
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 

 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  

Подзігун С. М. 
 «19» серпня 2020 року 

 
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
ВВ.02 АВТОМАТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ (І РІВЕНЬ) 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 
 

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
(шифр і назва галузі знань) 

 

Спеціальність: 075 МАРКЕТИНГ 
(шифр і назва спеціальності) 

 

Освітня програма: МАРКЕТИНГ 
(назва освітньо-професійної програми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2020 

  



Робоча програма «Автоматизація в галузі (І рівень)» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 075 Маркетинг 

 

Розробник: Барвінок Максим Володимирович, старший викладач кафедри маркетингу, 

менеджменту та управління бізнесом. 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та управління 

бізнесом 

 

Протокол № 1 від «19» серпня 2020 року 

 

 Завідувач кафедри   

маркетингу, менеджменту  

та управління бізнесом               (Подзігун С. М.) 

 

 

 

 

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії 

Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти 

 

Протокол № 1 від « 27 » серпня 2020 року 

 

 

Голова науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-

освіти 

 

                                                                         (Корнієнко Т.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

Пролонговано 

на 2021/2022 н.р. _________ (_________________) «__»_________2021 р., протокол № ___ 
(підпис)         (ПІБ) 

на 2022/2023 н.р. _________ (_________________) «__»_________2022 р., протокол № ___ 
(підпис)         (ПІБ) 

на 2023/2024 н.р. _________ (_________________) «__»_________2023 р., протокол № ___ 
(підпис)         (ПІБ) 

на 2024/2025 н.р. _________ (_________________) «__»_________2020 р., протокол № ___ 
(підпис)         (ПІБ) 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна  заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
вибіркова вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / 

годинах 
4 / 120 4 / 120 

Курс І І 

Семестр 2 2 

Кількість змістових модулів із 

розподілом 
  

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, у тому числі: 120 120 

Аудиторні 42 12 

Лекційні 20 6 

Семінарські / Практичні 22 6 

Лабораторні - - 

Самостійна робота 78 108 

Індивідуальні завдання - - 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування у майбутніх спеціалістів теоретичних і практичних знань і 

навичок з основ створення та функціонування сучасних інформаційних систем 

автоматизації, їх раціонального використання в управлінні соціально-економічними та 

виробничими системами. Отримати загальні знання з обчислювальної та мікропроцесорної 

техніки, системного та прикладного програмного забезпечення ЕОМ, інформаційних 

технологій, технічної механіки, електроніки, мікроелектроніки та ін. 

Завдання дисципліни – вивчення основ теорії автоматизації інформаційних систем 

економіко-організаційного типу та їх ролі в сучасній економіці, структури та етапів 

побудови автоматизованих інформаційних систем і технологій в управлінні, набуття 

навичок і вмінь аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні системи різного 

типу і призначення. Сформувати у студентів систему знань щодо суті сучасних процесів 

автоматизації в галузі з урахуванням світових тенденцій розвитку, забезпечення 

експлуатацію засобів і систем автоматизації, що функціонують на кожному сучасному 

підприємстві, оволодіння вмінням працювати з бухгалтерськими і банківськими 

автоматизованими системами, автоматичними регуляторами. 

  



3. Результати навчання  за дисципліною 

 

Очікувані результати навчання: 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідного 

теоретичного та методичного забезпечення і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

Здатність виконувати роботу в команді, включаючи взаємодію з колегами та 

виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію. 

Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів, 

здійснення самостійного аналізу економічних та політичних явищ і процесів. 

Здатність до використання інформаційних та комунікаційних технологій при 

вирішенні прикладних задач. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

Здатність реалізовувати плани діяльності за складниками маркетингу: товар-ціна-

розподіл-комунікація. 

Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі бухгалтерського, 

статистичного та оперативного обліку для здійснення маркетингової діяльності. 

Програмні результати навчання  

Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти. 

Вміти використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в процесах управління маркетинговою діяльністю 

підприємства. 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.   

 

Тема 1. Загальна характеристика автоматизованого оброблення 

інформації з управління виробництвом. 

Тема 2. Організація інформаційної бази й технічного забезпечення 

автоматизованого управління на підприємстві. 

Тема 3. Організація автоматизованого розв’язування основних 

комплексів задач з функціонального управління на 

підприємствах. 

Тема 4. Автоматизоване оброблення інформації з управління трудовими 

ресурсами. 

Тема 5. Автоматизоване оброблення бухгалтерської та маркетингової 

інформації. 

Змістовий модуль 2.  

 

Тема 1. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної 

статистики. 

Тема 2. Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері та 

страхуванні. 

Тема 3. Автоматизована система фінансових розрахунків та 

міжбанківських електронних платежів України. 

Тема 4. Загальна характеристика та особливості автоматизованого 

оброблення банківської  та внутрішньобанківської інформації. 

Тема 5. Автоматизоване оброблення інформації на фондовому ринку. 

 

  



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб

. 

інд. с.р. л п лаб

. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Загальна характеристика 

автоматизованого 

оброблення інформації з 

управління виробництвом. 

11 2 2   7 

54 1 1 

  10 

Організація інформаційної 

бази й технічного 

забезпечення 

автоматизованого управління 

на підприємстві. 

11 2 2   7   10 

Організація 

автоматизованого 

розв’язування основних 

комплексів задач з 

функціонального управління 

на підприємствах. 

11 2 2   7   10 

Автоматизоване оброблення 

інформації з управління 

трудовими ресурсами. 

12 2 2   8   10 

Автоматизоване оброблення 

бухгалтерської та 

маркетингової інформації. 

12 2 2   8   12 

Разом за змістовим модулем 

1 
57 10 10   37 54 1 1   52 

Змістовий модуль 2.  

Інформаційно-

обчислювальна система в 

органах державної 

статистики. 

11 2 2   7 

44 2 2 

  10 

Автоматизоване оброблення 

інформації в податковій 

сфері та страхуванні. 

11 2 2   7   10 

Автоматизована система 

фінансових розрахунків та 

міжбанківських електронних 

платежів України. 

12 2 2   7   10 

Загальна характеристика та 

особливості 

автоматизованого 

оброблення банківської  та 

внутрішньобанківської 

інформації. 

12 2 3   8   10 

Автоматизоване оброблення 

інформації на фондовому 

ринку. 

12 2 3   8 14 1 1   12 

Разом за змістовим модулем 

2 
59 10 12   37 58 3 3   52 



Усього годин  116 20 22   74 116 4 4   104 

Модуль 3 

ІНДЗ   - - 4 -   - - 4  

Усього годин 120 20 22  4 74 120 4 4  4 104 

 

  



6. Теми семінарських занять / практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальна характеристика автоматизованого оброблення інформації 

з управління виробництвом. 
2 

1 

2 Організація інформаційної бази й технічного забезпечення 

автоматизованого управління на підприємстві. 
2 

3 Організація автоматизованого розв’язування основних комплексів 

задач з функціонального управління на підприємствах. 
2 

4 Автоматизоване оброблення інформації з управління трудовими 

ресурсами. 
2 

5 Автоматизоване оброблення бухгалтерської та маркетингової 

інформації. 
2 

6 Конструктор форм в MS WORD в режимі розробника. 2 

2 

7 Інформаційно-обчислювальна система в органах державної 

статистики. 
2 

8 Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері та 

страхуванні. 
2 

9 Автоматизована система фінансових розрахунків та 

міжбанківських електронних платежів України. 
3 

10 Загальна характеристика та особливості автоматизованого 

оброблення банківської  та внутрішньобанківської інформації. 
3 

1 

 Всього 22 4 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Загальна характеристика автоматизованого оброблення інформації 

з управління виробництвом. 
4 6 

2 Організація інформаційної бази й технічного забезпечення 

автоматизованого управління на підприємстві. 
4 6 

3 Організація автоматизованого розв’язування основних комплексів 

задач з функціонального управління на підприємствах. 
6 6 

4 Автоматизоване оброблення інформації з управління трудовими 

ресурсами. 
6 6 

5 Автоматизоване оброблення бухгалтерської та маркетингової 

інформації. 
6 6 

6 Конструктор форм в MS WORD в режимі розробника. 6 10 

7 Інформаційно-обчислювальна система в органах державної 

статистики. 
6 10 

8 Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері та 

страхуванні. 
6 10 

9 Автоматизована система фінансових розрахунків та 

міжбанківських електронних платежів України. 
7 10 

10 Загальна характеристика та особливості автоматизованого 

оброблення банківської  та внутрішньобанківської інформації. 
7 10 

 Всього 58 80 



Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

− підготувати тези виступу під час аудиторного заняття. 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

1. Інформаційна система управління малим підприємством (на прикладі конкретного 

підприємства — за вибором студента). 

2. Інформаційна система управління цехом (відділом) (на прикладі конкретного цеху 

— за вибором студента). 

3. Інформаційна система управління офісом (на прикладі конкретного офісу — за 

вибором студента). 

4. Підсистема технічної підготовки виробництва. 

5. Підсистема планування економічного й соціального розвитку підприємства. 

6. Підсистема оперативного планування виробництва. 

7. Підсистема фінансового обліку на підприємстві. 

8. Підсистема управлінського обліку на підприємстві. 

9. Підсистема управління персоналом підприємства. 

10. Підсистема обліку робочого часу працівників підприємства. 

11. Автоматизоване оброблення інформації з розрахунку оптимальних виробничих 

програм (підприємства, цеху на рік, квартал, місяць — за вибором студента). 

12. Автоматизоване оброблення інформації з планування потреби у виробничих 

ресурсах (основних фондах, матеріальних, трудових, фінансових для підприємства, 

цеху, за рік, квартал, місяць — за вибором студента). 

13. Автоматизоване оброблення інформації з обліку на виробництві (основних засобів, 

матеріальних цінностей, праці та заробітної плати, готової продукції, грошових 

коштів, витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції — за вибором 

студента). 

14. Автоматизоване оброблення інформації з обліку роботи автотранспорту на 

підприємстві. 

15. Автоматизоване оброблення інформації з економічного аналізу на підприємстві 

(напрям аналізу — за вибором студента). 

16. Автоматизація розрахунків щодо формування Державного бюджету. 

17. Автоматизація розрахунків щодо обліку виконання Державного бюджету. 

18. Автоматизація обліку платників податків — юридичних осіб у районній ДПІ. 

19. Автоматизація обліку платників податків — фізичних осіб у податковій системі 

України. 

20. Автоматизація обліку надходжень і нарахувань ПДВ з юридичних осіб. 

21. Автоматизація обліку надходжень і нарахувань податку на прибуток з юридичних 

осіб. 

22. Автоматизація обліку податкової звітності платників податків у податкових 

органах України. 



23. Автоматизація формування податкової звітності платників податків на 

підприємстві. 

24. Автоматизація формування податкової звітності в податкових органах України. 

25. Автоматизація обліку надходжень податкових платежів у районній ДПІ. 

26. Автоматизація контролю за звітністю та повнотою сплати податкових платежів у 

районній ДПІ. 

27. Автоматизація обліку договорів страхування у страховій компанії. 

28. Автоматизація розрахунків відшкодувань за договорами страхування у страховій 

компанії. 

29. Автоматизація ведення реєстру й обліку ліцензій страхових організацій. 

30. Автоматизація обліку податків із заробітної плати робітників і службовців, які не 

нараховуються фінорганами. 

31. Автоматизація формування та ведення фонду клієнтів комерційного банку 

(юридичних та фізичних осіб). 

32. Автоматизація формування та ведення особових рахунків клієнтів банку. 

33. Автоматизація формування та ведення депозитних рахунків комерційного банку. 

34. Автоматизація обліку та нарахування відсотків по депозитних рахунках 

комерційного банку. 

35. Автоматизація обліку та нарахування відсотків по кредитах комерційного банку. 

36. Автоматизація обліку ведення та контролю за погашенням кредитних договорів. 

37. Автоматизація аналізу кредитного портфеля комерційного банку. 

38. Автоматизація аналізу визначення кредитоспроможності клієнтів комерційного 

банку. 

39. Автоматизація обліку ведення реєстру акціонерів комерційного банку. 

40. Автоматизація обліку та нарахування дивідендів акціонерам комерційного банку. 

41. Автоматизація обліку ведення операцій комерційного банку з цінними паперами. 

42. Автоматизація переоцінки цінних паперів. 

43. Автоматизація обліку та формування касового плану комерційного банку. 

44. Автоматизація обліку видаткових касових операцій комерційного банку. 

45. Автоматизація обліку надходжень до каси комерційного банку. 

46. Автоматизація торговельних операцій з використанням пластикових карток. 

47. Автоматизація вкладних операцій з використанням пластикових карток. 

48. Автоматизація визначення оптимального курсу валют для комерційного банку. 

49. Автоматизація обліку операцій в обмінному пункті валют. 

50. Автоматизація обліку операцій комерційного банку на міжбанківській валютній 

біржі. 

51. Автоматизоване оброблення даних у системі «Клієнт — банк». 

52. Автоматизація формування бухгалтерської звітності комерційного банку. 

53. Автоматизація аналізу діяльності комерційного банку. 



54. Облік і аналіз пропозицій на ринку продуктів. 

55. Автоматизоване робоче місце адміністратора відділу продажу. 

56. Комп’ютерне моделювання простого збуту за постійного попиту. 

57. Комп’ютерне моделювання простого збуту за змінного попиту. 

58. Комп’ютерне моделювання збуту, обмеженого кількістю товару. 

59. Комп’ютерне моделювання збуту, обмеженого кількістю покупців. 

60. Комп’ютерне моделювання збуту, пропорційного кількості покупців і кількості 

товару, що є у продажу. 

61. Комп’ютерне моделювання динаміки цін на фінансовому ринку. 

62. Комп’ютерне моделювання операцій з цінними паперами. 

63. Комп’ютерна підтримка раціональної цінової політики за змінного попиту. 

64. Комп’ютерна підтримка дій продавця на олігопольному ринку. 

65. Комп’ютерне моделювання руху капіталу під час кредит-но-депозитних операцій. 

66. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту необоротних активів 

підприємства (установи). 

67. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту нематеріальних активів 

підприємства (установи). 

68. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту фінансових інвестицій 

підприємства (установи). 

69. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту дебіторської 

заборгованості підприємства (установи). 

70. Автоматизоване оброблення інформації з обліку наявності та руху виробничих 

запасів на складах підприємства (установи). 

71. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту реалізації готової 

продукції підприємства. 

72. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту товарів у торгівлі. 

73. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту товарів на комісії. 

74. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту касових операцій 

підприємства (установи). 

75. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту операцій на відкритих 

підприємством (установою) в банках рахунках. 

76. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків з 

контрагентами підприємства (установи). 

77. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків по податках 

підприємства (установи). 

78. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків по 

обов’язкових платежах підприємства (установи). 

79. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту податкових зобов’язань 

та податкового кредиту. 

80. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків по 

соціальному страхуванню. 



81. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків по 

пенсійному забезпеченню. 

82. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту операцій по нарахуванню 

заробітної плати персоналу підприємства. 

83. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту операцій по нарахуванню 

утримань із заробітної плати персоналу підприємства (установи). 

84. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту розрахунків по 

нарахованих дивідендах та інших виплатах. 

85. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту доходів і результатів 

діяльності підприємства (установи). 

86. Інформаційна система районного відділу статистики. 

87. Комп’ютерні технології вирішення регламентних завдань у Державному комітеті 

статистики. 

88. Автоматизація збирання інформації в органах статистики. 

89. Формування, підтримка та використання загальнодержавних класифікаторів. 

90. Автоматизоване оброблення даних під час перепису населення. 

91. Використання OLAP-технологій для широкого користувача. 

92. Міжнародна система обміну статистичною інформацією. 

93. Інформаційна система організації підтримки користувачів у державному 

управлінні. 

94. Автоматизована система обміну статистичними даними в державному управлінні. 

95. Комп’ютерні технології інтеграції статистичних даних. 

 

9. Методи навчання 

При проведенні практичних занять передбачається вирішення ситуаційних завдань, 

розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань, тестовий 

контроль. При виконанні розрахункових завдань та аналізу проблем соціально-

економічного розвитку, при оформленні самостійної роботи та для проведення модульного 

контролю використовуються ПК. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

- мультимедійні програми супроводу;  

- друковані роздаткові матеріали. 

Метод навчання: при вивченні дисципліни "Автоматизація в галузі (І рівень)" - 

лекції та практичні заняття із застосуванням слайдів.  

 

10. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу 

використовуються такі методи контролю та оцінювання знань: 

Поточний контроль після вивчення відповідного змістового модуля;  

Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові завдання  

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені в усній формі та за допомогою 

ПК. 

  



11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

А 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і 

розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію (наукова література, газетно-

журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні програми 

тощо), виявляє власне ставлення до неї, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ, самостійно виконує 

науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає 

матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої 

обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко 

тлумачить поняття; здатен самостійно опрацювати 

навчальний матеріал, але потребує консультацій з 

викладачем; виконує творчі завдання. 

4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє 

робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує 

власних суджень. Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. 

 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

 

3 (задовільно) 69-74 



E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, 

з допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді 

на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; 

може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між 

ними. 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ  
Підсумковий 

тест 
 Екзамен 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 15 15 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... ТN – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90–100 відмінно    

 

зараховано 
82–89 

добре  
75–81 

69–74 
задовільно  

60–68 

35–59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Кол. авт.: М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, Т.  М. Білоусько, О. В. Гаркуша 

Економічна інформатика  Суми : Університетська книга, 2018. - 479 c. 

2. Левченко А.В. Інформаційні системи і технології в маркетингу Умань: Візаві, 2011.- 

353 с. 

3. Кол. авт.: М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, Т.  М. Білоусько, О. В. Гаркуша 

Економічна інформатика  Суми : Університетська книга, 2011. - 479 c. 

4. Мельникова О.П. Економічна інформатика К.: Центр учбової літератури, 2010.- 423 

с. 

5. Кол. авт.: Григорків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р. Економічна 

інформатика та комп’ютерна техніка Чернівці: Книги – ХХІ, 2009.- 395 с. 

 

Допоміжна 

1. Петренко В.Р. Інформаційні системи і технології маркетингу К.: Професіонал, 2008. 

– 455 с. 

2. Мамченко С.Д.  Економічна інформатика: практикум К.: Знання, 2008.- 710 с. 

3. Зацеркляний М.М. Основи економічної кібернетики Чернівці: Наші книги, 2008.- 

392 с. 

4. Кол. авт.: О.В. Гринчак, Б.М. Марін, О.Х. Давлетханова, Н.Д. Лихенко Інформаційні 

системи і технології в економіці Умань: УДПУ, 2007. – 143с. 

5. Черняк О.І. Система обробки економічної інформації К.: Знання, 2006.- 447 с. 

6. Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст]:[навчальний 

посібник] : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ .-К.:Кондор,2014 .-

301 

7. Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст]:навч.-методичний посібник 

для самостійного вивчення дисципліни спец. (6.030508 "Фінанси і кредит")/МОН, 

молоді та спорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [уклад. А. В. 

Левченко, Л. Г. Фоменко ; рец. О. Г. Чирва, Г. Г. Ніколаєв] .-Умань:[УДПУ імені 

Павла Тичини],2011 .-147 с 

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика [Текст]:навч. посібник : рек. МОН 

України для студ. ВНЗ .-К.:Центр учбової літератури,2010 .-423 

9. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології 
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