
 

Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти  Іноземна мова професійного спрямування для дисципліни «Автоматизація управління 

бізнес процесами» 
                                                                                     (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова 

 

3. Обсяг: 
Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

  Лекцій Семінар Практичних занять 
Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 6 180 18 - - 42 120 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компонент

и, які 

передують 

вивченню 

1. Моделювання та синтез систем управління. 

2. Системний аналіз та проектування інформаційних систем. 

3. Інтерфейси інформаційних систем. 

4. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів. 

5. Логіка та алгоритми обробки даних. 

Освітні 

компонент

и для яких 

є базовою 

1. Основи Data Science. 

2. Управління проектами інформаційних систем. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 



 

ПК8.  Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки 

технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

ПК11. Здатність розуміння законів і категорій економіки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, сутності ринкової економіки, 

способів і методів ефективного використання обмежених економічних ресурсів і проблем, пов’язаних з переходом українського суспільства до соціально-

орієнтованої ринкової економіки 

ПК18. Здатність комплексного бачення діяльності, що призводить до успішного управління проектами, розуміння та здатність до визначення 

критичних для проекту процесів. 

ПК20. Здатність формалізувати, аналізувати та оцінювати ефективність бізнес-процесів, організовувати розробку та впровадження 

інформаційних технологій для автоматизації бізнес-процесів 

ЗК 3.  Здатність розробляти проекти 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1.  Робота з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

2. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки 

конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, 

застосування баз даних і знань. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 

комп’ютерних системах і мережах. 

ПРН 19. Уміти проводити системний аналіз предметної області, аналіз бізнес-процесів підприємства; виконувати розробку математичних 

моделей інформаційних систем підприємства; виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-орієнтований аналіз предметної 

області, оцінку економічних показників. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  

Вид 

заняття 
Тема  Знати Вміти  План заняття 

Лекція, 

методична розробка 

Розділ 1 

 Тема 1 

Основи 

управління 

процесами в 

сучасних 

організаціях. 
 

1. Означення 

основних типів 

управління 

процесами в 

сучасних 

організаціях. 

2. Моделі 

автоматизації 

управління 

процесами в 

Аналізувати 

предметну 

область. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922

3 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

223 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89223
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89223
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89223
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89223


 

сучасних 

організаціях. 

Тема 2 

Технологія 

моделювання 

бізнес-

процесів. 

1. Розуміти 

технологію 

моделювання 

бізнес-процесів. 

2. Особливості  

моделювання 

бізнес-процесів. 

Використовуват

и методи 

моделювання 

бізнес-процесів. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922
4 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89
224 

 

Тема 3 

 

Структурний 

підхід до 

моделювання 

бізнес-

процесів. 

 

1. Розуміти 

структурний 

підхід до 

моделювання 

бізнес-процесів. 

2. Етапи 

автоматизації 

бізнес-процесів. 

Моделювати 

автоматизацію 

бізнес процесу. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922

5 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

225 

Тема 4 

Автоматизаці

я управління 

бізнес 

процесами. 

1. Розуміти 

методи 

автоматизації 

управління 

бізнес 

процесами. 

2. Процедури 

процесу 

управління. 

Використовуват

и 

автоматизацію 

управління 

бізнес 

процесами у 

проекті. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922

6 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

226 

Тема 5 

Інтеграційні 

рішення на 

основі 

промислових 

платформ 

провідних 

1. 

Класифікацію 

рішень АУБП. 

2. Розуміти 

Інтеграційні 

рішення АУБП. 

Методи 

платформ 

провідних 

світових 

виробників. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8923
4 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89
234 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89224
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89224
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89224
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89224
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89225
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89225
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89225
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89225
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89226
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89226
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89226
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89226
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89234
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89234
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89234
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89234


 

світових 

виробників. 

Тема 6 

Методологія 

впровадженн

я Odoo. 

1. Постановка  

впровадження 

Odoo. 

2. Розуміти 

методологію 

Odoo. 

Вирішувати 

задачу 

впровадження 

Odoo. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8923

5 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

235 

Тема 7 

Встановленн

я 

програмного 

засобу Odoo. 

1. Розуміти 

правила 

встановлення 

програмного 

засобу Odoo.  

Будувати АУБП 

на основі Odoo.  
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8923

6 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

236 

Тема 8 

Інтерфейс 

командної 

строки ПЗ 

Odoo. 

1. 

Використання 

командної 

строки ПЗ 

Odoo. 

Використовуват

и командну 

строку ПЗ 

Odoo.  

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8923
7 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89
237 

Тема 9 

Створення 

звітів, 

формування 

аналітики. 

1. Відбір  звітів. 

2. Методи  

формування 

аналітики. 

Використовуват

и методи  

формування 

аналітики. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9046

5 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90

465 

Лабораторн

е заняття 1 

Знайомство 

із cloud 

computing. 

1. Сучасні 

технології і 

практичні 

аспекти роботи 

та 

використання в 

хмарному 

середовищі. 

Обробку 

інформації на 

базі хмарної 

платформи 

Google Cloud 

Platform. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8

8847 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88

847 

Лабораторн

е заняття 2 
Знайомство 

із Unix shell. 

1. Загальне 

уявлення про 

інтерфейс 

взаємодії з 

системою. 

Використовуват

и середовище 

користувача ОС 

сімейства Unix. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8884

9 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88

849 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89235
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89235
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89235
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89235
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89236
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89236
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89236
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89236
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89237
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89237
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89237
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89237
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90465
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90465
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90465
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90465
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88847
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88847
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88847
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88847
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88849
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88849
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88849
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88849


 

2. Основні 

команди 

командної 

оболонки. 

Лабораторн

е заняття 3 
Встановленн

я Odoo. 

1. Структура  
ERP Odoo 
2. 

Систематизація 
налаштування 
ERP Odoo. 

Впроваджувати і 
налаштувати 
ERP Odoo. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8883

9 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88

839 

Лабораторн

е заняття 4 

Визначення 

вимог до 

проекту. 

1. Постановка 

вимог до 

проекту. 

2. 

Використовуват

и вимоги до 

проекту. 

Ознайомитись 

із веб 

інтерфейсом. 

Створити 

віртуальний 

сервер. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922

8 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89

228 

 
Лабораторн

е заняття 5 

Створення 

гнучких 

звітів. 

1. Моделювати 

звіти у ERP 

Odoo. 
2. Можливості   

звітів у ERP 

Odoo. 

Створювати 

звіти у ERP 

Odoo. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8922
9 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89
229 

 
Лабораторн

е заняття 6 
Налаштуванн

я звітів.  

1. Структура 

звітів у ERP 

Odoo. 
2. Процес 

налаштування 

звітів у ERP 

Odoo. 

Налаштування 

звітів у ERP 

Odoo. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8923
0 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89
230 

 
Лабораторн

е заняття 7 

Знайомство 

із базовими 

додатковими 

модулями в 

Odoo, їх 

встановлення 

1. Методи  

встановлення і 

налаштування 

базових 

модулів Odoo. 

Впроваджувати 

і налаштувати 

базові модулі 

Odoo.  

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8885
3 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88
853 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88839
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88839
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88839
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88839
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89228
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89228
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89228
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89228
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89229
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89229
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89229
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89229
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89230
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89230
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89230
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=89230
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88853
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88853
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88853
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88853


 

і 

налаштуванн

я.  

2. Сутність 

базових 

модулів Odoo. 

 
Лабораторн

е заняття 8 
Знайомство 

із Docker. 

1. Середовище 

користувача із 

контейнерами в 

ОС Linux 

використовуюч

и Doсker. 

Автоматизуват

и запуск 

програмного 

забезпечення 

на основі 

системи Odoo.  

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=8885

6 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88

856 

 
Лабораторн

е заняття 9 

Знайомство 

із 

додатковими 

модулями в 

Odoo. 

1. Основні 

додаткові 

модулі в Odoo. 

2. Структура 

додаткових 

модулів Odoo. 

Впроваджуват

и і 

налаштувати 

додаткові 

модулі Odoo.  

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9046
5 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90
465 

 
Лабораторн

е заняття 10 

Налаштовані 

відповіді у 

чаті для 

миттєвих 

відповідей. 

1. 

Моделювання 

роботи  чаті для 

миттєвих 

відповідей. 

 

Налаштувати 

відповіді у чаті 

для миттєвих 

відповідей 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=9047

5 
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=90

475 

    

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Англійська, українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Greg Moss, Learn Odoo. A beginner's guide to designing, configuring, and customizing business applications with Odoo — Imprint: Packt Publishing, 

October 2019. - 187 p 

2. Системи управління ефективного бізнесу, Підручники для програми MBA ISBN 978-5-16- 003991-6, 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=215556 2010. - 282 с . 

3. Нетепчук В.В. Управління якістю. Рівне: НУВГП, 2007, - 134 с. 

4. Сучасні телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, регулювання / Довгий С. О., Савченко О. Я., Копійка О. В. та ін. За ред. С. 

О. Довгого. –К.:Український видавничий центр, 2002. ISBN 966-8244-01-X. – 520 с. 

5. Business Process Framework (eTOM) and its Addenda : Release 7.5 / TeleManagement Forum. — July 2008. 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88856
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88856
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=88856
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6. Model for Service Oriented Architecture 1.0 / Organization for the Advancement of Structured Information Standards. — October 2006. 

7. Business Process Specification Schema: Technical Specification, v 2.0.4 / Organization for the Advancement of Structured Information Standards. — 

December 2006. 

 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

 екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Програмне забезпечення з управління Odoo. Програмне середовище  для мови програмування Python.   IDE для  мови програмування Python.   

Дисципліна Автоматизація управлення бізнес-процесами забезпечена інформаційними та навчально-методичними матеріалами, засобами системи 

дистанційного навчання Moodle у т.ч. доступом до електронної бібліотеки Державного університету телекомунікацій. 

 
 


