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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є закономірності й процеси підвищення 

ефективності основного бізнесу компанії за допомогою інформаційних технологій. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування комплексу професійної компетентності, 

щодо моделей та механізмів створення архітектури ІТ підприємства, які можна застосовувати в 

умовах вітчизняної економіки. 

 
Основні завдання 

Завданнями навчальної дисципліни є: формування сучасних теоретичних та 

практичних знань, умінь та навичок з аналізу та архітектурної побудови бізнес структур на 

основі ІТ- рішень. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як  «Інформаційні та 

комунікаційні технології», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», 

«Управління проектами інформатизації», «Інноваційна економіка». 

 
Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення навчальної дисципліни «Архітектура ІТ підприємства» передбачає досягнення 

такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен: 

а) знати: 

• категорійно-понятійний апарат проблематики архітектурної побудови ІТ 
підприємств; 

• загальні принципи, моделі побудови ІТ підприємств; 

• методики опису і побудови різних архітектур; 

• нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства; 

 
б) уміти: 

• поетапно будувати ефективну ІТ архітектуру; 
• розробляти бізнес-стратегії використання інформаційних технологій; 

• розробляти ІТ бюджети підприємства; 

• керувати та контролювати архітектурний процес; 

• застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, 

прийняття та впровадження управлінських рішень; 

• застосовувати  набуті  навички  в  практичній  діяльності  щодо  інформаційної 

політики. 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

 
Тема 1. Бізнес-стратегія та інформаційні технології 

Тема 2. ІТ-бюджети і нові технології 

Тема 3. Принципи, моделі і стандарти бізнес архітектури підприємства 

Тема 4. Моделі опису архітектури підприємства. Моделі Захмана та Gartner. 
Архітектурні концепції і методики Microsoft 

Тема 5. Управління та контроль архітектурного процесу 

Тема 6. Впровадження результатів проекту розробки архітектури 

 

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. вик. Ситник В.Ю. 
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