операцій та захисту 
інформації від несанкціонованого доступу. 
Можливість інтеграції з іншими 
автоматизованими інформаційними системами 
управління. 
Система впровадження корпоративних 
програмних продуктів: пусконалагоджувальні 
роботи. Абонентське обслуговування. Навчання 
користувачів. Надання консультацій. Розроблення 
плану автоматизації. Системне адміністрування. 
Гарантійне обслуговування. 
 

1-20 
 

8 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
6 

Тема 1.8 Інформаційні ресурси глобальної 
мережі Інтернет 
Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та 
співпраця, електронна комерція, інтерактивний 
маркетинг. Основні принципи використання 
Інтернету організацією з метою здійснення своєї 
діяльності. Створення віртуальних компаній у 
межах міжнародної мережі. Вартість Інтернету 
для підприємств - користувачів. Інтернет - 
технології та формування бізнес-фокусу 
споживача. Основні схеми підключення до 
глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів, 
що надають послуги підключення. Спеціальні 
інформаційні ресурси Інтернет, які надають 
можливість підтримки здійснення завдань 
маркетингової діяльності, управління фінансами, 
персоналом, документообігом. 
Основи електронної комерції. Варіанти вибору 
технологічної архітектури для електронної 
комерції. Застосування електронної комерції у 
практичній діяльності підприємства. Ключові 
характеристики економічних моделей для 
електронної комерції. Взаємозв'язок електронної 
комерції із поведінкою споживача, бізнес-

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
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процесами та конкуренцією. Управління 
ланцюгом постачальників. Електронні платежі та 
безпека. Електронне переміщення запасів. 
 

9 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
6 

Тема 1.9 Локальні та регіональні інформаційні 
мережі в сучасних організаціях 
Загальна характеристика комп'ютерної мережі 
Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої 
мережі підприємства із Екстранетом та 
Інтранетом. Застосування Інтранету сучасними 
компаніями: комунікації та співробітництво, 
управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет-
технологій. Компоненти архітектури 
інформаційної технології Інтранет. Вартість 
Інтранету для сучасних компаній. 
Роль Екстранету у діяльності сучасних компаній. 
Основне призначення Екстранету при виконанні 
бізнес-операцій. Майбутнє Інтранету та 
Екстранету. Інструменти здійснення електронних 
комунікацій. Електронна пошта. Інструменти 
проведення електронних конференцій. Голосові 
конференції. Відеоконференції. Телеконференції. 
Чатові системи. 
Модульна контрольна робота 1 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

10 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
5 

Змістовий модуль 2 
Автоматизовані системи обробки й аналізу 

даних. математичне й програмне забезпечення 
АСОІ. 

Тема 2.1 Безпека інформаційних систем 
Питання безпеки та контролю інформаційних 
систем. Контроль уведення, оброблення та 
збереження інформації. Фізичний захист 
інформаційних систем. Безпека та захист мережі. 
Захист від фізичного втручання, від збою 
комп'ютерів. Процедурний контроль. Аудит і ІС. 
Етичні аспекти використання ІС. Ділова етика 
використання ІС. Соціальні аспекти. Особистість 
та умови праці в ІС. Захист особистої та 
комерційної таємниці. Комп'ютерна злочинність. 
Здоров'я працівників, особиста відповідальність. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

11 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
5 

Тема 11. Автоматизовані системи управління, 
оброблення та аналізу інформації 
Стратегічна роль інформаційних технологій в 
управлінні. Автоматизовані системи управління. 
Автоматизовані системи оброблення інформації 
(АСОІ). Класифікація АСОІ. Автоматизовані 
системи аналізу інформації. Характеристика 
основних класів АСОІ. Складові АСОІ. Структура 
та складові АСОІ. Компоненти забезпечувальної 
та функціональної частин. Типові задачі 
автоматизованого оброблення економічної 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
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інформації. Постановка задач, розроблення 
алгоритмів та отриманий результатів. 
 

12 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
4 

Тема 12. Технології оброблення інформації 
Інформаційні технології (ІТ) для аналізу 
економічної інформації та прийняття 
управлінських рішень. Сучасні технологічні 
засоби оброблення інформації. Технології 
централізованого та розподіленого оброблення 
інформації (комп'ютерні мережі, Інтернет). 
Використання стандартних математичних методів 
та програмних засобів для аналізу економічної 
інформації. Постановка задач, формування 
інформаційної бази, автоматизоване оброблення 
даних. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 
 

13 Л 
ЛЗ 
СР 

2 
4 
4 

Тема 13. Математичне та інформаційне 
забезпечення автоматизованих систем аналізу 
інформації 
Математичне забезпечення АСОІ. Класифікація 
математичного забезпечення. Основні складові 
математичного забезпечення. Функціональні 
задачі та їх програмне забезпечення. Інформаційна 
база (ІБ). Етапи розвитку інформаційних баз 
АСОІ. Бази даних, банки даних (БД) та системи 
управління БД (СУБД). Теорія нормалізованих 
відношень. Розподілені БД. Захист інформаційних 
ресурсів. 
 

Рекомендована 
література до 
вивчення теми: 
1-20 

 

Разом 
(годин) 

150   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 24 
2 Підготовка до лабораторних занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  16 

4 Виконання індивідуального завдання (Розрахункове завдання) 10 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 70 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
______________________Розрахункове завдання_______________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
1 РОЗРАХУНОК КОМЕРЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ 
ЗАВОДУ ПО ВИРОБНИЦТВУ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» ЗА ДОПОМОГОЮ 
ІС «PROJECT EXPERT» 

Лабораторна робота №1: Розрахунок комерційної 
ефективності інвестиційного проекту  
Цілі роботи: оволодіти методикою опису 
параметрів інвестиційного проекту у вигляді 
фінансової моделі із застосуванням відповідних 
сучасних інформаційних систем; навчитися 
оцінювати ефективність інвестиційного проекту. 
Завдання роботи: сформувати фінансову модель 
інвестиційного проекту з приведеними нижче 
початковими даними; сформувати схему 
фінансування інвестиційного проекту, що 
забезпечує ненегативне значення сальдо грошових 
коштів на початок кожного тимчасового інтервалу; 
розрахувати показники комерційної ефективності 
інвестиційного проекту, сформувати стандартний 
пакет звітів, зробити виводи про його комерційну 
ефективність. 
  

8 
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Лабораторна робота №2: Виявлення впливу 
затримки етапів підготовки виробництва продуктів 
на економічні показники проекта. Якщо впливає, то 
який з етапів найбільшим чином ? 
 
Лабораторна робота №3: Визначення мінімального 
об'єму продажів по кожному з продуктів, при 
якому проект не втрачає своєї ефективності. 
 
Лабораторна робота №4: Визначення мінімальної 
ціни продажів по кожному з продуктів, при якому 
проект не втрачає своєї ефективності. 
 
Лабораторна робота №5: Визначення мінімального 
значення ціни і об'єму продажів (одночасно) 
кожного з продуктів, при яких проект не втрачає 
своєї ефективності. 
 
Лабораторна робота №6: Визначити залежності 
величини NРV від різних факторів. 
 
Лабораторна робота №7: Використовуючи метод 
експертних оцінок визначити міру ризику даного 
проекту. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

(надається опис методів навчання) 
Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

лабораторних занять, самостійної роботи та виконання індивідуального 
завдання (Розрахункове завдання) студентів.  

При викладанні дисципліни застосовуються такі методи навчання, як: 
1. Репродуктивний. 
2. Проблемного викладання. 
3. Евристичний (частково-пошуковий). 
4. Дослідницький. 
Проведення лекційних занять передбачено з використанням традиційних 

форм (вступної, тематичної, оглядової). В процесі викладання 
використовується: 

Лекція – бесіда, яка передбачає «діалог з аудиторією». Це проста форма 
активного залучення студентів до навчального процесу. Передбачається 
безпосередній контакт з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу студентів 
на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп 
викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та освіти 
аудиторії. Участь студентів у лекції-бесіді забезпечується різними прийомами, 
зокрема запитання до аудиторії. Вони носять інформаційний характер, тобто 
спрямовані не на контроль, а на з'ясування думок і рівнів поінформованості 
учнів з проблеми, що вивчається, актуалізації знань, необхідних для її 
розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття матеріалу лекції. 
Запитання адресуються всій аудиторії. Студенти відповідають з місця. З метою 
заощадження часу запитання слід формулювати так, щоб можна було дати 
однозначну відповідь. З урахуванням змісту відповідей будуються подальше 
викладення матеріалу.  

Лекція-візуалізація, яка передбачає використання демонстраційного 
матеріалу, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й 
самі виступають носіями змістовної інформації. Читання лекції представляє 
собою вільне, розгорнуте коментування підготованих матеріалів. У візуальній 
лекції важливі візуальна логіка, ритм подачі матеріалу, його дозування, 
майстерність і стиль спілкування викладача з аудиторією. 

Лекція – дискусія – яка передбачає обмін думками та поглядами 
учасників з приводу певної теми (питання), а також розвивають мислення, 
допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 
формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших 
людей, критично підходити до власних поглядів. 

Лабораторні заняття передбачають інтерактивний підхід до проведення 
занять, який включає у себе проведення наступних видів занять: 

1. Захищаючі лабораторні роботи. Виконуючи їх, студент отримує 
підтвердження правильності викладених на лекціях теоретичних знань. 

2  Частково-пошукові лабораторні заняття. На таких заняттях студенти 
мають більше можливостей для творчої роботи. Деталізацію плану дослідження 
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і визначення повного переліку питань, які необхідно дослідити, виконує сам 
студент. 

3. В залежності від типу лабораторних досліджень, проведення кількісних 
і якісних залежностей між величинами, параметрами, характеристиками. 
Визначення оптимальних значень цих залежностей. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
(надається опис методів контролю) 

Перевірка та оцінювання знань студентів за дисципліною проводиться 
наступними методами: 

1. Оцінювання активності студента під час лекційних занять. 
2. Оцінювання знань студента під час лабораторних занять. 
3. Написання та презентація реферату. 
4. Захист лабораторних робіт. 
5. Проведення модульного контролю. 
6. Проведення заліку. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля 

(навчальної дисципліни) із обов’язковим переведенням цих оцінок у 
національну шкалу (з виставленням національної семестрової оцінки 
„відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, 
D, Е, FХ). Академічні успіхи студента визначаються за допомогою критеріїв та 
системи оцінювання знань та умінь студентів, яка використовується в НТУ 
“ХПІ” (табл. 1) 

 
Таблиця 1 - Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 
90 ... 100 A відмінно 
82 … 89 B 

добре 75 … 81 C 
64 … 74 D 

задовільно 60 … 63 E 

менше 60 
FX 

незадовільно  

 
Загальна сума балів, складається з основних балів та додаткових балів: 
• з основних (70 балів): 

 складання теоретичного матеріалу за модулями; 
 виконання та зарахування практичних занять; 
 виконання та зарахування розрахункового завдання; 

• та з додаткових (30 балів): 
 складання заліку; 
 активна участь студентів в аудиторних заняттях. 

Розрахунок кількості балів з дисципліни наведено в табл.  2. 
 
Таблиця  2 – Визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни  

Найменування Кількість балів 
Складання т еорет ичного мат еріалу: 
Модульна контрольна робота 1.  мах = 15 
Модуль контрольна робота 2.  мах = 15 
Результати складання теоретичного матеріалу мах Σ = 30 
Складання практ ичного мат еріалу: 
Виконання розрахункового завдання  мах = 10 
Результати складання практичного матеріалу мах = 30 
Разом мах = 70 
Відвідування аудит орних занят ь мах = 30 
Додат кові (заохочувальні) бали  мах = 15 
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За несвоєчасне виконання індивідуального завдання (реферату) та 
складання модульних робіт кількість балів не може перевищувати 50 % від 
максимально можливої.  

Студенти, які набрали від 25 до 70 основних балів, мають право не 
складати залік, а з урахуванням додаткових балів за відвідування занять, 
отримують відповідну підсумкову оцінку за семестр. Підсумкова оцінка може 
бути визначена, якщо студент отримав не менше 25 основних балів. 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають: лекційні, 
та практичні заняття, самостійну роботу та індивідуальне завдання 
(розрахункове завдання). Перевірка та оцінювання знань студентів за 
дисципліною проводиться наступними методами: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 
2. Виконання розрахункового завдання. 
3. Проведення модульного контролю. 

 
Таблиця 3- Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
100 10 10 20 20 20 20 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання знань студента під час практичних та лабораторних занять, 
виконання завдань для самостійної роботи та індивідуального завдання має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання певних видів робіт 
за 100 бальною накопичувальною шкалою, що відображена в таблицях. 
 
Таблиця 4 – Переведення результатів відвідування аудиторних занять у додаткові 
бали 

Бали 0 1–10 11–17 18–25 26–30 

Відвідування, % <30 30–50 50–60 70–80 80–100 
Кількість аудиторних 
занять за дисципліною 

7 0-2 4-6 8-10 12-16 

 
Сумарна кількість балів, отриманих студентом за семестр, дорівнює: 

О = Бали за складання теоретичного матеріалу + Бали за виконання 
розрахункового завдання + Бали за виконання модульних завдань + Бали за 

відвідування аудиторних(лекційних, практичних) занять + додаткові 
(заохочувальні) бали 

 
Переведення результатів оцінювання кредитних модулів за шкалою ECTS 

у кількісну форму та переведення розрахункового значення підсумкової оцінки 
до шкали ECTS та національної шкали оцінювання знань здійснюється за 
допомогою табл. 1. 
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Додаткові заохочувальні бали нараховуються відповідно табл. 5 
 

Таблиця 5 – Додаткові (заохочувальні) бали до рейтингу студента  

Вид робіт Кількість балів 
 Наукові праці:  
• у фахових журналах та міжнародних виданнях 15 балів 
• у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних  

закладів та академічних установ 
 
5 балів 

• у нефахових збірниках та журналах 1,5 бали 
• у студентських збірниках 1 бал 
Тези доповідей на наукових конференціях:  
• міжнародних 2 бали 
• загальнодержавних  1,5 бала 
• університету та інших вищих навчальних закладів 1 бал 
• студентських 0,5 бала 
  

 

Студенти складають залік у випадках: 
1) якщо не склали на позитивну оцінку один із запланованих змістовних 

модулів; 
2) з метою покращення підсумкової оцінки з дисципліни, але не більше 

ніж на 10 балів за національною шкалою. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні 

персоналом та економіці праці». Укл.: Крамськой Д.Ю. – Харків: НТУ «ХПІ», 
2019 – 120 с. 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни 
«Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці». Укл.: 
Крамськой Д.Ю.  – Харків: НТУ «ХПІ», 2019 – 50 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні 
системи в управлінні персоналом та економіці праці». Укл.: Крамськой Д.Ю.  .– 
Харків: НТУ «ХПІ», 2019 -  40 с. 

4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці». Укл.: 
Крамськой Д.Ю.  – Харків: НТУ «ХПІ», 2019 -  40 с. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Навчально-методичні матеріали до дисципліни 
 

Основна література 
1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний 

посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. / 
Анісімов А.В., Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с.  

2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: 
управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. 
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.  

3. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний 
посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк, 
2009. − 136с.  

4. Галузинський Г. П. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для 
індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. Дисципліни. / 
Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. − К. : КНЕУ, 2008. − 
524с.  

5. Годун В.М. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч. посіб. 
/ В.М. Годун, Н.С. Орленко, М. А. Сендзюк; за ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 
2003. – 267 с.  

6. Інформаційні системи в економіці : навч. посібник / Пономаренко В. 
С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 176 с.  

7. Інформаційні системи в промисловості : навчальний посібник / Л. О. 
Добровольська, О. О. Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2014. – 238 с.  

8. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник / В. С. 
Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 
484 с.  

9. Калінеску Т.В. Інформаційні системи і технології в оподаткуванні: 
навч. посіб. / Т.В. Калінеску , Г.С. Ліхоносова, О.М. Антіпов. – Луганськ: вид-
во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 407 с.  

10. Клімушин П. С. Інформаційні системи та технології в економіці : 
навч. посіб. / П. С.Клімушин, О.В. Орлов, А.О. Серенок. — Х. : Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2011. – 448 с.  

11. Костріков С. В. Географічні інформаційні системи: навчально-
методичний посібник. / Костріков С. В., Сегіда К. Ю. – Харків, 2016 – 82 с.  

12. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. 
Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.  

13. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний 
посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2013. − 500 с.  

14. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних 
установах [текст] навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2013. – 234 с.  
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15. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-
метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2010. – 68 
с.  

16. Сікірда Ю. В. Інформаційні системи і технології в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю : конспект лекцій / Ю. В. Сікірда, А. В. 
Залевський. – Кіровоград : Видавництво КЛА НАУ, 2013. – 177 с.  

17. Соколов В.Ю. Iнформацiйнi системи i технологiї : Навч. посiб. / 
Соколов В.Ю. − К. : ДУIКТ, 2010. − 138 с. 

18. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. 
пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД “ФОРУМ”: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.  

19. Шило С. Г. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник 
/ С. Г. Шило, Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 220 с.  

20. Юринець В. Є. Інформаційні системи управління персоналом, 
діловодства і документообігу: навч. посіб. / Юринець В. Є., Юринець Р. В. − Л. 
: Тріада плюс, 2008. − 628 с.  
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2. Інформаційні системи і технології в туризмі : навчальний посібник для 
студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / В. П. Гаврилов. – Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 168 с.  

3. Макаревич Т. А. Інформаційні системи і технології в економіці та 
управлінні: Навч. посібник. — Алчевськ : ДонДТУ, 2007. − 368с.  

4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних 
занять з навчальної дисципліни “Сучасні інформаційні системи та технології” / 
уклад.: В. Г. Іванов, С. М. Іванов, та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого, 2014. – 129 с.  

5. Пасічник В. В. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі 
ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних) / В.В. Пасічник, П.І. 
Жежнич, Р.Б. Кравець та ін. – Львів : Вид-во Національного університету 
«Львівська політехніка», 2006.- 350 с.  

6. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. 
посібник. – К.: КНЕУ, 2004 – 339 с.  

7. Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних 
систем: Навчальний посібник / Г.В. Табунщик, Р.К. Кудерметов, А. В. Притула. 
– Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 292 с.  

8. Уткин В. Б. Информационные системы в экономике : ученик для студ. 
высш. учебн. заведений / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – М. : Издательский центр 
"Академия", 2004. – 288 с.  

9. Фабричев В. А., Боровик В. М.. Інформаційні системи і технології 
підприємства: навч. посібник. − К. : НАУ, 2008. – 100 c.  

10. Wolenik Marc Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed // Marc 
Wolenik, Sams Publishing; 1 edition, 2014, p. 1176; 5.  
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ресурс]. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В.В. – http://ep.nltu.edu.ua/ 
images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf  

2. Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project: [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.taurion.ru/project  

3. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим 
доступу: https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started  

4. Microsoft Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 
https://www.microsoft.com/ukUA/download/details.aspx?id=45331  
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