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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Економічний аналіз 

Код: ППН 17 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Шарова С.В., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень моду-

лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / вибірко-

вий) 

Перший (бакалаврський) 6-й обов’язкова  

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Статистика, Еконо-

міка підприємства 
Супутні (якщо потрібно):   

Фінанси підприємств 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

5 150 42 108 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення ди-

сципліни (модуля) 

Формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про 

соціально-економічні явища і процеси. 

Оволодіння дисципліною «Економічний аналіз» дозволить майбутнім бакалав-

рам   формувати теоретичні основи організації і методики проведення економічного 

аналізу; вміння давати об’єктивну оцінку фінансово-господарській діяльності, діагно-

стувати основні проблеми її розвитку, виявляти напрямки вдосконалення та обґрунто-

вувати управлінські рішення, спрямовані на підвищення ефективності функціонування; 

оволодіння науковим підходом до вибору оптимальних варіантів управління. 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екза-

мен, усний екза-

мен, залік) 

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

 

 

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел; 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції та кон-

сультацій 

 

Самостійна робота  під ке-

рівництвом викладача при 

виконанні індивідуальних 

Оцінюються під час 

складання заліку, 

захисту курсової 

роботи 

Окреме оцінювання 

не проводиться 
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- здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні; 

 

 

 

 

 

 

- здатність працювати у команді; 

- здатність працювати автономно; 

 

- здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових 

задач 

 

 

- здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

 

- здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку. 

завдань 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекції, прак-

тичні навички отримані під 

час практичних занять, ви-

конанні самостійної робо-

ти, курсової роботи 

 

 

Практичні навички при 

виконанні курсової роботи 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт, самостійної та курсової 

робіт 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних ро-

біт, самостійної та курсової 

робіт 

 

 

 

 

Теоретичні знання отри-

манні під час лекцій, прак-

тичних робіт та консульта-

цій 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт, 

виконанні курсової 

роботи, модульного 

контролю знань та 

складанні заліку 

Оцінюються під час 

захисту курсової 

роботи 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт, 

виконанні курсової 

робот 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та інди-

відуальної робіт, 

виконанні курсової 

роботи 

 

 

Оцінюються під час 

складання заліку, 

захисту курсової 

роботи 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 

Л
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о
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Завдання 

Змістовий модуль 1  

Тема 1.  Премет, об’єкти, зміст і 

завдання економічного аналізу  
 

2   1   8 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2.  Метод і спеціальні 

прийоми економічного аналізу  
 

2   1 
 

 9 
6 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 
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Тема 3.  Види, інформаційне 

забезпечення та організація 

економічного аналізу  

 

2   1   10 7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4.  Аналіз виробництва 

продукції, робіт, послуг.  4   2 
 

 13 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема5. Аналіз попиту, стану ринку 

й обсягу реалізації продукції (робіт, 

послуг).  
2   1 

 
 10 

7 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Аналіз виробничих ресурсів 

і організаційно-технічного рівня 

підприємства  
2   1 

 
 10 

7 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 

14   7 
 

 60 
39 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1.  Аналіз виробничих 

ресурсів і організаційно-технічного 

рівня підприємства  

  

3   1 
 

 10 
6 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  2.  Аналіз довгострокових 

активів підприємства  

 

3   1 
 

 11 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  3. Аналіз матеріальних 

ресурсів підприємства та 

ефективності їх використання  

 

2   2 
 

 11 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  4.  Аналіз витрат на 

виробництво, собівартості 

реалізованої продукції  

 

3   1   11 7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  5. Аналіз фінансових 

результатів і рентабельності  2   1   10 7 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Аналіз фінансового стану 

підприємства  

 

1   1   7 5 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   7   60 39  

Усього годин: 28   14   120 78  

Модуль 2 
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ІНДЗ 
(курсова робота) 30     30   

 

Усього  

годин 
28   14  30 150 78 

 

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за пото-

чним оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове оці-

нювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час рубі-

жного контроля 
35 

тестове оцінювання знань матеріалу лек-

цій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контроля 
30 

письмове оцінювання за темами практич-

них робіт 

складання екзамену 

90-

100 

після 

модулю 

відмінно   

85-89 добре 
75-84 

70-74 задовільно 
60-69 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Окремо оцінюється захист курсової роботи 

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

написання та представ-

лення пояснювальної 

записки курсової роботи 

85 
впродовж 

семестру 

оцінювання пояснювальної записки кур-

сової роботи  

захист курсової роботи 15 захист  курсової роботи 

курсова робота 

90-

100 

перед 

прове-

денням  

2 модуля 

відмінно   

85-89 добре 
75-84 

70-74 задовільно 
60-69 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Літературні джерела 

 

 

1. Антонюк О.П. Економічний аналіз: посіб./ О.П.Антонюк - Київ : «Ліра-К», 

2016. - 320 с.  

2. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Серединська В.М.,Загородна О.М., 

Федорович Р.В.- Тернопіль// Астон. -2010.- 538 с.  

3. Литвин З.Б. Економічний аналіз: Навч.посіб. - Тернопіль : Економічна думка, 

2010. - 202 с.  

4. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного 

індивідуального завдання з курсу «Економічний аналіз» для студентів ОКР «Бакалавр» 

галузей знань «Економіка та підприємництво», «Менеджмент» .- Тернопіль:ТНЕУ, 

2015. – 22 с.  

5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний 

посібник. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ : "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта ХХІ 

століття). – 966  

6. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Київ: «Ліра-К», 2016. - 296 с.  

            7. Аналіз господарської діяльності [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. І. В. Семен-

ко, Т. Д. Косової Київ : Центр учбової літератури, 2013. 384 с.  

8. Грабовець Б. Є..Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 85  

с. 

9. Данилюк М.О. Метошоп І.М., Войтків Л.С., Паневник Т.М., Буй 

Ю.В.Економічний аналіз: навч. посіб.ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2018. 316 с.  

10. Болюх М., Бурчевський В., Горбаток М.Економічний аналіз: навч. посіб. / за 

ред. акад. НАНУ, проф. М. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2014. 540 с.  

11. Економічний аналіз: навч. посібник. / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гай-

даєнко та ін. за ред. Волкової Н.А. Одеса: ОНЕУ, ротапринт. 2015. 310 с.  

12. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чума-

ченко. Київ: КНЕУ, 2015. 556 с.  

13. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. Економічний 

аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.  

14. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними 

П(С)БО): навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 236 с.  
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15. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської 

діяльності. Практикум: навч. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. 

228 с.  

16. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с.  

17. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. 

Київ: Знання. Прес, 2014. 654 с.  

18. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с. 

 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

 

1. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, що 

розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів).  

2. Державнийкомітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – 

www.ukrstat.gov.ua  

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – 

www.biblvernad.org.ua.  

4. Менеджмент. Бізнес. – www.management.com.ua.  

5. Центр гуманітарних технологій – www.gtmarket.ru.  

6. Науково-технічна бібліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua  

7. www.mon.gov.ua,  

8. www.education.gov.ua  

 


