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 Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-
методологічні основи аналізу господарської діяльності
підприємств за показниками ефективності роботи
керівників щодо прийняття оптимальних управлінських
рішень та виконання організаційної, планувальної,
мотиваційної та контрольної функцій.

 Міждисциплінарні зв’язки: логістика, менеджмент,
маркетинг, економіка і фінанси підприємства, фінанси,
гроші та кредит, управління персоналом, стратегічне
управління.



Мета вивчення дисципліни: опанування необхідними теоретичними знаннями і
практичними навичками з аналізу господарських ситуацій з виробничих функцій,
типових завдань діяльності та умінь керівника щодо прийняття оптимальних
управлінських рішень.

Компетентності  загальні:

 Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу

 Здатність застосування знань у
практичних ситуаціях

 Здатність до проведення
досліджень на відповідному рівні

 Здатність до адаптації та дії в новій
ситуації

 Навички використання інфор-
маційних і комунікативних
технологій

Компетентності спеціальні:

 Здатність аналізувати результати
діяльності організації, зіставляти їх
з факторами впливу зовнішнього та
внутрішнього середовища

 Здатність управляти організацією
та її підрозділами через реалізацію
функцій менеджменту

 Здатність планувати діяльність
організації та управляти часом

 Здатність визначати перс-пективи
розвитку організації



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Тема1. Системний аналіз
діяльності організації та
оцінка стратегічних
напрямків її розвитку.

 Тема 2. Аналіз системи
планування та прогнозування
діяльності підприємства.

 Тема 3. Аналіз і оцінка
процесів управління та
раціональності організації
управлінської праці.

 Тема 4. Аналіз та оцінка
організації ділових контактів
підприємства із зовнішнім
середовищем та розвитку
організаційної культури.

 Тема 5. Аналіз методів та
прийомів розробки ефек-
тивних систем мотивації та
оплати праці.

 Тема 6. Контроль
забезпечення якості
продукції.

 Тема 7. Аналіз системи
контролю виконання управ-
лінських рішень.

 Тема 8. Аналіз ефективності
використання ресурсів.

 Тема 9. Оцінка системи
проведення ринкових
досліджень.
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