
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Аналітичне забезпечення підприємницької діяльності 
 

Статус дисципліни - вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу: Бунда О.М., доцент. 

Рекомендовано –  перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити): бухгалтерський облік, фінансовий облік, 

облік і оподаткування, звітність підприємства. 

 

1. Анотація курсу: 

Обсяг: загальна кількість годин – 180, з них: лекції – 12 год. , практичні – 24 год., самостійна 

робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями пов’язаних з аналітичним забезпеченням 

підприємницької діяльності. 

Результати навчання дисципліни:  

знати: сутність та методичні прийоми аналітичного забезпечення підприємницької 

діяльності, аналітичне забезпечення фінансових результатів і рентабельності підприємства, 

аналітичне забезпечення фінансового стану підприємства; 

вміти: організовувати вирішення задач аналітичного забезпечення підприємницької 

діяльності, аналізувати фінансові результати та рентабельність, визначити фінансовий стан 

підприємства, його підрозділів, знаходити резерви покращення фінансових результатів та 

стабілізації фінансового стану підприємства; 

здатен продемонструвати: розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу 

діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності; 

володіти навичками: методичного інструментарію аналітичного забезпечення 

підприємницької діяльності; 

самостійно вирішувати, які слід прийняти управлінські рішення, щоб віднайти резерви та 

шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Сутність і методичні прийоми аналітичного забезпечення 

підприємницької діяльності. Тема 2. Аналітичне забезпечення фінансових результатів 

діяльності підприємства. Тема 3. Аналітичне забезпечення фінансового стану підприємства. 

Тема 4. Аналітичне забезпечення виробництва продукції, робіт і послуг та їх реалізації. Тема 

5. Аналітичне забезпечення витрат на виробництво та собівартості продукції, робіт і послуг, 

у тім числі витрат на оплату праці. Тема 6. Аналітичне забезпечення підприємства 

основними засобами та матеріальними ресурсами, ефективність їх використання. 

Форми підсумкового контролю: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, а саме: презентації, 

задачі, питання для поточного і підсумкового контролів, тести. 

Мова навчання: українська. 
 

2. Оцінювання:  
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

(тестовий) 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 15 15 15 15 15 10 100 

 



Розподіл балів з дисципліни 

 

Види оцінювання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Усього 

Виконання і захист 

завдань 

5 5 5 5 5 5 30 

Презентації 5 5 5 5 5 5 30 

Поточний контроль 5 5 5 5 5 5 30 

Модульний контроль 10 

Всього з дисципліни 100 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, КП, КР /заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

Відмінно/  
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

Добре/  
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/  
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним 
критеріям) 

Незадовільно/  
не зараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) 

 

 

3. Політика курсу:  

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а 

саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни;  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

10 балів або визнання результатів навчання з використанням коефіцієнта 0,1 від загальної 

кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в іншому документі, але не більше 10 балів. 

3.3 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну 

кількість балів за кожне завдання, презентації за усіма темами, поточний, модульний  і 

підсумковий контроль. 

3.4 В разі несвоєчасного виконання робіт здобувачу вищої освіти необхідно виконати 

поставлені завдання, але застосовується коефіцієнт 0,75 до початкової оцінки завдання чи 

роботи.  

3.5 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: з поважних причин (лікарняний, 

академічна мобільність, відрядження на конференцію, олімпіаду) застосовується коефіцієнт 1,0 



до початкової оцінки завдання чи розрахункової роботи; без поважних причин 

застосовується коефіцієнт 0,75 до початкової оцінки завдання чи розрахункової роботи. 

3.6 При виявленні плагіату здобувачу вищої освіти необхідно виконати поставлені 

завдання, але застосовується коефіцієнт 0,5 до початкової оцінки завдання чи розрахункової 

роботи.  

3.7 Пропущенні заняття – здобувачу вищої освіти необхідно виконати усі завдання, 

які були на пропущеному занятті, їх оцінювання аналогічно до п.3.5. 

3.8 До моменту проходження модульного контролю здобувачу вищої освіти 

необхідно виконати та завантажити у відповідні теки в МСОП усі необхідні завдання, 

розрахункові роботи та презентації з даної навчальної дисципліни по темам модулю. 

3.9 Оскарження оцінювання можливе тільки до моменту проходження модульного 

контролю за темами цього модулю.  

 


