
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК 5; 

2. Назва: «Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору»; 

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський/скорочені навчальні плани),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4/2(бакалаврський/скорочені навчальні плани); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8/4(бакалаврський/скорочені навчальні плани); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міклуха О.Л., кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти методичним інструментарієм аналізу суб’єктів державного сектору, розуміти особливості 

практики здійснення аналізу суб’єктів державного сектору.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, в т.ч. ІНДЗ, практична 

підготовка, контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський фінансовий облік, Звітність підприємств, Аналіз господарської діяльності; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Автоматизована обробка даних, Облік і звітність суб’єктів державного сектору; 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Аналіз фінансового стану суб’єктів державного сектору. Аналіз 

фінансових результатів суб’єктів державного сектору. Аналіз руху грошових коштів суб’єктів 

державного сектору. Аналіз надходження та використання коштів  суб’єктів державного сектору. Аналіз 

потужності та обсягів діяльності суб’єктів державного сектору. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja (Дата звернення:1.03.2020).  2. Концепція розвитку 

фінансового аналізу і контролю капіталу суб'єктів підприємницької діяльності в умовах ринкової 

інтеграції України. URL: http://www.dkrs.gov.ua (Дата звернення:1.03.2020).  3.  Романчук А. Л. 

Фінансова звітність суб'єктів державного сектору в. системі інформаційного забезпечення аналізу. 

URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2019/v1/22.pdf. (Дата звернення:1.03.2020).  4.  
Кемарська Л. Г. Особливості економічного аналізу діяльності суб’єктів державного сектору. URL: 

:http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/26.pdf. (Дата звернення:1.03.2020).  5. Міклуха О.Л. 

Ефективність суб’єктів державного сектору в умовах розвитку цифрових компетенцій. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/. (Дата звернення:1.03.2020).   

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом –90 год.  

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

–   використання презентацій, 

– практичні заняття (ситуаційні завдання/ділові ігри/бізнес-кейси/дискусія/комунікативний 

метод/моделювання ситуацій/наукові диспути/круглі столи/ інше). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60балів): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-наукових 

робіт.    

Підсумковий контроль(40балів): залік в кінці 8/4 семестру(бакалаврський/скорочені навчальні плани) 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри                                                                                                Н.М. Позняковська 

Розробник опису дисципліни                                                                                      О.Л. Міклуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

 

1. Code: VK 5; 

2. Title: “Analysis of  Public Sector Entities”; 

3. Type: selective 

4. Higher education level: I (bachelor / short curriculum), 

5. Year of study offered: 4/2 (Bachelor / Short curriculum); 

6. Semester when studying discipline: 8/4 (bachelor / short curriculum); 

7. Number of ECTS credits established: 3; 

8. Last name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Miklukha AL, Candidate of Economic 

Sciences, Assistant Professor 

9. Learning outcomes: After studying the discipline, the student should be able to: 

have a methodological toolkit for the analysis of public sector entities, understand the peculiarities of the practice of 

analysis of public sector entities. 

10. Forms of organization of classes: educational class, independent work, incl. INDZ, practical training, control 

measures in the forms of classroom, correspondence, correspondence-distance work 

11. • The disciplines that precede the study of the specified discipline: 

Accounting, Business Reporting, Business Analysis; 

      • Courses co-taught with the specified discipline (if applicable): Automated data processing, Public sector entities 

accounting and reporting; 

12. Course contents: (list of topics) Analysis of the financial situation of public sector entities. Analysis of financial 

performance of public sector entities. Analysis of cash flow of public sector entities. Analysis of public sector entities' 

receipt and use of funds. Analysis of the capacity and activity of public sector entities. 

13. Recommended educational publications: 

1. National public sector accounting standards (standards). URL: https://mof.gov.ua/en/national-polozhennja (Return 

date: 03/01/2020). 2. The concept of development of financial analysis and capital control of business entities in the 

conditions of market integration of Ukraine. URL: http://www.dkrs.gov.ua (Date of reference: 03/01/2020). 3. 

Romanchuk AL Financial reporting of public sector entities in. system information support analysis. URL: http://chtei-

knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2019/v1/22.pdf. (Date of appeal: 03/01/2020). 4. Kemarskaya LG 

Features of economic analysis of activity of public sector entities. URL:: http: //www.visnyk-

econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/26.pdf. (Date of appeal: 03/01/2020). 

5. Miklukha OL Public sector actors' performance in developing digital competencies. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

(Date of appeal: 03/01/2020). 

 14. Planned learning activities and teaching methods: 

16 years lectures, 14 hours practical work, 60 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: Combining traditional and non-traditional teaching methods using innovative technologies: 

- use of presentations, 

- practical classes (situational tasks / business games / business cases / discussion / communicative method / situation 

modeling / scientific disputes / round tables / other). 

15. Assessment forms and criteria: 

The rating is based on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, questioning, preparation of independent educational works. 

Final control (40 points): credit at the end of 8/4 semester (bachelor / short curriculum) 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 
Head of the Department N. M Poznyakovskaya 

The author of the description of the discipline O. L. Mikluha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


