
 

 

 

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

« БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА» 
 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Галузь знань 07 – Управління і адміністрування 
Спеціальність 072-«Фінанси, банківська справа та страхування», 071-«Облік і 

оподаткування», 073-«Менеджмент», 075-«Маркетинг» 
Освітньо-професійна програма 

(ОПП) 
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 

«Менеджмент», «Маркетинг». 
Статус дисципліни Нормативна компонента ОПП 
Курс та семестр, на якому 

викладається дисципліна 

(очна/заочна) 

2,3 курс, 3,4,5 семестр 

Обсяг дисципліни, семестровий 

контроль 
Кредитів – 9. Загальна кількість годин –270 годин, з них: лекційні – 18 год., 

лабораторні – 144, самостійна робота – 108 год. (опрацювання теоретичних 

розділів, які не викладаються на лекціях).  Семестровий контроль – залік/залік/ 

екзамен 
Мова викладання Українська 
Кафедра, що забезпечує 

викладання 
Прикладної механіки та інформаційних технологій 

Інформація про викладача, що 

проводить лекційні заняття 
Сорокун Світлана Вікторівна, доцент кафедри прикладної механіки та 

інформаційних технологій, кандидат технічних наук. 

E-mail: ETI.SorokunSV@gmail.com 
Інформація про викладача, що 

проводить практичні та 

лабораторні заняття 

Сорокун Світлана Вікторівна, доцент кафедри прикладної механіки та 

інформаційних технологій, кандидат технічних наук. 

E-mail: ETI.SorokunSV@gmail.com 
Пререквізити (попередні 

дисципліни, необхідні для 

опанування дисципліни) 

вища математика, інформатика 

Пореквізити (дисципліни, в яких 

будуть використовуватися знання, 

отримані під час вивчення курсу) 

Курсові роботи. Виробничі практики.  

Мета навчальної дисципліни 

 
підготовка студентів до використання сучасних інформаційних 

технологій, які базуються на застосуванні сучасних засобів 

обчислювальної техніки і мережевих технологій в якості інструменту для 

вирішення на високому рівні практичних завдань в предметних областях 

економіки.. 
Зміст дисципліни  ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ 

Змістовий модуль 1. 

ТЕМА 1. Введення в Бази даних. Поняття про бази даних. Поняття 

сутності, модель «сутність-зв’язок». Сутність предметної області. 

Основні елементи графічного подання моделі «сутність-зв’язок».  

Основні компоненти системи управління базою даних. Архітектура 



системи баз даних. Історія розвитку баз даних - історія розробки та 

впровадження різних моделей баз даних. Реляційні моделі бази даних та 

бази знань. Термінологія реляційних баз даних. Цілісність даних. 

ТЕМА 2. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних. 

Поняття про моделі даних. Структура даних. Засоби опрацювання 

даних. Обмеження цілісності. Ієрархічна модель даних. мережна модель 

даних. реляційна модель даних. Основні поняття реляційної бази даних.  

Реляційна цілісність. Визначник NULL. Цілісність сутностей. 

Посилальна цілісність. Корпоративні обмеження цілісності.  

ТЕМА 3. Етапи створення бази даних. Поняття про системи 

управління базами даних. Етапи створення бази даних. Поняття про 

системи управління базами даних. Файл-серверні, клієнт-

серверні та інтегровані (вбудовані) СУБД. Схема основних класифікацій 

СУБД.  

Створення нової бази даних. Створення структури таблиць. 

Первинний ключ. Створення зв’язків між таблицями. Виконання 

підстановок. 

ТЕМА 4. СУБД та безпека даних. Загальна характеристика Access. 

Створення нової бази даних. Введення даних у форми в Access. Типи 

даних. Розміри числового типу даних, що використовуються в Access.  

Безпека даних Реєстрація користувачів Керування правами доступу  

Кому надаються права доступу  Умови надання прав доступу  Об’єкти, на 

які поширюються права доступу  Операції, щодо яких специфікуються 

права доступу  Можливість передавання прав доступу іншим особам 

Змістовий модуль 2. 

ТЕМА 5. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. 

Робота з таблицями бази даних. Відображення моделі «сутність-

зв’язок» на базу даних. Створення таблиць бази даних з використанням 

Подання таблиці. Створення таблиць бази даних у поданні Конструктор. 

Зв’язки в СУБД Access. Редагування та форматування таблиці бази даних. 

Типи даних Класифікація типів даних Рядків Числа Логічні дані Дата і 

час Інтервали  Створення таблиці  Зміна таблиці  Видалення таблиці 

ТЕМА 6. Форми. Створення, редагування та форматування 

форм. Види форм у базі даних. Методи створення форм. Створення нової 

форми на основі таблиці бази даних. Залежності між атрибутами. 

Аксіоматика функціональних залежностей. Перша нормальна форма. 

Друга нормальна форма. Третя нормальна форма. Нормальна форма 

Бойса-Кодда.  

ТЕМА 7. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних. 

Сортування даних. Пошук даних. Заміна даних. 

Використання символів узагальнення для пошуку даних. Фільтрування 

даних. Додавання даних до таблиці Видалення даних з таблиці Оновлення 

даних.  

ТЕМА 8. Запити та звіти. Поняття про запити в базі даних. Поділ 

від призначення запитів. Вирази та оператори в запитах. Запити на 

вибірку. Запити з полями, що містять дані, обчислені за даними з інших 

полів. Запити з параметрами. Поняття про звіти в базі даних. Створення 

звітів. Редагування та форматування звітів.Оператор SELECT Оператор 

FROM Оператор WHERE Порівняння Діапазон Приналежність безлічі  

Відповідність шаблону  Значення NULL  Пропозиція ORDER BY. 

Побудова обчислюваних полів Використання підсумкових функцій 



Пропозиція GROUP BY Пропозиція HAVING 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОГРАМУВАННЯ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЯ В MS EXCEL. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 1. Проведення фінансового аналізу засобами MS Excel. 

Складові фінансового аналізу. Основні поняття теорії тимчасової вартості 

грошей. Характеристики банківських боргових угод та взаємозв’язок між 

ними. Оцінка банківських боргових операцій та ефективності інвестицій. 

Технологія використання фінансових функцій MS Excel для 

розв’язування задач фінансового аналізу: аналіз банківських операцій (на 

основі ануїтету); аналіз інвестицій (не на основі ануїтету); технологія 

врахування комісійних.  

Тема 2. Візуалізація економічних даних програмні засоби 

візуалізації економічних даних. Основні правила візуалізації даних. 

Інфографіка. Засоби візуального подання кількісної інформації в 

схематичній формі: діаграми, графіки та спарк-лайни (MS Excel). Засоби 

акцентування уваги та візуалізованого аналізу статистики: умовне 

форматування (MS Excel). Засоби концептуальної візуалізації (діаграми 

Ганта). Засоби метафоричної візуалізації — графічно організованої 

структурованої інформації (піраміди, дерева і карти даних). Засоби 

створення графічних органайзерів. Хмарні сервіси візуалізації даних.  

Тема 3. BIG DATA-аналіз засобами MS Excel.  Сучасні методи 

аналізу великих масивів даних. Проведення аналізу баз даних засобами 

MS Excel. Організація БД в MS Excel. Технологія створення та 

редагування структури таблиць БД. Перетворення БД у об’єкт MS Excel 

«Таблиця». Правила побудови формул для БД; використання елементів 

БД (усієї таблиці та окремих полів) як операндів у формулі. Автоматичне 

заповнення поля за шаблоном. Швидке форматування таблиць. 

Розширення діапазону БД. Створення розрахункових полів у БД: 

створення елементарних формул для розрахунку полів з використанням 

імен полів; використання вбудованих функцій. Аналіз даних БД за 

допомогою фільтрів. Аналіз за допомогою зрізів. Проведення 

підсумкового аналізу даних: проведення підсумкових операцій за 

допомогою функцій СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ та їх аналогів. Створення 

зведених таблиць. Форми зведених таблиць. Базові операції зі зведеними 

таблицями: надання імені, робота з рівнями даних, оновлення, зміна назв 

елементів, типи підсумкових операцій та їх встановлення, фільтри та 

сортування. Створення розрахункових полів. Групування даних. Зрізи 

даних. Зведені діаграми. Структурування даних в зведених діаграмах, 

масиви зведених діаграм, зрізи. Консолідація даних. Групування даних.  

Змістовий модуль 4. 

Тема 4. Програмування та автоматизація роботи в MS Excel. 

Автоматизація роботи за допомогою підпрограм VBA. Графічний 

інтерфейс редактору VBA. Об’єкти, властивості та методи у VBA. 

Застосування різних типів модулів (стандартні та класу). Програмний 

код, місце збереження та способи звернення до нього. Функції та 

процедури: поняття, синтаксис та призначення. Типи даних. Константи та 

змінні. Оголошення іменованих констант та змінних. Операції над 

даними та вбудовані функції VBA. Оператори VBA та їх синтаксис. 

Функції щодо роботи з книгами, аркушами, діапазонами, комірками. 

Використання вікон. Лінійні, розгалужені та циклічні процеси. 



Організація розгалужень за допомогою операторів If, Select Case, Go To. 

Макроси як різновид процедур VBA. Перегляд та редагування VBA-коду 

макросів, створених у MS Excel. Технологія автоматичного запису 

макросів у MS Excel. Налагодження та редагування макросів (пошук 

синтаксичних помилок, виправлення помилок під час виконання тощо). 

Функції користувача у MS Excel. Призначення, технологія створення та 

застосування. Технологія розробки інтерфейсу. Стандартні методи 

організації інтерфейсу. Макроси організації роботи з аркушами та 

книгами. Призначення та технологія створення екранних форм з 

елементами управління. Етапи проектування екранної форми в MS Excel. 

Розробка комплексу макросів та процедур. Конструювання екранної 

форми з елементам управління. Призначення елементам управління 

команд, макросів та процедур. 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3 СИСТЕМА АНАЛІЗУ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ QlikView 

Змістовий модуль 5. 

ТЕМА 1. Початок роботи з QlikView. Що таке QlikView 

Підготовка Установка Зразки Умовні позначення Регіональні параметри 

Початок роботи з QlikView Початкова сторінка Запуск QlikView 

Відкриття документа Збереження документа Закриття документа Довідка 

QlikView Використання документів на сервері QlikView Server 

ТЕМА 2. Створення запитів в QlikView. Запити в QlikView. 

Виробничий процес бізнес-аналітики. Введення в термінологію Business 

Intelligence. Початок роботи з QlikView. Вибірки. Поєднання обраних 

значень. Відстеження обраних значень. Використання. Переміщення 

вибірок. Традиційна та асоціативна архітектури бізнес-аналітики 

Порівняння традиційної та асоціативної архітектури. Архітектура 

QlikView. Клієнт-серверний обмін. Управління безпекою. Гнучке 

ліцензування. Компоненти QlikView. OLE DB. ODBC. Порівняння 

архітектур OLE DB та ODBC. QlikView Developer. QlikView Server – 

опис. Консоль управління і доступ до моделей. Джерело даних для 

моделей QlikView. Функціональний огляд QlikView. Функціонал 

QlikView. иСкрипти завантаження. Декілька рівнів обробки даних. 

Редактор скрипта завантаження даних. Знайомство з завантаженням 

скрипта. Завантаження даних з файлу. Завантаження даних з баз даних. 

Прихований скрипт та Секція доступу. Прихований скрипт. Секція 

доступу. Секції в скрипті. Рівні доступу до секцій доступу. Системні поля 

секцій доступу. Розмежування доступу по елементах вимірювання 

ТЕМА 3. Асоціативна модель даних QlikView. Асоціативна 

модель даних. Структура даних: логічні таблиці, асоціації між логічними 

таблицями. Об’єднання декількох таблиць в одну: автоматичне, 

примусове, попередження об’єднання. Етапи створення моделі в 

QlikView. Етапи створення моделі. Деякі важливі аспекти при створенні 

додатку на базі QlikView. Простий план QlikView проекта. Модель 

побудови на вимірюваннях в QlikView. Схеми поєднання даних. Схема 

«Зірка». Схема «Сніжинка». Створення Demensional-моделі. Переваги та 

недоліки різних підходів до моделювання в QlikView.Шляхи 

завантаження даних в QlikView. Види завантажування даних. 

Завантаження даних з файлу. Порядкове ручне завантаження. 

Завантаження з існуючих таблиць. Інкрементальне завантаження. 

Двійкове завантаження. Часткове завантаження. Буферне завантаження. 



Оператори та ключові слова скрипта. Префікс Join. Inner Join. Outer Join. 

Right Join. Concatenate. NoConcatenate. SQL. Оператор Store. Keep. 

Циклічні посилання. Слабкозв’язані таблиці. Попередження циклічного 

посилання. Створення комбінованого ключа QlikView. Створення 

макросів в QlikView. Створення макросів. Редактор макросів. Відладчик 

макросів. Автоматизація QlikView за допомогою макросів та скриптів. 

Діаграми. Види діаграм. Введення в діаграми. Гістограма. Лінійний 

графік. Комбо діаграма. Діаграма Радар (Листкова діаграма). Крапкова 

діаграма. Сіткова діаграма. Колова діаграма. Діаграма Ворінка. Блочна 

діаграма. Діаграма Датчик. Діаграма Мекко. Зведена таблиця. Пряма 

таблиця.  

Змістовий модуль 6. 

ТЕМА 4. Сучасні можливості в додатку QlikView. Функції 

агрегування для скриптів в QlikView Категорія функцій скрипта 

«Aggregation (функції агрегування)» в QlikView Функція Qlikview — Avg. 

Функція Qlikview — Concat. Функція Qlikview — Correl. Функція 

Qlikview — Count. Функція Qlikview — FirstSortedValue. Функція 

Qlikview — FirstValue. Функція Qlikview — Fractile. Функція Qlikview — 

InputAvg. Функція Qlikview — InputSum. Функція Qlikview — Kurtosis. 

Функція Qlikview — LastValue. Функція Qlikview — LINEST_B. Функція 

Qlikview — LINEST_DF. Функція Qlikview — LINEST_F. Функція 

Qlikview — LINEST_M. Функция Qlikview — LINEST_R2. Функция 

Qlikview — LINEST_SEB. Функція Qlikview — LINEST_SEM. Функція 

Qlikview — LINEST_SEY. Функція Qlikview — LINEST_SSREG. Функція 

Qlikview — LINEST_SSRESID. Функція Qlikview — Max. Функція 

Qlikview — MaxString. Функція Qlikview — Median. Функція Qlikview — 

Min. Функція Qlikview — MinString. Функція Qlikview — MissingCount. 

Функція Qlikview — Mode. Функція Qlikview — NullCount. Функція 

Qlikview — NumericCount. Функція Qlikview — Only. Функція Qlikview 

— Skew. Функція Qlikview — Stdev. Функція Qlikview — Sterr. Функція 

Qlikview — STEYX. Функція Qlikview — Sum. Функція Qlikview — 

TextCount 

ТЕМА 5. Аналіз даних та їх візуалізація в Power BI. Редактор 

Power BI. Завантаження та підготовка даних. Об’єднання даних з різних 

джерел. Комбінування даних. Встановлення зв’язків між таблицями. 

Можливості Power BI Desktop. Створення візуалізацій в Power BI. 

Фільтри та зрізи. Перший звіт в Power BI. 

ТЕМА 6. Розширені можливості Power BI. Типи агрегації даних. 

Огляд функцій DAX. Створюємо новий стовпчик з обчисленням. 

Створюємо міру. Інтерактивна презентація звітів за допомогою Power BI. 

Збереження звітів в інших форматах. Публікація звітів 
Інтегральна компетентність, 

загальні компетентності, 

спеціальні (фахові компетенції) 

071 Облік і оподаткування 

ЗК 2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11 Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій. 

СК 5 Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК 6 Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

072Фінанси, банківська справа та страхування 

ЗК 01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#__171Aggregation_187_QlikView
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Avg
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Concat
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Correl
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Count
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Count
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_FirstSortedValue
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_FirstValue
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_FirstValue
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Fractile
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_InputAvg
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_InputAvg
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_InputSum
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Kurtosis
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LastValue
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_B
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_DF
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_DF
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_F
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_M
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_M
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_R2
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SEB
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SEB
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SEM
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SEY
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SEY
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SSREG
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SSRESID
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_LINEST_SSRESID
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Max
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_MaxString
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_MaxString
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Median
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Min
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Min
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_MinString
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_MissingCount
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Mode
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_NullCount
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_NumericCount
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_NumericCount
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Only
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Skew
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Skew
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Stdev
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Sterr
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_STEYX
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_STEYX
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_Sum
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_TextCount
https://ivan-shamaev.ru/aggregation-functions-in-qlikview/#_Qlikview_8212_TextCount


ЗК 05 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК 08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

СК 06 Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК 09 Здатність здійснювати ефективні комунікації 

073 Менеджмент 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК 2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК 7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

СК 11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

075 Маркетинг 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК 10 Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо 

підвищення їх ефективності. 

СК 12 Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу. 
Форми проведення занять Лекції, лабораторні заняття 
Індивідуальні заняття Виконання контрольної роботи, та лабораторних завдань 
Дні занять  За розкладом 
Дні консультацій  За розкладом 
Програмні результати навчання 071 Облік і оподаткування 

ПР 12 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР25 Використовувати у практичній діяльності методи та цифрові 

технології для обліку та оцінки вартості суб’єктів бізнесу, фінансових 

ризиків сільськогосподарських підприємств 

072Фінанси, банківська справа та страхування 

Ум1 Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що 

передбачає збирання та інтерпретацію інформаційних (даних), вибір 

методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів 

ПР08 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні продукти. 

073 Менеджмент 

Р 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

Р6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

Р 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації. 



Р 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

075 Маркетинг 

Р 2 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі 

застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. 

Р 4 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного 

інструментарію. 

Р 7 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію. 
Політика навчальної дисципліни 1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 40% (КП1) та 10% 

(КП2). Списування (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв) під час 

контрольних робіт заборонено. У разі порушення здобувачем вищої освіти 

академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за 

собою право змінити тему завдання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти регулюється 

Положеннями «Про організацію освітнього процесу в Економіко-

технологічному інституту ім. Роберта Ельворті», «Про академічну 

доброчесність» та «Про порядок перевірки академічних та наукових текстів на 

унікальність». 
2. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання заліку чи модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (хвороба, сімейні обставини, відрядження), що 
підтверджуються документально, студентам можуть бути визначені 
індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів, про що видається наказ по 
Інституту. 
3. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

курсового 
проекту 
(роботи), 
практики 

для заліку 

90-100 
 

A відмінно 

зараховано 

82-89 
 

B 
добре 

74-81 
 

C 

64-73 
 

D 
задовільно 

60-63 
 

E 

35-59 
 

FX 
незадовільно з 
можливістю 

не зараховано з 
можливістю 



повторного 
складання 

повторного 
складання 

1-34 F 

незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

4. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Заліковий модуль 1 (3 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(денна форма навчання, підсумковий контроль - залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота Залі

к 

Разо

м за 

семес

тр 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 МКР 

1 

Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 

2 

4 4 4 8 20 10 9 9 12 20 100 100 

40 60 100 100 

Заліковий модуль 2 (4 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(денна форма навчання, підсумковий контроль - залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота Залік Разом за 

семестр Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 

Т1 Т2 МКР1 Т3 Т4 МКР2 

18 12 20 12 18 20 100 100 

50 50 100 100 

Заліковий модуль 3 (5 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(денна форма навчання, підсумковий контроль - екзамен) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Е
к

за
м

ен
 

Разом за 

семестр 

Змістовний модуль 5 Змістовний модуль 6 

Т1 Т2 Т3 МКР1 Т4 Т5 Т6 МКР2 

2 7 16 5 14 8 3 5 40 100 

30 30 40 100 
Т1, Т2... Т14 - теми змістових модулів, КМР - контрольна модульна робота 

Заочна форма 

Заліковий модуль 1 (3 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(заочна форма навчання, підсумковий контроль - залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Залік 
Разо

м Виконання контрольної 

роботи  

Виконання 

лабораторних робіт 

40  20  40 100 

Заліковий модуль 2 (4 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(заочна форма навчання, підсумковий контроль - залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Залік 
Разо

м Виконання контрольної 

роботи  

Виконання 

лабораторних робіт 

40  20  40 100 



Заліковий модуль 3 (5 семестр): 

(макс. кількість балів ) 

(заочна форма навчання, підсумковий контроль - іспит) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Іспит 
Разо

м Виконання контрольної 

роботи  

Виконання 

лабораторних робіт 

40  20  40 100 

 15. РОЗПОДІЛ БАЛІВ , ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

Розподіл балів при оцінюванні контрольної роботи студентів 

заочної форми навчання: 

Розподіл балів при оцінюванні практичної роботи студентів заочної 

форми навчання: 

5. Політика щодо оскарження оцінювання. У разі виникнення суперечностей 

між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, кафедри та за 

погодженням із Деканом факультету створюється комісія з трьох осіб (голова 

відповідної кафедри, викладач за фахом та викладач, який контролює 

упередженість) для прийняття заліку чи екзамену в цього студента.  

Порядок повторного проходження здобувачами вищої освіти контрольних 

заходів урегульовані процедурами Положення Про організацію освітнього 

процесу в Економіко-технологічному інституту ім. Р. Ельворті. 

6. Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційній 

формі за погодженням деканату Поважними причинами для неявки на заняття є 

хвороба або академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Відсутність здобувача на заняттях передбачає самостійне 

опрацювання матеріалу та не звільняє здобувача від виконання завдання на 

самостійну підготовку або завдання поточного та підсумкового контролю. 

Максимальна кількість балів за контрольну роботу студентів 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 

Повнота 

розкриття 

матеріалу 

 

Самостійність 

виконання 

(захист роботи) вчасно невчасно вчасно  невчасно 

5 0 5 0 15 15 

Максимальна кількість балів за практичну роботу студентів 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 
Повнота розкриття 

матеріалу 
вчасно невчасно вчасно  невчасно 

3 0 3 0 14 

Додаткова інформація Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни 
 

Викладач       С.В.Сорокун 


