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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                       
 

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова   

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IІІ ; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 

технологій 

Форми навчання: денна 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок  проектування інформаційних систем. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» 

студент повинен: 

знати: 
– функції та основні вимоги до інформаційних систем; 

– стадії процесу проектування інформаційних систем;  
– стандарти проектування інформаційних систем та оформлення проектної документації;  

– методи аналізу та моделювання бізнес-процесів інформаційних систем;  

– специфіку впровадження, супроводження і модернізації інформаційної системи. 

вміти: 
– виконувати аналіз предметної області та процесу проектування інформаційних систем;  

– володіти технологією підготовки загальних проектних рішень; 
– мати навички техноробочого проектування інформаційних систем; 

– вміти застосовувати CASE-засоби під час проектування інформаційних систем.  

 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
–   Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 



             Фахові компетентності: 
–     Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

–     Здатність здійснювати системний аналіз і моделювати соціально-економічні системи 
різних рівнів. 

Програмні результати навчання: 
    –     Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;  

    –      Розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій; 

– Оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища 

Пререквізити дисципліни. Дана дисципліна викладається після вивчення 

інформаційного бізнесу, макроекономіки, інформатики, теорії проектування та 

адміністрування баз даних, експертних систем,економетрики. 

 

4. Програма дисципліни.    

Системотехнічні аспекти проектування інформаційних систем 

Сутність процесу проектування. Мета проектування. Принципи проектування. 

Локальний, глобальний та системний підходи до проектування інформаційної системи. 

Принципи системного підходу до проектування інформаційних систем. Декомпозиція 

інформаційних систем. Надійність та ефективність інформаційних систем. 

Процес проектування інформаційної системи. Методи та засоби проектування 

Життєвий цикл інформаційної системи. Стадії життєвого циклу інформаційної системи. 

Каскадна, інтераційна та спіральна моделі життєвого циклу інформаційної системи. Сутність 

процесу проектування. Стадії та етапи процесу проектування. Учасники процесу 

проектування інформаційної системи. Права та обов’язки замовників і розробників 

інформаційних систем. Сутність і класифікація методів проектування інформаційних систем. 

Методи проектування за ступенем автоматизації, за ступенем використання типових 

проектних рішень. Об’єктно-орієнтований та структурний  підходи до проектування 

інформаційних систем. Засоби проектування інформаційних систем. Технологія 

проектування інформаційної системи.  

Технологія підготовки загальних проектних рішень 

Формування вимог до інформаційної системи. Склад і зміст робіт на стадії 

передпроектного дослідження об’єкта управління. Розробка концепції інформаційної 

системи. Технічне завдання. Порядок розробки технічного завдання. Методи і засоби 

організації збирання та обробки матеріалів обстеження об’єкта. Передпроектна 

документація.  

 Технологія техноробочого проектування інформаційних систем 

Склад і зміст робіт на етапі технічного проектування. Склад і зміст робіт на етапі 

робочого проектування. Розроблення положення про забезпечувальні підсистеми. 

Визначення структури інформаційної системи. 

Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем 

Організація і планування робіт з уведення інформаційної системи в дію. Дослідна 

експлуатація і введення в дію інформаційних систем. Супроводження і модернізація 

інформаційних систем. Гарантійне та післягарантійне обслуговування інформаційної 

системи. 

CASE-технології проектування інформаційних систем. 

Проблеми традиційних технологій проектування. Технологія проектування системи за 

CASE-методом. Призначення і особливості функціонування окремих модулів CASE-системи.  

Моделювання даних у середовищі ERwin. Моделювання процесів у середовищі ВРwin. 

Стандарт UML: статичні та динамічні діаграми. 

                              Тематика практичних занять. 

 Системотехнічні аспекти проектування інформаційних систем. 

 Процес проектування інформаційної системи. Методи та засоби проектування. 

 Технологія підготовки загальних проектних рішень. 

 Технологія техноробочого проектування інформаційних систем.  



 Впровадження, супроводження і модернізація інформаційних систем. 

CASE-технології проектування інформаційних систем.  

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або 

дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Power Point, Word. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях 

(60 балів), за захист індивідуального завдання (30 балів), написання 2-ох самостійних робіт (10 

балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 60 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за 

кожне практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 

5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового 

усного опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних 

 заняттях 

Самостійні 

 роботи 

Індивідуальне  

завдання 
Сума 

12*5б=60 2*5б.=10 30 100 

 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, 

поставленого керівником перед студентом – 10 балів, рівень самостійності написання роботи 

– 5 балів, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань 

на список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист індивідуального завдання з 

презентацією – 15 балів. 

 Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік  

за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом 

проходять усі види підсумкової атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка 

виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет- ресурсами. 

        Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 
8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

                                 Основна література 

1. Карпенко М.Ю.,  Манакова Н.О., Гавриленко І. О. Технології створення програмних 

продуктів та інформаційних систем : навч. посібник . Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  93 с. 

2. Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем : посібник.  К.: Видавничий 

центр «Академія», 2002.  488с. 

3. Ременяк Л.В. Проектування інформаційних систем :  Конспект лекцій. Одеса:  ОДЕкУ. 

2016. 152 с. 



 


