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Опис дисципліни 

 

Дисципліна  «Програмне забезпечення та інформаційні 

системи в менеджменті» спрямована на отримання 

навичок роботи з сучасними інформаційними системами, 

технологіями та програмним забезпечення управління 

проектами; комп'ютерними системами підтримки 

прийняття рішень. 

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Технічна підтримка освітнього 

процесу у вищій школі» базується на знаннях таких 

дисциплін як «Інформаційні системи і технології» та 
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«Електронний документообіг». 

Мета вивчення 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Програмне забезпечення 

та інформаційні системи в менеджменті» формування у 

майбутніх науковців необхідного рівня інформаційної та 

комп’ютерної культури, набуття практичних навичок 

роботи з сучасними інформаційними технологіями для 

вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності  

та їх використання в управлінні підприємством.  

Формат дисципліни 

Для денної форми навчання дисципліна викладається 

в очному форматі, із застосуванням мультимедійних 

засобів. За необхідності (індивідуальні графіки,  

дистанційна форма навчання, тощо) можуть 

використані платформи Moodlе, ZOOM. Формат 

проведення дисципліни є змішаним: поєднання як 

традиційних форм навчання з елементами 

дистанційного навчання. 

Очікувані результати 

навчання 

 

1. Володіти навичками презентації результатів 

досліджень за допомогою систем візуалізації даних та 

бізнес-процесів у національному та міжнародному 

просторі;  

2. Вміти працювати з основними платформами 

дистанційного спілкування та навчання;  

3. Знати базові технології створення електронних звітів 

та інфоргафіки з метою презентації результатів наукової, 

інноваційної та педагогічної діяльності; 

4. Знати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології для взаємодії у науковій та фаховій діяльності; 

5. Вміти працювати з основними платформами 

призначеними для організації та проведення навчальних 

занять, тренінгів за допомогою візуалізації даних; 

6. Володіти спеціальними знаннями у предметній 

області, обирати адекватні методи обробки та аналізу 

інформації, програмне забезпечення для моделювання 

розвитку підприємницьких структур, у т.ч. агробізнесу; 

7. Вміти використовувати доступний програмний 

інструментарій MicroSoft для прийняття науково-

обґрунтованих управлінських рішень у процесі здійснення 

професійній діяльності. 

Структура курсу 

Змістовий модуль 1.  

MS Visio. Бізнес-процеси: розробка, управління та 

автоматизація бізнес-процесів організації в програмі 

Bpwin 

Тема 1.1. Аналіз і візуалізація бізнес-процесів в MS 

Visio.  

Тема 1.2. Застосування додатку Microsoft Visio для 

розробки організаційної і проектної документації.  

Тема 1.3. Поняття бізнес-процесу, основні види бізнес-

процесів. Аналіз бізнес-процесів. Поняття BPM, BPMN, 

BPMS: їх відмінності і призначення. 

Тема 1.4. Інструменти моделювання процесів. 

Моделювання бізнес-процесів з використанням методології 

IDEF0, IDEF3. 

Тема 1.5. Огляд програм для створення BPMN-схем: 

основні інструменти і робота з різними рівнями. Робота з 

Сase засобом Bpwin. 

Тема 1.6. Оптимізація бізнес-процесів. Реінжиніринг 

функціональної моделі. 



Змістовий модуль 2.  

Системи підтримки рішень. MS Project 

Тема 2.1. Складання проекту в середовищі MS Project.  

Тема 2.2. Планування робіт. Планування ресурсів та 

витрат.  

Тема 2.3. Аналіз і оптимізація проекту.  

 

Змістовий модуль 3.  

Основи інтелектуального аналізу даних в Excel. Power 

BI Desktop як засіб централізації, спрощення і 

прискорення бізнес-аналізу 

Тема 3.1. Поняття дашборду і його побудова в Excel.  

Тема 3.2. Спеціальні аналітичні засоби Excel. Робота з 

даними у Power Pivot. 

Тема 3.3. Організація аналітичних даних у надбудові 

Power Query. 

Тема 3.4. Перетворення і формування даних в Power BI 

Desktop. 

Тема 3.5. Моделювання даних в Power BI Desktop. 

Тема 3.6. Інтерактивна візуалізація даних в Power BI 

Desktop. 

Тема 3.7. Використання карт фігур в Power BI Desktop.  

Тема 3.8. Створення звітів Power BI Desktop. 

Тема 3.9. Програмні засоби для моніторингу та аналізу 

показників діяльності підприємства. 

Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові 

презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint, 

роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних 

питань. Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-

практикумів з виконанням ситуаційних та розрахункових 

завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій; 

рольових ігор. Для аналізу використовуються реальні курси, 

які читаються на факультеті. 

Самостійна робота з навчальною та довідковою 

літературою. Використовується Moodle, платформа ZOOM, 

електронна пошта, мобільний додаток Viber. 

Політика 

 

Політика щодо академічної доброчесності: очікується, 

що письмові роботи здобувачів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в роботі здобувача 

(списування, відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її 

незарахування викладачем. 

Політика щодо відвідування занять: очікується, що 

здобувачі відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. 

Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. Відпрацювання пропущених занять 

згідно графіку консультацій викладача. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн режимі. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: здобувачі 

мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт.  

Політика щодо виконання завдань: позитивно 

оцінюється відповідальність, старанність, креативність. 

Політика оцінювання: засоби та критерії оцінювання 

прописані в робочій програмі дисципліни, розміщеної на 



платформі Е-навчання Білоцерківського НАУ (Moodle). 
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