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1. Загальна інформація
Тип дисципліни – вибіркова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі для денної форми навчання
та на 5 курсі у 9 семестрі для заочної форми
Кількість кредитів ЕCТS – 3, годин – 90 (для денної форми; заочної форми зі скороченим
терміном навчання 2 роки);
Кількість кредитів ЕCТS – 4,5, годин – 135 (для заочної форми навчання);
Кількість кредитів ЕCТS – 5, годин – 150 (для заочної форми зі скороченим терміном
навчання 3 роки);
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2. Анотація навчальної дисципліни
Сучасний етап соціально-економічного розвитку всіх сфер діяльності переходить на
інтенсивні та інноваційні принципи функціонування і розвитку. Створюються нові системи
взаємозв’язків між суб’єктами діяльності, між особистими стосунками. Система Інтернету
надає можливість управляти різними процесами діяльності не виходячи з власного будинку.
Автоматизоване робоче місце економіста дозволяє оперативніше розробляти і контролювати
стратегічні і тактичні етапи діяльності підприємства і своєчасно проводити оцінку і
коректування прийняття управлінських рішень.
3. Мета навчальної дисципліни
Мета дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань щодо
використання АРМ у системі управління організаціями, оцінки їх ефективності функціонування,
використання для ефективного розв’язання задач обліку, контролю та аналізу діяльності
підприємств. набуття практичних навичок роботи з програмами автоматизації обліку
діяльності підприємства; визначення особливостей та перспектив розвитку АРМ економіста
як складової інформаційної системи підприємства.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: концепції та принципи побудови АРМ; види забезпечення АРМ; базові
програмні продукти забезпечення управлінської діяльності; загальну структуру АРМ
економіста; порядок структурування даних, основні методи обробки і аналізу даних для
АРМ; найбільш поширені системи автоматизації управлінського обліку; принципи роботи у
програмі «1С:Підприємство».
вміти: здійснювати облік діяльності підприємства за допомогою програми "1СПідприємство» на основі реальних даних суб’єкту господарювання, зокрема: створювати

інформаційну базу, працювати із первинними документами, організовувати облік у
автоматизованому режимі, формувати звітність підприємства.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: вхідний,поточний, підсумковий (диференційований залік).
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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