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2022-2023 навчальний рік 



Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра управління 

Програма іспиту з дисципліни  

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА (Частина ІІ)» 

3 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма: 073.00.01 Менеджмент організацій 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20181 

Тривалість проведення                    50 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

При  тестуванні оцінка обраховується: 

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один 

з багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у 

протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується 

на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні 

відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, 

якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). 

Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки 

враховуються відповідно. 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження 

екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну. При 

виконанні завдань допускається користування довідковою літературою, 

таблицями значень функції, критеріїв та ін.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

 

 

 

 

 

 



Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Суб’єкти та об’єкти управління як учасники інформаційної взаємодії  

2. Завдання інформаційного менеджменту  

3. Фактична та результатна управлінська інформація  

4. Канали і фактори управлінської комунікації  

5. Механізм фільтрування управлінської інформації  

6. Вплив інформаційних шумів в системі управління  

7. Класифікація та структура систем інформаційного забезпечення 

менеджменту 

8. Інформаційні системи з позиції організаційних цінностей 

(«кольорових» парадигм менеджменту)  

9. Неформальна складова інформаційного забезпечення управління. 

Нетворкінг  

10. Штучний інтелект в інформаційному забезпеченні управлінської 

діяльності  

11. Машинне навчання: суть і сфери використання  

12. Блокчейн в інформаційних системах управлінського призначення  

13. Вікіноміка як середовище формування інформаційних потоків  

14. «Атака 51 %»: суть і наслідки  

15. Ігрофікація як інструмент інформаційного забезпечення бізнес-

діяльності  

16. Ігрофікація як інформаційно-комунікативний інструмент в системі 

мотивації персоналу  

17. Порівняння agile-підходу та waterfall-підходу в інформаційному 

забезпеченні проектного менеджменту  

18. Agile в управлінні персоналом  

19. Scrum як провідна технологія agile-підходу  

20. Метрики у Scrum-технології 

21. Story points та «покер планування» у Scrum-технології 

22. Беклог продукту в Scrum-технології 

23. Особливості технології Kanban  

24. Різниця між технологіями Kanban і Scrum  

25. Корпоративні інформаційні системи: призначення та особливості 

впровадження 

26. Хмарні та «коробкові» рішення корпоративних інформаційних систем  

27. Характеристики, структура і функціонал ERP-систем  

28. Типи і компоненти технології CRM  

29. Порівняння основних CRM-систем  

30. Lead в системі CRM  

31. Кодекси корпоративної етики як елемент інформаційного забезпечення 

соціальної діяльності компаній  

32. Зміст і вимоги принципів Глобального договору Організації 

Об’єднаних Націй в контексті інформаційного забезпечення соціальної 

діяльності компаній 

33. Міжнародний стандарт ІSO 26000:2010: структура, особливості 

застосування   



34. Зміст і призначення міжнародного стандарту Social Accountability 8000 

(SA8000)  

35. Корпоративна соціальна звітність як елемент інформаційного 

забезпечення управління підприємством  

36. Сфера використання та основні риси міжнародного стандарту GRI  

37. Характеристика стандартів серії AA 1000  

38. Методика Living Lab у моделі «smart-громада»  

39. Сектори міжсуб’єктної взаємодії в електронному врядуванні  

40. Електронні послуги для бізнесу в системі електронного врядування 

41. Е-гривня як цифрова валюта: можливості та ризики для бізнесу  

42. Е-резидентство: суть і перспективи в Україні 

43. Інформаційний вплив бізнес-об’єднань через адвокасі-кампанії  

44. Онлайн-волонтерство (е-волонтерство): суть і види  

45. Інформаційне значення краудфандингових платформ 

46. Роль інформації в економічній реальності постіндустріального 

суспільства  

47. Основні завдання інформаційних технологій в управлінській діяльності 

48. Використання інформаційних технологій у підприємницькій діяльності 

49. Соціальні інтернет-мережі в управлінському контексті 

50. Взаємодія менеджера та штучного інтелекту 

51. Концепція «держава в смартфоні»: проблеми і перспективи 

впровадження 

52. Facebook-аккаунт як інструмент управління  

53. Моніторинг і метрики в agile-підході  

54. Безпека персональних даних як управлінська проблема 

55. Сервіси Інтернет в діяльності менеджера 

56. Феномен інформаційного фейку та реакція управлінця 

57. Оцінювання інформаційного впливу 

58. Інформаційна відкритість як необхідність сучасного менеджменту 

59. Інформаційне протистояння в управлінській діяльності 

60. Електронні послуги для бізнесу в системі електронного врядування 
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