
1. Назва модуля: Автоматизація в галузі (I рівень) 
2. Код модуля: МУБ_6_ФП.08.02_3 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 42 (лекції - 20 год., практичні - 22 год.) 
6. Лектор: Барвінок Максим Володимирович  
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: призначення автоматизованих систем; загальні характеристики 

автоматизації в галузі; мету автоматизації в галузі; проблематику автоматизації в 
галузі; моделі автоматизації в галузі; системи автоматизації; технічні засоби 
автоматизації конкретних технологічних та  економічних  процесів 

уміти: забезпечувати експлуатацію засобів і систем автоматизації, що 
функціонують на кожному сучасному підприємстві, застосовувати знання у 
практичній діяльності з автоматизованими системами. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
        - пререквізити: інформатика 
         - кореквізити: автоматизація економічних процесів (1 С Бухгалтерія) ІІ 

рівень 
10. Зміст модуля:  
Загальна характеристика автоматизованого оброблення інформації з 

управління виробництвом. Організація інформаційної бази й технічного 
забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Організація 
автоматизованого розв’язування основних комплексів задач з функціонального 
управління на підприємствах. Оброблення інформації з управління трудовими 
ресурсами Автоматизоване оброблення бухгалтерської та маркетингової 
інформації. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної 
статистики. Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері та 
страхуванні Автоматизована система фінансових розрахунків та міжбанківських 
електронних платежів України. Загальна характеристика та особливості 
автоматизованого оброблення банківської  та внутрішньобанківської інформації. 
Автоматизоване оброблення інформації на фондовому ринку 

11. Рекомендована література: 
1.Мельникова О. П. Економічна інформатика [Текст]: навч. посібник : рек. 

МОН України для студ. ВНЗ .-К.:Центр учбової літератури,2010 . – 423 с. 
2.Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст]: 

[навчальний посібник] : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ . - К.: 
Кондор,2014 . – 301с. 

3.Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні 
технології та моделювання бізнес-процесів [Текст]: навч. посіб. : рек. 
МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. - К.: Центр учбової літератури, 2012.-
295 с. 

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

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (70%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-

дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання) 

14. Мова навчання: українська 


