
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:40; 

2. Назва:Інформаційні системи підприємств; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: ХарівНаталіяОлексіївна, 

старший викладачкафедриприкладної математики; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати: класифікацію інформаційних систем,їх структуру,призначення основних складових; 

• вміти:ефективно працювати із сучасними інформаційними системами;приймати необхідні рішення 

при розв’язанні економічних задач;створювати найпростіші інформаційні системи для малих 

підприємств відповідно до поставлених вимог; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи (перевірка 

лабораторних робіт, опитування, тестування); 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:Бази даних; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):; 
12. Зміст курсу:1.Основи інформаційних систем. 2. Сучасні підходи до створення інформаційних 

систем на підприємствах.3.Стандарти інформаційних систем підприємств.4.Системи підтримки 

прийняття управлінських рішень (СППР).5. Експертні системи.6.,,ІТ-підприємство” – система 

управління підприємством. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Береза А.М. Інформаційні системи і технологі ї в економіці: Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. –  К.: КНЕУ, 2002. –  80 с. 

2. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. посіб. –  К.: ЦНЛ, 2006. 

– 232 с. –  (іл.). 

3. Литвин І. Інформаційні технології в економіці: Навчальний посібник. –  Тернопіль: 

Економічна думка, 2001. – 296 с. –  (іл.).  

4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: 

Навчальний посібник. –  2-е вид., – К: КНЕУ, 2000. – 279с. – (47рис.). 

5. Сиротинська А.П., Лазаришина І.Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: 

Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2008. –  264 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16год. лекцій, 20год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 108год.  

Методи:лекції з використання мультимедійних засобів,лабораторні роботи з використанням 

ПК,самостійна робота; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
  Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, перевірка лабораторних робіт; 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                П. М. Мартинюк, д.т.н.,доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

 

                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   
 

1. Code: 40; 

2. Title: Information systems of enterprises; 

3. Type: selective;                                                                                                                                                          

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: the 3rd; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Khariv Nataliia Оleksiivna, 

senior lecturer of the applied mathematics department; 

9. Results of studies: after having mastered the discipline the student must be able: 

• to know: the classification of information systems, their structure, the designation of basic components; 

• to efficiently work with modern information systems; to make the necessary decisions when solving 

economic problems; to create the simplest information systems for small enterprises in accordance with the 

existing requirements;                                                                                                                                             
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures (check-up of 

laboratory works, questioning, testing);                                                                                                                            

11.  • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Databases; 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary); 
12. Course contents: 1. Fundamentals of information systems. 2. Modern approaches to the creation of 

information systems at enterprises. 3.Standards of enterprises' information systems. 4.Systems of support for 

the adoption of management decisions (SSAMD). 5.Expert systems. 6. "IT- enterprise" -  the enterprise 

management system. 

13. Recommended educational editions:  
1. Bereza A.M. Information systems and technologies in economics: Teaching and method. manual for 

indep. learn. of the disc. – K.: KNEU, 2002. – 80 pp. 

2. Bilyk V.M., Kostyrko V.С. Information technologies and systems: Teaching manual. – K .: TsNL, 2006. – 

232 pp, – (il.). 

3. Lytvyn I. Information technologies in economics: Teaching manual. – Ternopil: Economic thought, 2001. 

– 296 pp. – (il.). 

4. Pysarevska T.A. Information systems and technologies in the management of labour resources: Teaching 

manual. – 2nd edit. – K: KNEU, 2000. – 279 pp.– (47fig.). 

5. Syrotynska A.P., Lazaryshyna I.D. Information systems of enterprises for small business: Teaching 

manual. – K .: TsUL, 2008. – 264 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                                            
lectures – 16 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 72 hours. Total – 108 hours. 

Methods of teaching: lectures using multimedia presentations,  laboratory works using PC, independent 

work. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: test at the end of the 5th semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, checking-up laboratory works.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department,                                                                                                                                            

Doctor of Engineering,  associate professor                                                  P. M. Martyniuk   

 

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


