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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 

пропуску його. 

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?  Категорії бізнес-планування та експертизи проектів, інструментарій 

та методологію проведення експертизи та розробки бізнес-плану, 

методику оцінки ефективності інвестиційних проектів, особливості 

прийняття управлінських рішень на різних стадіях життєвого циклу 

проекту, особливості методів оцінки ризиків. 

Чому це треба вивчати?  Формування системи знань щодо наукових основ формування 

системного підходу щодо бізнес-планування та експертизи 

проектів; ознайомлення студентів з методами, які дозволяють 

системно оцінити фінансові та економічні переваги проекту, 

процесом аналізу життєздатності проекту, способом зіставлення 

витрат на проект і переваг, які будуть отримані в результаті його 

реалізації чи впровадження, методологією, що дозволяє оцінити 

фінансові та економічні переваги проектів на основі 

альтернативного використання наявних ресурсів з урахуванням 

макро- і мікроекономічних наслідків. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 



діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

Зміст дисципліни Базові положення бізнес-планування. 

Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану. 

Підготовча стадія розробки бізнес-плану. 

Продукт (послуга) і ринок. Маркетинговий план. 

План виробництва. 

Організаційний план. 

Фінансовий план. 

Оцінка ризиків і страхування. 

Сутність та послідовність проведення експертизи. 

Комерційна експертиза. 

Технічна експертиза. 

Інституційна експертиза. 

Екологічна експертиза. 

Фінансова експертиза. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; підготовка до поточного 

контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, 

питань для самодіагностики, самостійному опрацюванні 

теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; систематизацію 

вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку (перелік 

міститься в Методичних вказівках для підготовки до семінарських 

(практичних) занять), а також обов’язкових письмових 

індивідуальних навчально-дослідних завдань (за вибором студента). 

Міждисциплінарні зв’язки Фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент. 
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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 Залік. 

Порядок та організація контролю 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. 
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