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Опис дисципліни 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію. 

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС/120 год 

Мова викладання: українська 

Під час вивчення дисципліни здобувачі отримують знання та навички, 

зокрема, щодо:  
 формування необхідних теоретичних знань та практичних вмінь у галузі 

функціонування інформаційних систем та можливостей їх використання в сфері 

підприємництва та торгівлі; 

 опанування необхідним обсягом теоретичного матеріалу та практичним 

оволодінням сучасними технологіями, підходами та методологіями для розробки 

інформаційних систем та автоматизації процесів, характерних для сфери торгівлі та 

підприємництва; 

 уміння проектувати та розробляти інформаційні системи, оформляти проектну 

документацію, розробляти технологічний процес проектування ІС, описувати стандарти та 

інтерфейси користувача, 

 сучасних програмних засобів та платформ для автоматизації бізнес-процесів в 

підприємництві та торгівлі;  
 використання системного та інших підходів до проектування ІС, створення 

моделей даних, моделей процесів та вміння їх проектувати, моделювати та підтримувати 

інформаційні системи, використовувати інструментальні засоби, шаблони, стандарти для 

проектування та розробки ІС в підприємництві та торгівлі,  

 застосовування спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій для ефективного управління процесами в підприємництві та торгівлі; 

 презентації та обговорювання результатів досліджень, наукових та 

прикладних проблем управління автоматизацією бізнес-процесів в підприємництві 

та торгівлі, оприлюднення результатів досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 
 

Зміст дисципліни 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади створення та практика 

функціонування інформаційних систем в підприємництві та торгівлі. 



Тема 2. Методика підготовки та впровадження автоматизованих підсистем ІС 

в товарознавстві і комерційній діяльності торговельних підприємств та організацій. 

Тема 3. Сучасні інформаційні технології в підприємництві та торгівлі. 

Тема 4. Методи та засоби захисту інформації в інформаційних системах 

торговельних організацій і підприємств. 

Тема 5. Концептуальні засади управління використанням прикладних 

програмних продуктів у діяльності підприємств торгівлі. 

 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 
 


