
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  

«Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень» 
Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма Міжнародний бізнес 

Освітній рівень Третій (доктор філософії) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1  курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.  

Практичні заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин, 
ауд. 36 (2 корп.) тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній), 
сайт кафедри: https://kafmev.hneu.edu.ua/en/ 

Викладач Іващенко Ганна Анатоліївна, доцент, к.е.н. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Hanna.Ivashchenko@hneu.net 

Дні занять Лекція: згідно діючого розкладу занять  
Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародних економічних відносин, очні, 
відповідно до графіку консультацій, індивідуальні, чат ПНС 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у аспірантів професійний 
компетентностей щодо орієнтування в сучасному спеціалізованому інформаційному просторі 
щодо збору, обробки, відображення аналітичних даних та адекватного вибору і використання 

аналітичного інструментарію для прийняття стратегічних рішень. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: інформатика; менеджмент; фінанси. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади інформаційно-аналітичного 

забезпечення управлінських рішень. Тема 1. Теоретичні підходи, принципи розроблення та 

реалізації системи прийняття управлінських рішень. Тема 2. Склад та задачі  інформаційно-

аналітичної системи управлінських рішень. Змістовий модуль 2. Інструментарій 

інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. Тема 3. 

Інформаційно-аналітичний інструментарій в прийнятті управлінських рішень. Тема 4. Вибір в 

системі прийняття стратегічних рішень. Тема 5. Застосування Інтернет-ресурсів та 

інструментів в прийнятті управлінських рішень. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено робочу програму, технологічну карту, 
лекції, практичні, домашні, контрольні  завдання, 

завдання для самостійної роботи,  

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5700 
Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які 
згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та практичні заняття, а 

також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів 
здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи включають: поточний контроль, що здійснюється протягом 
семестру під час проведення лекційних та практичних занять і оцінюється сумою набраних 
балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума балів на оцінку «задовільно» складає 
60); підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового заліку. 

https://kafmev.hneu.edu.ua/en/
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/schedule?employee=422634
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/schedule?employee=422634
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Політики навчальної дисципліни 

У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання) передбачено повторне 
проходження оцінювання. Політика щодо пропусків занять передбачає виконання і надання  для 
перевірки завдань за усіма видами навчальної роботи, які мали бути виконані здобувачем вищої 

освіти під час пропущених занять. Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 
терміну (після закінчення аудиторних занять) передбачає недопуск до підсумкового контролю у 

відповідності з графіком навчального процесу і його складання під час перездачі 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5700) 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «27» червня 2022 року. Протокол №13 

 


