


3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Мета дисципліни: формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження 

економіки підприємств виробничої та невиробничої сфери, об’єктивної оцінки і прогнозу їх 
господарської діяльності; теоретична і практична підготовка з наукових основ економічного 
аналізу, його методу та методології; формування вмінь використання економіко-логічних та 
економіко-математичних методів і моделей. 

Завдання дисципліни: вивчення наукових основ і принципів економічного аналізу; 
використання методів економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності 
підприємств; визначення шляхів підвищення ефективності господарювання; використання 
результатів аналізу для прийняття обґрунтованих економічних рішень. 

Пререквізити дисципліни: «Вища математика», «Економічна теорія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика». 

Постреквізити дисципліни: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», 

«Менеджмент», «Логістика» «Методи прийняття управлінських рішень». 

Компетентності: ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі управління логістичною діяльністю або у процесі навчання, що 
передбачає застосування певних теорій та методів менеджменту і логістики і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. ЗК2 Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності та здобутки суспільства на основі 
розуміння закономірностей його розвитку та досягнень предметної області, техніки і 
технологій, дотримуватися принципів ведення здорового способу життя. ЗК3 Здатність до 
абстрактного мислення, аналізу, синтезу. ЗК5. Знання та розуміння предметної області, іі 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та розуміння професійної 
діяльності.. ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК1. Здатність 
визначати та описувати характеристики організації із врахуванням галузевої специфіки. СК7. 

Здатність оцінювати виконувані роботи на засадах менеджменту якості. СК15. Розуміння 
принципів і норм права, а також національних, міжнародних і галузевих стандартів та 
використання їх у професійній діяльності.  

Заплановані результати навчання.  РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування із врахуванням галузевої специфіки. РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним. РН19. Вміти розробляти та впроваджувати на підприємстві системи 
менеджменту якості.  

Методи навчання пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладання, 
метод стимулювання навчальної діяльності, контролю і самоконтролю, частково-пошуковий 
(евристичний), опосередкованого керівництва, дослідницький.  

Форми навчання: колективні, групові, індивідуальні, фронтальні. 
4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади економічного аналізу 

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу. 6 2   4 

Тема 2. Зміст, предмет та завдання економічного 
аналізу. 

6 2   4 

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу. 6 2   4 

Тема 4. Види економічного аналізу та основи їх 
класифікації. 

6 2   4 

Тема 5. Інформаційне забезпечення та органі-
зація економічного аналізу  

12 4   8 

Разом за змістовим модулем 1 36 12   24 



Змістовий модуль 2. Економіко-логічні та економіко-математичні методи 
економічного аналізу 

Тема 6. Економіко-логічні (традиційні) методи 
та прийоми економічного аналізу. 

24 4 4  16 

Тема 7. Економіко-математичні методи та 
моделі в економічному аналізі. 

24 4 4  16 

Тема 8. Система комплексного економічного 
аналізу і пошук резервів виробництва. 

6 2   4 

Разом за змістовим модулем 2 54 10 8  36 

Всього годин 90 22 8  60 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Наукові основи економічного аналізу. 2 

2 Зміст, предмет та завдання економічного аналізу. 2 

3 Метод і методика економічного аналізу. 2 

4 Види економічного аналізу та основи їх класифікації. 2 

5-6 Інформаційне забезпечення та органі-зація економічного аналізу  4 

7-8 Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного 
аналізу. 

4 

9-10 Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі. 4 

11 Система комплексного економічного аналізу і пошук резервів 
виробництва. 

2 

 ВСЬОГО: 22 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1-2 Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного 
аналізу. 

4 

3-4 Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі. 4 

 ВСЬОГО: 8 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

    підготовка до аудиторних занять 22 

    підготовка до контрольних заходів 20 

    виконання курсового проекту або роботи - 

    опрацювання розділів програми, які  не викладаються на лекціях: 18 

 Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в 
економічному аналізі й управлінні  

4 

 Сутність і групування евристичних методів 8 

 Системний підхід до аналізу господарської діяльності 6 

 ВСЬОГО: 60 



9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Основними методами поточного та підсумкового контролю є письмовий, поточне 
усне опитування, тестування, практична перевірка.    

 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

З розрахунку 100 балів оцінюються результати кожного з двох змістових модулів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни  розраховується як середня від отриманих результатів за 
виконання двох контрольних робіт за змістовими модулями та є основою для заліку. 

Критерії оцінки виконання завдань поточного контролю 1 і 2 змістових модулів 
З дисципліни передбачено 2 поточні контролі. Форма поточного контролю –  

письмова контрольна робота. Структура кожноі контрольної роботи складається з 3-х типів 
завдань: 

1 – Теоретичне питання, 

2 – 5 тестів, 
3 – 2 задачі. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент, виконуючи кожну 

контрольну роботу, становить – 100 балів. Відповідно до структури та складності кожне 
завдання оцінюється у: 

- перше - 30 балів; 
- друге   - 20 балів; 
- третє   - 50 балів; 
Теоретичне питання оцінюється у 30 балів, якщо студент у повному обсязі розкрив 

питання за структурою та його змістом. При цьому виклав матеріал логічно, послідовно, 
самостійно, продемонстрував вміння робити узагальнення, висновки. 

В межах від 20 до 29 балів за теоретичне питання студент отримує у разі, якщо 
відображена структура питання, названі основні терміни, але не  надані їх визначення, не 
розкритий їх зміст.  

Якщо студент не в повному обсязі відповідає на теоретичне питання, відсутня 
системність знання матеріалу, мають місце зауваження викладача, він отримує – 10-19 балів. 
 Якщо студент визначає окремі фрагменти питання, не розкриваючи їх суті він 
отримує 1 - 9 балів. 
  Якщо питання зовсім не розкрито, або студент неправильно зрозумів його суть і дає 
відповідь, яка не стосується цього питання, він отримує 0 балів. 

Кожна правильна відповідь на друге (тестове) завдання оцінюється  у 4 бали. 
Кожна задача оцінюється у: 

- 25 балів, якщо задача вирішена повністю та зроблені відповідні висновки; 
- 15-24 балів, якщо студент написав формули, за якими розв’язується задача, показав 

послідовність необхідних обчислень, але допустив незначну помилку у 
розрахунках чи не зробив висновки. 

- 5-14 балів - студент написав формули, за якими розв’язується задача, але допустив 

помилки у розрахунках та не зробив висновки. 
- 1-4 балів - студент не встиг зробити розрахунки за наявності формул. 

 Задача вважається не розв'язаною, якщо студент не зміг визначити формули і хід 
розв’язання задачі та зробити необхідні розрахунки. Він отримує 0 балів за задачу. 

У разі складанняи студентом поточного контролю знань на оцінку «незадовільно», він 
має право перескласти його. Перескладання поточного контролю  з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається. 

Порядок зарахування пропущених занять Пропущені лекції студент повинен 
законспектувати і показати викладачеві. Пропущені практичні заняття обов’язково необхідно 
відпрацювати в усній формі під час поточних консультацій викладача. Контрольну роботу 
необхідно написати у призначений викладачем час. 
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