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Мета вивчення дисципліни:  надання належних теоретичних знань та практичних 

навичок з методики і техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування 

стратегічних управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 

та зростання вартості підприємства.  

 
 Програмні результати навчання за навчальною дисципліною: 
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми по результатам вивчення 

дисципліни аспіранти повинні отримати наступні компетентності:  

ЗК01. Вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати  завдання. 

ЗК03. Здатність розробляти та управляти науковими проектами.   

ЗК04. Здатність проводити дослідження на високому науковому та практичному рівні. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість дослідницької та наукової діяльності. 

СК 04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

СК 05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати економіко-

математичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР 05. Працювати з різними джерелами, аналізувати, систематизувати отриману 

інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

 

Зміст дисципліни: Стратегічний аналіз в системі управління підприємством. 

Методи та інструменти  стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз конкурентного 

середовища. SWOT- аналіз. Стратегічний аналіз ресурсів  підприємства. Стратегічний 

аналіз бізнес-процесів. Стратегічний аналіз капіталу підприємства. Стратегічний аналіз 

показників прогнозної фінансової звітності підприємства. Стратегічний аналіз 

інвестиційних проектів. 
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Політика оцінювання 

Відвідування занять: відвідування  занять з дисципліни є обов'язковим для всіх 

аспірантів 

Відпрацювання пропущених занять передбачає самостійну підготовку здобувача вищої 

освіти за темою з використанням рекомендованих джерел, а також презентація результатів  

стратегічного аналізу (графік консультацій) 

Допуск до заліку: згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі аспіранти 

допускаються до заліку 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих аспірантом за 

виконання практичних завдань. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі підсумкової модульної оцінки, 

якщо вона становить не менше 60 балів. Якщо аспірант за результатами модульного 

контролю отримав менше 60 балів, він виконує залікове завдання, що практичні завдання 

з дисципліни. Максимальна оцінка за результатами залікового завдання складає 100 балів. 

В такому випадку підсумкова оцінка з дисципліни виставляється на основі залікового 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


