
Інформаційна довідка 

 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

2. Код: шифр дисципліни ППВ.02  
 

3. Тип: варіативна  

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії)  

 

5. Семестр, в якому викладається: 3  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0  

 

7. Лектор (викладач): к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко 

 

8. Результати навчання, вміти: аналізувати загрози фінансово-економічної 

небезпеки підприємств України в умовах глобалізації світової економіки, 

визначати фактори розвитку кризових явищ на підприємстві; організувати 

комплексну системи обліково-аналітичного забезпечення управління 

результативністю діяльності  підприємства; розробляти та управляти 

стратегією підвищення результативності діяльності підприємства, як 

складової загальної стратегії розвитку; здійснювати моніторинг ефективності 

обліково-аналітичного забезпечення управління результативністю діяльності 

підприємства; визначати систему оцінювання та організовувати обліково-

аналітичну систему управління результативністю на підприємстві; розробляти 

систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам 

результативності діяльності установи, організації, підприємства; 

використовувати дані бухгалтерського обліку, визначати показники 

результативності діяльності, здійснювати оптимальну політику управління 

результативністю; використовуючи нормативні та звітні показники 

статистичної та бухгалтерської звітності, методи обробки інформації на 

ПЕОМ, визначати і оцінювати фактори впливу і здійснювати діагностику 

фінансово-економічних показників за напрямами діяльності суб’єкту 

підприємництва; формувати, читати та використовувати фінансову звітність 

підприємства для виконання аналітичних процедур; управляти ефективністю 

використання ресурсів для обґрунтування управлінських рішень що 

спрямовані на зростання результативності діяльності підприємства; 

застосовувати в практичній роботі та наукових дослідженнях методів 

формалізування економічної інформації та підходів щодо інтелектуального 

аналізу даних; критично аналізувати основні обліково-звітні концепції та 

формувати й аргументовано викладати власну позицію щодо результатів 



актуальних наукових досліджень в сфері  бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності та аудиту; обґрунтовувати доцільність та ефективність впровадження 

власних наукових розробок щодо удосконалення обліково-звітних систем та їх 

аудиту; виявляти основні тенденції та закономірності, що характеризують стан 

та зміни об'єкта дослідження. 

 

9. Дисципліни, на які спирається обліково-звітні системи, сучасні 

інформаційні технології у науковій діяльності 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1 Економічний ризик та методи його 

вимірювання. Змістовий модуль 2 Теоретичні засади функціонування системи 

обліково-аналітичного забезпечення управління господарською діяльністю 

підприємства. Змістовий модуль 3 Обліково-аналітичне забезпечення 

управління результативністю господарської діяльності підприємства . 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.  

 

12. Мова навчання: українська  

  



Information reference 

 

1. Type and title: discipline ACCOUNTING AND ANALYTICAL 

PROVISION OF MANAGEMENT OF THE RESULTS OF THE BUSINESS 

ENTREPRENEURSHIP OF THE ENTERPRISE 

 

2. Code: ППВ.03 

 

3. Type: selective 

 

4. Level: Third 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3th semester 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

 

7. Name of lecturer(s): Candidate  Degree  in Economic, prof. N.І. Gordienko 

 

8. Learning outcomes: to analyze the threats of the financial and economic 

danger of Ukrainian enterprises in the conditions of globalization of the world 

economy, to determine the factors of development of crisis phenomena in the 

enterprise; to organize a comprehensive system of accounting and analytical support 

for managing the performance of the enterprise; to develop and manage the strategy 

of increasing the efficiency of the enterprise as a component of the overall 

development strategy; monitor the effectiveness of accounting and analytical 

support for managing the performance of the enterprise; determine the system of 

evaluation and organize the accounting and analytical system of performance 

management at the enterprise; to develop a system of assessment of measures to 

counter the threats and risks of the performance of the institution, organization, 

enterprise; use accounting data, determine performance indicators, implement 

optimal performance management policies; using regulatory and reporting 

indicators of statistical and accounting reporting, methods of processing information 

on a PC, to determine and evaluate the factors of influence and to carry out the 

diagnosis of financial and economic indicators in the directions of activity of the 

subject of entrepreneurship; to formulate, read and use the financial statements of 

the company for carrying out analytical procedures; manage the efficiency of using 

resources to substantiate managerial decisions aimed at increasing the productivity 

of the enterprise; apply in practical work and scientific research methods of 

formalizing economic information and approaches to the intellectual analysis of 

data; to critically analyze the main accounting and reporting concepts and to 

formulate and reasonably explain its own position regarding the results of relevant 

scientific research in the field of accounting, financial reporting and audit; to 

substantiate expediency and efficiency of the implementation of their own scientific 

developments in improving accounting and reporting systems and their audit; to 



identify the main trends and patterns characterizing the state and changes of the 

object of research. 

 

9. Disciplines are based on: Accounting and reporting systems, Modern 

information technologies in scientific activity 

 

10. Contents: Module 1 Economic risk and methods of its measurement. Module 

2 Theoretical principles of functioning of the system of accounting and analytical 

support for management of economic activity of the enterprise. Module 3 

Accounting and analytical support for the management of the economic activity of 

the enterprise. 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical classes, discussion of 

topics, discussion methods, independent work with educational literature, testing. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
2. Код: шифр дисциплины ППВ.02  
 

3. Тип: вариативная  

 

4. Рівень: третий (подготовка доктора философии)  

 

5. Семестр, в котором преподается: 3  

 

6. Количество кредитов ЄКТС: 5,0  

 

7. Лектор (викладач): к.э.н., проф. Н.И. Гордиенко 

 

8. Результаты обучения, уметь: анализировать угрозы финансово-

экономической опасности предприятий Украины в условиях глобализации 

мировой экономики, определять факторы развития кризисных явлений на 

предприятии; организовать комплексную системы учетно-аналитического 

обеспечения управления результативностью деятельности предприятия; 

разрабатывать и управлять стратегией повышения результативности 

деятельности предприятия, как составляющей общей стратегии развития; 

осуществлять мониторинг эффективности учетно-аналитического 

обеспечения управления результативностью деятельности предприятия; 

определять систему оценки и организовывать учетно-аналитическую систему 

управления результативностью на предприятии; разрабатывать систему 

оценки мероприятий по противодействию угрозам и рискам результативности 

деятельности учреждения, организации, предприятия; использовать данные 

бухгалтерского учета, определять показатели результативности деятельности, 

осуществлять оптимальную политику управления результативностью; 

используя нормативные и отчетные показатели статистической и 

бухгалтерской отчетности, обработки информации на ПЭВМ, определять и 

оценивать факторы влияния и осуществлять диагностику финансово-

экономических показателей по направлениям деятельности субъекта 

предпринимательства; формировать, читать и использовать финансовую 

отчетность предприятия для выполнения аналитических процедур; управлять 

эффективностью использования ресурсов для обоснования управленческих 

решений направленных на рост результативности деятельности предприятия; 

применять в практической работе и научных исследованиях методов 

формализации экономической информации и подходов к интеллектуального 

анализа данных; критически анализировать основные учетно-отчетные 



концепции и формировать и аргументировано излагать свою позицию по 

результатам актуальных научных исследований в области бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита; обосновывать целесообразность и 

эффективность внедрения собственных научных разработок по 

совершенствованию учетно-отчетных систем и их аудита; выявлять основные 

тенденции и закономерности, характеризующие состояние и изменения 

объекта исследования. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается Учетно-отчетные системы. 

Современные информационные технологии в научной деятельности. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1 Экономический риск и методы 

его измерения. Содержательный модуль 2 Теоретические основы 

функционирования системы учетно-аналитического обеспечения управления 

хозяйственной деятельностью предприятия. Содержательный модуль 3 

Учетно-аналитическое обеспечение управления результативностью 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения 

тем, дискуссионные методы, самостоятельная работа с учебной литературой, 

тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 
 


