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Результати
навчання

Дисципліна «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ» є навчальною дисципліною з циклу професійної підготовки вільного
вибору. Вона викладається в аспірантурі в обсязі 120 год.(4 кредити ECTS), зокрема: лекції – 20 год., лабораторні – 20 год., самостійна
робота – 80 год. У курсі передбачено два змістових модулі та дві модульних контрольних роботи. Завершується дисципліна заліком.
Метою є засвоєння теоретичних основ та отримання практичних навичок з застосування сучасних технологій управління інформацією у
різних галузях діяльності людини.
Основними цілями є освоєння принципів вибору, впровадження, експлуатації та супроводження сучасних технологій управління
інформацією для підтримки вирішення задач обліку, планування, управління та аналізу у різних галузях діяльності людини.
Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. Підсумковий контроль – залік
Мати передові концептуальні та методологічні знання з інформаційних технологій, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на
рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму.
Проводити власні наукові дослідження з використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних систем та програмних продуктів при
створенні нових знань.
Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, методи аналізу даних великого обсягу або
складної структури.
Володіти навичками застосування отриманих знань у сфері інформаційних технологій для вирішення практичних завдань.
Обирати та застосовувати програмні та технічні засоби для вирішення задач управління інформацією у різних галузях діяльності людини, ефективно
використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних міждисциплінарних
напрямах.

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 20 год., лабораторні роботи – 20 год., самостійна робота – 80 год.

Обсяг
Пререквізити
Вимоги
викладача

Дисципліна розрахована на слухачів, які не мають професійної підготовки у галузі інформаційних технологій. Для вивчення дисципліни
необхідно володіти знаннями на рівні звичайного користувача комп’ютера (end user).
Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися академічної етики та культури
поведінки.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Інформація, дані, інформаційні технології,
інформаційні системи. Основні поняття та
визначення

Лекція 2

Засоби зберігання та обробки інформації. Бази
даних, їх призначення та основні особливості.
Системи класу OLTP, їх призначення та основні
особливості.

Лекція 3

Комп’ютерні мережі та їх застосування для
вирішення задач управління інформацією. Поняття
про локальні та глобальні комп’ютерні мережі
Управління документообігом. Системи класу ECM
(Enterprise Content Management), їх призначення та
основні особливості
Управління інформацією щодо підтримки діяльності
виробництва. Системи класу MRPII (Manufacturing
Resource Planning), CAD/CAM (Computer-Aided
Design / Computer-Aided Manufacture) PDM (Product
Data Management) та PLM (Product Lifecycle
Management), їх призначення та основні особливості
Управління інформацією щодо підтримки діяльності
підприємств. Системи класу ERP (Enterprise Resource
Planning), їх призначення та основні особливості
Управління інформацією щодо клієнтів та
споживачів. Підтримка клієнто-орієнтованої стратегії
бізнесу. Системи класу CRM (Customer Relationship
Management), їх призначення та основні особливості
Управління інформацією щодо структури та
організації бізнесу. Поняття про архітектуру
підприємства. Процесний підхід до управління
бізнесом. Основні поняття моделювання та аналізу
бізнес-процесів підприємства.

Лекція 4
Лекція 5

Лекція 6
Лекція 7

Лекція 8

Лабораторна
робота 1

Лабораторна
робота 2

Класифікація інформаційних
технологій та інформаційних
систем. Основні складові
інформаційної системи

Застосування баз даних для
вирішення задач зберігання
та обробки даних (на
прикладі СУБД MS Access)
Клієнт-серверні технології
роботи з даними (на
прикладі СУБД MS SQL
Server)

Реляційні бази даних. Проектування
та розробка реляційних баз даних.
Модель OSI (The Open Systems
Interconnection model)

Лабораторна
робота 3

Моделювання та аналіз
архітектури підприємства.

Самостійна робота

Лекція 1

Нереляційні бази даних, їх
призначення та основні
особливості.
Мови роботи з даними. Мова SQL, її
призначення та основні особливості

Основні нотації моделювання
бізнес-процесів

Лабораторна
робота 4

Моделювання та аналіз
бізнес-процесів
підприємства.

Основні підходи до вирішення
задач проектування та розробки
сховищ даних.
Система управління якістю на
підприємстві. Інформація, пов’язана
із системою управління якістю, її
зберігання та аналіз

Лекція 9
Лекція 10

Управління інформацією щодо аналізу діяльності
бізнесу. Системи класу BI (Business Intelligence) ), їх
призначення та основні особливості.
Основні поняття інформаційної безпеки та
інтелектуальної власності у галузі ІТ

Законодавча та нормативна база
інформаційної діяльності та
інформаційної безпеки
Основні стандарти інформаційної
безпеки
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Основні терміни і поняття. Інформація, дані, інформаційні технології, інформаційні системи.
Класифікація інформаційних технологій та інформаційних систем.
Основні складові інформаційної системи.
Інформація та інформаційні ресурси як складова частина управління підприємством. Поняття про архітектуру підприємства.
Моделювання та аналіз архітектури підприємства. Основні методи та засоби.
Процесний підхід до управління бізнесом. Бізнес-процеси: основні поняття та визначення
Моделювання та аналіз бізнес-процесів підприємства. Призначення, основні методи та засоби.
Основні нотації моделювання бізнес-процесів
Локальні комп’ютерні мережі, основні особливості їх побудови та застосування
Глобальні комп’ютерні мережі, основні особливості їх побудови та застосування
Реляційні бази даних. Проектування та розробка реляційних баз даних. Нормалізація відношень.
Нереляційні бази даних, їх призначення та основні особливості.
Поняття про клієнт-серверні системи. Моделі клієнт-серверних систем.
Поняття транзакції. Основні властивості транзакцій.
Системи класу OLTP, їх призначення та основні особливості
Основні задачі управління документообігом.
Системи класу ECM, їх призначення та основні особливості.
Управління інформацією щодо підтримки діяльності виробництва. Загальна характеристика.
Системи класу MRPII, їх призначення та основні особливості.
Системи класу CAD/CAM I, їх призначення та основні особливості.
Системи класу PDM, їх призначення та основні особливості.
Системи класу PLM, їх призначення та основні особливості.
Системи класу ERP, їх призначення та основні особливості.
Управління інформацією щодо клієнтів та споживачів. Клієнто-орієнтована стратегія бізнесу, її особливості.
Системи класу CRM, їх призначення та основні особливості
Аналітична обробка даних. Поняття про сховища даних. Основні підходи до вирішення задач проектування та розробки сховищ даних.
Поняття про OLAP-технології
Управління інформацією щодо аналізу діяльності бізнесу. Ключові показники ефективності (KPI) ), їх призначення та основні особливості.
Системи класу BI, їх призначення та основні особливості.
Система управління якістю на підприємстві. Інформація, пов’язана із системою управління якістю, її зберігання та аналіз
Система управління якістю на підприємстві. Нормативна база управління якістю. Стандарти якості
Система управління якістю на підприємстві. Функції якості та їх інформаційна підтримка
Поняття про інформаційну безпеку. Основні види інформаційних загроз
Законодавча та нормативна база забезпечення безпеки інформації
Основні види програмних та апаратних засобів підтримки інформаційної безпеки.
Інтелектуальна власність у галузі ІТ. Основні поняття та визначення.
Інтелектуальна власність у галузі ІТ. Основні особливості інформаційних ресурсів та програмного забезпечення як об’єкта охорони інтелектуальної власності.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Устаткування: персональні комп’ютерні системи з необхідним програмним устаткуванням, що мають доступ до мережі Інтернет.
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
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Нарахування балів

Розподіл балів для
оцінювання успішності
аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки;
• індивідуальне завдання: 20% семестрової оцінки;
• залік: 60% семестрової оцінки

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість,
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури.
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

