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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Предметом дисципліни є закономірності й процеси підвищення ефективності основного бізнесу компанії за допомогою використання математичних 
та інформаційних моделей архітектури підприємства 

Мета та цілі 
Метою вивчення дисципліни формування комплексу професійної компетентності, щодо математичних моделей та механізмів створення 
архітектури ІТ підприємства, які можна застосовувати в умовах вітчизняної економіки, формування сучасних теоретичних та практичних 
знань, умінь та навичок з аналізу та архітектурної побудови бізнес структур на основі ІТ- рішень. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Аспіранти повинні знати категорійно-понятійний апарат проблематики архітектурної побудови підприємств; загальні принципи, моделі 
побудови ІТ підприємств; методики опису і побудови різних архітектур. Аспіранти повинні вміти поетапно будувати ефективну ІТ 
архітектуру; керувати та контролювати архітектурний процес; застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, 
прийняття та впровадження управлінських рішень 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 30 год., лабораторні заняття – 20 год., самостійна робота – 100 год. 

Пререквізити «Інформатика», «Управління проектами інформатизації», «Інноваційна економіка» 



Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та додатковою 
літературою. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. Без 
особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться 
 

 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 Математичне моделювання та інформаційні 

технології в архітектурі підприємств 

 

Лабораторне 
заняття 1 

Організаційні структури у 
створенні архітектури 
підприємств. Фінансові 
інструменти прийняття рішень. 
Стратегія в області персоналу і 
сорсингу 
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Поняття про архітектуру клієнт-
сервер. Дворівнева клієнт-серверна 
архітектура. 

Тема 2 Управління та контроль архітектурного процесу 

 

Лабораторне 
заняття 2 

Математичне моделювання та 
процес розробки архітектури 
підприємств 

Поняття про процеси підтримки ІТ-

сервісів. 
 

Тема 3 ІТ-бюджети і нові технології при розробці 
архітектури підприємств 

Лабораторне 
заняття 3 

Підсумовуємо переваги 
наявності архітектури та 
стратегії. Практика 
документування архітектури 

Поняття про реляційні бази даних. 

Основні ідеї, покладені в основу 

теорії реляційних баз даних. 
 

Тема 4 Принципи, моделі и стандарти бізнес-
архітектури підприємства 

Лабораторне 
заняття 4 

Архітектура і управління ІТ-

портфелем. Принципи, моделі і 

стандарти в рамках архітектури 

підприємства 

Моделі тонкого і товстого клієнта. 

Переваги і недоліки обох 

архітектурних рішень ПЗ. 

Тема 5 Модель Захмана опису архітектури 

підприємства 

 

Лабораторне 
заняття 5 

Недоліки та допрацювання 

моделі Захмана 

 

Основні етапи розробки ІТ-стратегії 

підприємства. 

 

Тема 6 Структура і модель опису ІТ-архітектури Gartner Лабораторне 
заняття 6 

Контекст розробки архітектури 
підприємства. Порівняльний 
аналіз та вибір моделі 

Основні етапи розробки ІТ-стратегії 

підприємства. 

Поняття про ІТ-сервіс та об'єкти ІТ-
менеджменту. 
 

Тема 7 Впровадження результатів проекту розробки 
архітектури 

Лабораторне 
заняття 7 

Процес розробки архітектур: 
управління і контроль, Gap-
аналіз, впровадження 

Виконання індивідуального 
завдання 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

ІТ-стратегія. Основні елементи і етапи розробки ІТ-стратегії. Зв'язок бізнес-стратегії та ІТ-стратегії. Структури управління і контролю. Управління портфелем ІТ-проектів. 
Елементи архітектури підприємства. Бізнес-архітектура та архітектура інформації. Архітектура додатків. Технологічна архітектура, стандарти і шаблони. Методики опису 
архітектур. Моделі Захмана і Gartner, методики META Group і TOGAF. 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум укомплектовано наступним устаткуванням: ПК та ліцензійне програмне забезпечення згідно програми курсу.  

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• практичні заняття : 20% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

http://www.whitehouse.gov/omb/egov/fea/


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 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


