
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП7; 
2. Назва: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності ; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сіпайло Л.Г., к.е.н., доцент кафедри 

економіки підприємства  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

практично застосовувати засоби автоматизації в комерційній діяльності організацій, та мати навички розв’язання 

конкретних управлінських завдань з використанням сучасних комп’ютерних технологій для автоматизації 

комерційної діяльності.    

10. Форми організації занять: під час лекційних занять використовується мультимедійний супровід, на 

лабораторних заняттях вирішуються ситуаційні завдання, моделювання виробничих ситуацій. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, 

електронна комерція, економіко-математичні методи і моделі, облік і оподаткування в середовищі "1С: 

Бухгалтерія". 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): управління 

бізнес процесами, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.  

12. Зміст курсу:  Інформаційні системи і технології, їх роль в комерційній діяльності. Економічна інформація 

і засоби її формалізованого опису. Організація позамашинної інформаційної бази. Організація машинної 

інформаційної бази. Створення і функціонування інформаційних систем у комерційній діяльності. 

Автоматизація розрахунків із дослідження ринку та попиту на товари. Автоматизація розрахунків із руху 

товарів. Автоматизація розрахунків із бізнес-планування. Створення HTML-документу. Автоматизоване 

робоче місце фахівця з комерційної діяльності.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Ананьєв, О. М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст]: підручник / О. М. 

Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 584 с. 

2. Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. Інформаційні системи прйняття рішень: навчальний 

посібник. К. : НАУ, 2009. 136с. 

3. Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для 

індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 524с. 

4. Сиротинська А. П., Лазаришина І. Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учбової літератури, 2008. 264с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій - 22 год., практичних занять - 20 год., самостійної роботи - 78 год.. Разом - 120 год. (4 кредити) 

Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): знань відбувається у формі екзамену (або підсумкового тесту) через 

Навчально-науковий центр незалежного оцінювання з використанням комп’ютерних технологій. 

   Поточний контроль (60 балів): поточне оцінювання знань передбачає проведення поточного тестування, 

оцінювання активності студентів на лабораторних заняттях та виконання навчально-наукового дослідного 

завдання. 

 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри економіки 

підприємства, професор, к.е.н.     _________________     Н.Б. Кушнір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: PP 7; 

2. Title: Information systems and technologies in commercial activity; 

3. Type: сompulsory; 

4. Higher education level: the first, 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sipailo L.H, Candidate of Economic 

Sciences, Associate Professor, Department of Enterprise Economics. 

9. Results of studies: after the study of discipline a student must be capable: 

practically apply automation tools in the commercial activities of organizations, and have the skills to solve specific 

management tasks using modern computer technology for the automation of business activities. 

10. Forms of organizing classes: during the lectures the multimedia support, discussion discussion of during lectures 

the multimedia support is used, the situational tasks, the simulation of production situations are solved in laboratory 

classes. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: computer science and computer technology, e-

commerce, economics and mathematical methods and models, accounting and taxation in the environment of " 1С: 

Accounting". 

• Courses studied in conjunction with the specified course (if necessary): 
12. Course contents: Information systems and technologies, their role in commercial activity. Economic information 

and means of its formal description. Organization of the offshore information base. Organization of machine 

information base. Creation and functioning of information systems in commercial activity. Automation of calculations 

for market research and demand for goods. Automation of payments from the movement of goods. Automation of 

calculations from business planning. Create an HTML document. Automated workplace specialist in commercial 

activity. 
13. Recommended educational editions:  

1. Ananiev, O. M. Information systems and technologies in commercial activity [Text]: textbook / O. Ananiev, V. 

M. Bilyk, Ya. A. Goncharuk. - Lviv: New World-2000, 2006 - 584 pp. 

2. Voronin AM, Ziatdinov Yu.K., Klimova A.S. Information systems of decision-making: a manual. - K.: NAU, 

2009. - 136s. 

3. Galuzinsky G.P., Denisova O., Pisarevska T. A. Information systems in business. Workshop for individual 

work: teaching method. manual for self learn discipline - K.: KNEU, 2008. - 524s. 

4. Sirotinskaya A. P., Lazarishina I. D. Information Systems of Small Business Enterprises: Teaching. manual for 

studio higher tutor shut up - K.: Center for Educational Literature, 2008. - 264p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20 hours of practical classes, 78 hours of independent work. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): knowledge takes place in the form of an examination (or final test) through the Center for 

independent assessment using computer technologies. 

Current control (60 points): Current assessment of knowledge involves ongoing testing, assessment of students' 

activity in laboratory classes and implementation of educational and research tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the economy of enterprise department      

Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor     _________________     Kushnir N.B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


