
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

курс 3 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      тестування в Moodle онлайн 

Тривалість проведення                               50 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

* - Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально. 

При  тестуванні онлайн 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. 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  література, рекомендована РНП 

 

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

9. Сектори міжсуб’єктної взаємодії в електронному врядуванні  

10. Електронні послуги для бізнесу в системі електронного врядування 

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



12. Е-резидентство: суть і перспективи в Україні 

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

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

15. Інформаційне значення краудфандингових платформ 

16. Роль інформації в економічній реальності постіндустріального 

суспільства  

17. Основні завдання інформаційних технологій в управлінській діяльності 

18. Використання інформаційних технологій у підприємницькій діяльності 

19. Соціальні інтернет-мережі в управлінському контексті 

20. Взаємодія менеджера та штучного інтелекту 

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

впровадження 

22. Facebook-аккаунт як інструмент управління  

23. Безпека персональних даних як управлінська проблема 

24. Феномен інформаційного фейку та реакція управлінця 

25. Оцінювання інформаційного впливу 

26. Інформаційна відкритість як необхідність сучасного менеджменту 

27. Інформаційне протистояння в управлінській діяльності 

28. Електронні послуги для бізнесу в системі електронного врядування 

29. Сучасне використання дизайн-мислення в бізнесі 

30. Етапи та артефакти дизайн-мислення 

31. Особливості етапу емпатії  

32. Сторітелінг як інструмент дизайн-мислення 

33. Брейнштормінг як інструмент дизайн-мислення 

34. Візуалізація як інструмент дизайн-мислення 

35. Майндмеппінг як інструмент дизайн-мислення 

36. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку 

37. Сервіси необанків для малого і середнього бізнесу в Україні та світі 

38. Цифрові рішення для бізнесу від традиційних банків в Україні 

(Райфайзенбанк Аваль, Приватбанк, Альфабанк тощо)  

39. Експансія закордонних необанків на український ринок: ризики та 

очікування 

40. Різниця між практиками CEM і CRM 

41. Досвід використання технологій управління клієнтським досвідом в 

українських компаніях 

42. Сучасні світові тренди розвитку сфери управління клієнтським 

досвідом  

43. Інструменти створення Customer Journey Map (карти шляху клієнта) 

44. Особливості розрахунку та використання індексу NPS 

45. Smile-Index – необхідність у системі управління клієнтським досвідом 

46. Індекс CSAT: переваги, недоліки та практика застосування  

47. Практика фактчекінгу в Україні 

48. Інформаційний вірус: суть, небезпека, як вберегтися 



49. Інструменти та види маніпуляції суспільною думкою  

50. Економічні втрати від інформаційних фейків 

51. Інструменти верифікації цифрового контенту 

52. Фактори формування інформаційного імунітету 

53. Медіаграмотність управлінця 

54. Сфери застосування бізнес-аналітики на підприємстві 

55. Трансформація бізнес-аналітики в Big Data-технології 

56. Впровадження інтернету речей у галузях світової економіки  

57. Промисловий (або індустріальний) інтернет речей: специфіка та 

платформи  

58. Технології інтернету речей та захист персональних даних 

59. Типи систем інтернету речей 

60. Міжмашинна взаємодія у системі інтернету речей 

61. Інтеграція промислового інтернету речей  та систем ERP 

62. Ринок послуг інтернету речей в Україні 

63. Методи аналізу великих даних 

64. Сфери застосування Big Data 

65. Програмні продукти для бізнес-аналітика 

66. Інтелектуальні технології Data Mining 
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