
 



 



 

   

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«3-D моделювання» 

1. Опис дисципліни «3-D моделювання» 
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2. Мета й завдання вивчення дисципліни «3-D моделювання» 

         2.1. Мета вивчення дисципліни 

2.1. Мета вивчення дисципліни: є формування теоретичних знань та 

практичних навичок з основ створення та функціонування інформаційних 

систем, заснованих на сучасних програмно-технологічних засобах розв‟язання 

бузнес завдань. При цьому велика увага приділяється практичній роботі 

студентів на персональних комп‟ютерах за допомогою методів та засобів 

побудови інформаційних систем на основі сучасних інформаційних технологій 

для організації оброблення бізнес-інформації та її подальшого використання.  

2.2. Завдання дисципліни полягає у вивченні теорії та набуття практичного 

досвіду застосування сучасних інструментальних засобів збору, передачі, 

оброблення та зберігання бізнес- інформації, організації, проектування та 

використання інформаційних систем і технологій у бізнесу. При цьому 

студенти повинні засвоїти базові знання в галузі організації та функціонування 

інформаційних систем у бізнесі.  

2.3. Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: види сучасних інформаційних технологій оброблення, 

зберігання та передачі економічної інформації, їх характеристики; основи 

організації бізнесу в Internet; основи безпеки даних та захисту інформації; 

системні аспекти інформатизації бізнесу організацій; основні класифікації 

інформаційних систем та їх характеристики; структуру і принципи організації 

ІС; основи програмної інженерії; сучасні підходи до створення інформаційних 

систем; поняття проекту як виду діяльності, основних його складових, методів 

і засобів управління проектами; основні стандарти корпоративних 

інформаційних систем; нові концепції корпоративних інформаційних систем 

CRM, CSRP, SCM ERPII; 

2.4.Передумови для вивчення дисципліни. Web-аналітика, Основи 

програмування, Web-програмування, Прикладний аналіз даних 



 

   

2.5. Результати навчання: вибрати інформаційні технології для обробки 

бізнес-інформації; розробляти структуру проекту, виконувати управління 

ресурсами проекту в середовищі MS Project; розраховувати параметри 

мережної моделі; здійснювати пошук маркетингової інформації в мережі 

Internet; управляти взаємовідносинами з клієнтами в CRM-системі. 



 

   

3. Програма дисципліни 

«3-D моделювання » 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Інформаційні технології у бізнесі 

Тема 1. Інформація, її види та властивості. 

 Поняття інформації, даних, знань. Вимоги до інформації. Інформаційна 

культура. Інформаційне суспільство. Закон України "Про інформацію". 

Економічна інформація, її характерні риси. Маркетингова інформація, її види, 

джерела і методи збирання. Класифікація економічної інформації: залежно від 

стадій її виникнення і формування, з позицій технології вирішення економічних 

завдань, залежно від функцій у процесах управління, за ознаками відображення 

об‟єктів, за призначенням у процесі управління, за відношенням до об‟єкта, що 

регулює. Стабільність економічної інформації. Коефіцієнт стабільності 

інформації. Нормативно-довідкова інформація, її види. Адекватність 

інформації. Форми адекватності інформації: синтаксична, семантична, 

прагматична. Підходи до визначення міри кількості інформації. Оцінка якості 

економічної інформації. Споживчі показники якості економічної інформації: 

об‟єктивність, обсяг, повнота, доступність, своєчасність, точність, 

достовірність, цінність. Структура економічної інформації. Логічна структура: 

символ, реквізит, показник, документ, масив, інформаційний потік, 

інформаційна підсистема, інформаційна система. Фізична структура даних: 

символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних. Елементи перетворення 

економічної інформації: операція, процедура.  

Тема 2. Поняття, розвиток і види інформаційних технологій.  

Поняття інформаційної технології. Компоненти інформаційної технології. 

Місце інформаційної технології, бізнес-структура підприємства. Можливості, 

що дають інформаційні технології. Розвиток інструментальних засобів 

оброблення інформації. Етапи розвитку комп„ютерних інформаційних 

технологій. Етап машинних ресурсів.  Етап програмування. Етап нових 

інформаційних технологій. Етап високих інформаційних технологій. Тенденції 

розвитку інформаційних технологій: ускладнення інформаційних продуктів-



 

   

послуг, забезпечення сумісності, ліквідація проміжних ланцюгів, глобалізація, 

конвергенція. Предметна та інформаційна технології. Види інформаційних 

технологій залежно від інформації, що обробляється. Забезпечувальні та 

функціональні інформаційні технології. Види інформаційних технологій 

залежно від користувальницького інтерфейсу, ступеня їх взаємодії. 

Гіпертекстова технологія. Структура гіпертексту, тезаурус гіпертексту. 

Мультимедійна інформаційні технології. Різновиди мультімедіа. Функції 

мультімедіа.  

Тема 3. Інформаційні технології оброблення і зберігання інформації. 

 Поняття оброблення даних. Цілі, завдання, прикладні сфери оброблення 

даних. Режими оброблення даних: інтерактивний, фоновий. Розділи оброблення 

даних. Аналітична піраміда інформаційної інфраструктури організації. 

Транзакційний, бізнесовий та аналітичний рівні агрегації інформації. Бази 

даних (БД). Схема бази даних. Концептуальна модель. Логічна модель. Фізична 

модель. Система управління базою даних (СУБД). Компоненти СУБД. Види 

СУБД. Поняття та концепція сховища даних. Вимоги до сховищ даних. Схема 

сховища даних. Процеси роботи з даними в сховищах. Переваги і недоліки 

сховищ даних. Концепція вітрини даних, її переваги і недоліки. Створення 

вітрини даних. Координовані вітрини даних. Системи оперативної аналітичної 

обробки (Online Analytical Processing, ). Засоби інтелектуального аналізу даних 

(Data Mining, DM). Сфера застосування DM. Методи, стадії та задачі DM.  

Тема 4. Мережні інформаційні технології. 

 Поняття обчислювальної мережі. Ранги обчислювальних мереж. Види 

комп‟ютерів у мережі. 9 Засоби комутації в мережах. Технології комутації 

каналів, повідомлень, пакетів для передачі інформації в мережі. Історія 

виникнення мережі Internet. Структура і основні принципи побудови мережі 

Internet. Служби Internet. Способи доступу до Internet. Адресація в Internet. 

Електронна пошта. Мережі Intranet. Хмарне оброблення даних: сутність, 

приклади, переваги і недоліки.  

Тема 5. Internet-маркетинг Internet-технології в бізнесі.  



 

   

Інформаційна вітрина (сайт). Інформаційний портал. Платіжні Internet-

системи. Електронний бізнес та його прошарки. Електронна комерція, її 

переваги і недоліки. Напрямки електронної комерції. Види торгових площадок 

в Internet. Комунікативні характеристики Internet. Їх відмінності від 

традиційних засобів масової інформації. Аудиторія мережі Internet. Інструменти 

і засоби Internet для маркетингових досліджень. Збір маркетингової інформації 

про користувачів Internet. Вплив Internet на маркетингове оточення і життєвий 

цикл товару. Переді післяпродажне обслуговування в Internet. Використання 

засобів Internet для розробки і створення нових товарів. Розвиток послуг в 

Internet. Цінова політика і Internet. Вплив Internet-аукціонів на ціноутворення. 

Канали розподілу товарів в Internet. Роздрібна торгівля в Internet. Посередники 

в Internet. Принципи функціонування маркетингових комунікацій в Internet. 

Webсайт компанії. Засоби реклами в мережі Internet. Методи стимулювання 

збуту в Internet. Методи організації зв‟язків з громадськістю в Internet. 

Internetбрендінг.  

Тема 6. Безпека даних та захист інформації. 

 Причини і значущість проблем IT-безпеки. Програмні засоби контролю 

доступу до інформації. Контроль доступу до Web-ресурсу. Апаратні засоби 

контролю доступу. Біометричні засоби контролю доступу. Поняття 

криптографії. Шифрування за допомогою ключа. Симетричне, асиметричне 

шифрування. Цифрові сертифікати. Система підписаних додатків. Безпека 

переписки. Журнал Internet Explorer. Проблеми з Cookies. Класифікація 

шкідливих програм. Адміністративні засоби боротьби з вірусами. Принципи 

роботи антивірусних програм. Еволюція антивірусних програм. Огляд сучасних 

антивірусних програм. Загальна характеристика брандмауера. Персональні 

брандмауери. Поняття контент сек‟юріті. Методи боротьби зі спамом. 

Персональні засоби боротьби зі спамом. Корпоративні рішення боротьби зі 

спамом. Види комп‟ютерного піратства. Відповідальність за порушення 

авторських прав. Поняття плагіату.  

 



 

   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Корпоративні інформаційні системи 

 Тема 7. Системний підхід до інформатизації бізнесу. 

 Поняття організації. Види організацій. Зв‟язки організації з зовнішнім 

середовищем. Зміни, що виникають в організації при взаємодії з зовнішнім 

середовищем. Поняття системи. Система управління та інформаційна система 

(ІС). Призначення інформаційної системи. Процеси, що забезпечують роботу 

ІС. Регламент функціонування ІС. Рутинні та нерутинні процедури. ІС як об‟єкт 

управління. Структура ІС. Функціональні компоненти ІС. Предметний, 

функціональний та проблемний принципи виділення функціональних 

підсистем. Математичне забезпечення. Забезпечувальні компоненти ІС. 

Інформаційне забезпечення. Склад і структура інформаційного забезпечення. 

Позамашинне і машинне інформаційне забезпечення. Технічне забезпечення. 

Програмне забезпечення. Лінгвістичне забезпечення. Технологічне 

забезпечення. Організаційні компоненти ІС. Організаційне забезпечення. 

Ергономічне забезпечення. Правове забезпечення. Визначення і структура 

маркетингової ІС. Основні завдання, що вирішуються в маркетингових ІС. 

Інтегровані маркетингові ІС у рамках корпоративних інформаційних систем. 

Класифікація програмних продуктів у сфері маркетингу. Класифікація ІС за 

ознакою структурованості завдань: структуровані, неструктуровані, частково 

структуровані. ІС, які створюють управлінські звіти, ІС, які розробляють 

альтернативні рішення. Модельні інформаційні системи. Експертні 

інформаційні системи. Класифікація інформаційних систем за функціональною 

ознакою: системи маркетингу; фінансові і облікові системи; системи персоналу 

(людських ресурсів); інші ІС, які виконують допоміжні функції залежно від 

специфіки діяльності організації. Класифікація інформаційних систем за 

рівнями управління і кваліфікацією персоналу. Інформаційні системи 

оперативного (операційного) рівня; інформаційні системи тактичного рівня, 

інформаційні системи стратегічного рівня. Інформаційні системи фахівців; 

інформаційні системи для менеджерів середньої ланки. Офісні інформаційні 

системи, інформаційні системи обробки знань. Управлінські ІС, системи 



 

   

підтримки прийняття рішень. Ручні, автоматизовані, автоматичні ІС. ІС 

залежно від сфери застосування. Види ІС за рівнем у системі управління: 

галузеві, територіальні і т. ін. Види ІС за видами процесів управління: 

управління технологічними процесами, організаційного управління. Види ІС за 

вартістю: локальні системи, фінансово-управлінські системи, середні 

інтегровані системи, великі інтегровані системи.  

Тема 8. Основи створення інформаційних систем. 

 Сучасний ринок інформаційних проектів інформатизації. Системні 

інтегратори, проектні інтегратори. Поняття аутсорсінгу. Коробочні та 

індивідуальні проекти. Аналіз варіантів створення ІС. Поняття корпоративної 

ІС. Принципи створення корпоративних ІС: відкритість, мобільність, взаємодія, 

стандартизованість, дружність до користувача. Основи програмної інженерії. 

Життєвий цикл програмного продукту (ПП). Моделі життєвого циклу 

програмного продукту. Фази життєвого циклу ПП. Визначення вимог, 

проектування, розробка, тестування, впровадження, функціонування, супровід 

Документація проекту. Структура і зміст Глосарію, Запитів співвласників, 

Бачення, Специфікації варіантів використання, Додаткової специфікації. 

Сучасні підходи до створення ІС. Реінжиніринг бізнес-процесів. 

Термінологія процесного підходу. Процес. Основні і допоміжні процеси. 

Володар процесу. Вхід і вихід процесу. Відмінності між входами і ресурсами 

процесу. Межі процесу. Інтерфейс процесу. Сучасні CASE-засоби підтримки 

створення проектів ІС. ERWin, BPWin, ARIS Toolset BPwin, Rational Rose.  

Тема 9. Системи управління проектами. Особливості проекту як виду 

діяльності. Визначення проекту. Суттєві елементи проекту. Специфіка 

управління проектом. Мета управління, обмеження, об'єкт управління (проект), 

суб'єкт управління (команда). Трикутник обмежень в управлінні проектами. 

Методи планування і управління проектами і ресурсами. Діаграма Гантта. 

Мережний графік. Технологія застосування методу мережного планування і 

управління для розробки проекту. Розрахунок основних показників мережного 

графіка. Оптимізація мережного графіка. Інструментальні засоби управління 



 

   

проектами. Вимоги до програмних засобів планування та управління 

проектними роботами. Аналіз програмних продуктів управління проектами. 

Програмний продукт планування і управління проектами MS Project.  

Тема 10. Промислові стандарти корпоративних інформаційних систем 

Базові стандарти управління підприємством. Еволюція стандартів 

корпоративних інформаційних систем. Системи класу MPS (Master Planning 

Scheduling) – управління календарним планування на основі стану попиту. 

Системи MRP (Material Requirement Planning) – планування матеріальних 

потреб для виконання заказу в строк. Системи MRPII (Manufacturing Resource 

Planning) планування виробничих ресурсів від закупки сировини до 

відвантаження товару. Системи ERP (Enterprise Resource Planning) – планування 

ресурсів підприємства в цілому фінансово-господарчої і виробничої діяльності 

підприємства. 

Огляд українського ринку сучасних корпоративних систем. Системи 

управління документообігом та інформаційними потоками на підприємстві. 

Поняття документу, діловодства, документообігу, системи електронного 

документообігу. Огляд українського ринку систем управління 

документообігом.  

Тема 11. Інформаційні системи управління взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM-системи). Еволюція стратегії CRM. Еволюція концепції 

CRM. Роль інформаційних технологій у стратегії CRM. Вплив технологій на 

культуру продажів. Причини застосування і відмов компаній від застосування 

стратегії CRM. Застосування стратегії CRM у різних галузях. Автоматизація 

маркетингу. Класифікація маркетингу. Маркетингові ініціативи CRM-стратегії. 

Використання стратегії CRM у сфері сервісного обслуговування, автоматизація 

контакт-центрів та їх роль в утриманні і привабленні нових клієнтів. 

Використання стратегії CRM у сфері продаж. Функції в сучасних CRM-систем, 

що забезпечують продажі. Сучасні технології зв‟язку при автоматизації продаж. 

Аналітичні можливості CRM. Єдина база даних клієнтів. Основні типи аналізу і 

аналітичні можливості CRM. Аналіз Webактивності і персоналізація. Сучасний 



 

   

інтегрований контакт-центр. Принципи його побудови, можливості, питання 

щодо створення контакт-центру. Концепція eCRM, роль CRM-стратегії в ньому, 

використання Internetтехнологій в автоматизації управління ресурсами, 

матеріально-технічним постачанням, ланцюгом постачань та взаємовідносин з 

партнерами. Програмне забезпечення для підтримки CRM стратегії. 

Класифікація CRM-програм. Огляд CRM-систем. Аналітичні CRM. Оперативні 

CRM-системи. Колаборативні CRM-системи.  

Тема 12. Корпоративні інформаційні системи нового покоління 

Глобалізація економіки і нові критерії покупної цінності. Зміна акцентів з 

продуктів на покупця на основі ядра ERP. Нова концепція CSRP (Customer 

Synchronized Resource Planning) – планування ресурсів спільно зі споживачем. 

Інтеграція інтересів покупця і відділів організації, орієнтованих на роботу с 

покупцем. Використання відкритих технологій у CSRP. Концепція SCM (Supply 

Chain Management) – управління ланцюжками постачань. Методологія Just In 

Time. Принципи концепції SCM. Розширена система управління підприємством 

ERPII (Enterprise Resource and Relationship Processing) – оброблення даних по 

ресурсах і взаємовідносинах підприємства. 



 

   

Структура залікового кредиту дисципліни "3-D моделювання" 
 Кількість годин 

 Лекції Практи

чні 

заняття 

Самості

йна 

робота 

Індивід 

робота 

Контроль 

заходи 

Змістовий модуль 1.  Інформаційні технології у бізнесі 

Тема 1. Інформація, її види та 

властивості 

2 2 7 1 поточне 

опит. 

Тема 2. Поняття, розвиток і види 

інформаційних технологій 

2 2 8  поточне 

опит. 

Тема 3. Інформаційні технології 

оброблення і зберігання інформації  

2 2 7  поточне 

опит. 

Тема 4. Мережні інформаційні 

технології 

2 2 7 1 поточне 

опит. 

Тема 5. Internet-маркетинг 2 2 7  поточне 

опит. 

Тема 6. Безпека даних та захист 

інформації 

4 4 7  модульни

й 

контроль. 

Змістовий модуль 2. Корпоративні інформаційні системи 

Тема 7. Системний підхід до 

інформатизації бізнесу 

2 2 8 1 поточне 

опит. 

Тема 8. Основи створення 

інформаційних систем 

2 2 7  поточне 

опит. 

Тема 9. Системи управління 

проектами 

2 2 8  поточне 

опит 

Тема 10. Промислові стандарти 

корпоративних інформаційних систем 

2 2 7  поточне 

опит 

Тема 11. Інформаційні системи 

управління взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM-системи) 

2 2 7  поточне 

опит 

Тема 12. корпоративні інформаційні 

системи нового покоління 

4 4 7  модульни

й 

контроль. 

Разом 28 28 87(4) 3  

 



 

   

5. Тематика практичних занять 

І семестр 

Змістовий модуль 1.  Інформаційні технології у бізнесі 

Практичне заняття №1.  – 2 год. 

Тема 1. Інформація, її види та властивості  

1. Дати визначення понять інформації, даних, знань.  

2. Які вимоги пред‟являються до інформації?  

3. Що таке інформаційна культура, інформаційне суспільство?  

4. Що таке економічна, маркетингова інформація?  

5. Назвіть види, джерела і методи збирання маркетингової інформації.  

6. Що таке нормативно-довідкова інформація? Назвіть і охарактеризуйте її 

види.  

7. Що таке адекватність інформації? Охарактеризуйте її форми.  

8. Охарактеризуйте підходи до визначення міри кількості інформації.  

9. Назвіть і визначте показники якості економічної інформації. 

10. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи економічної інформації. 

Наведіть приклади.  

Література: основна [1 – 4; 6]; додаткова [8; 12; 13; 14; 16; 24; 26; 30; 34; 

37; 38]. 

Практичне заняття №2.  – 2 год. 

Тема 2. Поняття, розвиток і види інформаційних технологій  

1. Що таке інформаційна технологія? Які її компоненти?  

2. Яке місце займає інформаційна технологія в бізнес-структурі підприємства? 

3. Охарактеризуйте етапи розвитку комп„ютерних інформаційних технологій.  

4. Охарактеризуйте тенденції розвитку інформаційних технологій.  

5. Поясніть відмінності між предметною і інформаційною технологіями.  

6. Наведіть основні класифікації інформаційних технологій. Поясніть 

класифікації прикладами.  

7. Охарактеризуйте гіпертекстову технологію.  

8. Охарактеризуйте мультимедійну технологію.  

Література: основна [1 – 4; 6]; додаткова [8; 12; 13; 14; 16; 24; 26; 30; 34; 

37]. 

Практичне заняття №3. – 2 год. 

Тема 3. Інформаційні технології оброблення і зберігання інформації 

1. Дайте визначення оброблення даних. Які його цілі, завдання, прикладні 

сфери?  

2. Охарактеризуйте аналітичну піраміду інформаційної інфраструктури 

організації.  

3. Що таке бази даних? Наведіть її схему.  

4. Охарактеризуйте моделі БД.  

5. Що таке система управління базою даних? Які її компоненти?  

6. Дайте визначення сховища даних. Яка його концепція?  

7. Які вимоги пред‟являються до сховищ даних?  

8. Наведіть схему сховища даних.  

9. Охарактеризуйте процеси роботи з даними в сховищах.  



 

   

10. Обґрунтуйте переваги і недоліки сховищ даних.  

11. Що таке вітрини даних? Обґрунтуйте переваги і недоліки їх використання. 

12. Охарактеризуйте системи оперативної аналітичної обробки OLAP.  

13. Охарактеризуйте засоби інтелектуального аналізу даних Data Mining. 

Література: основна [1 – 4; 6]; додаткова [8; 12; 13; 14; 16; 24; 26; 30; 34; 

37; 38; 39]. 

Практичне заняття № 4. – 2 год. 

Тема 4. Мережні інформаційні технології  

1. Дайте визначення поняття обчислювальної мережі. Охарактеризуйте ранги 

обчислювальних мереж.  

2. Назвіть види комп‟ютерів у мережі за їх призначенням.  

3. Які вам відомі засоби комутації в мережах?  

4. Що становить технологія комутації пакетів для передачі інформації в 

мережі?  

5. Яка структура і основні принципи побудови мережі Internet?  

6. Наведіть приклади служб Internet.  

7. Охарактеризуйте адресацію в Internet.  

8. Охарактеризуйте мережі Intranet.  

9. Що таке хмарне оброблення даних? Наведіть приклади.  

10. Обґрунтуйте переваги і недоліки хмарного оброблення даних.  

Література: основна [1 – 6]; додаткова [8; 12; 13; 14; 16; 24; 26; 30; 34; 37; 

38; 39]. 

Практичне заняття № 5.  – 2 год. 

Тема 5. Internet-маркетинг  

1. Дайте визначення інформаційної вітрини, інформаційного порталу.  

2. Охарактеризуйте платіжні Internet-системи.  

3. Що таке електронний бізнес? Охарактеризуйте його прошарки.  

4. Що такне електронна комерція? Обґрунтуйте її переваги і недоліки.  

5 Назвіть і охарактеризуйте напрямки електронної комерції.  

6 Наведіть приклади і охарактеризуйте види торгових площадок в Internet. 

7. Назвіть комунікативні характеристики Internet. Чим вони відрізняються від 

традиційних комунікативних засобів масової інформації?  

8. Охарактеризуйте інструменти і засоби Internet для маркетингових 

досліджень. 

9. Які засоби Internet використовуються для розробки і створення нових 

товарів? 10. Як впливає Internet на цінову політику?  

11. Які існують канали розподілу товарів в Internet?  

12. Назвіть принципи функціонування маркетингових комунікацій в Internet.  

13. Охарактеризуйте засоби реклами в мережі Internet.  

14. Охарактеризуйте методи стимулювання збуту в Internet.  

15. Які існують методи організації зв‟язків з громадськістю в Internet?  

16. Що таке Internet-брендінг?  

Література: основна [5]; додаткова [25; 30; 39]. 

 

 



 

   

Практичне заняття № 6-7.  – 4 год. 

Тема 6. Безпека даних та захист інформації  
1. Охарактеризуйте програмні засоби контролю доступу до інформації.  

2. Що таке криптографічний захист? Охарактеризуйте методи 

криптографічного захисту.  

3. Що таке Cookies? Які проблеми вони можуть визивати?  

4. Наведіть класифікацію шкідливих програм.  

5. Які існують засоби боротьби з вірусами?  

6. Що таке брандмауер? Які він має настройки для забезпечення безпеки 

системи?  

7. Що таке контент сек‟юріті?  

8. Охарактеризуйте методи боротьби зі спамом.  

9. Які існують види комп‟ютерного піратства?  

10. Яка існує відповідальність за порушення авторських прав?  

Література: основна [1]; додаткова [14; 36] 

 

Змістовий модуль 2. Корпоративні інформаційні системи 

Практичне заняття № 8. – 2 год. 

Тема. 7 Системний підхід до інформатизації бізнесу 

1. Що таке організація? Наведіть приклади організацій.  

2. Які існують зв‟язки організації з зовнішнім середовищем?  

3. Дайте визначення поняття системи.  

4. Яку структуру має система управління?  

5. Що таке інформаційна система? Яке її призначення?  

6. Наведіть структуру ІС.  

7. За якими принципами виділяють функціональні компоненти ІС?  

8. Охарактеризуйте склад забезпечувальних підсистем ІС.  

9. Охарактеризуйте організаційні компоненти ІС.  

10. Наведіть структуру маркетингової ІС.  

11. Які завдання вирішуються в маркетингових ІС?  

12. Наведіть класифікацію програмних продуктів у сфері маркетингу.  

13. Наведіть основні класифікації інформаційних систем управління. Поясніть 

класифікації прикладами.  

Література: основна [1 – 6]; додаткова [8; 12; 13; 14; 16; 24; 26; 30; 34; 37; 

38; 39]. 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

Тема 8. Основи створення інформаційних систем  

1. Хто такі системні інтегратори, проектні інтегратори?  

2. Охарактеризуйте аутсорсінг програмних проектів.  

3. Порівняйте коробочні та індивідуальні проекти.  

4. Проведіть аналіз різних варіантів створення ІС.  

5. Що таке корпоративна ІС?  

6. Наведіть принципи створення корпоративних ІС. 

 7. Що таке програмна інженерія?  

8. Що таке життєвий цикл програмного продукту?  



 

   

9. Назвіть основні моделі життєвого циклу програмного продукту?  

10. Охарактеризуйте методологію створення програмного продукту RUP.  

11. Назвіть і охарактеризуйте проектну документацію в методології RUP.  

12. Що таке реінжиніринг бізнес-процесів?  

13. Що таке процес, основні і допоміжні процеси, володар процесу, вхід і вихід 

процесу, межі процесу, інтерфейс процесу.  

14. Яке призначення CASE-засобів?  

15. Охарактеризуйте сучасні CASE-засоби: ERWin, BPWin, ARIS Toolset BPwin, 

Rational Rose. 

 Література: основна [1; 6]; додаткова [9; 16; 20; 21; 22; 26; 34; 36] 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

Тема 9. Системи управління проектами  

1. Дайте визначення проекту. Наведіть приклади проектів.  

2. Дайте визначення повного шляху мережної моделі.  

3. Назвіть параметри мережної моделі. Як їх розраховують. Наведіть приклад. 

 4. Що таке шлях мережної моделі, критичний шлях? 

5. Що таке резерв часу для роботи в мережній моделі. Приведіть приклад.  

6. Визначте поняття критичних робіт і критичних подій.  

7. Визначте поняття вихідної події та завершальної події.  

8. Які існують типи зв'язків між роботами у мережній моделі.  

9. Які існують способи побудови (форми подання) мережної моделі? Наведіть 

приклади.  

10. Яке призначення програми Microsoft Project?  

11. Назвіть типи завдань в Microsoft Project, які їх особливості? 

12. Охарактеризуйте поняття базового календарю проекту. Назвіть різновиди 

стандартних календарів у Microsoft Project.  

13. Яка відмінність між плановими і фактично виконаними роботами в 

Microsoft Project? Яким чином здійснюється контроль виконання проекту?  

14. Що таке віха у проекті, яке її призначення? Наведіть приклад їх 

використання.  

15. Дайте визначення сумарної роботи, тривалості сумарної роботи.  

16. Визначте поняття ресурсу, наведіть їх типи. Які основні характеристики 

ресурсів у Microsoft Project?  

17. Охарактеризуйте способи оптимізації завантаження ресурсів у мережній 

моделі.  

18. Яке призначення та принципи побудови діаграми Ганта?  

19. Охарактеризуйте існуючі на ринку інструментальні засоби управління 

проектами. 

 Література: додаткова [10; 18; 33; 36]. 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

Тема 10. Промислові стандарти корпоративних інформаційних систем  

1. Яку еволюцію пройшли існуючі стандарти корпоративних інформаційних 

систем?  

2. Дайте характеристику функціонування систем класу MPS.  

3. Дайте характеристику функціонування систем класу MRP.  



 

   

4. Дайте характеристику функціонування систем класу MRPII.  

5. Дайте характеристику функціонування систем класу ERP.  

6. Наведіть приклади систем класів MRPII, ERP, що представлені на 

українському ринку.  

7. Дайте визначення поняття документа, документообігу. 

8. Дайте характеристику функціонування систем електронного документообігу.  

9. Наведіть приклади систем електронного документообігу, що представлені на 

українському ринку.  

Література: основна [1]; додаткова [12; 14; 16; 30 32; 37] 

Практичне заняття № 12 – 2 год. 

Тема 11. Інформаційні системи управління взаємовідносинами з клієнтами 

(CRM-системи)  
1. Охарактеризуйте концепцію CRM.  

2. Охарактеризуйте маркетингові ініціативи CRM-стратегії.  

3. Як використовується стратегія CRM у сфері сервісного обслуговування?  

4. Як використовується стратегія в сфері продаж?  

5. Охарактеризуйте аналітичні можливості CRM.  

6. Які принципи побудови сучасного інтегрованого контакт-центру?  

7. Яку роль відіграють Internet-технології в eCRM?  

8. Охарактеризуйте основні класифікації CRM програм.  

9. Наведіть приклади систем класу CRM, що представлені на українському 

ринку.  

Література: основна [1]; додаткова [12; 14; 16; 30; 32]. 

Практичне заняття № 13-14 – 4 год. 

Тема 12. Корпоративні інформаційні системи нового покоління  

1. Охарактеризуйте причини виникнення нових концепцій корпоративних 

інформаційних систем.  

2. Дайте характеристику концепції системи CSRP.  

3. Дайте характеристику концепції системи SCM.  

4. Дайте характеристику розширеної системи управління підприємством ERPII.  

Література: основна [1]; додаткова [12; 14; 16; 30; 32] 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

Виконання індивідуального завдання полягає в самостійній розробці сайту 

відповідно до обраної теми.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у 

відповідності до графіка навчального процесу.  

Із виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та придбання практичних навичок їх 

застосування при розробці. При розробці студент повинен використовувати 

знання та вміння, набуті на заняттях і в ході самостійної роботи. Прийняті 

технічні та технологічні рішення повинні бути обґрунтовані.  

Для досягнення мети студент повинен виконати всі передбачені 

технологією етапи для кожного виду робіт.  

 



 

   

 

7. Самостійна робота 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

1. 

Тема 1. Інформація, її види та властивості 

1. Соціально-економічні аспекти інформатизації. 2. Культура 

споживання інформації. 3. Перспективи інформатизації суспільства. 

4. Інформаційні ресурси бізнесу 

7 

2. 

Тема 2. Поняття, розвиток і види інформаційних технологій 

1. Розвиток інструментальних засобів оброблення інформації. 2. 

Конвергенція інформаційних технологій. 3. Ліквідація проміжних 

ланок між джерелом і споживачем інформації. 4. Забезпечення 

сумісності між постачальником і споживачем інформації. 5. 

Гіпертекст і гіпермедіа 

8 

3. 

Тема 3. Інформаційні технології оброблення і зберігання 

інформації 

1. Аналіз ринку OLAP. 2. Аналіз ринку Data Mining. 3. Збір і 

збереження даних у сховищах. 4. Використання сховищ даних у 

маркетингових системах.  

7 

4 

Тема 4. Мережні інформаційні технології  

1. Історія мережі Internet. 2. Мережі Intranet. 3. Сервіси хмарного 

оброблення даних. 4. Технологія електронної пошти. 5. Сервіси 

Internet 

7 

5 

Тема 5. Internet-маркетинг 

1. Бізнес в Інтернет. 2. Використання мобільних пристроїв для обліку 

продажів. 3. Розвиток послуг в Internet. 4. Internet-аукціони і 

ціноутворення. 5. Роздрібна торгівля в Internet. 6. Маркетингові 

комунікацій в Internet. 7. Реклама в Internet. 

7 

6 

Тема 6. Безпека даних та захист інформації 

1. Контроль доступу до Web-ресурсу. 2. Криптографічний захист 

інформації. 3. Засоби боротьби з вірусами. 4. Брандмауери. 5. 

Проблеми спаму. 6. Біометричні засоби контролю доступу. 7. 

Криптографічні засоби захисту інформації. 8. Огляд сучасних 

антивірусних програм. 9.Функції брандмауера Outpost Security Suite 

Pro. 10. Комп‟ютерне піратство і безпека інформації. 

7 

7 

Тема 7. Системний підхід до інформатизації бізнесу 

1. Системи класифікації інформації. 2. Державні класифікатори 

соціальної та техніко-економічної інформації. 3. Системи кодування 

інформації. 4. Інформаційні системи фахівців. 5. Інформаційні 

системи для менеджерів середньої ланки. 6. Офісні інформаційні 

системи. 7. Інформаційні системи обробки знань. 8 Управлінські ІС 

та системи підтримки прийняття рішень. 

8 

8 

Тема 8. Основи створення інформаційних систем 

1. Системні і проектні інтегратори. 2. Аутсорсінг управління 

проектами. 3. Каскадна модель життєвого циклу програмного 

продукту. 4. Методологія розробки програмного продукту RUP. 5. 

Основи програмної інженерії. 5. Інструмент візуального 

моделювання BPWin. 6. CASE-засоби підтримки створення проектів 

ІС. 7. Інструментарій моделювання бізнес-систем ARIS Toolset. 8. 

Засоби візуального моделювання об‟єктно-орієнтованих 

інформаційних систем Rational Rose. 

7 



 

   

9 

Тема 9. Системи управління проектами 

1. Методи управління проектами. 2. Основи побудови мережних 

моделей. 3. Розрахунок параметрів мережної моделі. 4. Метод 

критичного шляху. 5. Ринок програмних продуктів для управління 

проектами. 6. Команда проекту – підходи до формування. 7. Модель 

проектної групи MSF. 8. Організаційні форми реінжинірингу бізнес-

процесів. 

8 

10 

Тема 10. Промислові стандарти корпоративних інформаційних 

систем 

1. Еволюція діловодства і офісних технологій. 2. Український ринок 

систем управління документообігом. 3. Системи управління 

календарним планування на основі стану попиту MPS. 4. Системи 

планування матеріальних ресурсів MRP. 5. Системи планування 

виробничих ресурсів MRPІІ. 6. Системи планування ресурсів 

підприємства ERP 

7 

11 

Тема 11. Інформаційні системи управління взаємовідносинами з 

клієнтами (CRM-системи) 

1. Роль інформаційних технологій у стратегії CRM. 2. Маркетинг у 

стратегії CRM. 3. Автоматизація контакт-центрів та їх роль в 

утриманні і привабленні нових клієнтів. 4. Сучасні технології зв‟язку 

при автоматизації продажів. 5. Аналітичні можливості CRM. 6. CRM-

системи в електронному бізнесі. 7. Український ринок CRM-систем 

 

7 

12 

Тема 12. Корпоративні інформаційні системи нового покоління 

1. Інтеграція інтересів покупця і відділів організації, орієнтованих на 

роботу с покупцем у CSRP. 2. Використання відкритих технологій у 

CSRP. 3. Методологія Just In Time. 4. Принципи концепції SCM. 5. 

Управління інформаційними потоками підприємства в ERPII. 6. 

Глобалізація економіки і нові критерії покупної цінності. 7. Система 

синхронізованого планування ресурсів спільно зі споживачем CSRP. 

8. Система управління ланцюжками постачань SCM. 9. Сучасна 

концепція управління підприємством ERPII 

7 

 Тренінг 4 

Разом: 91 

8 Тренінг з дисципліни (4 год.) 
Необхідно навести характеристику одного з програмних продуктів для 

управління підприємством (згідно з варіантом завдань), відповівши на такі 

питання:  

1. Вказати фірму-розробника програмного продукту;  

2. Визначити клас програмного продукту за всіма відомими студенту 

класифікаціями;  

3. Максимально повно розкрити функціональні особливості програми та 

переваги стосовно інших продуктів;  

4. Перерахувати модулі (якщо є), з яких складається система;  



 

   

5. Вказати можливі варіанти конфігурації та галузеві версії (якщо є);  

6. Надати приклади підприємств, де було впроваджено програмний продукт; 

зазначити технічне забезпечення, що необхідне для впровадження 

системи;  

7. Навести приклади інтерфейсних вікон; навести перелік Інтернет-сайтів та 

літературних джерел, які було використано при підготовці відповіді.  

№ варіанта завдання вибирається відповідно до останньої цифри номера 

залікової книжки студента.  

Варіант 1 

1. Корпоративні інформаційні системи нового покоління.  

2. Характеристика програмного продукту "Галактика ZOOM".  

Варіант 2 

1. Інформаційні технології оброблення і зберігання інформації.  

2. Характеристика програмного продукту "Microsoft Dynamics CRM 4.0". 

Варіант 3 

1. Системний підхід до інформатизації підприємств.  

2. Характеристика програмного продукту "КонСи".  

Варіант 4 

1. Мережні інформаційні технології.  

2. Характеристика програмного продукту "Bellview CATI".  

Варіант 5 

1. Промислові стандарти корпоративних інформаційних систем.  

2. Характеристика програмного продукту "Монитор 3.0 CRM".  

Варіант 6 

 1. Internet-маркетинг.  

2. Характеристика програмного продукту "MySAP CRM".  

Варіант 7 

1. Системи управління проектами.  

2. Характеристика програмного продукту "Terrasoft CRM".  

Варіант 8 



 

   

1. Безпека даних та захист інформації.  

2. Характеристика програмного продукту "1С:Предприятие 8".  

Варіант 9 

1. Основи створення інформаційних систем.  

2. Характеристика програмного продукту "Sales Expert".  

Варіант 10 

1. Системний підхід до інформатизації підприємств.  

2. Характеристика програмного продукту "Парус-Менеджмент и 

Маркетинг 7.4" 

 9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

 У процесі вивчення дисципліни «3-D моделювання» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

  - поточне опитування; 

  - залікове модульне тестування та опитування; 

       - оцінювання результатів КПІЗ; 

       - ректорська контрольна робота; 

  - екзамен; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни " 3-D 

моделювання  " визначається як середньозважена величина, в залежності від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Разом 

30% 40% 30% 100% 

Тиждень (7)  тиждень (14) тиждень (16)  

 



 

   

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер теми 

1. Персональний комп‟ютер 1-12 

2. Електронний варіант презентацій 1-12 

3 Індивідуальні завдання для самостійного 

виконання 

1-12 
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12. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/  

13. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/  

14. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького 

http://www.odnb.odessa.ua/  

15. Бібліотека економіста http://library.if.ua/  

16. Електронна бібліотека ОНПУ http://library.opu.ua  



 

   

  

17. http://www.rada.kiev.ua/  

18. http://www.nau.kiev.ua/  

19. http://www.liga.kiev.ua/  

20. http://www.ukrpravo.kiev.com  

21. Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/  

22. Менеджмент від – до http://managementzone.ru/  

23. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/  

24. Підручники http://pidruchniki.com.ua/  

25. Українська асоціація споживачів http://www.consumerinfo.org.ua  

26. Всеукраїнська громадська організація «Союз споживачів України» 

http://consumerunion.com.ua/  

27. Українська асоціація маркетингу http://uam.in.ua/  

28. Український професійний журнал «Маркетинг і реклама» 

http://www.mr.com.ua/  

29. Інтернет-журнал «Креативный маркетинг» http://www.creamarketing.ru/  

30. Журнал «Новый маркетинг» http://marketing.web-standart.net/  

31. Журнал «Маркетинговые исследования в Украине» http://www.marketing-

research.in.ua/  

32.  http://www.marketing.spb.ru/  

33.  http://www.marketing.com/  

34.  http://www.marketingclub.org.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.marketing-research.in.ua/
http://www.marketing-research.in.ua/

