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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в економіці та бізнесі» є формування системи теоретичних 

і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем 

і технологій, їх використання в управлінні соціально-економічними системами, 

встановлення, налагодженнята супроводу. 

Завдання вивчення дисципліни. Ознайомити студентів з інформаційними 

системами та технологіями обробки і аналізу економічних даних.  Вивчення те-

орії економічної інформації, структури та етапи побудови інформаційних сис-

тем і технологій, набуття навичок і вмінь розробляти, аналізувати та адаптувати 

інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби технології. 

Перелік забезпечуючих дисциплін. Основними фундаментальними дисци-

плінами, на яких ґрунтуються  отримання прикладних навичок при вивченні 

дисципліни  «Інформаційні системи і технології в економіці та бізнесі» є базові 

дисипліни освітнього рівня бакалар в галузі 12 «Інформаійні технології».  

Методичні рекомендації розраховано на студентів денної, заочної та 

дістанійної форми навчання. Під час вивчення курсу передбачається 

систематична самостійна робота студентів з комп’ютерною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням. 

Основним завданням самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в економіці і бізнесі» є засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми, оволодіння предметними компетенціями та послідовне 

вироблення навичок ефективної самостійної професійної (практичної й 

науково-теоретичної) діяльності із використанням інформаційних технологій,  

прикладних програмних продуктів для підтримки професійної діяльності та 

технічних пристроїв, що складатимуть її інструментарій. 

Самостійна робота студентів містить у собі: підготовку до аудиторних 

занять (лекцій, практичних, лабораторних тощо); виконання відповідних 

завдань з навчальної дисципліни; самостійну роботу над окремими темами 



навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у 

тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; роботу на 

студентських наукових семінарах, конференціях тощо. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 

“ Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” 
 

№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль1. Інформаційні системи в сучасній економіці 
1 Роль інформаційних систем в управлінні економічними 

об’єктами 

2 
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

3 
Інформаційні бази систем обробки економічної інформації 

Інформаційні технології та процеси оброблення економіч-

ної інформації 

4 Функціонування інформаційних систем та організаційно–

методичні основи їх створення 

Змістовий модуль2. Застосування інформаційних технологій в 

бізнесі 
5 

Технологія впровадження, супроводження і моделювання 

інформаційних систем 

6 
Типове проектування інформаційних систем  

7 
Інтелектуальні інформаційні системи в економіці й бізнесі 

8 
Системи автоматизації ділових процесів та управління до-

кументами. Електронна комерція 

 
Разом годин:90 

 



ЗМІСТ дисципліни 

 „ Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах ” 
 

Змістовий модуль1. Характеристика сучасній економіці 

Тема 1. Роль інформаційних систем в управлінні економічними 

об’єктами 

Вступ до дісципліни. Поняття інформації. Визначення інформаційних си-

стем. Етапи розвитку інформаційних систем. Поняття і структура забезпечення 

економічної інформаційної системи. Роль і місце інформаційних систем  в уп-

равлінні економічними об’єктами. Основні етапи створення інформаційних си-

стем. Характеристики складових частин інформаційних систем. Поняття авто-

матизованої функції, компоненти, задачі обробки даних.  

Теми рефератів 

1. Стадії та етапи розробки інформаційних систем.  

2. Основні поняття сучасних інформаційних систем в різних галузях науки.   

3. Поняття економічної інформації та їх класифікація.  

Література [7, 8, 9, 14] 

 

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

Поняття економічної інформації. Економічна інформація, як предмет та 

продукт автоматизованої обробки. Види та властивості економічної інформації. 

Форми подання та відображення даних. Інформаційні процедури. Методи дос-

лідження економічної інформації. Шляхи вдосконалення системи економічної 

інформації. Мета, завдання і принципи створення економічних інформаційних 

систем. Стадії та етапи розроблення економічних інформаційних систем. Стру-

ктура проектної документації. Учасники проектування, їх права та обов'язки. 

Підходи до створення економічних інформаційних систем. 

Теми рефератів 

1 Моделі життєвого циклу інформаційної системи. 

2 Підходи до створення економічних інформаційних систем. 

3 Види забезпечення економічних інформаційних систем. 
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Література [12, 14, 16, 17, 22] 

 

Тема 3. Інформаційні бази систем обробки економічної інформації. Ін-

формаційні технології та процеси оброблення економічної інформації. 

Організація бази даних економічної інформаційної системи. Система ке-

рування базою даних, її основні функції. Поняття та організація позамашинної 

інформаційної бази. Організація машинної інформаційної бази. Реляційні бази  

даних –основа сучасних інформаційних систем. Структура реляційного відно-

шення та правила його побудови. Методи класифікації та кодування інформа-

ції. Види класифікаторів та їх використання в економічній діяльності.  

Поняття інформаційних технологій та їх класифікація. Характеристика 

найбільш поширених інформаційних технологій. Технологія комп’ютерних ме-

реж. Розподілені  технології обробки та зберігання даних. Технологічні процеси 

автоматизованої обробки економічної інформації. Автоматизований банк да-

них, його структура та характеристика складових елементів. Бази даних і харак-

теристика основних типів моделей: ієрархічна, сітковий, реляційний.  

Теми рефератів 

1.  Класифікація баз даних. 

2. Методи класифікації і кодування інформації. 

3. Розподілені технології обробки даних. 

4. Автоматизований банк даних. 

Література [1, 2, 16, 23, 6, 9, 24] 

 

Тема 4. Функціонування інформаційних систем та організаційно–

методичні основи створення. 

Організація робіт по створенню та впровадженню економічних інформа-

ційних систем. Стадії та етапи розробки інформаційних систем. Технічна доку-

ментація на розробку та впровадження інформаційних систем. Види та компле-

ктність документів. Види забезпечення економічних інформаційних систем. 

Класифікація задач автоматизованого оброблення інформації. Класифікація ін-



формаційних систем. Поняття корпоративної інформаційної системи. Поняття 

автоматизованого робочого місця (АРМ). 

Поняття захисту інформації, безпеки інформаційних технологій, безпеки 

інформації. Визначення і класифікація комп'ютерних вірусів. Класифікація за-

собів захисту інформації. Організація захисту від комп'ютерних вірусів. Понят-

тя і методи криптографічного захисту інформації. Поняття і використання циф-

рових підписів. Технології біометричного захисту інформації. Правові аспекти 

захисту інформації. 

Теми рефератів 

1. Етапи розробки інформаційних систем. 

2. Задачі автоматизованої обробки інформації та методи їх вирішення. 

3. Основі аспекти захисту економічної інформації. 

4. Класифікація комп’ютерних вірусів та методи протидії. 

5. Правові аспекти захисту інформації. 

Література [6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20] 

 

Змістовий модуль2. Застосування інформаційних технологій в бізнесі 

Тема 5. Технологія впровадження, супроводження і моделювання 

інформаційних систем. 

Умови, за яких виконуються роботи зі створення та впровадження інфор-

маційних систем. Створення інформаційних систем на основі готових типових 

програмних засобів. Стадії створення інформаційних систем. Розробка концеп-

ції створення інформаційних систем. Ескізний проект на створення  інфор-

маційних систем. Технічний проект створення інформаційних систем. Введення 

в експлуатацію інформаційних систем. Правові проблеми, пов’язані з  Інтернет. 

Сервіси Інтернет та їх використання в економіці. Поняття Інтранет. 

Теми рефератів 

1. Класифікація існуючих прикладних програмних засобів для створення 

інформаційних систем. 

2. Правові проблеми введення в експуатацію інформаційної системи. 
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3. Документальний супровід створення та впровадження інформаційної 

системи. Гарантійні умови функціонування інформаційної системи. 

Література [10, 11, 20, 23] 

 

Тема 6. Типове проектування інформаційних систем. 

Основні поняття комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних ме-

реж. Організація мережі Інтернет. Поняття діловодства, документообігу, управ-

ління документами. Визначення електронного документа. Характеристика сис-

тем автоматизації управління документами. Визначення та структура систем 

підтримки прийняття рішень (СППР). Класифікація СППР та їх використання в 

економіці та бізнесіній. Підходи до організації інтелектуального аналізу даних. 

Технології оперативної аналітичної обробки даних та сховищ даних. 

Теми рефератів 

1. Класифікація косп’ютерних мереж. 

2. Структура системи підтримки прийняття рішень. 

3. Інтелектуальний аналіз даних. 

4. Аналітична попередня обробка даних. 

5. Режими доступу до сховища даних. 

Література [3, 13, 21, 4, 5, 6] 

 

Тема 7. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та бізнесі.  

Поняття про системи зі штучним інтелектом. Загальні відомості про 

експертні системи, як систем, побудовані при використанні штучного інтелек-

ту. Поняття знань – як основи побудови систем із штучним інтелектом. Відмін-

ності знань від даних та відмінності систем обробки знань від систем обробки 

даних. Обґрунтування необхідності розробки і застосування експертних систем 

в економіці. Класифікація експертних систем. Характеристика побудови моде-

лей баз знань. 

Теми рефератів 

1. Штучний інтелект в економічних процесах. 



2. Бізнес та системи зі штучним інтелектом. Перспективи розвитку. 

3. Класифікація експертних систем. 

4. Моделі баз знань. 

5. Нейронні мережі в економіці. 

Література [1, 2, 3, 21, 17] 

 

Тема 8. Системи автоматизації ділових процесів та управління доку-

ментами.  Електронна комерція 

Характеристика систем автоматизації ділових процесів. Характеристика 

систем організації групової роботи. Поняття та учасники електронної комерції. 

Класифікація систем електронної комерції. Системи електронного уряду. Вір-

туальне підприємство і віртуальний офіс. 

Теми рефератів 

1. Види електроної комерції. Огляд сучасного ринку. 

2. Управління сучасної інфокомунікаційною компанією. 

3. Інформаційні технології в державному та муніціпальному управлінні. 

4. Віртуальні підприємства. 

5. Інтернет речей. 

Література [9, 17, 18, 20, 21, 24] 
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Питання для самоконтролю 

1. Автоматизований банк даних, його структура та характеристика складових 

елементів. 

2. Бази даних і характеристики основних типів моделей: ієрархічний, сітковий, 

реляційний. 

3. Види забезпечення інформаційних систем. 

4. Види інформації за правовим режимом доступу. 

5. Види та властивості економічної інформації. 

6. Визначення інформаційних систем. 

7. Визначення функціональних, транзитивних, та багато значних залежностей в 

реляційних базах даних. 

8. Вимоги до системи автоматизації управління документами. 

9. Відмінності знань від даних, та відмінності систем обробки знань від систем 

обробки даних. 

10. Економічна інформація, як предмет та продукт автоматизованої обробки. 

11. Ескізний проект на створення інформаційних систем. 

12. Етапи розвитку інформаційної ситеми. 

13. Загальні відомості про експортні системи, як системи, побудовані на вико-

ристані штучного інтелекту. 

14. Засоби інформатизації. 

15. Класи типових АРМ. 

16. Класифікація експертних систем. 

17. Класифікація задач обробки даних. 

18. Класифікація засобів захисту інформації. 

19. Класифікація інформації. 

20. Класифікація комп'ютерних вірусів. 

21. Класифікація комп'ютерних мереж. 

22. Методи дослідження економічної інформації. 

23. Обґрунтування необхідності розробки і застосування експертних систем в 

економіці. 



24. Організація грошових платежів в Інтернет. 

25. Організація машинної інформаційної бази. 

26. Організація робіт по створенню та впровадження економічних інформацій-

них систем. 

27. Основні етапи створення інформаційних систем. 

28. Основні компоненти СППР. 

29. Основні поняття: дані, автоматизований банк даних, база даних. 

30. Поняття АРМ. 

31. Поняття віртуального підприємства та віртуального офісу. 

32. Поняття документа, електронного документа, діловодства, документообігу, 

управління документами. 

33. Поняття економічної інформації та їх класифікація. 

34. Поняття електронної комерції та електронного бізнесу. 

35. Поняття задачі автоматизованого оброблення інформації. 

36. Поняття знань - як основи побудови систем із штучним інтелектом. 

37. Поняття і класифікація антивірусних програм. 

38. Поняття інформаційного забезпечення. 

39. Поняття інформаційної діяльності. 

40. Поняття інформаційної системи. 

41. Поняття інформаційної технології. 

42. Поняття інформаційно-пошукової системи, інформаційного пошуку, доку-

ментального пошуку, бібліографічного пошуку, довідкового пошуку. 

43. Поняття корпоративної інформаційної системи. 

44. Поняття первинних та вторинних ключів в реляційної бази даних. 

45. Поняття позамашинної інформаційні бази. 

46. Поняття правового режиму доступу до інформації. 

47. Поняття правової задачі. 

48. Поняття про систему зі штучним інтелектом. 

49. Поняття системи підтримки прийняття рішень. 

50. Поняття телекомунікацій, комп'ютерних мереж, протоколів і стандартів. 
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51. Порівняльна характеристика централізованого та розподіленого оброблення 

даних. 

52. Принципи організації мережі Інтернет. 

53. Проблеми розкриття комп'ютерних злочинів. 

54. Реляційні бази даних – основа сучасних інформаційних систем. 

55. Розподіленні технології обробки та збирання. 

56. Роль і місце інформаційних систем в управлінні економічними об’єктами. 

57. Складові БД. 

58. Стадії та етапи розробки інформаційних систем. 

59. Створення інформаційних систем на основі готових типових програмних за-

собів. 

60. Структура і оцінка економічної інформації. 

61. Технічна документація на розробку та впровадження інформаційних систем. 

Види та комплектність документів. 

62. Технічний проект створення інформаційних систем. Введення в експлуата-

цію. 

63. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. 

64. Топології мереж. 

65. Умови посилкової цілісності реляційної бази даних. 

66. Форми подання та відображення даних в інформаційних системах. 

67. Характеристика автоматизованих систем контролю виконання документів. 

68. Характеристика адміністративних  засобів захисту інформації. 

69. Характеристика побудови моделей баз даних. 

70. Характеристика систем керування (електронними) документами. 

71. Характеристика складових частин інформаційних систем в економіці. 

72. Artemis Views – управління великими інженерними проектами. 

73. Microsoft Project – система управління обєктами. 

74. Primavera Project Planner – програмний продукт, орієнтований на невеликі 

проекти. 

75. Time Line 6.5 – багатопроектне планування. 



Індивідуальні практичні завдання для самостійної роботи студентів. 

1. Розробити злиття фінансових документів MS Word (первинної планової, 

облікової та звітної документації та ін.) 

2. Розробити таблиці з даними доходи і витрати, надходження і відрахування 

коштів, кредитні взаємовідносини, складає баланси доходів і витрат, касові 

плани і кредитні заявки в MS Ехсеl. За допомогою Автофільтру та команди 

Умова ввести складні критерії фільтрації.  

3. За допомогою Розширеного фільтру та пункту меню Данні ввести діапазон 

комірок для таблиць даних, умов відбору і результатів фільтрації. 

4. Розробити просту реляційну базу яка містить дані про клієнтів, нормативну 

базу планування, норми витрат товарно-матеріальних цінностей, обігові кошти 

і використання виробничих потужностей та ін. за допомогою програми MS 

Ассеss. 

5. Створити Форму договору на реалізацію продукції (робіт, послуг), програми 

формування прибутку, надходження доходів, наявності коштів на рахунках, 

погашення кредиторської заборгованості постачальникам і банкам за 

допомогою програми MS Ассеss. 

6. Налаштувати комп'ютер для роботи з локальною мережею  

Відкриття доступу до комп'ютера:  

-створити папку на робочому столі з ім'ям Мережева папка_ № за списком;  

-в контекстному меню вибрати Властивості - Доступ;  

-задати параметр Відкрити спільний доступ до цієї папці;  

-не дозволяти зміну файлів по мережі.  

Операції з файлами:  

-помістити до папки документ під ім'ям (CompN), де N - номер ПК;  

-помістити свій файл у папки своїх найближчих сусідів за допомогою об'єкта 

Мережеве оточення;  

-перевірити вміст своєї папки;  

-запустити файли, вміщені у своїй папці, внести зміни та зберегти;  

-запустити аналогічні файли на сусідніх ПК через Мережеве оточення;  

http://ua-referat.com/Меню
http://ua-referat.com/Операція
http://ua-referat.com/Файл
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Визначення рівня доступу до інших комп'ютерів у мережі:  

-відкрити об'єкт мережеве оточення;  

-вибрати кілька груп ПК і послідовно звертатися до них для визначення рівня 

доступу до даних;  

-спостереження записати у звіті як отримані результати за запропонованою 

схемою:  

№  Ім'я комп'ютера в мережі  Ім'я ресурсу, що має доступ  

   

видалити з робочого столу свою Мережеву папку_ № за списком 

7. Який вплив установки ІС (ІТ) на розподіл функціональних обов'язків та 

повноважень.  

8.  Роль ІС при організації підтримки прийняття і виконання рішення. 

9. . Інформаційний простір ОПР і необхідність адаптації ЛПР до змін процесу 

управління.  

10. Види підтримки рішення на кожному етапі його прийняття та виконання.  

11.  Чим відрізняються TPS, MIS, DSS, IPSS. 

12.  У чому сенс інструментальної та інформаційної вертикальної і горизонтальної 

інтеграції. 

13.  Які підсистеми СППР І СПІРО і в чому полягає їх взаємозв'язок. 

14.  Чому необхідна системна інтеграція в СППР І СПІРО. 

15.  Які вимоги замовником (підприємством) до СППР І СПІРО. 

16.  Які види ІТ підтримують етапи прийняття і виконання рішення. 

17.  Які системи підтримки виконання рішення відомі.  

18.  Яка технологія автоматизованого моніторингу виконання рішень. 

19.  Як забезпечується підтримка групових рішень. (Технологічний процес). 

20.  Як забезпечується робота розподіленої СППР І СПІРО.  

21. Автоматизацiя обліку праці й нарахування заробітної плати. 

22. Автоматизацiя обліку руху цінних паперів. 

23. Автоматизацiя обліку безготівкових розрахунків з постачальниками та іншими 

організаціями. 

24. Автоматизацiя обліку руху грошових коштів на поточному рахунку в банку. 



25. Автоматизацiя обліку депозитів по видах депозиту. 

26. Автоматизацiя обліку виданих кредитів банку по видах кредиту та видах 

забезпечення. 

27. Автоматизацiя обліку погашення заборгованості по отриманих кредитах. 

28. Автоматизацiя розрахунків сум утримань та внескiв із заробітної плати 

працюючих. 

29. Автоматизацiя обліку нарахованих і сплачених податкових платежів за місяць. 

30. Автоматизацiя контролю виконання календаря платежів. 

31. Автоматизацiя обліку та нарахування відсотків за кредитними угодами. 

32. Автоматизацiя обліку і нарахування відсотків за депозитними угодами. 

33. Автоматизацiя обліку надходжень готівки в касу та формування касового 

журналу. 

34. Автоматизацiя обліку видатків готівки з каси і формування касового журналу. 

35. Автоматизацiя обліку та нарахування відсотків за акціями АТ. 

36. Автоматизацiя обліку операцій з акціями АТ. 

37. Автоматизацiя обліку та ведення реєстра акціонерів АТ. 

38. Автоматизацiя обліку й переоцінки товарів на складі. 

39. Автоматизацiя нарахування земельного податку і формування звітної 

податкової документації. 

40. Автоматизацiя нарахування податку на майно та формування звітної 

документації. 

41. Автоматизацiя нарахування прибуткового податку з працюючих і формування 

звітної документації. 

42. Автоматизацiя нарахування податку на рекламу та формування звітної 

документації. 

43. Автоматизацiя нарахування акцизного збору і формування звітної 

документації. 

44. Автоматизацiя облiку договорiв страхування за видами страхування в 

страховiй компанiї. 
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45. Автоматизація обліку внесків по договорах страхування за видами 

страхування. 

46. Автоматизація розрахунків сум відшкодування по договорах страхування. 

47. Автоматизація формування податкової звітності в страховій компанії. 

48. Автоматизація реєстрації та обліку ліцензій на страхову діяльність. 

49. Автоматизація розрахунків внесків до фонду зайнятості. 

50. Автоматизація розрахунків внесків до фонду соціального страхування. 

51. Автоматизація розрахунків внесків до Пенсійного фонду України. 



Система рейтингового контролю 

навчальних досягнень студентів  

Дисципліна викладається у І семестрі. Загальний обсяг – 54 години. 

Робоча програма складається з 1 модуля. 

До структури кожного модуля з усіх навчальних дисциплін входять такі 

складові: 

Аудиторна робота 

студента 

Позааудиторна 

самостiйна робота 

студента 

Модульна контрольна 

робота 

Рейтинг кожного модуля складається з суми середніх оцінок за: 

 аудиторну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу 

модуля; 

 позааудиторну самостійну роботу студента протягом вивчення 

навчального матеріалу модуля;  

а також оцiнки за: 

 модульну контрольну роботу. 

Поточне оцiнювання всіх видів навчальної діяльності студента 

здійснюється в національний 4-бальнiй системі (,,5”, ,,4”, ,,З”, ,,2”). В кінці 

вивчення навчального матерiалу модуля (пiсля проведення модульної 

контрольної роботи) викладач виставляє середню оцінку за аудиторну роботу 

студента, позааудиторну самостiйну роботу студента та оцiнку в 4-бальнiй 

системі за модульну контрольну роботу. Цi оцiнки викладач трансформує в 

рейтинговий бал таким чином: 

 

1. Аудиторна робота студента (56 балів): 

„5”- 8 балiв;  

„4” - 6 балiв;  

,,З” - 4 балiв; 

„2”- 2 бали; 

не був присутнім на жодному занятті з навчальної дисципліни–0 балів. 
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2. Позааудиторна самостiйна робота студента (28 бали): 

„5”- 4 балiв; 

„4” - 3 балiв; 

,,З” - 2 балiв; 

„2”- 1 бали; 

не виконав жодного завдання з позааудиторної самостійної роботи–0 балів. 

З. Модульна контрольна робота (16): 

„5”- 16 балiв; 

„4”- 10 балiв; 

,,З” - 4 балiв;  

„2”- 1 бал; 

неявка на модульну контрольну роботу — 0 балiв. 

Таким чином, рейтинг студента за вивчення навчального матерiалу 

кожного модуля є сумою рейтингових балiв за вищеназвані 3 складовi модуля. 

 Максимальний рейтинг студента за модуль становить 100 балiв. 

Оцiнка навчальних досягнень студента за модуль виставляється так: 

Рейтинговий бал Оцiнка 

90-100 балiв ,,вiдмiнно” 

82-89 балiв  ,,добре” 

75-81 балів ,,добре” 

 68-74 балiв  ,,задовiльно” 

60-67 балів ,,задовiльно” 

35-59 балiв ,,незадовiльно” з можливістю повторного перескладання 

1-34 балів ,,незадовiльно” з обов’язковим повторним вивченням 

 



Вказівки до виконання контрольної роботи 

Опанувавши матеріал курсу, студенти виконують контрольну роботу за 

варіантами. На титульній сторінці контрольної роботи потрібно зазначити 

прізвище, ім’я та по батькові студента, номер групи та дату проведення МКР. 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 

свого прізвища. 

Перша літера прізвища 

студента 

Номер 

варіанта 

А, Б, В, Г, Д 1 

Е, Є, Ж, З, І, Ї, Й, К 2 

Л, М, Н 3 

О, П, Р, С 4 

Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, 

Я 
5 

 

Види контролю знань, умінь і навичок студентів 

Попередній контроль знань, умінь і навичок здійснюється на початку 

вивчення змістовного модуля (дисципліни) з метою визначення рівня 

готовності студентів до сприйняття нового матеріалу та виявлення рівня 

навчальних досягнень (базового, достатнього та творчого). Кількість одержаних 

студентом балів не впливає на його кредитно-модульну оцінку. 

Діагностичний контроль знань студентів здійснюється на початку 

кожного практичного заняття. Студенту задається одне питання по пройденій 

темі.  

Поточний контроль знань студентів здійснюється протягом всього 

семестру по результатах виконання відповідної кількості практичних завдань. 

Невчасний захист практичного завдання зменшує кількість балів. При 

поточному контролі знань важлива участь студентів у дискусіях, активність 

студентів на лекційних та практичних заняттях, за що вони теж одержують 

відповідні бали. 
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Періодичний контроль здійснюється за результатами виконання під час 

позааудиторної самостійної роботи творчої самостійної роботи та виконання 

завдання для самопідготовки. 

Рубіжний контроль у вигляді модульної контрольної роботи проводиться 

викладачем на останніх заняттях кожного модуля у вигляді тестового контролю 

знань, умінь та навичок студентів. Тестова система генерує для кожного 

студента комплекс різних завдань за трьома рівнями складності (базовим, 

достатнім та творчим) для відповідного модуля, що дозволяє більш об’єктивно 

оцінити рівень знань, умінь і навичок кожного студента.  

Підсумковий контроль – 1-ий семестр – залік, 2-ий семестр –залік.  

З дисципліни „ Інформаційні системи і технології в менеджменті ” студенти 

складають залік у 1 ому – семестрі. 

 

Критерії оцінювання заліку 

Залік „зараховано”, якщо у студента: 

 глибока та повна відповідь на два теоретико-практичних запитання та 

виконане практичне завдання; 

 достатня відповідь на два теоретико-практичних запитання з деякими 

неточностями та виконане практичне завдання; 

 поверхова відповідь на два теоретико-практичних запитання та 

виконане практичне завдання. 

Залік „не зараховано", якщо у студента: 

 не повна відповідь на два теоретико-практичних запитання та не 

виконане практичне завдання; 

 поверхова відповідь на два теоретико-практичних запитання та не 

виконане практичне завдання; 

 не виконане практичне завдання. 
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12. Стратегія на біржі („CanopusLiveDeal”) http://www.canopus.ru 

13. Українська фондова біржа http://www.ukrse.kiev.ua 

14. Фонд державного майна: www.spfu.gov.ua, 

15. Фондовий індекс „SOKRAT” www.sokrat.kiev.ua 

16. Центр комп'ютерних технологій http://www.cct.com.ua/ 
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