
1.Назва модуля: PR технології в бізнесі 
2 Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.13_7 
3.Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7 
5.Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (лекції – 20 год., практичні та лабораторні – 24 год.) 
6. Лектор: Барвінок Максим Володимирович – викладач. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, 

організацію обчислювальних процесів на ПК та її алгоритмізацію, програмне 
забезпечення персонального комп’ютера і комп’ютерних мереж 

вміти: впевнено працювати в якості користувача ПК, використовувати 
прикладні системи оброблення економічних даних та систем програмування для 
персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-
економічних систем та розв’язання завдань фахового спрямування 

8. Спосіб навчання:  аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: вища математика; 
- кореквізити: оптимізаційні методи та моделі. 
10. Зміст модуля:  
Предмет, методи і завдання економічної інформатики. Теоретичні основи 

економічної інформатики. Системне забезпечення інформаційних процесів. 
Мережні технології. Застосування Інтернету в економіці. Організація комп'ютерної 
безпеки та захисту інформації. Основи ВЕБ-дизайну. Програмні засоби роботи зі 
структурованими документами. Програмні засоби роботи з базами та сховищами 
даних. Основи офісного програмування. Експертні і навчальні системи. 
Перспективи розвитку інформаційних технологій 

 11. Рекомендована література: 
1. Беспалов В.М., Вакула А.Ю. та ін. Інформатика для економістів: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних 
спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с. 

2. Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем 
мережі Інтернет: Навч. посіб. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.- 60 с.  

3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів 
вищих навчальних закладів.- К.: «Академвидав», 2002. - 320 с.  

4. Інформатика: Комп’ютерна  техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.І. Пушкаря.- К.: Видавничий центр 
«Академія», 2003. – 704 с.  

5. Леонтьев В.П. Новейшая Энциклопедия персонального компьютера 2005. 
– М.: Образование, 2005. – 800 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття, 
самостійна робота 

13. Методи і критерії оцінювання:  
- Поточний контроль(85%) - усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (15%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 
 
 


