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завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  література, рекомендована РНП 

 

Орієнтований перелік питань: 

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. Smart-контракт: суть, переваги та недоліки  

14. Вікіноміка як середовище формування інформаційних потоків  

15. «Атака 51 %»: суть і наслідки  

16. Ігрофікація як інструмент інформаційного забезпечення бізнес-

діяльності  

17. Ігрофікація як інформаційно-комунікативний інструмент в системі 

мотивації персоналу  



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

забезпеченні проектного менеджменту  

19. Agile в управлінні персоналом  

20. Scrum як провідна технологія agile-підходу  

21. Метрики у Scrum-технології 

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

23. Беклог продукту в Scrum-технології 

24. Особливості технології Kanban  

25. Різниця між технологіями Kanban і Scrum  

26. Корпоративні інформаційні системи: призначення та особливості 

впровадження 

27. Хмарні та «коробкові» рішення корпоративних інформаційних систем  

28. Характеристики, структура і функціонал ERP-систем  

29. Типи і компоненти технології CRM  

30. Порівняння основних CRM-систем  

31. Lead в системі CRM  

32. Кодекси корпоративної етики як елемент інформаційного забезпечення 

соціальної діяльності компаній  

33. Зміст і вимоги принципів Глобального договору Організації 

Об’єднаних Націй в контексті інформаційного забезпечення соціальної 

діяльності компаній 

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

застосування   

35. Зміст і призначення міжнародного стандарту Social Accountability 8000 

(SA8000)  

36. Корпоративна соціальна звітність як елемент інформаційного 

забезпечення управління підприємством  

37. Сфера використання та основні риси міжнародного стандарту GRI  

38. Характеристика стандартів серії AA 1000  

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

40. Сектори міжсуб’єктної взаємодії в електронному врядуванні  

41. Електронні послуги для бізнесу в системі електронного врядування 

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

43. Е-резидентство: суть і перспективи в Україні 

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

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

46. Інформаційне значення краудфандингових платформ 

  



Приклад тестових завдань: 

 
Простий тест: 

 

Управлінська інформація – це… 

a) сукупність даних для успішного ухвалення й організації виконання 

управлінських рішень 

b) ) сукупність даних для успішного проведення контролю, ухвалення й 

організації виконання управлінських рішень 

c) в) сукупність даних для організації виконання управлінських рішень 
 

 

Тест середнього рівня складності: 

 

Ролі в технології scrum… 

a) Product owner, scrum master 

b) Product owner, scrum team 

c) Product doer, scrum manager  
 

Тест підвищеного рівня складності: 

 

Превалювання конвергентного підходу над урбаністичним у розвитку smart-

громад призвело до… 

a) зростання вагомості сільського smart-розвитку  

b) трансформації невеликих міст на smart-засадах  

c) точкових змін в алгоритмах функціонування громади  
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