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Опис дисципліни 

Дисципліна «Економічний аналіз» спрямована на вивчення теоретичних основ, організації і методики 

проведення економічного аналізу; формування у студентів вміння давати об’єктивну оцінку фінансово-

господарській діяльності, діагностувати основні проблеми її розвитку, виявляти напрямки вдосконалення та 

обґрунтовувати управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності функціонування; оволодіння 

науковим підходом до вибору оптимальних варіантів управління. Оволодіння цього курсу виробляє у студентів 

навички практичного використання прийомів та методик аналізу в процесі прийняття управлінських рішень, що 

сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі економіки. 

 

Структура курсу 

 

 

№ 

п/п 
 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

1 Предмет, об’єкти, зміст і 

завдання економічного 

аналізу 

Знати економічну термінологію щодо теоретичних основ 

економічного аналізу. Вміти пояснювати роль 

економічного аналізу в підвищенні ефективності 

управління в сучасних умовах та місце економічного 

аналізу в системі економічних наук. 

Тести, 

питання 

2 Метод і спеціальні 

прийоми економічного 

аналізу 

Вміти застосовувати економіко-логічні (традиційні) 

прийоми економічного аналізу, економіко-математичні 
прийоми та моделі економічного аналізу, а також 

формулювати аналітичні висновки. 

Задачі 

3 Види, інформаційне 

забезпечення та 

організація 

Знати особливості та сферу застосування 

найважливіших видів економічного аналізу, зміст, 

поняття і принципи  інформаційного забезпечення 

Тести 
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 економічного аналізу економічного аналізу а також характеристику 

найважливіших груп інформації, яка використовується. 

 

4 Аналіз фінансового 

стану підприємства 

Аналізувати взаємозв’язок фінансового стану 

підприємства і результатів його виробничої і збутової 

діяльності. Здійснювати аналіз майнового стану 

підприємства, показників фінансової стійкості, 

платоспроможності та ліквідності підприємства на основі 

фінансової звітності. 

Задачі, 

питання 

5 Аналіз прибутку і 

рентабельності 

Проводити загальну оцінку фінансових результатів 

підприємства, аналіз показників і факторів 

рентабельності. На основі аналітичних висновків 

розробляти рекомендації щодо політики подальшої 

діяльності підприємства. 

Задачі, 

питання 

6 Аналіз виробництва 

продукції, робіт і 

послуг 

Засвоїти методику аналізу виробництва та реалізації 

продукції. Вміти аналізувати вплив факторів на 

відхилення показників. 

Задачі, 

питання, 

тести 

7 
Аналіз використання 

трудових ресурсів та 

витрат на оплату праці 

Оволодіти методикою аналізу трудових ресурсів. 

Здійснювати аналіз стану і забезпеченості підприємства 

кадровим потенціалом та ефективності використання 

трудових ресурсів. 

Задачі, 

питання 

8 Аналіз 

довгострокових 

активів підприємства 

Вміти аналізувати забезпеченість та ефективність 

використання довгострокових активів підприємства. 

Використовувати методику визначення і виявлення 

резервів росту віддачі засобів праці та випуску продукції. 

Задачі, 

питання 

9 Аналіз матеріальних 

ресурсів підприємства 

та ефективності їх 

використання 

Обґрунтовувати потребу підприємства в матеріальних 

ресурсах. Здійснювати аналіз забезпеченості 

підприємства предметами праці, а також ефективності 

використання матеріальних ресурсів та їх впливу на 
зміну обсягу випуску продукції. 

Задачі, 

питання 

10 
Аналіз витрат на 

виробництво, 

собівартості 

реалізованої продукції 

Засвоїти методику аналізу витрат діяльності та 

собівартості продукції. Проводити аналіз системи 

показників рівня витрат і собівартості продукції, аналіз 

прямих матеріальних витрат, аналіз прямих витрат на 

заробітну плату, аналіз комплексних статей витрат. 

Задачі, 

питання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30 % 40% 30% 100% 

1. Усне опитування під час 

заняття (теми 1 – 5) – 10 балів 

затему – макс. 50 балів 

2. Модульна робота – макс.50 

балів 

1. Усне опитування  під час 

заняття 

(теми 6 – 10) – 10 балів за тему – 

макс. 50 балів 

2. Модульна робота – 50 балів 

1. Написання КПІЗ – макс. 40 

балів 

2.   Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 

3. Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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