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Обсяг дисципліни: _90___ кредитів ECTS _3___ годин. 

Лекцій: __20__ годин. 

Лабораторних занять: ____ годин. 

Практичних занять: __30__ годин. 

Форма контролю: (залік/іспит). 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр/магістр»: _9___ семестр. 

Мова викладання: українська/ англійська. 

Мета навчальної дисципліни “Управління архітектурою підприємства” є 

навчання студентів принципам відомих підходів до розробки архітектури 

підприємства (АП), документуванню вимог до АП, управлінню проектуванням 

та впровадженням АП. 

Компетентності: 

Загальні компетентності: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність до моніторингу нових технологій для розуміння їхнього 

потенціалу для розвитку області. 

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

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 Управління відомими підходами до розробки АП. 

 Визначення та документування системних та архітектурних вимог. 

 Розробка бізнес-плану розробки ІС. 

 Здатність до вибору та застосування відповідних методів на різних етапах 

розробки АП. 

 Вибір відповідних технологій реалізації АП залежно від потреб 

предметної області. 

 Планування та впровадження системи управління АП 

 Управління ризиками при розробці та впровадженні ІС.  

 Здатність до участі у стратегічному плануванні розвитку АП. 

Результати навчання  

 Знання основних принципів та методологій розробки та впровадження 

АП; знання підходів до визначення та представлення вимог до АП; 

знання методів оцінки трудоємності проекту; знання системного аналізу; 

знання інструментальних засобів для автоматизації етапів розробки АП 

 Здатність досліджувати процеси та проекти на основі системного 

підходу; визначати вимоги до АП та складати специфікації; вибирати 

раціональні концепції та методи при проектуванні та впровадженні АП;  

визначити можливість застосування CASE-засобів на різних етапах 

проектування та впровадження АП.  
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 Здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, завдань, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність 

представлення та пояснення системних вимог користувачам; можливість 

вести діалог про основний та поточний план проекту та оцінку завдань 

проекту.  

 Здатність бути відповідальним за певні системні вимоги. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Архітектура підприємства, її складові та зв'язок з ІТ 

Тема 2. Основні методики опису архітектури підприємства 

Тема 3. Методика TOGAF. Призначення та особливості застосування 

Тема 4. EAM-системи, їх призначення та основні особливості 

Форма та методи навчання При викладанні навчальної дисципліни для 

активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних 

навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції; робота в малих групах; 

семінари-дискусії; кейс-метод; ділові ігри. 

Методи контролю  

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

перевірку та оцінювання знань студентів у таких формах: 

 Оцінювання роботи студентів у процесі лабораторних занять. 

 Проведення проміжного контролю. 

 Проведення модульного контролю. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховуються 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. 

Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може 

досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи 

залік. 

В таблиці 1 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопичує 

бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для 

конкретної дисципліни. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

роботи 
КР(КП) РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 

Семестровий 

контроль 
Сума 

24 48   8 20 100 
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Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 - 100 A відмінно 

82 - 89 B 
добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Основна література:  

1. Милославская Н.Г., Сенаторов М.Ю., Толстой А.И. Управление 

инцидентами информационной безопасности и непрерывностью бизнеса. 

Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. – М. : Горячая линия – Телеком, 

2014. – 170 с. 

2. Кенин А. М. Самоучитель системного администратора. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 512 с. 

3. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом "Вильяме", 2006. – 544 с. 

4. Беленькая Н.М., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в 

информационных системах. Учебное пособие для вузов. –М. : Горячая линия 

– Телеком, 2011. – 400 с. 

5. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем в 

России: Монография. - M.: МАКС Пресс, 2014. - 156 с. 

6. Архитектура и стратеrия. «Инь» и «Янь» информационных технолоrий 

предприятия / А. Данилин, А. Слюсаренко. – М. : Интернет Ун-т информ. 

технолоrий, 2005. – 504 с. 

 

Допоміжна література 

7. Modeling and Analysis of Enterprise Information Systems. – Angappa 

Gunasekaran. University of Massachusetts, USA. – 2007, 393 p. 

8. Stair R., Reynolds G. Fundamentals of Information Systems, Eighth Edition. – 

Boston, Cengage Learning. 2014. – 540 p. 

9. Бек К.  Шаблоны реализации корпоративных приложений.: Пер. с англ. — 

М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2008. — 176 с. 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. www.togaf.org  

2. http://citforum.ru  

3. www.idef.com  

4. www.cfin.ru  

5. www.management.com.ua  

6. IT Enterprise. http://www.it.ua 

7. Інститут розробки інформаційних систем. http://iisd.com.ua 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

 ІТ-інфраструктура 
 Стратегія інформаційних систем 
 Переддипломна практика 
 Дипломне проектування 

 

Провідний лектор: доц. Орловський Д.Л.  ________________ 
     (посада, звання, ПІБ)   (підпис) 




