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1. Пояснювальна записка 

 1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Сучасні інформаційні й телекомунікаційні технології стрімко розвива-

ються і стають одним із найбільш прибуткових секторів економіки. Пошук 

нових форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів, на-

дання послуг  стає найважливішим завданням суспільства. 

«Інформаційні системи і технології на підприємствах»  є однією з  дис-

циплін комп’ютерної підготовки студентів в сфері автоматизованого управ-

ління підприємством, бізнесом на основі сучасних технічних засобів, матема-

тичного і програмного забезпечення.  

 Метою дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії і 

практики побудови і використання сучасних  інформаційних систем і техно-

логій на підприємствах.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни є надання теоретичних 

знань і набуття практичних навичок з використання сучасних методів оброб-

ки інформації та розв’язання на персональних комп’ютерах (ПК) 

економічних задач за допомогою прикладних програм. 

 В результаті вивчення курсу  студенти повинні 

 знати: 

 суть, призначення автоматизованих  інформаційних систем (АІС), ав-

томатизованих інформаційних технологій  (АІТ); 

 структуру АІС, принципи їх побудови і функціонування; 

 сучасні підходи до проєктування і впровадження АІС на підприємст-

вах; 

 конкретні реалізації АІС, перспективи  їх розвитку; 

 вміти: 

виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ фун-

кціонування сучасної економіки на мікрорівні;  

застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач;  

застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з об-

робки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та під-

готовки аналітичних звітів;  

прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси;  

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних си-

туацій, пропонувати способи їх вирішення, формулювати певні висновки. 

 Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підго-

товку до лабораторних робіт,  виконання індивідуальних домашніх завдань, 

роботу на  ПК. 

1.2.  Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і 

технології на підприємствах» здобувач вищої освіти отримує наступні про-
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грамні компетентності та програмні результати  навчання, які  визначені в 

Стандарті вищої освіти України зі спеціальності 051 «Економіка» та освіт-

ньо-професійної програми «Економіка підприємства»   підготовки бакалав-

рів. 

 Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та не-

обхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та при-

множувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономір-

ностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вико-

ристовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочин-

ку та ведення здорового способу життя.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 
 Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне за-

безпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів.  

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характе-

ру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

 

Програмні результати навчання 

ПРН14. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку.  

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/051-Ekonomika-bakalavr.28.07-1.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2021.pdf
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ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів.  

 

 1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні дисципліни: «Інформатика та інформаційні технології», 

«Економетрика», «Оптимізаційні методи  та моделі», «Економіка 

підприємства». 

 Наступні дисципліни: «Аналіз соціально-економічних проєктів», кур-

сові роботи,  дипломне проектування. 
1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі для денної та заочної форм 

навчання  

Кількість кредитів ECTS - 4, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 60 22 38  

заочна 12 6 6  

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 108 

 

2. Зміст дисципліни 

 2.1 Програма змістових модулів  

 Змістовий модуль 1 «Основи побудови і функціонування АІС» 
№ 

те

ми Зміст теми 

Кількість 

годин 
ден 

на. 

заоч

на  

1 3 4 5 

1.1 Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управ-

лінні підприємствами.  

Системи управління, сутність інформаційного процесу управління. По-

няття про  автоматизовану інформаційну систему (АІС), автоматизовані 

інформаційні технології (АІТ). Економічні закони розвитку інформацій-

них технологій. Закон Мура. Закон Меткалфа. Закон фотона. Класифіка-

ція АІС, АІТ.   Структура АІС, характеристика функціональної частини 

АІС.  Характеристика забезпечувальної  частини АІС. 

3 2 

 

1.2 Економічна інформація на підприємстві  і засоби її формалізованого 

опису. 

Економічна інформація, її види та властивості.  Структура, форми по-

дання та відображення економічної інформації.  Система класифікації та 

кодування економічної інформації. Єдина система класифікації та коду-

вання. Види класифікаторів. 

2  

1.3 Організація інформаційної бази оброблення економічної інформації. 

Поняття, структура інформаційного забезпечення (ІЗ) інформаційної си-

стеми. Характеристика позамашинної інформаційної бази, уніфікація, та 

стандартизація документації. Машинна інформаційна база, носії інфор-

мації, особливості розміщення інформації на машинних носіях. 

Поняття про базу і банк даних, структура банку даних. 

1  

 

1.4 Засоби створення і забезпечення АІТ на підприємствах. 3 1 
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Загальна характеристика та класифікація засобів технічного забезпечен-

ня АІС. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну те-

хнологію. Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста: призна-

чення, функції. Обчислювальні мережі та системи інформації Internet-, 

Intranet-технології. Хмарні технології обробки інформації. 

1.5 Програмне забезпечення АІС. 

Поняття програмного забезпечення (ПЗ)  АІС. Загальне ПЗ. Прикладне 

ПЗ, пакети прикладних програм. 

3 1 

1.6

. 
Сучасні підходи до розроблення і впровадження АІС 

Стадії та етапи розробки, організація робіт по створенню та впрова-

дженню АІС. Понятття технологічного процесу обробки економічної 

інформації, типові  операції технологічного процесу, їх графічне зобра-

ження. Організація формування вхідної інформації, автоматизоване до-

кументування, технологія та області штрих-кодування. Організація нор-

мативно-довідкової інформації, організація відображення результатної 

інформації, безпаперова форма відображення інформації. 

2  

Разом за модуль 1 14 4 

Змістовий модуль 2 «Спеціальні АІС» 
2.1 Системи плануванні і управління проєктами 

Поняття інвестиційного проєкту, етапи проектування, показники ефек-

тивності проектних рішень. Програми Project Expert, Omnitracker –

платформи,  описання можливостей, особливостей застосування.  

2  

2.2 Системи управління бізнес-процесами підприємства 

Процесний підхід до управління підприємством.  MRP-стандарти.  ERP-

стандарти.  Корпоративні АІС. Електронна комерція. 

4 2 

2.3 Інтелектуальні інформаційні системи 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Призначення, структура і 

основні характеристики експертних систем. Тенденції розвитку інфор-

маційних технологій і систем.  

2  

Разом за модуль 2 8 2 

 Всього 22 6 

   2. 2 Перелік  лабораторних  занять 

№ теми Назва лабораторного заняття Кількість годин 

денна  заочна  

1.1-1.5 
Роботи № 1-2. Прогнозування обсягів продажу продукції за 

допомогою вбудованих процедур EXCEL. 
4 

2 

1.1-1.5 Роботи № 3-4-5. Оптимальне планування випуску продукції 6  

1.1-1.5 Роботи № 6-7-8. Розробка планових калькуляцій і цін на 

продукцію, формування плану фінансових результатів. 
6 

2 

1.1-1.5 Роботи № 9-10. Факторний аналіз  в  EXCEL  економічних 

показників на основі  інтегрального методу,  методу підста-

новок 

4 

 

1.1-1.5 
Роботи № 11-12. Розробка в EXCEL планової калькуляції,  

ціни  і плану випуску нового виду продукції. 
4 

2 

2.1 
Роботи № 13-14-15. Оцінка  економічної ефективності   

інвестиційного проєкту. 
6 

 

1.1-1.5 
Роботи № 16-17-18. Створення бази даних і розрахунок за-

собами СУБД АССЕSS заробітної плати і її оподаткування. 
6 

 

1.1-1.5 Контрольна робота 2  

 Всього 38 6 
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2.3 Перелік завдань до самостійної роботи  

 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість  

годин 

денна  
заоч-

на  

1.1 Поняття про систему управління, автоматичну та автоматизовану 

системи управління, роль інформації у функціонування цих систем. 

Суть Закону  Г. Мура, Закону Р. Меткалфа,  Закону фотона, безпа-

перової обробки інформації на ЕОМ. Автоматизовані інформаційні 

технології,  їх види. Структура  АІС. Фази, задачі управління підп-

риємством за окремими фазами управління. Характеристика забез-

печувальної частини АІС. 

4 10 

1.2 Поняття про економічну інформацію (ЕІ), її структуру. Кодування 

ЕІ, коди-класифікатори, принципи їх створення. Характеристика   

загальнодержавних класифікаторів  України. 

4 8 

1.3 Поняття про інформаційне забезпечення (ІЗ) АІС. Характеристика 

зовнішнього і внутрішнього ІЗ АІС. Носії економічної інформації, 

їх порівняльна характеристика. Поняття про базу і банк даних, 

структура банку даних. 

4 8 

1.4  Поняття про комплекс технічних засобів АІС. Поняття про режими 

роботи ЕОМ.  Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста: 

призначення, функції. Обчислювальні мережі та системи інформа-

ції. Характеристика, особливості  Internet-, Intranet-технології. По-

няття про розподілену обробку інформації в мережі. Хмарні техно-

логії обробки інформації. 

8 16 

1.5 Поняття про програмне забезпечення (ПЗ) АІС. Загальносистемне 

та прикладне ПЗ, їх характеристика. Характеристика сучасних при-

кладних програм для розв’язання функціональних задач управління 

підприємством. 

8 12 

 Підготовка до модульної КР 1 6 10 

1.6 Етапи проєктування АІС.  Поняття про графічні методи описання 

алгоритів розв’язання задач АІС. Сучасні способи представлення 

вхідної, нормативно-довідкової та результатної інформації. Понят-

тя про штрих-кодування.  

4 4 

2.1 Характеристика, можливості  програми Project Expert. 4 4 

2.2 Поняття про процесний підхід до управління підприємством. Сис-

теми управління бізнес-процесами підприємством. Характеристика, 

етапи розвитку MRP- та ERP-систем, їх відмінності. Корпоративні 

АІС, їх особливості.  Характеристика сучасних систем електронної 

комерції. 

8 10 

2.3 Характеристика сучасних систем підтримки прийняття рішень.   

Поняття про експертні  системи, їх структуру, призначення, прик-

лади систем.  Перспективи розвитку АІС та АІТ. 

4 6 

 Підготовка до модульної КР 2 6 8 

 Індивідуальне завдання.  12 

Всього 60 108 
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3.  Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – іспит 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 

 Види  роботи, що підлягають  

контролю 

Бали за 

одиницю 

робіт 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 
кільк. 

робіт  

сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 4 5 6 7 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1«Основи побудови АІС» 

Робота на лекціях 1/2 2/4 6 6 12 2 4 8 

Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 

4 6    3 12 18 

Робота на лабораторних заняттях  2/4 4/6 8 16 32 2 8 12 

Виконання індивідуального  завдан-

ня  

6 14 1   1 6 14 

Виконання тестів, задач 1 2    4 4 8 

Проміжна сума    22 44  34 60 

Модульна контрольна робота 1 26 40 1 26 40 1 26 40 

Контроль результатів дистанційного 

модулю 

12 16 1 12 16    

Оцінка за змістовий  модуль 1     60 100  60 100 

Змістовий модуль 2 «Спеціальні АІС» 

Робота на лекціях 1/4 2/6 5 5 10 1 4 6 

Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 

6 12    2 12 24 

Робота на лабораторних заняттях   1,5/6 3/12 10 15 30 1 6 12 

Виконання тестів, задач 3/4 5/6 3 9 15 3 12 18 

Проміжна сума    29 55  34 60 

Модульна контрольна робота 2 26 40 1 26 40 1 26 40 

Контроль результатів дистанційного 

модулю 

5 5 1 5 5    

Оцінка за  змістовий модуль 2     60 100  60 100 

Разом з дисципліни    60…100  60…100 

 

4. Інформаційне забезпечення 

4.1.  Базові 

1. Плескач В.Л. , Затрнацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на 

підприємствах.  Підручник.  Київ: Знання,  2011.  718 с. 

2. Бутинець  Ф.Ф. та ін.Інформаційні системи бухгалтерського обліку: 

Підручник.  Житомир: П «Рута»,   2002.  544 с. 

4.2 Додаткові 

3. Інформаційні системи і технології в економіці/ Під ред. В.С.  Поно-

маренка. Київ: «Академія», 2002. 540 с. 

4. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібник. Київ: 

КНЕУ, 2004. 348 с. 

5. Информационные технологии управления: Уч. пособие для вузов/ 

Под ред.проф. Г.А. Титоренко. 2-е изд., доп. Москва:  ЮНИТИДАНА, 2007.  

439с.  
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6. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посібник. Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. 216 с.  

7. Павленко Л.А. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. 

Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. 260 с. 

8. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник./Т.П. 

Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин; под ред. В.И. Лой-

ко.  Москва: Финансы и статистика, 2005. 416 с. 

9.  Мур, Дж., Уэдерфорд, Ларри и др. Экономическое моделирование в                                      

Microsoft Excel. Москва: Изд.Дом «Вильямс», 2004. 1024 с. 

5. Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб-

ник. 4-е изд.,доп.и перераб. Москва: Финансы и  статистика, 1995. 416 с. 

303 с.  

 10. Лобоцька Л.Л. «Оптимальне управління сировинними  потоками і 

процесом формування сортів борошна на борошномельних заводах», авто-

реф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.07. Одеса, 1984. 22 с 

11. Лобоцька Л.Л. Оптимізація виробничої програми хлібопекарських 

підприємств  України – запорука підвищення їх конкурентоспроможності 

Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 21. С. 151-155 

 12. G. Krusir,І. Kondratenko, A. Garkoviсh,  T. Shpyrko,  L. Lobotskaya ,  

Research and assessment of the environmental security of bakery enterprises. 

Харчова наука і технологія / Food science and technology. 2020, Vol. 14, Issue 

3, Р. 122129 

 13. Lobotska L., Pavlov O., Didukh S., Samofatova V., Frum O. Forecasting 

Prices of Bread in Ukraine [Методологічні підходи до прогнозування цін на 

хліб в Україні] Scientific Horizons, 2021, Vol. 24, Issue 4, P. 97106 

 

    4.3. Методичне забезпечення 

 1.  Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології на під-

приємствах» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», галузі знань 05 

«Соціальні і поведінкові науки» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (освітня про-

грами «Економіка підприємства»), ступінь вищої освіти бакалавр,  денної та 

заочної форм навчання. / Укл. Л.Л.Лобоцька.  Одеса, ОНАХТ, 2019. 78 с. 

URL:  http://moodle.onaft.edu.ua/login/index.php 

2. Методичні вказівки  до виконання лабораторних робіт з курсу «Ін-

формаційні системи і технології на підприємствах»   для студентів спеціаль-

ностей 051 «Економіка» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність» (освітня програми «Економіка підприємства»)  ступінь вищої освіти 

бакалавр, усіх форм навчання. / Укл. Л.Л.Лобоцька, С.О.Магденко.  Одеса, 

ОНАХТ, 2019. 47 с. URL:http://moodle.onaft.edu.ua/login /index.php 
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