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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

магістр 

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці 
Спеціальність 051 «Економіка» 
Рік навчання, се-
местр 

1, 1 

Кількість кредитів 4 
Лекції: 20 годин 
Лабораторні за-
няття: 

22 годин 

Самостійна робо-
та: 

78 годин 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма підсумко-
вого контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

 

 

Сиротинська Алла Павлівна, к.т.н., доцент, доцент 
кафедри обліку і аудиту  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ Сиротинсь-
ка_Алла_Павлівна 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8565-6102 
Як комунікувати a.p.sirotinska@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навча-
льної дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Програма дисципліни передбачає навчання з ви-
користанням комп’ютерів у результаті якого 
студенти будуть здатними використовувати 
сучасні інформаційні технології для дослідження 
економічних процесів суб’єктів господарювання, 
формулювати професійні задачі в сфері економі-
ки і розв’язувати їх. 
Метою дисципліни є формування знань та 
вмінь використання сучасних інформаційних те-

https://orcid.org/0000-0001-8565-6102
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хнологій при розв’язку спеціалізованих завдань у 
сфері управління економічною діяльністю 
суб’єктів господарювання. 
Цілі дисципліни: вивчення функціональних мож-
ливостей сучасних інформаційних систем авто-
матизації планування ресурсів підприємства; на-
буття практичних навичок реєстрації докумен-
тів, господарських операцій, формування управ-
лінської звітності та аналізу цільових показників. 
Методи навчання: демонстрація, навчальна 
дискусія та аналіз ситуації (case study). 
Технології навчання: рольові та ділові ігри, на-
вчальні ігри, тренінги в активному режимі, аналіз 
конкретних ситуацій, лекції візуалізації, бінарні 
лекції 

Компетентності Загальні: 
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, ана-
лізу та синтезу 
ЗК6. Здатність розробляти та управляти прое-
ктами 
Спеціальні (фахові): 
СК4. Здатність використовувати сучасні інфор-
маційні технології, методи та прийоми дослі-
дження економічних та соціальних процесів, аде-
кватні встановленим потребам досліджень 
СК6. Здатність формулювати професійні задачі 
в сфері економіки і розв’язувати їх, обираючи на-
лежні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси 

Програмні ре-
зультати навчан-
ня 

ПР2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати 
ефективні рішення з питань розвитку соціально-
економічних систем та управління суб'єктами 
економічної діяльності. 
ПР4. Розробляти соціально-економічні проекти 
та систему комплексних дій щодо їх реалізації з 
урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-
економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ре-
сурсних та інших обмежень. 
ПР7. Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати пропо-
новані рішення на основі релевантних даних та 
наукових і прикладних досліджень. 
ПР9. Приймати ефективні рішення за невизна-
чених умов і вимог, що потребують застосуван-
ня нових підходів, методів та інструментарію 
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соціально-економічних досліджень. 
ПР10. Застосовувати сучасні інформаційні тех-
нології та спеціалізоване програмне забезпечен-
ня у соціально-економічних дослідженнях та в 
управлінні соціально-економічними системами. 
ПР12. Обґрунтовувати управлінські рішення що-
до ефективного розвитку суб’єктів господарю-
вання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та 
ризики. 

Інформаційні ре-
сурси 

Основна література: 
1. Управлінські інформаційні системи в обліку та 
оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. 
Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Бог-
дан / Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с. 
Інформаційні ресурси 
2. Інформаційні системи і технології в обліку та 
аудиті [Текст]: підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Заго-
родній, О. С. Височан. 5-те вид. Л.: Вид-во Львів. 
політехніки, 2019. 404с. 
 
Web-ресурси 
3. BAS ERP https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-
erp/ 
4. Серія вебінарів “BAS ERP: широкі можливості 
для управління” https://inagro.com.ua/vebinar-bas-erp/ 
5. Порівняння систем 1С:Підприємство, BAS ERP і 
SAP. Слабкі та сильні сторони очима практика 
https://tqm.com.ua/ua/likbez/uabas-posts/porivnjannja-
1c-bas-erp-i-sap 

 
Посилання на розміщення  навчальної дисципліни на навчальній пла-
тформі Moodle: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема Результа-

ти навчан-
ня 

Форма 
організа-

ції на-
вчання 

Кіль-
кість 
годин 

Інформа-
ційні ре-

сурси 

Змістовий модуль 1. Концепція побудови ERP-системи та загальносис-
темні механізми 

1. Загальні відомості про 
управлінську інформацій-
ну ERP-систему 

ПР10 Лек. 4 1,2,3 

Лабор. 4 

Сам.роб. 12 

2. Автоматизація управлін-
ня торгівельною діяльні-
стю та складськими за-
пасами в ERP-системі 

ПР2, ПР7, 
ПР10 

Лек. 4 1,2,4 

Лабор. 4 

Сам.роб. 12 

https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/
https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/
https://inagro.com.ua/vebinar-bas-erp/
https://tqm.com.ua/ua/likbez/uabas-posts/porivnjannja-1c-bas-erp-i-sap
https://tqm.com.ua/ua/likbez/uabas-posts/porivnjannja-1c-bas-erp-i-sap
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917
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Тема Результа-
ти навчан-

ня 

Форма 
організа-

ції на-
вчання 

Кіль-
кість 
годин 

Інформа-
ційні ре-

сурси 

Змістовий модуль 2. Автоматизація управління виробництвом, кошта-
ми та результатами діяльності 

3. Автоматизація управлін-
ня виробничою діяльніс-

тю в ERP-системі 

ПР4, ПР9, 
ПР10 

Лек. 6 1,2,3,4 

Лабор. 6 

Сам.роб. 20 

4. Автоматизація управлін-
ня розрахунками та ко-
штами в  ERP-системі 

ПР2, ПР7, 
ПР10 

Лек. 2 1,2,4 

Лабор. 4 

Сам.роб. 12 

5. Автоматизація управлін-
ня доходами, витратами 
та результатами діяль-

ності в ERP-системі 

ПР4, ПР7, 
ПР10, ПР12 

Лек. 2 1,2,3,4 

Лабор. 2 

Сам.роб. 12 

6. Автоматизація контро-
лю та аналізу господар-
ської діяльності в ERP-

системі 

ПР7, ПР9, 
ПР10, ПР12 

Лек. 2 1,2,3,4 

Лабор. 2 

Сам.роб. 10 

 
Система оцінювання 

 
Загальна оцінка, 100 балів 

Поточна складова, 60 балів Підсумкова складова, 40 балів 

Змістовий мо-
дуль 1, 24 балів 

Змістовий модуль 
1, 36 балів 

МК 1, 20 балів МК 2, 20 балів 

 
Шкала оцінювання навчальних досягнень 

 
Вид заняття Бали Форма ко-

нтролю 

1. Поточна складова 

Тема 1. Загальні відомості про управлінську інформаційну 
ERP-систему 

2 Опитуван-
ня 

Тема 2. Автоматизація управління торгівельною діяльністю 
та складськими запасами в ERP-системі 

2 

Тема 3. Автоматизація управління виробничою діяльністю 
в ERP-системі 

3 

Тема 4. Автоматизація управління розрахунками та кошта-
ми в  ERP-системі 

1 

Тема 5. Автоматизація управління доходами, витратами та 
результатами діяльності в ERP-системі 

1 

Тема 6. Автоматизація контролю та аналізу господарської 
діяльності в ERP-системі 

1 

Усього лекційні заняття 10  

Лабораторна робота 1. Налагодження та підготовка до ро-
боти ERP-системи  

4 Виконання 
завдань 

Лабораторна робота 2. Реєстрація залишків на початок пе- 4 



6 

 

Вид заняття Бали Форма ко-
нтролю 

ріоду роботи ERP-системи 

Лабораторна робота 3. Автоматизація управління реаліза-
цією в ERP-системі 

4 Виконання 
завдань 

Лабораторна робота 4. Автоматизація управління прид-
бання запасів в ERP-системі 

4 

Лабораторна робота 5. Автоматизація управління складсь-
кими запасами в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 6. Налагодження виробничої діяльно-
сті в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 7. Автоматизація управління виробни-
чою діяльністю в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 8. Автоматизація розрахунку собівар-
тості виробництва в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 9. Автоматизація управління розраху-
нками та коштами в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 10. Автоматизація управління дохо-
дами, витратами і результатами діяльності в ERP-системі 

5 

Лабораторна робота 11. Автоматизація контролю та аналі-
зу господарської діяльності в ERP-системі 

4 

Усього лабораторні заняття 50  

Усього поточна складова 60  

2. Підсумкова складова 

Модульний контроль 1 20  

Модульний контроль 2 20  

Усього підсумкова складова 40  

Разом 100  

 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та пе-
рескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюєть-
ся згідно «Порядоку ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Згідно цього документу і реалізується право сту-
дента на повторне вивчення дисципліни чи по-
вторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згі-
дно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перезда-
чі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917 

Правила академі-
чної доброчесно-
сті 

За списування під час проведення модульного ко-
нтролю чи підсумкового контролю, студент по-
збавляється подальшого права здавати матері-
ал і у нього виникає академічна заборгованість. 
За копіювання результатів виконання завдань 
лабораторних робіт студенту знижується оцін-

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917
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ка у відповідності до ступеня порушення акаде-
мічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, ко-
декс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відві-
дування 

Студенту не дозволяється пропускати занят-
тя без поважних причин. Якщо є довідка про хво-
робу чи іншу поважну причину то студенту не 
потрібно відпрацьовувати пропущене лекційне 
заняття. Пропущене лабораторне заняття 
студент повинен відпрацювати у вільний час.  
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропу-
щений теоретичний матеріал на платформі 
MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917 

 
 

ДОДАТКОВО 
Правила отри-
мання зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем даного курсу та сто-
совно якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів ви-
кладач може покращити якість навчання та ви-
кладання за даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсила-
ють обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та резуль-
тати анкетування здобувачів минулих років та 
семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* Підставою для оновлення силабусу є: 
- результати обов’язкового опитування (анке-
тування) студентів про позитивне або негати-
вне враження від вивчення даної начальної дис-
циплін; 
- ініціатива здобувачів вищої освіти шляхом зве-

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2917
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
https://cutt.ly/bgsH1Yv
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рнення до керівника (гаранта) освітньої програ-
ми; 
- ініціатива роботодавців та представників біз-
несу; 
- ініціатива і пропозиції керівника (гаранта) 
освітньої програми та / або викладачів дисцип-
ліни; 
- результати оцінювання знань студентів з на-
вчальної дисципліни; 
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрово-
го характеру і/або інших ресурсних умов реалі-
зації силабусу 

Інтернаціоналіза-
ція 

 Google Scholar; 

 ERIC; 

 ResearchersID 

 SAP https://www.sap.com/index.html 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

Лектор       Сиротинська А.П., к.т.н., доцент 

https://scholar.google.com/
https://eric.ed.gov/
http://www.researcherid.com/
https://www.sap.com/index.html

