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ПЕРЕДМОВА 

 

Метою лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Цифрові технології 

в управлінні» є поглиблення теоретичних знань та набуття навичок 

практичного їх застосування щодо можливостей застосування сучасних 

цифрових технологій різного спрямування для формування інформаційної 

бази менеджменту мікро- та макрорівня, прийняття, реалізації  ефективних 

управлінських рішень та здійснення контролю за їх виконанням.  

Виконання лабораторних робіт в межах навчальної дисципліни допоможе 

здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»: закріпити отримані під час вивчення дисциплін 

фахового спрямування теоретичні знання, опанувати особливості сучасних 

трендів і перспектив розвитку цифрової економіки в Україні і світі; аналізу 

масивів інформації Big Data та розвиток штучного інтелекту  в управлінні 

суб’єктами господарювання; концепції «розумного» міста Smart City та її 

застосування в інноваційному управлінні; концепцій і платформ відкритих 

даних Open Data; цифрових технологій в публічному управлінні; хмарних 

цифрових технологій; сучасних цифрових технологій банківського 

обслуговування та електронних платежів; застосування цифрових 

технологій в управлінні бізнес-процесами суб’єктів господарювання; 

електронних систем державних  закупівель; принципів та процедур 

дотримання безпеки при використанні цифрових технологій. 

Мета цих методичних вказівок – допомогти здобувачам вищої освіти 

оволодіти основами застосування сучасних цифрових технологій в 

управлінні суб’єктіами господарської діяльності в сучасних умовах 

господарювання. 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Цифрові технології в 

управлінні» є формування системи знань про цифрові технології, продукти та 

послуги та можливості їх застосування при підготовці і наданні облікової 

інформації, інформаційного забезпечення системи контролю для потреб 

управління суб’єктами господарювання та органами державного сектору.  

 

Після вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

володіти такою загальною компетентністю: мати навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій.  

Розподіл годин лекційних та лабораторних занять та розподіл балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти, здійснюється згідно із силабусом. 
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2. ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Сучасні тренди і перспективи розвитку цифрової економіки в 

Україні і світі 

 

Лабораторна робота 1 

Тема роботи: Створення власного блогу, його наповнення та дизайн 

 

Мета виконання: ознайомитись із особливостями створення та 

наповнення блогів на безкоштовній платформі Blogger із метою формування 

інформаційних ресурсів про свою діяльність 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

безкоштовна платформа Blogger від Google. 

 

Хід роботи 

1. Перейти на сайт https://www.blogger.com/about/?bpli=1. 

Натиснувши кнопку «Створіть власний блог», перейдіть у власний 

обліковий запис.  

Оберіть назву та ключові настройки блогу. 

Оберіть настройки дизайну блогу. Серед основних елементів дизайну 

електронної сторінки особливе місце посідають: колір фону та тексту; шрифт 

та розмір текстових повідомлень; розміщення тексту та зображень; якість та 

розмір завантажених матеріалів; та загалом приємний загальний вигляд 

сторінки. 

2. Створіть публікацію, використовуючи ілюстрації, відео, текст, яка б 

містила інформацію про Ваші мотивацію та враження, думки, найяскравіші 

моменти щодо навчання на обраній спеціальності «Облік і оподаткування», а 

також перспективи її розвитку.  

Для наповнення персонального блогу створюємо пост (Публікацію), до 

якого необхідно по-перше, створити назву, а по-друге, ввести саме 

повідомлення, використовуючи звичайні навички набору та форматування 

тексту. 

На панелі інструментів, розташованій після поля для введення назви 

блогу, містяться кнопки форматування тексту (ж, к, ч), вирівнювання, 

маркери та нумерацію, кнопки додавання зображення, відео та інші засоби 

набору та форматування тексту. 

Після введення тексту Публікації необхідно натиснути кнопку 

«Опублікувати». 

3. До блогу можна додати гаджети. Гаджет для блогу – невеличкий 

програмний додаток, що надає додаткову інформацію (наприклад, рядок для 

пошуку, годинник, архів та ін.). 

https://www.blogger.com/about/?bpli=1
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Гаджети додаються в розділі Макет При натисненні на кнопку Додати 

гаджет.  Додані гаджети нададуть змогу отримувати додаткову інформацію 

про статистику блогу, можливості пошуку по блогу, настройки додаткової 

реклами, логотипу тощо.  

Перегляд внесених змін та їх розташування необхідно можливий через 

кнопку «Попередній перегляд». 

4. Переглянути зміст публікації можна за допомогою кнопки 

«Переглянути блог». 

5. Надіслати посилання на блог як результат виконання завдання 

лабораторної роботи №1 у системі Moodle. 

 

Тема 2. Аналіз масивів інформації Big Data та розвиток штучного 

інтелекту  в управлінні суб’єктами господарювання 

Лабораторна робота 2 

Тема роботи: Аналіз масивів статистичної інформації  

Мета виконання: ознайомитись із особливостями сучасних інструментів 

аналізу глобальних статистичних даних 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

сайт . 

Хід роботи 

Перейти на сайт https://data.worldbank.org/. 

Ввівши в пошуковий рядок необхідний індикатор та країну, імпортувати 

до файлу в Word чи Excel отримані статистичні дані, представивши їх у 

зручному графічному форматі.  

Створити набір графічного матеріалу, який би дав змогу порівнювати 

статистичні дані за окремими наборами показників у розрізі різних країн та 

регіонів.  

 

  



6 

 

 

Лабораторна робота 3 

Тема роботи: Візуалізація даних на прикладі роботи програми 

Datawrapper  

Мета виконання: ознайомитись із можливостями візуалізації даних 

різного характеру 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

сайт . 

Хід роботи 

Крок 1 : Підготуйте набори даних: 

- Один набір – типовий ряд динаміки по роках 

- Другий набір – інформація по територіях (або світового рівня, або 

регіонального по Україні) 

Потрібен набір даних, організованих в таблицю.  

Крок 2 : Увійдіть на сайт Datawrapper, та натисніть кнопку Start Creating. 

Створення графіків 

1. Скопіюйте і вставте дані з таблиці Microsoft Excel або завантажте 

електронну таблицю в форматі CSV. 

 
 

2. Додаток Datawrapper перетворює дані в таблицю. Ви можете додати 

посилання на джерело даних. Якщо вас влаштовує те, як виглядає таблиця, 

натисніть кнопку "Візуалізація". 
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3. На вкладці "Візуалізація", буде запропоновано декілька видів графіків, 

між якими можна вільно перемикатися. 

 
Міні-вкладки дають змогу доопрацювати графік. Вони дозволяють 

додавати заголовки і опис, а також змінювати види графіків. 

4. В результаті можна скопіювати і вставити код і опублікувати графік. 
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Створення карт 

1. Обрати пункт меню New Map 

2. У вікні виберіть вид карти Choropleth map для розмальовки карти по 

регіонах. 

3. Далі ми потрапляємо в конструктор карти. На першому кроці нам треба 

вибрати регіон (від усього світу до конкретного міста). Щоб звузити вибір, 

наберіть в рядку пошуку слово Ukraine. 

 
4. Ми перейшли до другого кроку настройки карти. Спочатку налаштуйте 

відображення назв округів українською. 
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5. Тепер кожній області слід надати певну кількісну характеристику (за 

вибором студента), використовуючи будь-які статистичні ресурси, зокрема 

ресурси сайту Державної служби статистики. Натисніть на кнопку Proceed 

для продовження налаштування. 

6. Переходимо до третього етапу налаштування карти - Vizualize. Першим 

підетапом є Refine. 

7. Для вибору оптимальної кольорової схеми налаштуйте палітру Select 

Palette. При необхідності налаштуйте інші параметри. 

 
8. При необхідності зробіть додаткові налаштування легенди. Наприклад, 

включіть фільтрацію регіонів при наведенні курсору миші на легенду. 

9. Також при необхідності можна налаштувати додаткові параметри 

зовнішнього вигляду і розміру карти. 
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10. Наступний підетапів настройки - написи на карті. 

 
11. Введіть назву карти, її опис (підзаголовок), замітки, назву джерела 

даних, посилання на нього і своє ім'я (ім'я автора карти). 

12. Введена інформація відобразиться на карті нагорі і внизу. 

13. За допомогою групи налаштувань Map labels налаштуйте (якщо 

необхідно) написи на карті, наприклад, назви округів. 

14. Перейдіть до третього підетапу етапу Vizualize. Він називається 

Design. Тут можна вибрати колірну схему фону карти і помістити на ній 

кнопки соцмереж. 

15. На наступному етапі використовуйте кнопку Publish chart, щоб 

отримати посилання і код вставки інфографіки. 

16. Використовуйте посилання Share via URL, щоб відкрити сторінку з 

готовою інфографікою. 

Результати роботи з графіками та картами завантажте у систему Moodle. 

 

Тема 3. Концепція «розумного» міста Smart City та її застосування в 

інноваційному управлінні  

 

Лабораторна робота 4 

Тема роботи: Ознайомлення із особливостями концепції Smart City  

 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

сайт . 

Хід роботи 
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Для виконання лабораторної роботи група поділяється на дві 

підгрупи за вибором учасників. 

Ознайомитись із Web-платформами «розумних міст», наприклад – 

Лондона https://www.london.gov.uk/, Києва  

https://www.kyivsmartcity.com/projects/ .  

На підставі узагальнення інформації даних платформ та особистих 

оцінок потреб власного міста, запропонувати концепцію Rivne Smart City як 

результат командної роботи. 

Запропоновану концепцію завантажте у систему Moodle. 

 

Тема 4. Концепції і платформи відкритих даних Open Data 

Лабораторна робота 5 

Тема роботи: Ознайомлення із особливостями платформ відкритих даних 

України  

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

платформи Spending, IFIs projects, Open Budget. 

Хід роботи 

Завдання 1. Ознайомитись із особливостями і можливостями 

платформи Open Budget. Провести порівняння двох, трьох, чи більше 

місцевих бюджетів, використовуючи вкладку «Місцеві бюджети» на 

порталі Open Budget. 

 

Бюджет для громадян (Open Budget – https://openbudget.gov.ua/) – це 

відритий модуль Інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», 

призначений для інформування широкого кола громадськості в доступній 

формі про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної 

політики, обґрунтування бюджетних витрат та обсягів доходів, планові та 

досягнуті результати використання бюджетних коштів, що забезпечує 

прозорість бюджетів державного та місцевого рівнів. 

Завдання 2. Застосовуючи інструменти BOOST-аналізу 

проаналізувати структуру зведеного бюджету України. 

Поради до роботи із системою BOOST. 

BOOST (https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes) – це інструмент 

аналізу бюджетних показників, розроблений на основі методології Світового 

банку, для сприяння ефективному використанню бюджетних коштів, 

поліпшенню процесів прийняття рішень, прозорості та підзвітності. 

Ініціатива BOOST започаткована у 2010 році і в даний час розгорнута 

приблизно в 40 країнах світу. 

Формування зведеної таблиці 

Для формування звіту з потрібним набором параметрів, скористайтесь 

правою боковою панеллю, що містить наступні секції: 

https://www.london.gov.uk/
https://www.kyivsmartcity.com/projects/
https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/analytics/incomes
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 Поля - містить параметри для вибору 

 Row Groups (рядки) - містить ті параметри з обраних, що будуть 

розміщуватися в рядках таблиці 

 Values (значення) - містить ті параметри з обраних, що будуть 

розміщені як значення в таблиці 

 Column Labela (стовпці) - містить ті параметри з обраних, що будуть 

розміщуватися в стовпчиках таблиці 

Таким чином, щоб сформувати таблицю з потрібними для дослідження 

параметрами необхідно: 

1. Обрати параметри для аналізу (встановіть прапорець поруч з назвою 

поля в секцію Поля) 

2. Визначити, які параметри будуть в рядках (доступні для вибору в 

рядки будь-який з параметрів ADMIN, INCO, FIN_SOURCE) 

3. Визначити, які параметри будуть в стовпчиках ( доступні для вибору 

в стовпчики будь-який з параметрів YEAR, QUARTER, MONTH) 

4. Визначити показники, які будуть розміщені на перетині стовпців та 

рядків (ADJUSTED, EXECUTED) 

Обрані поля будуть додані в секції по замовчуванню: нечислові поля – в 

область рядків значення дат – в область стовпців, а числові поля – в область 

значень. 

Зміна структури таблиці 

Ви можете змінювати структуру таблиці шляхом додавання і 

впорядкування її полів. 

Порядок полів можна змінювати двома способами: 

1. змінювати порядок полів у секції; 

2. змінювати порядок полів у верхній частині таблиці. 

Для виокремлення конкретних значень параметрів відфільтруйте дані. 

Для цього здійсніть наступні кроки: 

1. в області Фільтри оберіть параметр для фільтрування; 

2. оберіть елементи, котрі ви хочете відобразити в таблиці; 

3. Натисніть кнопку ШУКАТИ. 

Використовуються фільтри двох типів: 

 тип "прапорець" - користувач обирає потрібне значення 

параметру зі списку; 

 тип "контекстний пошук" - користувач вводить код та/або назву 

параметру і система підтягує всі можливі варіанти. 
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Параметри, в яких встановлено фільтр будуть підсвічені помаранчевим 

кольором. 

 

Для зручності в користуванні на порталі реалізована можливість обирати 

попередньо налаштовані типові форми звітів. 

Опис параметрів, що використовуються в типових формах звітів подано в 

таблиці: 

Типові форми звітів Параметри, що використовуються 

в типовій формі звіту. 

Доходи державного та місцевих 

бюджетів 

ADMIN1, ADMIN2, INCO1 

Доходи бюджету у розрізі фондів INCO1, FIN_SOURSE 

Доходи зведених бюджетів областей ADMIN2, INCO1 

Доходи обласних бюджетів, 

зведених бюджетів районів та 

бюджетів ОТГ 

ADMIN2, ADMIN3, INCO1 

Доходи бюджетів сільрад, СМТ, міст 

районного значення 

ADMIN2, ADMIN3, ADMIN4, INCO1 

Розподіл доходів між державним та 

місцевими бюджетами 

ADMIN1, INCO3 

Сформовані дані з таблиці можна експортувати у файли: 

1. Натисніть правою кнопкою "миші" на значеннях таблиці 

2. Оберіть опцію Export 

3. Оберіть потрібний формат (CSV, XLSX, XML) 

 

2 спосіб (дозволяє вивантажити повний масив даних.  
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Увага! В залежності від об'єму інформації вивантаження може 

тривати деякий час): 

Для експорту даних треба натиснути на піктограму наведену на рисунку 

нижче та обрати потрібний формат (CSV, JSON, XLSX): 

Додаткові опції роботи з даними 
Можна скористатися додатковими опціями по роботі з даними, такими як: 

 Copy - дозволяє скопіювати значення з таблиці; 

 Copy with Headers - дозволяє скопіювати значення з таблиці з 

відповідною назвою поля (параметру) 

Експортовану таблицю із відфільтрованими даними додати до звіту про 

виконання лабораторної роботи. 

Завдання 3. Виявити «цікаві» трансакції досліджуваних установ на 

вибір, використовуючи інформацію порталу spending.gov.ua. 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів (spending.gov.ua) 
є найбільшою відкритою базою даних з публічних фінансів України. Портал 

розроблено на виконання вимоги Закону України «Про відкритість 

використання публічних коштів». Портал  забезпечує  доступ до інформації 

про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами 

коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання 

державної і комунальної власності, фондами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. 

Завдання 4. Ознайомитись із особливостями роботи порталу IFIs 

projects. До звіту за лабораторною роботою додати інформацію по 

знайдених Вами проектах 

IFIs projects (Портал реєстру проектів МФО) – це офіційний державний 

портал із реєстром проектів соціального і економічного розвитку України, які 

реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій. 

Поки що він працює у тестовому режимі, але на ньому вже оприлюднена 

інформація про проекти, які реалізуються із залученням коштів міжнародних 

фінансових організацій, є статистика для розуміння динаміки використання 

коштів по роках та структури фінансування проектів за галуззю, за 

кредиторами та за відповідальними виконавцями. Інформація буде регулярно 

доповнюватися та оновлюватися. 

 

Тема 5. Цифрові технології в публічному управлінні 

 

Лабораторна робота 6 

Тема роботи: Ознайомлення із особливостями роботи електронного 

кабінету платників податків.  

Хід роботи 

1. Зайти на початкову сторінку електронного кабінету платника податків: 

https://spending.gov.ua/new/
https://spending.gov.ua/new/
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https://cabinet.tax.gov.ua/login 

2. Зайти до особистого кабінету через будь-який зручний спосіб 

цифрового підпису. 

3. Ознайомитись із структурою вікна особистого кабінету 

4. Подати запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру 

фізичних осіб 

Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в 

електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою 

ДПС 

Важливо 

Запит про суми виплачених доходів може бути сформований починаючи з 

1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (запит формується 

поквартально, тому загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, 

не повинна перевищувати 20 кварталів). 

5. Обрати «запит про суми виплачених доходів», натиснути + Створити 

6. Перевірити правильність заповнення реквізитів запиту, внести 

відомості щодо адреси місця проживання, паспортного документа та 

зазначити період, за який необхідно отримати відомості.  

7. Зберегти запит. 

8. Підписати документ КЕП. Обрати файл КЕП, натиснути «Підписати». 

Запит підписано 

9. Натиснути Відправити 

10. Через деякий час маєте отримати: 
Відповідь №1 – Повідомлення про прийняття запиту; 

Відповідь №2 – Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. 

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про 

суми виплачених доходів та утриманих податків можна: 

 переглянути без збереження 

 завантажити у форматі PDF – інформаційна довідка 

або завантажити відповідь, засвідчену кваліфікованою електронною 

печаткою ДПС. Відповідь завантажується у вигляді пакету, який містить: 

 відповідь на запит у електронному вигляді (форма F14018) у форматі 

PDF 

та 

 файл формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку 

ДПС. 

 

Тема 6. Хмарні цифрові технології 

 

https://cabinet.tax.gov.ua/login
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Лабораторна робота 7 

 

Тема роботи: Набуття навичок роботи зі спільними документами. 

Дослідження порталів електронних звернень громадян 

Хід роботи 

Використовуючи хмарні сервіси Google, підготувати громадське 

звернення (петицію) до органів державної влади: 

1. Група поділяється на дві команди. 

2. Членам команди ознайомитись із порядком формування запитів 

https://infobox.prozorro.org/articles/yak-domogtis-remontu-dorogi-keys-z-opisom-

vsih-etapiv, а також офіційним сайтом електронних петицій до Президента 

України https://petition.president.gov.ua/ та дослідити порядок складання та 

подання засобами цифрових технологій електронних петицій. 

3. Керівнику команди створити Google-форму на 10 запитань, яка 

передбачає виявлення найбільш проблемних питань суспільного життя. 

Надіслати її колегам. 

4. Керівнику команди створити спільний документ – текст звернення, 

долучивши до його розробки членів команди. 

5. Відпрацювати фінальну версію петиції, надавши доступ до спільного 

документу викладачу. 

 

Тема 7. Сучасні цифрові технології банківського обслуговування та 

електронних платежів 

 

Лабораторна робота 8 

Тема роботи: Ознайомлення із системами електронного банкінгу в 

Україні  

 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС- сумісні, 

інтернет-платформи українських банків . 

Хід роботи 

Ознайомитись із особливостями інтернет-банкінгу 7 провідних 

державних та комерційних банків і сформувати порівняльну таблицю за 

зразком. 

Таблиця 

Порівняння систем інтернет-банкінгу  

Показник Банк 

1 

Банк 

2 

Банк 

3 

Банк 

4 

Банк 

5 

Банк 

6 

Банк 

7 

Назва банку        

Назва системи 

інтернет-банкінгу 

       

https://infobox.prozorro.org/articles/yak-domogtis-remontu-dorogi-keys-z-opisom-vsih-etapiv
https://infobox.prozorro.org/articles/yak-domogtis-remontu-dorogi-keys-z-opisom-vsih-etapiv
https://petition.president.gov.ua/
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Перегляд виписок        

Платежі в межах 

банку 

       

Платежі в межах 

України 

       

Міжнародні платежі        

Депозити онлайн        

Кредити онлайн        

Тарифи        

Зручність інтерфейсу        

 

Обрати найбільш зручну для себе систему інтернет-банкінгу. 

 

Тема 8. Застосування цифрових технологій в управлінні бізнес-

процесами суб’єктів господарювання 

 

Лабораторна робота 9 

Тема роботи: Ознайомлення із принципами роботи CRM-систем на 

прикладі Бітрікс 24. 

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС-сумісні, 

онлайн-версія програми Бітрікс 24. 

Хід роботи 

1. Перейдіть на портал Bitrix 24 та почніть безкоштовну роботу в системі 

Bitrix 24 CRM.  

2. Створіть власну компанію і запросіть до неї співробітників 

(одногрупників). На час запрошення має бути активований профіль у Бітрікс 

через електронну пошту у Вас і в одногрупників.  
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3. Перегляньте та відредагуйте структуру компанії. 

 
 

4. Щоб написати повідомлення, потрібно перейти в розділ «Жива стрічка» 

і натиснути «Написати повідомлення». 

5. Введіть текст повідомлення і вкажіть, для кого. Це повідомлення буде 

видно усім співробітникам. 
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6. Додайте завдання 
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7. Так виглядає діаграма Ганта за завданнями 

 
 

7. Додайте угоду 
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8. Внесіть інформацію по 5 угодах, слід передбачити для них різні етапи 

виконання. 

 
 

9. Отримати інформацію про воронку продажів. 
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10. Створити опитування працівників на довільну тему.  
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11. Звіт по основних кроках і результатах роботи завантажте у систему 

Moodle. 

 
Лабораторна робота 10 

Тема роботи: Створення і управління профілем компанії в Google для 

бізнесу. 

Хід роботи 

1. Перейдіть на головну сторінку Google для бізнесу 

https://www.google.com/business. 

2. Користуючись помічником створення профілю компанії, створити 

профіль власної компанії. 

3. Заповнити види діяльності, графік роботи, іншу інформацію для 

представленості підприємства на Google Maps. 

4. Звіт по основних кроках і результатах роботи завантажте у систему 

Moodle. 

 
Тема 9. Електронні системи державних  закупівель Prozorro, Dozorro 

 

Лабораторна робота 11 

Тема роботи: Ознайомлення із принципами роботи електронних систем 

здійснення та контролю державних  закупівель Prozorro, Dozorro. 

Хід роботи 

1. На вебпорталі https://prozorro.gov.ua/ ознайомитись із змістом основних 

інформаційних сторінок:  

https://prozorro.gov.ua/business 

https://www.google.com/business
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/business
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https://prozorro.gov.ua/customer 

https://prozorro.gov.ua/page/control 

2. Ознайомитись із цифровими інструментами Дозорро 

https://dozorro.org/tools: 

Публічний модуль аналітики; 

Медичний модуль аналітики; 

Мапа закупівель шкіл. 

3. Підготувати звіт про результати власного контролю державних 

закупівель за об’єктами на вибір у кожному із наведених модулів. 

 

Тема 10. Принципи та процедури дотримання безпеки при використанні 

цифрових технологій 

 

Лабораторна робота 12 

Тема роботи: Ознайомлення із принципами та процедурами дотримання 

безпеки при використанні цифрових технологій. 

Хід роботи 

Опрацюйте ситуаційне завдання: 

Ви щойно відкрили електронний лист. Чи бачите ви щось підозріле в ньому? 

 

 
Ось кілька порад, які допоможуть вам не попасти на приманку в 

майбутньому: 

• Перевірте орфографічні й граматичні помилки та неякісну графіку. 

https://prozorro.gov.ua/customer
https://prozorro.gov.ua/page/control
https://dozorro.org/tools
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• Остерігайтеся формулювань, що викликають відчуття терміновості чи 

погрози. Кіберзлочинці часто використовують почуття терміновості або 

страху, щоб спровокувати вас на відповідь. 

• Не переходьте за посиланнями й не відкривайте вкладення, якщо 

повідомлення не надіслано з надійного джерела й ви на нього не очікували. У 

такому випадку посилання спрямовує одержувача до створеної користувачем 

форми, яка розміщена на office.com, але не створена корпорацією Microsoft. 

Кіберзлочинці часто створюють точки прив'язки гіпертекстового посилання, 

що виглядає так, ніби вони посилаються на один сайт, але насправді вони 

посилаються на інший сайт, і використовують цей спосіб для того, щоб 

ввести вас в оману! 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Для досягнення цілей та завдань навчальної дисципліни здобувачам 

потрібно вчасно виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання 

реферату або виконання презентації із програми курсу. 

Тема індивідуального завдання визначається на першій лабораторній 

роботі. 

Виконання та захист індивідуального завдання у визначені терміни є 

обов’язковим для кожного здобувача. 

 

Метою виконання індивідуального завдання є набуття навичок 

самостійного опрацювання та аналізу наукової, навчальної та методичної 

літератури щодо сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій в 

управлінні.  Здобувач повинен коротко викласти зміст вибраної теми, 

проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми. 

  

Результати виконання індивідуальної роботи слід оформити у вигляді 

звіту у форматі реферату або презентації, який слід презентувати під час 

лабораторної роботи.  

 

Орієнтовний перелік тем індивідуальних навчально-дослідних завдань 

 

1. Зміст та особливості Індустрії 4.0 

2. Актуальність використання моделі Big Data в бізнес-процесах  

3. Нові світові тенденції розробки та впровадження штучного 

інтелекту. 

4. Приклади ефективного застосування концепції «розумних міст» 

Smart City 
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5. Технологія «розумний будинок» 

6. Зміст та проблеми впровадження Інтернету речей 

7. Світовий досвід використання відкритих даних 

8. Електронна демократія 

9. Технології блокчейну: особливості, перспективи 

10. Практичне застосування хмарних технологій 

11. Системи інтернет-банкінгу в Україні. 

12. Вітчизняні цифрові платформи: досвід запровадження та 

найуспішніші приклади 

13. Публічні закупівлі в умовах цифрової економіки 
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