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Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є методологія проектування, розроблення та практичного 

застосування корпоративних інформаційних систем з використанням сучасних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Мета навчальної дисицпліни 

 Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів фундаментальні знання з теорії та 

практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем і відповідні 

професійні компетенції. 

 

 

Основні завдання: 

Вивчення теоретичних положень і практики розроблення та підтримування діяльності корпоративних 

інформаційних систем та їх функціональних елементів для автоматизованого розв’язання економічних задач 

на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра 

Навчальна дисципліна «Корпоративні інформаційні системи» взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Технології проектування та 

адміністрування баз і сховищ даних», «Економічна кібернетика», «Системи прийняття рішень», 

«Інформаційні системи і технології управління», «Управління проектами інформатизації». 
 

Вимоги до знань і вмінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 принципи і технології проектування, створення корпоративних інформаційних систем; 

 типи архітектури корпоративних інформаційних систем; 

 принципи побудови та функціонування корпоративних інформаційних систем; 

 технології проектування корпоративних інформаційних систем; 

 технології управління даними в корпоративних інформаційних системах; 

 програмне та технічне забезпечення корпоративних інформаційних систем; 

 передові методи комп’ютеризації управлінських процесів; 

 сучасні корпоративні інформаційні системи для підтримки діяльності підприємств, 

організацій, державних установ. 

б) уміти 

 розробляти архітектури корпоративної інформаційної системи; 

 проектувати, реалізовувати та адмініструвати корпоративні бази та сховища даних; 

 розробляти і здійснювати програмну реалізацію функціональних задач компонентів 

корпоративних інформаційних систем; 

 створювати і підтримувати інфраструктуру корпоративної інформаційної системи; 

 упроваджувати й адмініструвати корпоративні інформаційні системи галузевого 

спрямування; 

 застосовувати програмні пакети BAAN, SAP ERP, “Oracle Applications”, “Галактика”, 

“1С: Предприятие”, АБС Б2. 

 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем в управлінні бізнесом. 

Тема 2. Архітектура корпоративних інформаційних систем. 

Тема 3. Сучасні підходи до побудови корпоративних інформаційних систем. 

Тема 4. Технології проектування корпоративних інформаційних систем. 

Тема 5. Технологія управління даними в корпоративних інформаційних системах. 

Тема 6. Контролінг у корпоративних інформаційних системах. 

Тема 7. Програмне і технічне забезпечення корпоративних інформаційних систем. 

Тема 8. Інфраструктура корпоративних інформаційних систем. 

Тема 9. Характеристика типових компонентів корпоративних інформаційних систем. 

Тема 10. Організація автоматизованого управління підприємством на базі корпоративної 

інформаційної системи “Галактика”. 

Тема 11. Сучасні корпоративні інформаційні системи підприємств, організацій, державних 

установ. 

Тема 12. Перспективи розвитку корпоративних інформаційних систем. 

 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік  

Викладач, який забезпечує навчальний процес: Задорожна А.В. 
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