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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

На сучасному етапі інформаційна технологія (ІТ) - 

один з найбільш значущих напрямків науково-технічного 

прогресу, що безпосередньо впливає на динаміку розвитку 

суспільства. Починає формуватись інформаційне суспільс-

тво, до якого увійшла світова економічна система. 

Поток інформації, який дедалі збільшується, дав пі-

дставу дослідникам визначити його як інформаційний ви-

бух, що зумовило створення потужних міжнародних, регі-

ональних і національних інформаційних систем, також і на 

повітряному транспорті. Розширюючи з кожним роком 

співробітництво з закордонними країнами і збільшуючи 

об'єм міжнародних авіаперевезень, вітчизняна цивільна 

авіація активно бере участь у розвитку процесів інформа-

тизації всієї інфраструктури повітряного транспорту. Ак-

тивно ведуться роботи з інформатизації процесів обслуго-

вування пасажирів на землі й у польоті, процесів керування 

повітряним рухом, процесів контролю справності і працез-

датності авіаційної техніки, планування використання льо-

тного складу. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям мо-

жна практично миттєво підключатися до будь-яких елект-

ронних масивів і використовувати їх для активного на-

вчання, підвищення кваліфікації в інтересах бізнесу або 

культури. На цей час фахівцям економічного профілю по-

вітряного транспорту неможливо обійтися без знань новіт-

ніх інформаційних технологій, методів проектування й 

експлуатації інформаційних систем.  

Метою вивчення курсу «Інформаційні системи на 

транспорті» є набуття студентами теоретичних і практич-

них знань з використання засобів обчислювальної техніки і 
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комп'ютерних технологій для автоматизації процесів пла-

нування і керування перевезеннями на повітряному транс-

порті.  

Дана дисципліна має тісний зв'язок з такими дисци-

плінами, як «Технологія й організація перевезень на транс-

порті», «Техніко-економічні дослідження», «Комерційна 

експлуатація транспорту», «Логістика». 

При вивченні даного курсу передбачені лекційні і 

практичні заняття, самостійна робота студентів, контроль-

на робота і залік. 

Основною формою вивчення матеріалу курсу «Ін-

формаційні системи на транспорті» є самостійна робота 

студентів над рекомендованою літературою, аудиторні за-

няття, виконання практичних завдань, контрольної роботи, 

перевірка своїх знань за контрольними запитаннями. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД  І МЕТА КУРСУ 

 

 Місце і роль інформаційних систем в економіці пі-

дприємства повітряному транспорту. Роль інформаційних 

систем в удосконаленні механізму керування діяльністю 

авіапідприємств, задоволення інформацією потреб насе-

лення. Роль і значення інформатизації для підвищення 

конкурентноздатності авіакомпаній, розробки оптималь-
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них управлінських рішень. Предмет, метод і ціль курсу, 

його зв'язок з іншими дисциплінами. Роль і значення курсу 

в системі підготовка фахівців з організації перевезень і ке-

рування на транспорті.  

 Література [1,2,8,11,12,15,23]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні теми необхідно засвоїти основні по-

няття даної дисципліни (інформація, система, інформацій-

на система, керування, інформаційна система керування) і 

визначити роль і місце інформаційних систем в економіці 

підприємства повітряного транспорту. Особливу увагу слід 

приділити процесам інформатизації, їх ролі в забезпеченні 

конкурентноздатності підприємств цивільної авіації. Не-

обхідно вивчити організацію інформаційних процесів за 

умови задоволення потреб населення в авіаперевезеннях, 

планування діяльності підприємств повітряного транспор-

ту, а також організацію локальних обчислювальних мереж 

і  їхньої інтеграції зі світовими комп'ютерними мережами. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Визначення термінів і елементів інформаційної систе-

ми (інформація, інформатизація, система, види систем, 

інформаційна система, керування, інформаційні систе-

ми керування) 

2. Який зміст і сутність інформатизації процесів керуван-

ня діяльністю підприємств повітряного транспорту? 

3. Дайте характеристику ролі інформаційних систем у ке-

руванні підприємствами повітряного транспорту? 

4. Яка мета і задачі можуть бути реалізовані при створен-

ні інформаційних систем? 
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5. Які інформаційні системи створені на повітряному тра-

нспорті? 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА І ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

 Основні поняття і складові елементи інформаційних 

систем.  Принципи побудови інформаційних систем. 

Принципи пошуку, збору, переробки, перетворення, збе-

реження, поширення і використання інформації в різних 

сферах діяльності. Інформаційні потоки між підприємст-

вом і зовнішнім середовищем. Класифікація інформацій-

них систем. Види структур комп'ютерних інформаційних 

систем. Взаємозв'язок і взаємодія елементів інформаційних 

систем у цивільній авіації.  

 Література [1,2,8,11,12,15,23]. 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми слід розглянути основні 

поняття, визначення і складові частини інформаційних си-

стем, а також детально ознайомитися з принципами пошу-

ку, збору, переробки, перетворення, збереження, поширен-

ня і використання інформації, з операціями забезпечення 

достовірності і захисту інформації в ЕОМ, зі структурою й 

основними елементами інформаційного, технічного, орга-

нізаційного забезпечення інформаційних систем. Слід роз-

глянути таку класифікацію інформаційних систем: 1) за 

рівнем або сферою діяльності (державних, територіальних, 

галузевих, об'єднань, підприємств, технологічних проце-

сів); 2) за рівнем автоматизації процесів керування (інфор-

маційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-

управлінські, системи підтримки прийняття рішень, інте-
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лектуальні інформаційні системи (ІС)); 3) за степенем 

централізації опрацювання інформації (централізовані ІС, 

децентралізовані ІС, ІС колективного користування); 4) за 

ступенем інтеграції функцій (багаторівневі ІС з інтеграці-

єю за рівнем керування, багаторівневі ІС з інтеграцією за 

рівнем планування). Види структур комп'ютерних ІС: фун-

кціональна, технічна, організаційна, документальна, алго-

ритмічна, програмна, інформаційна. Слід детально вивчи-

ти: основні принципи розробки і методи взаємодії елемен-

тів інформаційних систем, тенденції розвитку інтерфейсу 

взаємодії людини й ЕОМ, інструментальні і програмні за-

соби розробки інформаційних систем, мови програмуван-

ня, системи керування базами даних, особливості організа-

ції взаємозв'язку інформаційних систем різних підпри-

ємств ЦА. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Перелічіть основні елементи і складові частини інфор-

маційних систем. 

2. За якими ознаками можна класифікувати інформаційні 

системи? 

3. Перелічіть види структур комп'ютерних інформаційних 

систем, елементи структур і зв'язки між цими елемен-

тами.  

4. Розкрийте зміст механізму взаємодії людини й ЕОМ. 

5. Назвіть інструментальні і програмні засоби для розроб-

ки інформаційних систем. 

6. Які принципи інтеграції інформаційних систем підпри-

ємств повітряного транспорту? 

7. Які перспективи створення й інтеграції інформаційних 

систем підприємств і  глобальних комп'ютерних сис-

тем? 
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ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 Організаційно-правове забезпечення створення ін-

формаційної системи. Стадії й етапи розробки інформа-

ційних систем відповідно до державного стандарту. Прое-

ктування інформаційного забезпечення інформаційної сис-

теми, методи розробки технічного забезпечення ЕОМ. Ро-

зробка діалогу взаємодії людини й ЕОМ. 

Стандарти оформлення документації по ІС. 

  Література [1,2,8,11,12,15,23]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 Вивчаючи методологію проектування інформацій-

них систем потрібно звернути увагу на технологію і право-

ве забезпечення процесу їхнього створення. До того ж, не-

обхідно звернути увагу на діючі стандарти і вимоги, що 

визначають 8 стадій утворення інформаційних систем: 1) 

формування вимог до автоматизованої системи; 2) розроб-

ка концепції ІС; 3) розробка технічного завдання; 4) розро-

бка ескізного проекту; 5) розробка технічного проекту; 6) 

створення робочої документації; 7) введення в експлуата-

цію; 8) супровід автоматизованої ІС. Слід ознайомитися з 

особливостями розрахунку необхідної кількості устатку-

вання для створення локальної обчислювальної мережі пі-

дприємства із технологіями створення діалогових систем. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

1. Назвіть основні організаційно-правові документи, що 

регламентують створення інформаційних систем? 
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2. Назвіть діючі стандарти по проектуванню інформацій-

них систем? 

3. Докладно опишіть стадії й етапи утворення автомати-

зованої ІС. 

4. Які найбільш ефективні методи проектування інформа-

ційного і технічного забезпечення ІС? 

5. Які існують методи розробки діалогу взаємодії людини 

й ЕОМ? 

 

ТЕМА 4. ПРОГРАМНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ 

РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 Характеристика мов програмування, систем керу-

вання базами даних, операційних систем, технічних пара-

метрів процесорів, пристрій збереження і відображення 

інформації. Основні принципи вибору операційної системи 

пакетів прикладних програм, систем управління базами 

даних, типу і моделювання ЕОМ, побудова мережі ЕОМ. 

  Література [11,17,18]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 Особливу увагу при вивченні теми слід звернути на 

ефективність використання різних мов програмування, си-

стем керування базами даних, різних типів пристроїв збе-

реження і відображення інформації. Потрібно  також ви-

вчити принципи вибору типу ЕОМ операційної системи, 

пакетів прикладних програм, систем керування базами да-

них, методи організації локальної обчислювальної мережі 

підприємства. 

 

КОНТРОЛЬНІ  ЗАПИТАННЯ 

1. Які мови програмування застосовують найчастіше? 
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2. Перелічіть основні характеристики систем керування 

базами даних, що використовуються. 

3. Який порядок вибору програмно-технічних засобів для 

створення інформаційних систем? 

4. Які інструментальні засоби використовуються для 

створення інформаційних систем? 

5. Назвіть типи і технічні характеристики пристроїв збе-

реження і відображення інформації. 

 

ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

В ОПЕРАТИВНОМУ КЕРУВАННІ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАЛІНІЙ 

І  АВІАПІДПРИЄМСТВА  

 

 Роль інформаційних систем в організації оператив-

ного керування діяльністю авіакомпанії, аеропорту. Осно-

вні функції і задачі, що реалізуються за допомогою інфор-

маційних систем у керуванні діяльністю авіакомпанії, ае-

ропорту. Інформаційні системи для вивчення попиту на 

авіаперевезення, керування технічним обслуговуванням і 

ремонтом повітряних суден.  

  Література [1,3,4,5,10,13,19,20]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні інформаційних систем необхідно роз-

глянути: сутність організації системи оперативного керу-

вання плануванням, функції і роль інформаційної системи 

підприємства, концепцію інтегрованої управлінської ІС, а 

також критичні фактори комплексного рішення управлін-

ських задач (фактор часу, економічний фактор, фактор по-

тенційної зміни і розвитку, фактор спадкоємності). Слід 

звернути увагу на особливості створення інформаційних 

систем, призначених для аеропорту, авіакомпанії, обслуго-
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вування повітряних суден, пасажирів, а також вивчити 

структуру і комплекс функцій, що реалізуються інтелекту-

альними інформаційними системами підприємств повітря-

ного транспорту. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Визначіть сутність концепції інтегрованої управлінсь-

кої ІС. 

2. Які критичні фактори комплексного рішення управлін-

ських задач? 

3. Назвіть, які задачі реалізуються інформаційною систе-

мою оперативного керування діяльністю аеропорту? 

4. Які основні функції реалізовані в системі “Сирена-3”? 

5. Які функції і задачі реалізовані в інформаційній системі 

авіакомпанії? 

6. Як здійснюється стикування й інтеграція інформацій-

них систем вивчення попиту на пасажирські перевезен-

ня з інформаційними системами оперативного керу-

вання діяльністю авіакомпанії? 

 

ТЕМА 6. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: 

АЕРОПОРТУ, АВІАКОМПАНІЇ 

 

 Основні поняття і визначення бухгалтерської інфо-

рмаційної системи (БІС). Класифікація бухгалтерських 

програм і систем. Типова структура комплексної бухгал-

терської системи. Структура й основні функції бухгалтер-

ської ІС. Принципи побудови автоматизованого робочого 

місця (АРМ). Вимоги до бухгалтерської інформації. АРМ 

бухгалтера (АРМБ), що веде облік матеріальних цінностей, 

АРМБ по фінансово-розрахункових операціях, вільному 
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аналітичному і синтетичному обліку. АРМБ по обліку ви-

трат на виробництво. АРМБ по основних засобах і немате-

ріальних активах. АРМБ по обліку праці і заробітної плати 

аеропорту. Тенденції розвитку БІС. 

  Література [11,26]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 Важливою ланкою в організації діяльності підпри-

ємств цивільної авіації є бухгалтерська інформаційна сис-

тема, тому необхідно ознайомитися з організаційно-

функціональною структурою бухгалтерських інформацій-

них систем, складом вхідної і вихідної інформації з обліку 

витрат на виробництві, обліку матеріальних цінностей, ос-

новних фондів, обліку праці і зарплати. Вивчити принципи 

організації обліку фінансово-розрахункових операцій з ба-

нком, клієнтурою, первинні документи. Необхідно засвоїти 

принципи розробки бухгалтерських інформаційних сис-

тем, вимоги до форм представлення бухгалтерської інфор-

мації,  ознайомитися з автоматизацією розрахунку заробіт-

ної плати, автоматизацією складського й оперативно-

господарського обліку, з особливостями використання 

штрих-кодування і пластикових магнітних карт в інформа-

ційних системах. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які основні принципи проектування бухгалтерських 

інформаційних систем? 

2. Визначити загальну характеристику інформаційної сис-

теми бухгалтерського обліку. 

3. Яким повинно бути автоматизоване робоче місце бух-

галтера? 
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4. Назвіть основні задачі, реалізовані в АРМ по обліку 

матеріальних цінностей? 

5. Перелічіть первинні документи по обліку праці і заро-

бітної плати. 

6. Які функції реалізовані в АРМ бухгалтера по обліку 

послуг підприємства? 

7. Які бухгалтерські інформаційні системи використову-

ються при роботі з банком? 

 

ТЕМА 7. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВІАПІДПРИЄМСТВА  

 

 Основні принципи побудови інформаційних систем 

матеріально-технічного забезпечення (ІС МТЗ). Склад фу-

нкцій, реалізованих у ІС МТЗ. Взаємодія ІС МТЗ ЦА з ін-

шими системами. Роль і значення ІС МТЗ у забезпеченні 

ритмічної роботи авіапідприємств. Структура й основні 

функції АРМ інженера по МТЗ. Технологія взаємодії ІС 

МТЗ авіапідприємства з зовнішніми постачальниками аві-

аційного устаткування. 

  Література [1,5,6]. 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми необхідно усвідомити, що 

забезпечення нормального ритму функціонування підпри-

ємства нерозривно пов'язано з операціями пошуку, прид-

бання, обліку руху товароматеріальних цінностей. Очевид-

но, що в структурі інформаційної системи матеріально-

технічного забезпечення повинні бути реалізовані операції 

обліку, накопичення, збереження, пошуку і відображення 

всієї номенклатури матеріальних цінностей. Особливу ува-
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гу слід звернути на функції і перелік задач, реалізованих в 

АРМ інженера по МТЗ, на технологію взаємодії з базами 

даних інших організацій, з товарно-сировинною біржею. 

Для кращої організації матеріально-технічного забезпе-

чення підприємств цивільної авіації доцільно вивчити дос-

від використання світової комп'ютерної мережі 

INTERNET. Для ефективного забезпечення авіапідпри-

ємств ресурсами доцільно розглянути нові інформаційні 

технології (до яких входить штрих-кодування і магнітні 

пластикові картки), а також засоби захисту інформації від 

несанкціонованого доступу.  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Назвіть принципи побудови інформаційних систем ма-

теріально-технічного забезпечення? 

2. Який механізм взаємодії інформаційної системи підп-

риємства з іншими інформаційними системами? 

3. Що таке мережа INTERNET і як її можна використову-

вати для організації матеріально-технічного забезпе-

чення підприємства? 

4. Які організації і задачі можуть бути реалізовані за до-

помогою АРМ інженера по МТЗ? 

5. Які складові частини характеризують базу даних підп-

риємства?  

 

ТЕМА 8. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЛЬ 

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

 Поняття і визначення експертної інформаційної си-

стеми (ЕІС). Принципи й особливості проектування ЕІС. 

Експертні системи контролю параметрів функціонування 

повітряного судна, параметрів техніки пілотування екіпа-



 17 

жу, діагностики авіаційного устаткування. Інтерфейс кори-

стувача експертної інформаційної системи. Оцінка ефекти-

вності застосування ЕІС. 

  Література [1,7,9,11]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми слід звернути увагу на ос-

новні характеристики експертних систем, механізм пред-

ставлення інформації, формування бази знань, форму відо-

браження інформації. Потім слід розглянути принципи по-

будови і використання ЕС на авіапідприємствах. Особли-

вості ЕС для контролю функціонування працездатності 

устаткування повітряних суден, техніки пілотування екі-

пажів, діагностики авіаційної техніки. Потрібно також де-

тально ознайомитися зі структурою і функціями окремих 

блоків експертної системи. Доцільно приділити увагу тен-

денціям застосування ЕС у цивільній авіації для діагности-

ки авіаційної техніки з метою забезпечення безпеки польо-

тів повітряних суден. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Назвіть елементи й основні функції експертної систе-

ми. 

2. Перелічіть основні принципи створення експертних 

систем. 

3. Що таке база знань? 

4. Які форми представлення інформації використовують-

ся в експертних системах? 

5. Які експертні системи застосовуються на повітряному 

транспорті? 
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ТЕМА 9. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ЗБУТУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ (“СИРЕНА-3У”) 

 

 Структура й основні елементи автоматизованої сис-

теми продажу квитків і бронювання місць (АС ПК і БМ) на 

повітряному транспорті. Класифікація й основні параметри 

функціонування. Етапи еволюції АС ПК і БМ. АС “Сире-

на-3У”. Стикування системи “Сирена-3У” з міжнародними 

системами авіаперевезень «Амадеус», «Габріель». Інфор-

маційні системи збуту авіаперевезень закордонних авіако-

мпаній і їхня взаємодія з національною АС ПК та БМ “Си-

рена-3У”. 

  Література [3,4,5,6]. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 Важливим етапом організації процесу авіапереве-

зень є продаж авіаквитків і бронювання місць на рейси, 

тому необхідно розглянути: структуру автоматизованих 

систем, технологію продажу авіаквитків і бронювання 

місць, форми інформаційної взаємодії різних елементів 

(АС ПК і БМ), технологію вивчення попиту населення на 

авіаквитки (з використанням АС ПК і БМ) та перелік пос-

луг, наданих АС ПК і БМ “Сирена -3У” і “Амадеус”. Потім 

слід розглянути проблеми стикування різних систем збуту 

авіаперевезень з інформаційними системами аеропортів, 

авіакомпаній і доцільність використання INTERNET для 

продажу авіаквитків. Особливу увагу слід звернути на ви-

користання нових інформаційних технологій при збуті аві-

аперевезень.  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які функції і задачі реалізують АС ПК і БМ? 
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2. У чому полягає організація і технологія продажу пере-

везень через автоматизовані системи? 

3. Назвіть етапи еволюції АС ПК і БМ. 

4. Які додаткові функції передбачено реалізувати в “Си-

рені-3У”? 

5. Які принципи інтеграції  інформаційних систем збуту 

авіаперевезень закордонних авіакомпаній, національної 

АС ПК і БМ “Сирена-3У”?  

 

ТЕМА 10. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

ПО ОБЛІКУ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: АЕРОПОРТУ, АВІАКОМПАНІЇ 

 

 Структура й основні функції інформаційних систем 

(ІС) по обліку показників діяльності підприємств цивільної 

авіації: аеропорту, авіакомпанії. Організація АРМ по облі-

ку відправлень аеропорту. АРМ по обліку показників ро-

боти авіакомпанії. Організація взаємодії інформаційної си-

стеми авіапідприємства і системи керування повітряним 

транспортом України. 

  Література [3,4,6,22] 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми необхідно ознайомитись зі 

структурою й основними функціями інформаційних систем 

авіапідприємств, враховуючи показники їхньої продуктив-

но-фінансової діяльності. Перевізні документи, порядок їх 

заповнення, технологія отримання і контролю інформації, 

алгоритми. Слід звернути особливу увагу на інтеграцію 

інформаційної системи аеропорту й агентства повітряних 

сполучень, а також ІС аеропорту і системи керування пові-

тряним рухом. Доцільно розглянути основні задачі, реалі-
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зовані з використанням АРМ в аеропорту, авіакомпанії, 

агентстві повітряних сполучень. Проблеми і шляхи об'єд-

нання АРМ у локальну обчислювальну мережу і її підклю-

чення до світових комп'ютерних мереж. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які інформаційні системи використовуються в авіапід-

приємствах для обліку показників виробничо-

господарської діяльності? 

2. Які первинні документи є інформаційною базою авіа-

підприємств? 

3. Які функції і задачі реалізовані в інформаційній системі 

аеропорту? 

4. Які функції і задачі реалізовані в інформаційній системі 

авіакомпанії? 

5. Які шляхи удосконалення інформаційної системи аеро-

порту. 

 

ТЕМА 11. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

(PROJECT EXSPERT). БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

 

 Сучасні концепції керування і планування діяльнос-

ті авіапідприємств. Визначення основних термінів: бізнес-

відсоток і бізнес-план. Структура й утримання бізнес-

планів: аеропорту, авіакомпанії. 

 Програмні засоби для упорядкування бізнес-плану й 

оцінки інвестиційних проектів. Система Project Exspert for 

Windows і її функціональні можливості. Методика викори-

стання системи Project Exspert для оцінки інвестиційних 

проектів. 

 Література: [1,3,4,11,14,20] 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми варто звернути особливу 

увагу на сучасні концепції керування і планування, склад і 

структуру інструментальних засобів для аналізу й оцінки 

ефективності використання матеріально-технічних ресур-

сів авіапідприємств. Потім слід вивчити принципи бізнес-

планування, склад і структуру бізнес-плану, методичні ре-

комендації по бізнес-плануванню діяльності авіакомпанії, 

аеропорту. Методи формування введення і контролю дос-

товірності інформації стикування інформаційних систем 

маркетингу, обліку з інформаційними системами бізнес-

планування. Доцільно також вивчити технологію викорис-

тання СУБД в інструментальному комплексі Project 

Exspert. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Назвіть інструментальні комплекси, які використову-

ють для аналізу й оцінки інвестиційних проектів. 

2. У чому полягає суть бізнес-планування? 

3. Які принципи бізнес-планування? 

4. Визначіть напрямки інтеграції інформаційних систем 

авіапідприємств і інформаційної системи Project 

Exspert. 

 

Тема 12. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ВЗАЄМОДІЇ АВІАПІДПРИЄМСТВ З СУБ'ЄКТАМИ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 Основні компоненти сучасних систем телекомуні-

кацій. Супутникові і сотові системи зв'язку. Технологія 

електронних комунікацій між аеропортами й авіакомпані-

ями України і закордонних країн. Використання магнітних 
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карт при організації взаєморозрахунків і оптичних рахун-

кових пристроїв при обліку відправок пасажирів, вантажів, 

багажу. Взаємодія комп'ютерних систем авіапідприємств з 

національною комп'ютерною мережею України, комп'юте-

рними мережами закордонних компаній аеропортів. 

 Література [1,8,11,16] 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми потрібно розглянути осно-

вні компоненти сучасних систем телекомунікацій, техно-

логії електронних комунікацій, протоколи обміну інфор-

мацією між локальними обчислювальними мережами авіа-

підприємств і світовою комп'ютерною мережею 

INTERNET. Слід звернути увагу на особливості викорис-

тання технології штрих-кодування і пластикових магніт-

них карт для автоматизації процесів керування діяльністю 

авіапідприємств і організації взаєморозрахунків між ними. 

 Доцільно розглянути інформаційні системи по облі-

ку пасажирів, вантажів, багажу і їхній зв'язок із загальною 

комп'ютерною мережею підприємства. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

1.Які системи зв'язку і телекомунікацій існують на Украї-

ні? 

2.Які принципи об'єднання корпоративних інформаційних 

систем авіапідприємств з вітчизняними і закордонними 

системами телекомунікацій? 

3.Що таке системи штрих-кодування? 

4.Де можна використовувати пластикові магнітні карти? 

5.Назвіть шляхи удосконалення інформаційних технологій 

для авіакомпаній по безпеці польотів. 
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Тема 13. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ З 

СВІТОВИМИ КОМП'ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ INTERNET 

 

 Особливості розвитку систем телекомунікацій на 

повітряному транспорті в Україні і за рубежем. Стандарти і 

протоколи обміну даними між комп'ютерними мережами 

різних країн. Методи і засоби безпеки інформації. Бази да-

них по цивільній авіації і методи доступу до них. Характе-

ристика методів доступу в міжнародну мережу INTERNET. 

Формування WWW-сторінки. Інтеграція національної 

комп'ютерної мережі цивільної авіації України і міжнарод-

них комп'ютерних мереж, до яких належать INTERNET, 

Relcom. 

 Література [11,16] 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 При вивченні даної теми слід розглянути особливо-

сті розвитку систем телекомунікацій на повітряному тран-

спорті, методи обміну даних між комп'ютерними мережа-

ми і засоби забезпечення безпеки інформації. Крім того, 

необхідно зробити огляд баз даних по цивільній авіації. 

Розглянути доступ до інформації через міжнародну мережу 

INTERNET, відкриття і роботу з WEB-сторінками, можли-

вості електронної пошти. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які особливості розвитку систем телекомунікацій на по-

вітряному транспорті? 

2. Методи обміну даними між комп'ютерними мережами. 

3. Методи доступу до інформації через мережу INTERNET. 
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4. Відкриття і робота з WEB-сторінками. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Заняття 1. 

Ефективність використання різних мов програму-

вання, систем керування базами даних, використання різ-

них типів пристроїв збереження і відображення інформа-

ції.  

Бухгалтерські інформаційні системи, склад вхідної і 

вихідної інформації з обліку витрат на виробництві, облік 

матеріальних цінностей, основних фондів, облік праці і 

зарплати. Автоматизацією розрахунку заробітної плати.  

Характеристика інформаційної системи, що вико-

ристовується в цивільній авіації для обліку послуг аеропо-

рту. Взаємодія й інтеграція інформаційної системи аеропо-

рту й агентства повітряних сполучень. 

 Для виконання практичного заняття студент пови-

нен ознайомитись з технологією і програмним продуктом 

«Послуги аеропорту», зробити розрахунок вартості послуг, 

який звичайно роблять авіакомпанії при обслуговуванні 

повітряного судна на аеродромі. Крім того, необхідно 

ознайомитись з організацією й змістом бази даних. 

 

Заняття 2.  

Функції і перелік задач, реалізованих в АРМ інже-

нера по МТЗ, технологія взаємодії з базами даних інших 

організацій. Досвід використання світової комп'ютерної 

мережі INTERNET для організації матеріально-технічного 

забезпечення підприємства цивільної авіації. Нові інфор-

маційні технології: штрих-кодування, магнітні пластикові 

картки.  
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Особливості розвитку систем телекомунікацій на 

повітряному транспорті, методи обміну даних між комп'ю-

терними мережами і засоби забезпечення безпеки інфор-

мації. Доступ до інформації через міжнародну мережу 

INTERNET, відкриття і робота з WEB-сторінками, можли-

вості електронної пошти. 

Основні функції систем Project Exspert. Інтерфейс 

користувача. Технологія використання. Розрахунок реаль-

ного інвестиційного проекту. 

 На даному занятті розглядається структура, склад і 

технологія застосування інструментального комплексу 

Project Exspert для фінансового планування і контролю ді-

яльності авіапідприємств. Виконується розрахунок і оцінка 

інвестиційного проекту. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Після вивчення основних тем курсу студенти вико-

нують контрольну роботу. 

Для виконання контрольної роботи студент повинен 

вміти користуватися рекомендованою літературою, засто-

совувати знання по сучасним інформаційним системам на 

транспорті.  

Номер завдання (варіанту) контрольної роботи від-

повідає сумі трьох останніх цифр залікової книжки.  

Контрольна робота виконується студентом на лис-

тах формату А4 самостійно, акуратно і грамотно. Слід за-

значити: прізвище, ім’я та по-батькові, номер групи, номер 

залікової книжки, номер і умови завдання, список рекоме-

ндованої літератури.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

(обсяг 13-15 сторінок) 

 

0.   Система інформаційного забезпечення на транспорті. 

1. Важливість інформації й інформаційних систем на тра-

нспорті. 

2. Сучасні інформаційні технології на транспорті. 

3. Вплив сучасних інформаційних процесів на інформа-

ційні технології. 

4. Зовнішні інформаційні потоки підприємства. 

5. Експертна система як частина інформаційної системи. 

6. Інформаційні технології в цивільній авіації. 

7. Тенденції розвитку інформаційних технологій. 

8. Засоби об'єднання різноманітних інформаційних мереж 

разом (Інтернет). 

9.  Програмно-апаратні засоби інформатизації. 

10.  Методологія проектування інформаційних систем. 

11. Фінансово-економічні автоматизовані інформаційні си-

стеми. 

12. Класифікація бухгалтерських програм і систем. 

13. Інформаційна підтримка інвестиційного процесу. 

14. Призначення метаданих в оперативній інформаційний 

системі. 

15. Управлінські автоматизовані інформаційні системи. 

16. Концепція інтегрованої управлінської автоматизованої 

інформаційної системи. 

17. Особливості комп'ютерної архітектури інформаційної 

системи. 

18. Системи керування електронним документообігом. 

19. Компоненти системи керування електронними докуме-

нтами. 
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20. Інформаційно-пошукова технологія для електронного 

діловодства на транспорті. 

21. Інформаційна підтримка управлінської діяльності. 

22. Інформаційна система керівника. 

23. Правові інформаційні системи. 

24. Інформаційні моделі електронного офісу. 

25. Інформаційні потоки в електронному офісі. 

26. Телевізійні інформаційні системи. 

27. Соціально-економічні аспекти інформатизації. 
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Учбово-методичне видання 
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