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У монографії розглядаються основні проблеми, пов’язані зі створенням інформаційних 
систем для сучасних бізнес-аналітиків, інструменти у вигляді перспективних інформаційних 
технологій, якими можна скористатися, розв’язуючи економічні та менеджерські задачі. 
Аналізуються найтиповіші ситуації, з якими можуть щоденно стикатися бізнес-аналітики під 
час пошуку шляхів оптимальних рішень для управління. Велика увага приділяється питанням 
еволюції інформаційних систем, які набули поширення останнім часом. Наводиться багато 
корисних прикладів застосування інформаційних систем у бізнесі. 

Для бізнес-аналітиків, економістів, менеджерів, керівників вищої та середньої ланки, 
провідних спеціалістів з управління, співробітників відділів інформаційних систем, 
аспірантів та студентів, а для тих хто проектуватиме та використовуватиме інформаційні 
системи та технології для своїх фірм. 
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