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Обсяг дисципліни (години) 
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Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (20 год.), самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: – 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Відвідування занять є важливою складовою освітнього 

процесу. Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. Пропуски семінарських (практичних) 

занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

його пропуску. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до визначених 

робочою програмою тем семінарських (практичних) занять на основі пошуку та 

огляду наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при виконанні 

ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Організацію і методологію аналізу господарської діяльності підприємства. 

Чому це треба вивчати?  Для засвоєння здобувачами вищої освіти знань з методики та практики 

аналітичної роботи господарських процесів, що відбуваються на підприємствах, 

для практичного використання знань у менеджменті господарської діяльності 

суб’єктів мікроекономіки. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в 

цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 
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невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання і методи аналізу господарської діяльності. 

Оцінка ринків продажу продукції, економічних факторів навколишнього 

середовища. 

Аналіз трудових ресурсів та продуктивності праці. 

Аналіз основних засобів і підтримки їх функціонального стану. 

Аналіз матеріальних оборотних ресурсів. 

Аналіз природних і організаційно-економічних умов діяльності підприємства. 

Аналіз собівартості виробництва продукції і основні резерви її зниження. 

Аналіз результатів реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг. 

Обов’язкові завдання Підготовка доповідей за заданою проблематикою дисципліни; поглиблене 

опрацювання окремих лекційних тем і питань для самостійної роботи; 

підготовка до поточного контролю знань шляхом опрацюванні контрольних 

запитань, питань для самодіагностики; самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу за зазначеною тематикою; систематизація вивченого матеріалу для 

підготовки до екзамену та обов’язкових письмових індивідуальних навчально-

дослідних завдань (за вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Фінансовий аналіз. Фінансовий менеджмент. Фінансовий інжиніринг.  
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною визначається 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 

види та критерії оцінювання відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Екзамен. 

Порядок та організація контроль знань здобувачів вищої освіти, зокрема умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 8 Положення про 

порядок організації освітнього процесу Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 


