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Опис навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів початкового рівня
(короткого циклу), галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051
«Економіка».
Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи
і технології на підприємстві» відводиться 135 годин 4,5 кредити ЄКТС.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на
підприємстві» є внутрішня і зовнішня інформація, що використовується для управління
підприємствами.
Передумови вивчення навчальної дисципліни: «Інформаційні системи і технології на
підприємстві» є оволодіння фаховими компетентностями, що сформувалися у здобувачів освіти при
вивченні таких навчальних дисциплін, як інформатика та комп’ютерна техніка, економіка
підприємства тощо.
Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційні системи і технології на підприємстві» тісно
переплітається з дисциплінами, якими оволодівають здобувачі освіти за освітньо-професійною
програмою, а саме: фінанси підприємства, планування та організація діяльності підприємства,
фінансовий облік, управління витратами.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології на
підприємстві» є: формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та
функціонування комп'ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології на
підприємстві» є вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних
систем на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.
Компетентності та очікувані результати навчання
Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології на підприємстві» забезпечує
набуття здобувачами освіти таких компетентностей: загальних: здатність використовувати
інформаційні та комунікаційні технології, знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних
джерел (ЗК5); здатність працювати автономно, оцінювати і підтримувати якість роботи (ЗК11);
здатність до проведення досліджень на відповідному рівні, розроблення та управління проектами
(ЗК12); фахових: здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ (ФК 4); здатність
використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень
(ФК 5); здатність використовувати методи планування, проектування, моделювання, контролю,
стратегічного аналізу економічних подій та явищ (ФК 10) ); здатність розпізнавати необхідність та
ініціювати зміни на основі проведеної оцінки економічних подій та явищ, розробляти алгоритми
рішень управлінських проблем з використанням відповідних інструментів (ФК 11); вміти
структурувати та розв’язувати проблеми в різних професійних ситуаціях (ФК 12).
Очікувані результати навчання: передбачувані результати вивчення навчальної
дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» мають стати складниками таких
програмованих результатів навчання: володіти навиками використання сучасного програмного
забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіти основними методами,
способами і засобами отримання, зберігання, переробки і використання технологічної інформації у
професійній діяльності (ПРН 5); демонструвати уміння розробляти пропозиції з впровадження
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інноваційних технологій виробництва продукції та послуг підприємств, ефективного обслуговування
споживачів з використанням різних автоматизованих систем (ПРН 12); уміти використовувати
методи і принципи проектування і розробки будівель, інженерного та технологічного обладнання
підприємств з урахуванням функціонального призначення, економічності використання та безпеки
для життя і майна (ПРН 14); уміти проводити аналіз діяльності підприємства, визначати рівень його
конкурентоспроможності, обґрунтовувати рішення щодо розширення асортименту основних і
додаткових послуг, використовуючи програмні засоби обробки ділової інформації (ПРН 19).
Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль 1 Інформаційні системи і технології на підприємствах
Тема 1.1 Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні
підприємством
Поняття економічної інформації. Інформація, економічна інформація, управлінська
інформація. Властивості економічної інформації: достовірність, повнота, цінність, актуальність,
ясність і зрозумілість. Зовнішня і внутрішня інформація підприємства. Характерні риси економічної
інформації. Стадії обробки інформації. П’ять груп економічної інформації на підприємстві. Облікова
інформація, її особливості. Вимоги до інформації на підприємстві.
Тема 1.2 Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису
Поняття економічної інформації. Кібернетичний підхід до визначення економічної інформації.
Інформація як предмет і продукт праці. Особливості економічної інформації. Класифікація видів
економічної інформації. Класифікація економічної інформації. Ієрархічний, фасетний і комбінований
методи класифікації. Класифікація найменувань структурних одиниць інформаційної бази. Схема
класифікації найменувань реквізитів-основ. Види кодування економічної інформації. Способи опису
структури коду. ФСКПО. Графічний спосіб зображення зв’язків між блоками коду.
Тема 1.3 Сучасні підходи до розроблення і впровадження інформаційних систем
Задачі методології. Сутність методології. Модель життєвого циклу інформаційної системи.
Стадії і етапи життєвого циклу інформаційної системи. Структурні методи. Об'єктно-орієнтовані
методи. Підхід від організаційної структури. Підхід з відкладеною інтеграцією. Підхід, що базується
на збирання даних. Підхід оснований на використанні баз даних. Підхід "Зверху – до низу".
Загальносистемний підхід. Підхід, керований подіями.
Тема 1.4 Засоби створення і забезпечення інформаційних систем і технологій на
підприємствах
Загальні визначення. Інформаційна технологія. Апаратні засоби. Робочі станції. ПЕОМ,
Принтери. Офісне обладнання. Програмні продукти. Послуги. Телекомунікаційне обладнання.
Операційні системи. Файлова система. Оболонки. Операційні системи Windows. Операційна система
Unix. Операційна система Lunix. Мережне програмне забезпечення. Система програмування.
Транслятор. Компілятор. Інтерпретатор. Прикладне програмне забезпечення. Пакети прикладних
програм. Інтегровані пакети. Текстовий редактор. Табличний процесор. База даних. Система
управління базами даних. Графічний редактор. Органайзери.
Тема 1.5 Еволюція стратегічних моделей управління підприємством в інформаційних
системах
Поняття і сутність управління. Складові управління. Модель процесу управління. Функції
управління. Сучасні концепції управління підприємствами. Демократична корпорація. Внутрішні
ринки корпорації. Домашні бюро. Теорія альянсів. Мережеві організації. Тотальний контроль якості.
Матеріали. MRP –система. Статус матеріалу. Страховий запас. Потреба в матеріалі. Формування
вхідної інформації для MRP-програми і результати її роботи. Опис стану матеріалів. Програма
виробництва. Перелік складових кінцевого продукту. План замовлень. Зміни до плану замовлень.
Звіт про „вузькі місця” планування. Виконавчий звіт. Звіт про прогноз.
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Модуль 2 Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
Тема 2.1 Автоматизація управління проектами на підприємствах
Загальні відомості про управління проектами. Що розуміється під проектом? Коротка історія
питання. Постановка задачі управління проектами. Сучасні стандарти управління проектами.
Інформаційні системи. Системи календарно-мережевого планування. Використання систем
тримірного моделювання. Програмне забезпечення MS Project.
Тема 2.2 Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів і стратегічної
оцінки бізнесу
Виробничий процес і його забезпечення. Деякі аспекти бізнес-планування Розробка бізнеспланів. Характеристика навколишнього середовища. План маркетингу. План виробництва.
Розрахунок виробничих витрат. Інвестиційний план. Фінансовий план. Звіт про рух грошових
коштів. Аналіз ефективності проекту. Аналіз беззбитковості. Статистичні методи в інвестиційному
аналізі. Використання інформаційних систем для бізнес-планування. Коротка характеристика пакету
Project Expert.
Тема 2.3 Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень та їх використання
Сутність і компоненти СППР Інтерактивність. Інтегрованість. Потужність. Надійність.
Доступність. Гнучкість. Робасність. Керованість. Перше покоління СППР. Друге покоління СППР.
Сфери застосування та приклади використання СППР. Узагальнені СППР. Система „Сімплан”.
Система PIMS. Система ISDM. Система IFPM. Система MAUD. Архітектура систем підтримки
прийняття рішень Інтерфейс „користувач – система”. Інтерфейс, що ґрунтується на меню.
Адаптивний інтерфейс. Інтерфейс на базі природної мови. База даних і система управління базою
даних СППР Мова опису даних. Мова маніпулювання даними. Бази моделей і системи управління
базами моделей.
Тема 2.4 Експертні системи і їх використання
Загальні відомості про експертні системи. Характеристика експертних систем. Основні
положення методології побудови експертних систем. Принципи розробки експертних систем.
Приклади експертних систем.

Засоби діагностики результатів навчання, методи їх демонстрування
Засоби діагностики результатів навчання включають: виступ з основних питань; доповнення,
запитання до виступаючого, рецензія на виступ; усна наукова доповідь, презентація результатів
виконаних завдань та досліджень; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття
(круглих столах, ділових іграх тощо); аналіз джерельної і монографічної літератури; письмові
завдання (тестові, контрольні, підсумкові модульні, індивідуальні творчі роботи тощо); реферат, есе
(письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Форма підсумкового контролю – залік, контрольна робота
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