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Контактний телефон 50-92-05 
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Консультації он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 

 

 
Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що дають  
змогу брати участь в інформаційно-аналітичному забезпеченні діагностиці суб’єктів 

господарювання  

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (практичні заняття 36 год., самостійна робота 
54 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом. Методи: 
інструктування, інфографіка, творчі роботи, узагальнення і систематизації знань, 
частково-пошукові, генерації ідей, симуляційні, дискусійні. 

 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: ПМК 

 

Базові знання 
Наявність знань з базових  економічних дисциплін 

Мова викладання Українська 

 

 
 

 
 
 

http://schedule.puet.edu.ua/


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 
 
 

Програмні результати навчання 
 

ПР 5. Застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських          рішень          різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади). 

ПР 6. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення 

до     фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

Компетентності, якими повинені оволодіти 

здобувач 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

СК 1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області, основ функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях 

СК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології 

та програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

СК 8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у 

сфері економічних та соціально-трудових відносин. 

СК 10. Здатність використовувати сучасні джерела 

економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 



у розрізі тем 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи 

 

Модуль 1. Проведення інформаційно-аналітичної діагностики бізнесу 

Тема 1. Проведення Обговорення матеріалу занять; Виконати та оформити проект / 

інформаційно- виконання типових / групових групове завдання. 

аналітичної діагностики         та      індивідуальних      завдань; 

бізнесу                                      опитування в процесі занять 

для        перевірки        засвоєння 

матеріалу 
 

Інформаційні джерела 

 

1.Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»: дистанційний курс / 

Укладачі Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. URL http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2657 

(дата звернення: 27.09.2022). 

2. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність / В. М. Варенко. Київ : Талком, 

2014. 416 с. 

3. Захарова В.І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності / В.І. Захарова, Л.Я 

Філіпова. Київ :  Центр учбової літератури, 2013. 336 с. 
4. Кузьмин В. М. Економіка підприємства та управлінська економіка : практикум. Івано-

Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 51 с. 

5. Кузьмин  В. М. Основи економіки та організації виробництва : практикум. Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 61 с. 

6. Кулик Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 232 с. 

7.  Перебийніс В.І., Житник Т.П. Управління використанням трудових ресурсів на 
підприємствах: монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 332 с.  

8. Перебийніс В.І., Захарченко О.Г. Ефективність використання енергетичних ресурсів у 
логістичних системах агропродовольчого комплексу: монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 185 с. 

9. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Транспортно – логістичні системи підприємств: 
формування та функціонування: монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 207 с.  

10. Перебийніс В.І., Помаз О.М. Транспортний фактор забезпечення 
конкурентоспроможності продукції: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 187 с.  

11. Перебийніс В.І., Сазонова Т.О. Формування доходів працівників підприємств: 
монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 265 с. 

12. Перебийніс В.І., Світлична А.В. Організаційний розвиток підприємств: теоретичні та 
практичні аспекти : монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 216 с.    

13. Перебийніс В.І., Трайно В.М. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія. 
Полтава : ПУЕТ, 2015. 323 с. 

 14. Перебийніс В.І., Федірець О.В. Енергетичний фактор забезпечення 
конкурентоспроможності продукції : Монографія. Полтава: ПУЕТ, 2011. 190 с. 

15. Сурмін Ю. П. Аналітична діяльність: посібн. для аналітиків неприбуткових організацій / 
Ю. П. Сурмін. Київ : Центр інновацій та розвитку, 2012. 96 с. 

16. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2019. 596  с. 

17. Cooperation and іntegration рrocesses and models in context of development of branches of 
economy and territories. Rogoza Mykola, Perebyynis Vasyl, Verhal Kseniia.  Virtual Economics, Vol 2 No 1 
(2019), p. 49-63. 

 

 

 

 

 



Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 ● Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

● Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
•  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних 

модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

•  Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись 

в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

•  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-

informaciya 

 
 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт Максимальна 

кількість балів  

Завдання 1. Організаційно-економічна характеристика суб’єкта 10 

господарювання. 

Задання 2. Характеристика ринку продукції (послуг), що виробляє суб’єкт 15 

господарювання. З’ясувати основних конкурентів. 

Завдання 3. Оцінка показників стану основного капіталу суб’єкта 10 

господарювання. 

Завдання 4. Дослідження відновлення основних фондів суб’єкта 15 

господарювання. 

Завдання 5. Дослідження використання основних засобів суб’єкта 10 

господарювання. 

Завдання 6. Дослідження використання оборотного капіталу суб’єкта 10 

господарювання. 

Завдання 7. Дослідження використання трудових ресурсів суб’єкта 10 

господарювання. 

Оформлення звіту та презентації 20 

Залік (ПМК) / Разом                                                                                                                     100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

90-100  

82-89  

74-81  

64-73 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 

А 

В 

С 

D 

Оцінка за національною шкалою 
 
Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Задовільно



60-63 Е Задовільно достатньо 
 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 
 
 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивчення 



 


