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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з 
аналітичної роботи на підприємствах  різних видів діяльності та форм організації бізнесу. 

Завдання дисципліни: навчити студентів проводити аналіз фінансової звітності підприємства за допомогою 
спеціальних прийомів і методів фінансового та статистичного аналізу; інтерпретувати результати аналізу та 
робити відповідні висновки; складати аналітичний звіт за напрямками; пропонувати заходи щодо 
вдосконалення ефективності діяльності та управління на підприємстві. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Значення, види та методи фінансового аналізу 
Методологічні передумови аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Необхідність та сутність 
фінансового аналізу. Користувачі фінансового аналізу. Мета, методика. Різновиди аналізу. Зовнішній та 
внутрішній аналіз. Методи та прийоми аналізу. Етапи проведення аналізу. Обмеження фінансового аналізу. 
Тема 2. Аналіз бухгалтерського балансу 
Характеристика балансу та вимоги до його складання згідно П(С)БО 2.Структура балансу. Елементи балансу.  
Характеристика рахунків ( статей) активу: склад, оцінка,  нормативне регулювання. Характеристика рахунків 
(статей) пасиву: склад, оцінка, нормативне регулювання. Поняття  фінансового стану підприємства. Методика 
аналізу майна підприємства та джерел майна підприємства. Складання аналітичних таблиць. Попередня 
оцінка фінансового стану підприємства. 
Тема 3. Аналіз Звіту про фінансові результати 
Характеристика Звіту та вимоги до його складання згідно П(С)БО 3. Структура Звіту про фінансові результати. 
Елементи Звіту. Види та характеристика доходів підприємства.  Складові (елементи)  витрат підприємства. 
Момент визнання доходів та витрат. Визначення фінансового результату діяльності підприємства. 
Складання аналітичної таблиці.  
Тема 4. Аналіз фінансового стану. Аналіз ліквідності (поточної платоспроможності) підприємства 
Поняття ліквідності і поточної платоспроможності підприємства. Поняття ліквідності ліквідного та операційного 
типу. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності  ліквідного типу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності 
операційного типу. Внутрішній аналіз  поточних активів та пасивів. 
Тема 5. Аналіз фінансового стану. Аналіз фінансової стійкості (довгострокової 
платоспроможності) підприємства 
Поняття фінансової стійкості та довгострокової платоспроможності  підприємства. Методика аналізу 
фінансової стійкості підприємства з використанням фінансових коефіцієнтів. Показники структури активів. 
Показники структури пасивів. Показники покриття активів пасивами.  Показники покриття витрат по процентах.  
Тема 6. Аналіз ефективності діяльності  підприємства. Аналіз  оборотності активів та капіталу. 
Аналіз рентабельності (прибутковості) підприємства 
Поняття ділової активності підприємства. Методика аналізу ділової активності з використанням фінансових 
коефіцієнтів. Особливості розрахунку показників оборотності. Показники оборотності поточних активів. 
Показники оборотності ТМЗ. Показники оборотності дебіторської заборгованості. Показники оборотності 
кредиторської заборгованості. Показники оборотності  капіталу. Поняття фінансового циклу. 
Поняття прибутковості і рентабельності підприємства. Методика аналізу прибутковості і рентабельності з 
використанням фінансових коефіцієнтів. Показники прибутковості активів. Показники прибутковості власного 
капіталу. Показники прибутковості поточних активів. Показники прибутковості інвестицій. Показники 
рентабельності продажу. Показники рентабельності продукції.  
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C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

ЗК04. Здатність застосовувати методи аналізу та синтезу, вміти мислити 
абстрактно і критично. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК07. Знання та розуміння предметної області фінансів, банківської справи та 
страхування та розуміння професійної діяльності. 
ЗК08. Здатність вчитися перманентно та швидко засвоювати нові знання в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК03. Здатність здобувати та обробляти інформацію щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку фінансової системи та фінансів суб’єктів господарювання. 
СК08. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та 
використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію. 
 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

 ПР02. Розуміти місце і значення інформації фінансово-економічного характеру та 
обробляти її з застосуванням сучасних цифрових та інформаційних технологій.  
ПР04. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію.  
ПР09. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.  
 

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

1 тиждень Тема 1. Значення, види та 
методи фінансового аналізу 
1.1. Методологічні передумови 
аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємства.  
1.2. Необхідність та сутність 
фінансового аналізу. Користувачі 
фінансового аналізу.  
1.3. Мета, методика. Різновиди 
аналізу. Зовнішній та внутрішній 
аналіз.  
1.4. Методи та прийоми аналізу.  
1.5. Етапи проведення аналізу. 
Обмеження фінансового аналізу. 

Лекція (2 год.), 
F2F 
 
 
Практичне 
заняття 
(дискусія) 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
 
Обговорення питань для само опрацювання 
та проблемних питань: 
1. В чому різниця між зовнішніми та 
внутрішніми користувачами результатів 
аналізу? 
2. Чим відрізняються формалізовані 
та неформалізовані методи аналізу? 
Поясніть та аргументуйте свою відповідь. 
3. Чим обумовлене виділення 
напрямків аналізу та їх кількість? 
 

2 тиждень Тема 2. Аналіз 
бухгалтерського балансу 
2.1. Характеристика балансу та 
вимоги до його складання згідно 
П(С)БО 2. Структура балансу. 
Елементи балансу.  
2.2. Характеристика рахунків 
(статей) активу: склад, оцінка,  
нормативне регулювання. 
Характеристика рахунків (статей) 
пасиву: склад, оцінка, 
нормативне регулювання.  
2.3. Методика аналізу фінансово-

майнового стану підприємства. 

Складання аналітичних таблиць. 

2.4. Попередня оцінка 

фінансового стану підприємства. 

Лекція (2 год.) 

F2F 

 
Практичне 
заняття, 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1 -4 
 
Розв’язуємо практичні завдання щодо 
аналізу майна підприємства та джерел його 
формування (в динаміці та структурі) за 
даними Балансу реально працюючого 
підприємства. 
 

Виконуємо комплексу задачу (індивідуальну 

роботу) в частині розглянутого теоретичного 

та практичного матеріалу для засвоєння 

знань та закріплення отриманих навичок 
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3 тиждень Тема 3. Аналіз Звіту про 
фінансові результати 
3.1. Характеристика Звіту та 
вимоги до його складання згідно 
П(С)БО 3. Структура Звіту про 
фінансові результати. Елементи 
Звіту.  
3.2. Види та характеристика 
доходів підприємства.  
3.3. Складові (елементи)  витрат 
підприємства.  
3.4. Момент визнання доходів та 
витрат. Визначення фінансового 
результату діяльності 
підприємства. 
3.5. Аналіз звіту на основі 
прийомів горизонтального та 
вертикального аналізу 

Лекція (2 год.) 

F2F 

 
Практичне 
заняття, 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
 

Розв’язуємо практичні завдання щодо 

аналізу формування фінансових результатів 

підприємства (в динаміці та структурі) за 

даними Звіту про фінансові результати 

реально працюючого підприємства. 

Виконуємо комплексу задачу (індивідуальну 

роботу) в частині розглянутого теоретичного 

та практичного матеріалу для засвоєння 

знань та закріплення отриманих навичок 

 

4 тиждень Тема 4. Аналіз фінансового 
стану. .Аналіз ліквідності та 
платоспроможності 
підприємства 
4.1. Поняття ліквідності і поточної 
платоспроможності 
підприємства. Поняття ліквідності 
ліквідного та операційного типу. 
4.2. Аналіз ліквідності балансу. 
4.3. Аналіз коефіцієнтів.  
 

Лекція (2 год. ) 

F2F 

 
Практичне 
заняття, 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
 

Розв’язуємо практичні завдання щодо 

аналізу ліквідності та платоспроможності 

підприємства за даними Балансу реально 

працюючого підприємства. 

Виконуємо комплексу задачу (індивідуальну 

роботу) в частині розглянутого теоретичного 

та практичного матеріалу для засвоєння 

знань та закріплення отриманих навичок. 

5 тиждень Тема 5. Аналіз фінансового 
стану. Аналіз фінансової 
стійкості (довгострокової 
платоспроможності) 
підприємства 
5.1. Поняття фінансової стійкості 
та довгострокової 
платоспроможності  
підприємства.  
5.2. Методика аналізу фінансової 
стійкості підприємства з 
використанням фінансових 
коефіцієнтів.  
5.3. Методика аналізу фінансової 
стійкості на основі балансового 
рівняння. Матриці рівня 
фінансової стійкості. 

Лекція (2 год. ) 

F2F 

 
Практичне 
заняття, 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
 

Розв’язуємо практичні завдання щодо 

аналізу фінансової стійкості та 

довгострокової платоспроможності 

підприємства за даними Балансу реально 

працюючого підприємства. 

Виконуємо комплексу задачу (індивідуальну 

роботу) в частині розглянутого теоретичного 

та практичного матеріалу для засвоєння 

знань та закріплення отриманих навичок. 

Виконання модульної контрольної роботи. 

6 тиждень Тема 6. Аналіз ефективності 
діяльності підприємства. 
Аналіз оборотності активів 
та капіталу. Аналіз 
рентабельності 
(прибутковості) 
підприємства 
6.1. Поняття ділової активності 
підприємства.  
6.2. Методика аналізу ділової 
активності з використанням 
фінансових коефіцієнтів. 
Особливості розрахунку 
показників оборотності. 
6.3. Поняття прибутковості і 

Лекція (2 год. ) 

F2F 

 
Практичне 
заняття, 
(2 год.), 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-4 
 

Розв’язуємо практичні завдання щодо 

аналізу показників оборотності активів і 

капіталу підприємства за даними фінансової 

звітності. 

Розв’язуємо практичні завдання щодо 

аналізу показників прибутковості та 

рентабельності підприємства та робимо 

висновки про ефективність діяльності 

підприємства. 
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рентабельності підприємства.  
6.4. Методика аналізу 
прибутковості і рентабельності з 
використанням фінансових 
коефіцієнтів.  
 

Виконуємо комплексу задачу (індивідуальну 

роботу) в частині розглянутого теоретичного 

та практичного матеріалу для засвоєння 

знань та закріплення отриманих навичок. 

 Лекції 
Практичні 

12 год. 
12 год. 

 

 

Вивчення дисципліни передбачає регулярний контроль набутих знань та навичок. Для цього 

проводиться: 1) опитування та обговорення питань, винесених на само опрацювання та  перевірка 

виконаних аналітичних завдань; 2) написання модульної контрольної роботи за результатами 

вивчення тем 1-5; 3) перевірка виконаної індивідуальної роботи у вигляді комплексної задачі. 

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

з  дисципліни «Аналіз фінансової звітності», 
для студентів спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

 Форма контролю – залік 

Види самостійної роботи Планові 
терміни 

виконання 

Форми контролю та звітності Максималь
на кількість 

балів 
За систематичність і активність роботи на практичних  заняттях 

1.1. Підготовка до лекцій,  
семінарських (практичних) занять 

Протягом 
семестру 

Активна участь у лекціях,  
практичних заняттях, 
обговорення проблемних питань  

10 

1.2. Виконання завдань для 
практичної роботи студентів 

Протягом 
семестру 

Розв’язання задач згідно 
методичних вказівок  

30 

За виконання індивідуального завдання 

1.2. Виконання комплексної 
індивідуальної роботи  №1  

Згідно 
графіку 

Виконана індивідуальна робота 
згідно вимог 

30 

1.3. Виконання модульної 
контрольної роботи  №1 

Згідно 
графіку 

Виконана контрольна робота 
згідно вимог 

20 

За виконання наукової чи методичної роботи 

1.5. НДРС та методична робота протягом 
семестру 

Написання тез доповідей, 
наукових статей, підготовка 

методичних матеріалів 

10 

Разом балів за обов’язкові види СРС  Макс. 100 

 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи містяться в системі MOODLE у наступних методичних розробках: 
1. Методичні вказівки завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз фінансової 
звітності» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній рівень – 
молодший бакалавр) / Державний університет економіки і технологій, Навчально-науковий 
економічний інститут, кафедра фінансів, банківської справи та страхування; уклад. І.П. ВАСИЛЬЧУК. 
Кривий Ріг, 2021. 25 с. 
2. Методичні вказівки завдання для проведення практичних занять та індивідуальної роботи студентів 
з дисципліни «Аналіз фінансової звітності» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування», освітній рівень – молодший бакалавр) / Державний університет економіки і технологій, 
Навчально-науковий економічний інститут, кафедра фінансів, банківської справи та страхування; 
уклад. І.П. ВАСИЛЬЧУК. Кривий Ріг, 2021. 21 с. 
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E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 
1. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. К.: КНТУ. 2014.  536 с 
2. Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. 
В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016.  368 с. 
3. Литвин Б. М., Стельмах М. В.  Фінансовий аналіз: Навч. посіб.  К.: «ХайТек Прес». 2008.  336 с 
4. Економічний аналіз: навч. посіб.М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток. За ред. М. Г. Чумаченко.  К.: 
КНЕУ. 2014. 540 с. 

 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1.Грабовецький, Б. Є., Шварц І.В.  Фінансовий  аналіз та звітність:  навч.  посіб . Вінниця: ВНТУ. 2011. 281 с. 
2. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. К.: Центр учбової літератури. 2008. 392 с. 
3. Національні положення (стандарти) фінансової звітності  URL: 
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131 
4. Міжнародні стандарти фінансової звітності URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text 
 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  
1. Васильчук І. П., Ізмайлова Н. В., Зайцева А. С. Тенденції та чинники фінансової діяльності суб’єктів 
підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10171 (дата звернення: 26.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-
2022.4.5. 

2. Vasylchuk I., Chmil D.  The Dividend Policy and Its Impact on the Financial Sustainability of EnterpriseBusiness 

Inform. 

2020 | journal-article DOI: 10.32983/2222-4459-2020-2-376-383 

3. Васильчук І.П. Трансформаційні можливості фінансів у забезпеченні переходу до сталого розвитку. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія» 

2019 | journal-article 

SOURCE-WORK-ID: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2196/1970 

4. Васильчук І.П. Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в 

Україні: методика та результати емпіричного дослідженняБізнес Інформ: наук. журн.  

2016 | journal-article 

SOURCE-WORK-ID: http://oaji.net/articles/2016/727-1469531325.pdf 

 
 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах: фінанси 
корпорацій, стратегічний аналіз, фінансова статистика. 
Навчальна дисципліна є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін: фінансова 
діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий менеджмент, вартісно-орієнтоване управління 
корпоративними фінансами, фінансовий ринок тощо. 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 12 8 

Практичні (лабораторні) 12 6 

Самостійна робота студента (СРС) 42 52 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

24 24 

Курсова робота - - 

 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100 100 

оцінювання під час аудиторних занять 40 40 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 20 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.4.5
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.4.5
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-376-383
https://journals.oa.edu.ua/economy/article/view/2196/1970
http://oaji.net/articles/2016/727-1469531325.pdf
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виконання і захист завдань індивідуальної 
роботи 

30 30 

науково-дослідницька робота 10 10 

Підсумковий контроль (залік) 100 100 

 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) 

FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   

 не запізнюватися на заняття;   

 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   

 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу 
(особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою  завдання для практичних занять та 
індивідуальної роботи;   

 брати очну участь у контрольних заходах; 
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним 

проектом),  в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, 
кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення 
до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 
засвоєння студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль 
знань та тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач 
отримує сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 
 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб 
відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 

 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, 
зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до 
вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, 
студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього 
письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 

Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій (нова редакція) 

затверджено Вченою радою 25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. № 

169 :https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf 
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