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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

У сучасних умовах зростає значення економічного аналізу як 

функції управління. Розширення вмотивоване як 

управлінських сфери необхідністю рішень, так і застосування 

економічного аналітичної підтримки прийняття аналітичного 

осмислення проблемою аналізу, інформаційних потоків для 

інших зацікавлених сторін. Господарська діяльність 

підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує 

систематичного вивчення, узагальнення, систематизації та 

аналізу для успішного й ефективного управління нею. 

Мета вивчення Формування у студентів спеціальних знань з аналізу 

господарської діяльності суб‘єктів підприємницької 

діяльності, оволодіння організацією та методикою 

економічного аналізу, формування умінь використовувати 

теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з основ 

розвитку ринкової економіки.  

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок щодо:  

 теоретичних основ функціонування суб’єктів 

господарювання; 

 методики і техніки проведення аналізу; 

 оформлення поточних та підсумкових результатів аналізу; 

 використання результатів аналізу господарської діяльності 

у процесі прийняття управлінських альтернативних 

рішень. 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується знаннях, уміннях і навичках, 

які студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: 

«Вища математика», «Економічна теорія», «Економіка 

підприємства». 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння 

зв’язків, що існують між процесами та явищами в різних 

економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі 

знань та значенняоблікової, податкової і статистичної систем 

в інформаційному забезпеченні користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на результати господарської 

діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 

узагальнення економічної інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і 
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оподаткування. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників 

забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства для виявлення резервів 

раціонального використання матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова 

 

 
Спеціальність: 

_______071 «Облік і 

оподаткування», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший 

бакалавр 

 

20 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год. 108 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

залік залік 
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3.Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П 
Ла

б 
Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1 Зміст, завдання 

та види економічного 

аналізу 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 2 Організація 

економічного аналізу 

на підприємстві 

8 2 2   4 8   6 

Тема 3 Інформаційна 

база економічного 

аналізу 

8 2 2   4 9 1 1   7 

Тема 4 Метод і 

спеціальні прийоми 

економічного аналізу 

8 2 2   4 9   7 

Тема 5 Аналіз 

виробничої програми 

та реалізації продукції 

8 2 2   4 8 1 1   7 

Тема 6 Аналіз 

основних засобів та 

ефективності їх 

використання 

8 2 2   4 8   7 

Тема 7 Аналіз 

матеріальних 

оборотних ресурсів та 

ефективності їх 

використання 

8 2 2   4 8 1 1 

- 

  7 

Тема 8 Аналіз 

трудових ресурсів та 

фонду оплати праці 

підприємства 

8 2 2   4 8   7 

Тема 9 Аналіз 

виробничих витрат і 

собівартості 

реалізованої продукції 

підприємства 

8 2 2   4 8 1 1   7 

Тема 10 Аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

підприємства 

8 2 2   4 8 1 1   7 

ІДЗ 40    40     40    40  

Усього годин 120 20 20  40 40 120 6 6  40 68 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1 Зміст, завдання та види економічного аналізу 4 

2 Тема 2 Організація економічного аналізу на підприємстві 4 

3 Тема 3 Інформаційна база економічного аналізу 4 

4 Тема 4 Метод і спеціальні прийоми економічного аналізу 4 

5 Тема 5 Аналіз виробничої програми та реалізації продукції 4 

6 Тема 6 Аналіз основних засобів та ефективності їх використання 4 

7 
Тема 7 Аналіз матеріальних оборотних ресурсів та ефективності 

їх використання 
4 

8 
Тема 8 Аналіз трудових ресурсів та фонду оплати праці 

підприємства 
4 

9 
Тема 9 Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої 

продукції підприємства 
4 

10 Тема 10 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 4 

 Разом 40 

 

4. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1 Зміст, завдання та види економічного аналізу 4 

2 Тема 2 Організація економічного аналізу на підприємстві 4 

3 Тема 3 Інформаційна база економічного аналізу 4 

4 Тема 4 Метод і спеціальні прийоми економічного аналізу 4 

5 Тема 5 Аналіз виробничої програми та реалізації продукції 4 

6 Тема 6 Аналіз основних засобів та ефективності їх використання 4 

7 
Тема 7 Аналіз матеріальних оборотних ресурсів та ефективності 

їх використання 
4 

8 
Тема 8 Аналіз трудових ресурсів та фонду оплати праці 

підприємства 
4 

9 
Тема 9 Аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої 

продукції підприємства 
4 

10 Тема 10 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 4 

 Разом 40 
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5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 
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Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти залік автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 90-100балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернетресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч.із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

10. Питання до заліку. 

 

1. Охарактеризуйте економічний аналіз як науку. 

2. Вкажіть на зв’язок економічного аналізу з управлінням (менеджментом). 

3. Назвіть основні категорії економічного аналізу. 

4. Які ознаки класифікації економічних показників? 

5. Що виступає об’єктами економічного аналізу? 

6. Дайте характеристику основних принципів економічного аналізу. 

7. Які основні функції економічного аналізу? 

8. Визначте основні завдання економічного аналізу. 

9. Визначте класифікаційні ознаки економічного аналізу. 

10. Охарактеризуйте часові види економічного аналізу. 

11. Охарактеризуйте просторові види економічного аналізу. 

12. В чому суть функціонально-вартісного аналізу? 

1. Які існують види організаційних систем економічного аналізу? 

2. Назвіть основні критерії, яким повинна відповідати організаційна форма 

економічного аналізу. 
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3. Охарактеризуйте етапи аналітичного процесу. 

4. Визначіть послідовність розв‘язання аналітичних завдань у комп‘ютерній 

інформаціній системі підприємства. 

5. Назвіть основні забезпечуючі підсистеми технології економічного аналізу. 

1. Розкрийте поняття інформації та особливості аналітичної інформації. 

2. Як класифікується економічна інформація? 

3. Охарактеризуйте економічну інформацію за джерелами її утворення. 

4. Назвіть якісні характеристики та критерії, яким повинні відповідати інформація, 

що використовується в економічному аналізі. 

5. Визначіть процесс економічного аналізу формування в умовах інформаційного 

використання забезпечення комп‘ютерних технологій. 

6. Дайте характеристику фінансової звітності підприємства. 

7. Охарактеризуйте користувачів фінансової звітності підприємства. 

8. Визначіть основні аналітичні можливості балансу. 

1. В чому полягає суть методу дослідження? 

2. Назвіть характерні особливості методу економічного аналізу. 

3. Опишіть класифікаційну структуру методів, що використовуються в економічному 

аналізі. 

4. Які Ви знаєте загальнонаукові методи пізнання? 

5. Дайте характеристику детермінованим і стохастичним факторним зв‘язкам. 

6. Визначіть типи факторних систем. 

7. Визначіть сферу 

8. Для чого використовують методи комплексної економічної оцінки? 

9. Визначіть сферу застосування економіко-математичних методів в економічному 

аналізі. 

10. Охарактеризуйте основні етапи здійснення кореляційно-регресійного аналізу. 

1. Визначіть завдання аналізу виробництва та реалізації продукції. 

2. Охарактеризуйте поняття «виробнича програма підприємства». 

3. Назвіть джерела інформації, які використовуються при аналізу виробництва і 

реалізації продукції. 

4. Визначіть напрями аналізу формування виробничої програми. 

5. Що таке точка беззбитковості або критична маса продажу? 

6. За якими напрямами оцінюється виконання виробничої програми? 

7. Які підходи використовують для оцінки якості продукції? 

8. За допомогою яких показників оцінюється ритмічність виробництва? 

9. Визначіть методику аналізу резервів виробництва та реалізації. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Пацула О.І. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник. – Лвів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 337 с. 

2. Кіндрацька Г.Ш. Аналіз господарської діяльності: підручник. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 320 с. 
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3. Аналіз господарської діяльності підприємства: навч.посібник // Н.Б.Кащена, 

Н.М. Гаркуша, Т.О. Сідорова, Г.Г. Лисак. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 536 с. 

4. Аналіз господарської діяльності: навч.посібник / за заг. ред. І.В.Сименко, 

Т.Д.Косової – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 384с.  

 

Допоміжна 

 

1. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. – К.: Знання, 2011. – 636 с. 

2. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: підручник. – К.: КНТЕУ,  

3. Загородній А.Г. Теорія економічного аналізу: навч. посібник / А.Г.Загородній, 

Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2012. – 328 с. 

4. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: навч.посіб. / Т.Д. 

Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 

2012. – 528 с. 

5. Райковська І.Т. Модульна структура системи комп‘ютеризації економічного 

аналізу: функціональний склад [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat37.pdf 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. https://smida.gov.ua/ - Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України 

2. https://stockmarket.gov.ua/ - Загальнодоступна інформаційна база даних  

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних 

паперів 


