
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Система інформаційного забезпечення управління підприємствами 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач: Скрипник Маргарита Іванівна, д.е.н., проф., професор кафедри обліку і аудиту. 

Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити, постреквізити): 

макроекономічний розвиток країн, мікроекономічний розвиток суб’єктів господарювання, 

інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень. Необхідними базовими 

навичками є розуміння сутності та порядку відображення фактів господарського життя в 

системі інформаційного забезпечення. 
 

1. Анотація курсу 
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 10 год., практичні – 20 
год., самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 
Мета курсу – набуття теоретичних та практичних знань з використання інформаційного 
забезпечення та відповідного інструментарію для проведення системно-структурного аналізу 
бізнес-середовища. 
Результати навчання дисципліни: 
знати: професійну систему процесу прийняття рішень в умовах використання 
інформаційних систем; 
вміти: використовувати інформаційні ресурси Інтернет при моделюванні управлінської 
діяльності; 
здатен продемонструвати: самостійне використання інформаційних локальних та 
регіональних мереж для прийняття управлінських рішень в сфері використання необоротних 
та оборотних активів підприємств, власного капіталу та зобовʼязань; працювати в 
конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних 
підприємствах, організаціях; 
володіти навичками: прийняття управлінських рішень на підставі отриманої інформації; 
самостійно вирішувати: питання отримання інформації за допомогою автоматизованих 
інформаційних систем. 
Зміст дисципліни: Тема 1. Основи організації інформаційного забезпечення в умовах 

автоматизованої обробки інформації. Тема 2. Моделювання облікового процесу і 

методологічні аспекти типової організації бухгалтерського обліку в умовах його 

автоматизації. Тема 3. Організація інформаційної системи фінансового обліку в умовах 

автоматизації. Тема 4. Організація інформаційної системи контролю та управлінського 

обліку. Тема 5. Організація інформаційної системи аудиту в умовах застосування ЕОМ. 

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: вправи, задачі, 

питання для поточного та підсумкового контролю, комплекти тестових завдань для 

поточного та підсумкового контролів 

Мова навчання: українська. 
 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання та самостійна робота студентів МК 

(тестовий) 

 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

16 16 16 16 16 10 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Усього 

Виступ на практичному занятті/ виконання домашніх завдань 8 8 8 8 8 40 

Поточний контроль 8 8 8 8 8 40 

Модульний контроль 10 10 

Екзамен 10 10 

Всього з дисципліни 100 



Критерії оцінювання екзамену: 

Екзаменаційний білет складається з теоретичного питання, однієї практичної 

задачі та 9 тестових запитань. Теоретичні питання - 3 бали отримують аспіранти, які 

повно та ґрунтовно розкрили теоретичне питання; Тестові завдання - 3 бали отримують 

аспіранти, які виконали всі тестові завдання; Практичне завдання – 4 бали отримають 

аспіранти, які виконали практичне завдання та пояснили відповідь. 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, 
КР /заліку/ 

 
Оцінка 
в балах 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

 
Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

 
Добре/ 

зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

 

3. Політика курсу: 

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 
- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну 

кількість балів за кожне завдання та розрахункову роботу, презентації за усіма темами, 

поточний, модульний і підсумковий контроль. 

3.3 В разі несвоєчасного виконання робіт аспіранту необхідно виконати поставлені 

завдання, але застосовується коефіцієнт 0,75 до початкової оцінки завдання чи роботи. 

3.4 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: з поважних причин (лікарняний, 

академічна мобільність) застосовується коефіцієнт 1,0 до початкової оцінки завдання чи 

розрахункової роботи; без поважних причин застосовується коефіцієнт 0,75 до 

початкової оцінки завдання чи розрахункової роботи. 

3.5 При виявленні плагіату аспіранту необхідно виконати поставлені завдання, але 

застосовується коефіцієнт 0,5 до початкової оцінки завдання чи розрахункової роботи. 

3.6 Пропущенні заняття – аспіранту необхідно виконати усі завдання, які були на 

пропущеному занятті, їх оцінювання аналогічно до п.3.4. 

3.7 До моменту проходження модульного контролю аспіранту необхідно виконати та 

завантажити у відповідні теки в МСОП усі необхідні завдання, розрахункові роботи та 

презентації з даної навчальної дисципліни по темам модулю. 

3.8 Оскарження оцінювання можливе тільки до моменту проходження модульного 

контролю за темами цього модулю. 


