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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою дисципліни є формування теоретичних знань, організації та методики економічного аналізу; набуття 
навичок проведення аналізу трудових ресурсів, основних засобів, запасів, виробництва і реалізації 
продукції, оцінювання фінансового стану та результатів діяльності підприємств, виявлення внутрішніх 
резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.  
Завдання дисципліни: формування компетентностей, необхідних для професійної діяльності та важливих 
для особистого розвитку. 
 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Теоретичні засади економічного аналізу  
Значення економічного аналізу для ефективного управління підприємством. Предмет, об’єкти аналізу 
господарської діяльності підприємства економічного аналізу. Метод і методика економічного аналізу 
діяльності підприємства. Прийоми економічного аналізу підприємства.  
 
Тема 2. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу  
Форми організації економічного аналізу. Функції бухгалтерів та економістів стосовно економічного аналізу 
(згідно посадових інструкцій). Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Оформлення результатів 
економічного аналізу.  
 
Тема 3. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз активів і пасивів підприємства  
Значення, завдання та джерела аналізу. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз 
платоспроможності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Діагностика ризику банкрутства 
підприємства. 
 
Тема 4. Аналіз прибутку і рентабельності 
Значення, завдання та джерела аналізу. Аналіз і оцінка показників прибутку, рівня рентабельності. Методика 
факторного аналізу прибутку по системі директ-кост. Резерви збільшення прибутку і рентабельності. 
 
Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг 
Завдання та джерела аналізу. Аналіз виробничої програми за асортиментом та структурою. Аналіз 
ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції. Аналіз виконання зобов’язань по поставкам продукції. 
Резерви росту виробництва продукції 
 
Тема 6. Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці 
Завдання та джерела аналізу. Аналіз забезпеченності підприємства трудовими ресурсами, структури та 
руху персоналу. Аналіз балансу робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз коштів на оплату праці.  
 
Тема 7. Аналіз основних засобів підприємства  
Завдання та джерела аналізу. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз їх складу та 
структури. Аналіз руху основних засобів підприємства. Аналіз технічного стану основних засобів та 
ефективності їх використання.  
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Тема 8. Аналіз матеріальних ресурсів  
Завдання та джерела аналізу. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз 
ефективності використання матеріальних ресурсів. 
 
Тема 9. Аналіз витрат на виробництво продукції, робіт, послуг  
Завдання та джерела аналізу. Аналіз загальної суми витрат на виробництво. Аналіз структури витрат. 
Аналіз прямих і непрямих витрат. Аналіз реалізації продукції та оцінка впливу факторів. Резерви росту 
обсягів реалізації продукції. 
 
Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності 
Завдання та джерела аналізу. Аналіз ефективності реальних інвестицій. Аналіз ефективності фінансових 
вкладень. Аналіз інвестиційних проектів. 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 4 Здатність застосовувати методи аналізу та синтезу  
ЗК 7 Знання та розуміння предметної області обліку, аналізу, контролю 
та оподаткування та розуміння професійної діяльності 
ЗК 8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність використовувати інструментарій макро- і мікроаналізу 
для дослідження тенденцій розвитку економіки, оцінювання впливу 
суттєвих ризиків на ефективність діяльності господарюючих суб’єктів. 
ФК 02. Здатність використовувати математичний інструментарій для 
дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних 
економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аналізу,  
контролю та оподаткуванні. 
ФК 04. Здатність організовувати діловодство в бухгалтерії, 
документування господарських операцій; вести бухгалтерський 
(фінансовий) облік, обчислювати податки. 
ФК 05. Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку 
управління підприємством з використанням сучасного технічного та 
методичного інструментарію. 
ФК 07. Здатність проводити аналіз господарської діяльності 
підприємства з метою прийняття управлінських рішень. 
ФК 11 Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПРН 02. Розуміти місце і значення аналітичної складової в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації у вирішенні проблем в сфері соціально-економічної 
діяльності підприємств.  
ПРН 03. Визначати сутність об’єктів аналізу та розуміти його роль і 
місце в господарській діяльності.  
ПРН 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  
ПРН 07. Визначати напрями підвищення ефективності формування 
фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 
підприємств різних форм власності.  
ПРН 08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для проведення аналізу.  
ПРН 10. Вміти застосовувати знання дисциплін циклу загальної і 
професійної підготовки в обраній професії.  
ПРН 11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 
підприємстві.  
ПР 15. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю та оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм власності та видів економічної 
діяльності в умовах цифрової економіки. 
ПР 17. Володіти сучасними технологіями управління базами даних і 
сховищ даних, хмарних обчислень у сфері обліку, аналізу, контролю та 
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оподаткування 

 
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. Теоретичні засади 
економічного аналізу  
Значення економічного аналізу 
для ефективного управління 
підприємством. Предмет, 
об’єкти аналізу господарської 
діяльності підприємства 
економічного аналізу. Метод і 
методика економічного аналізу 
діяльності підприємства. 
Прийоми економічного аналізу 
підприємства.  

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1-3 
додаткова 1,2,6 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(дискусія, 
опитування, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення категорії економічний 
аналіз як галузі економічної науки, 
господарської діяльності як предмету 
економічного аналізу. Знати зміст, об'єкти і 
суб'єкти аналізу, основні категорії 
економічного аналізу, завдання економічного 
аналізу. Усвідомлювати значення поняття 
методу в цілому та методу економічного 
аналізу, зокрема.  

2 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4 
додаткова 2,3,7 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань, 

тестування) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Володіти навиками проведення економічного 
аналізу основними його способами: 
традиційними (порівняння, деталізація 
показників, середні та відносні величини, 
аналітичне групування, балансовий прийом, 
графічний), факторного аналізу 
(елімінування, індексний), евристичними 
(кореляційнорегресійний аналіз, спосіб 
масового обслуговування, програмування, 
теорія ігор та інше) 

3 
тиждень 

Тема 2. Організація та 
інформаційне забезпечення 
економічного аналізу 
Форми організації економічного 
аналізу. Функції бухгалтерів та 
економістів стосовно 
економічного аналізу (згідно 
посадових інструкцій). 
Інформаційне забезпечення 
економічного аналізу. 
Оформлення результатів 
економічного аналізу. 
Використання ІТ технологій в 
економічному аналізі. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 3,4,5 
додаткова 3,4 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань, 

тестування) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти зміст та знати види інформаційної 
бази для проведення економічного аналізу, 
функції інформаційної діяльності та вимоги 
до інформаційного забезпечення 
економічного аналізу. Володіти загальними 
методологічними принципами організації 
економічного аналізу на підприємстві. 

4 
тиждень 

Тема 3. Аналіз фінансового 
стану підприємства. Аналіз 
активів і пасивів підприємства  
Значення, завдання та джерела 
аналізу. Аналіз фінансової 
стійкості підприємства. Аналіз 
платоспроможності 
підприємства. Аналіз ділової 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,5,6,7 
додаткова 1,2 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(дискусія, 
опитування, 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Усвідомлювати сутність бухгалтерського 
балансу як основного джерела інформації 
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активності підприємства. 
Діагностика ризику банкрутства 
підприємства. 

виконання 
завдань) 

для оцінки фінансового стану підприємства. 
Вміти дати оцінку фінансовому стану 
підприємства. Знати методику аналізу майна 
підприємства й джерел його покриття; 
структури основних і оборотних активів; 
платоспроможності, фінансової стійкості та 
ділової активності підприємства.  

5 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,9 
додаткова 1,2 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Вміти проводити аналіз показників, що 
характеризують фінансовий стан 
підприємства та розраховувати розмір 
резервів ефективності господарської 
діяльності підприємства. 

6 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,8 
додаткова 2,3,6 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(групова 
робота, 

виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Вміти проводити аналіз показників, що 
характеризують фінансовий стан 
підприємства та розраховувати розмір 
резервів ефективності господарської 
діяльності підприємства. 

7 
тиждень 

Тема 4. Аналіз прибутку і 
рентабельності 
Значення, завдання та джерела 
аналізу. Аналіз і оцінка 
показників прибутку, рівня 
рентабельності. Методика 
факторного аналізу прибутку по 
системі директ-кост. Резерви 
збільшення прибутку і 
рентабельності. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,6 
додаткова 1,2 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
виконання 
завдань)  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань, підготовка до МКР. 
Розуміти завдання аналізу прибутку і 
рентабельності. Вміти проводити аналіз 
показників.  

8 
тиждень 

Тема 5. Аналіз виробництва 
продукції, робіт, послуг 
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз виробничої програми за 
асортиментом та структурою. 
Аналіз ритмічності 
виробництва. Аналіз якості 
продукції. Аналіз виконання 
зобов’язань по поставкам 
продукції. Резерви росту 
виробництва продукції 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 5,6,8 
додаткова 1,4 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(дискусія, 
виконання 
завдань, 

тестування) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
виробництва продукції, робіт і послуг, його 
Інформаційної бази. Знати методику аналізу 
обсягу виробництва продукції за 
асортиментом й структурою випуску 
продукції; аналізу якості та браку продукції; 
аналізу ритмічності та комплектності 
виробництва.  

9 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 2,8,9 
додаткова 1,2,4 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань.  
Розуміти значення й завдання оцінки попиту 
на продукцію та послуги підприємства. Знати 
методику оцінки обсягів і динаміки реалізації 
продукції та послуг; аналізу виконання 
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зобов’язань за зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства; оцінки 
конкурентоспроможності підприємства на 
зовнішніх ринках та ефективності експортних 
операцій. 

10 
тиждень 

Тема 6. Аналіз трудових 
ресурсів та витрат на оплату 
праці 
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз забезпеченності 
підприємства трудовими 
ресурсами, структури та руху 
персоналу. Аналіз балансу 
робочого часу. Аналіз 
продуктивності праці. Аналіз 
коштів на оплату праці.  

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,3,8 
додаткова 3,4,7 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
трудових ресурсів, витрат на оплату праці 
Знати методику аналізу та вміти проводити 
аналіз  відповідних показників. 

11 
тиждень 

Тема 7. Аналіз основних 
засобів підприємства  
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз забезпеченості 
підприємства основними 
засобами. Аналіз їх складу та 
структури. Аналіз руху 
основних засобів 
підприємства. Аналіз 
технічного стану основних 
засобів та ефективності їх 
використання.  

 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,6 
додаткова 2 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань, 

тестування) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
основних засобів. Знати методику аналізу та 
вміти проводити аналіз  відповідних 
показників. 

12 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4,5 
додаткова 3,4 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(групова 
робота, 

виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
основних засобів. Знати методику аналізу та 
вміти проводити аналіз  відповідних 
показників. 

13 
тиждень 

Тема 8. Аналіз матеріальних 
ресурсів  
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз забезпеченості 
підприємства матеріальними 
ресурсами. Аналіз 
ефективності використання 
матеріальних ресурсів. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,5,6 
додаткова 1,3,7 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
виконання 
завдань)  

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
виробничих ресурсів. Вміти оцінювати 
забезпеченість матеріальними, трудовими 
ресурсами підприємства. Знати методику 
аналізу праці та заробітної плати, основних 
засобів підприємства та матеріальних 
ресурсів підприємства. Вміти провести 
факторний аналіз ефективності 
використання виробничих ресурсів 
підприємства та визначити розмір резервів 
підвищення ефективності господарювання. 

14 
тиждень 

Тема 9. Аналіз витрат на 
виробництво продукції, робіт, 
послуг  
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз загальної суми витрат 
на виробництво. Аналіз 
структури витрат. Аналіз 
прямих і непрямих витрат. 
Аналіз реалізації продукції та 
оцінка впливу факторів. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 2,7,8 
додаткова 5 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(дискусія, 
опитування, 
виконання 
завдань, 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань, підготовка до МКР, перевірка 
виконання індивідуального завдання. 
Розуміти значення, завдання та системи 
інформаційного забезпечення аналізу витрат 
на підприємстві. Знати методику аналізу 
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Резерви росту обсягів 
реалізації продукції. 

презентація 
досліджень) 

витрат за економічними елементами та 
статтями калькуляції.  

15 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,3,9 
додаткова 4,5 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(опитування, 
виконання 
завдань, 

презентація 
досліджень) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань, перевірка виконання 
індивідуального завдання. 
 Вміти оцінювати витрати підприємства та 
проводити факторний аналіз калькуляційних 
статей, а також проводити пошук резервів 
зниження витрат підприємства. 

16 
тиждень 

Тема 10. Аналіз інвестиційної 
діяльності 
Завдання та джерела аналізу. 
Аналіз ефективності реальних 
інвестицій. Аналіз ефективності 
фінансових вкладень. Аналіз 
інвестиційних проектів. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 3,5 
додаткова 4,5 

Практичне 
заняття, 
(2 год)  

(дискусія, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, рішення 
завдань. 
Розуміти значення й завдання аналізу 
інвестиційної діяльності. Знати методику 
аналізу та вміти проводити аналіз  
відповідних показників. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-5, друга – за темами 6-10 у письмовій формі. 

Під час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання 
вирішення практичних завдань.  
 
Передбачається виконання індивідуального науково-дослідного завдання у вигляді підготовки рефератів, есе, 
матеріалів для публікації у збірниках наукових праць або науково-практичних конференцій. Вибір теми 
здійснюється за особистими інтересами здобувача.  
Перелік напрямів досліджень:  
1. Методи та прийоми економічного аналізу. 2. Аналіз діяльності підприємства в умовах функціонування 
інформаційних комп’ютерних систем. 3. Інформаційні системи і технології в економічному аналізі. 4. 
Економічний моніторинг (оперативний аналіз) господарської діяльності підприємства. 5. Аналіз виробництва 
продукції підприємства. 6. Аналіз виконання плану випуску продукції та ритмічності виробництва. 7. Аналіз 
асортименту та структури випуску продукції підприємства. 8. Аналіз якості продукції та її впливу на фінансові 
результати підприємства. 9. Аналіз реалізації продукції підприємства. 10. Аналіз реалізації та руху товарів на 
торговельному підприємстві. 11. Аналіз імпортних операцій підприємства. 12. Аналіз експортних операцій 
підприємства. 13. Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій на підприємстві. 14. Аналіз 
організаційно-технічного рівня підприємства. 15. Аналіз наявності та ефективності використання персоналу 
на підприємстві. 16. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції на підприємстві. 17. Аналіз стану, 
складу, структури, динаміки основних фондів підприємства. 18. Аналіз наявності та ефективності 
використання основних засобів підприємства. 19. Аналіз наявності та використання матеріальних ресурсів на 
підприємстві. 20. Аналіз ефективності використання товарних запасів підприємства. 21. Аналіз використання 
обладнання підприємства. 22. Аналіз виробничої потужності підприємства. 23. Аналіз забезпеченості і 
використання сировини і матеріалів на підприємстві. 24. Аналіз витрат підприємства на виробництво 
продукції. 25. Аналіз структури витрат на виробництво продукції. 26. Аналіз собівартості продукції. 27. Аналіз 
резервів зниження собівартості продукції. 28. Аналізу розрахунків з оплати праці. 29. Аналіз фінансової 
звітності підприємства. 30. Аналіз доходів підприємства. 31. Аналіз грошових потоків підприємства. 32. 
Аналізу власного капіталу підприємства. 33. Аналіз ефективності використання матеріальних активів 
підприємства. 34. Аналіз нематеріальних активів підприємства. 35. Аналіз лізингових операцій підприємства. 
36. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 37. Діагностика імовірності банкрутства 
підприємства. 38. Аналіз валютних операцій з цінними паперами. 39. Аналіз довгострокових фінансових 
вкладень підприємства. 40. Аналіз ефективності використання оборотних активів. 41. Аналіз фінансових 
інвестицій підприємства. 42. Аналіз активів підприємства та їх використання. 43. Аналіз довгострокових та 
поточних зобов’язань підприємства. 44. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 45. Аналіз 
звітності підприємства про фінансові результати. 46. Аналіз беззбитковості підприємства. 47. Аналіз 
рентабельності на підприємстві. 48. Аналіз формування, розподілу та використання прибутку на 
підприємствах. 49. Аналіз фінансового стану підприємства. 50. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 51. 
Аналіз ділової активності підприємства. 52. Аналіз майнового стану підприємства та джерел придбання 
майна підприємства. 53. Аналіз формування статутного капіталу підприємства. 54. Аналіз розрахунків з 
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покупцями і замовниками. 55. Аналіз розрахунків з постачальниками і підрядниками. 56. Аналіз розрахунків з 
бюджетом за податками і обов’язковими платежами. 57. Аналіз вексельних операцій підприємства. 58. Аналіз 
кредитних операцій підприємства. 59. Аналіз готівкових розрахунків підприємства. 60. Аналіз розрахункових 
операцій підприємства. 61. Аналіз розрахунків з дочірніми підприємствами. 62. Аналіз інноваційної діяльності 
підприємства. 63. Методика та організація аналізу у суб’єктів малого бізнесу. 64. Методика та організація 
аналізу в акціонерних товариствах. 65. Аналіз ефективності діяльності акціонерних товариств. 66. Методика 
та організація аналізу торгівельних підприємств. 67. Методика та організація аналізу сільськогосподарських 
підприємств. 
Плани та завдання для практичних занять, завдання самостійної та індивідуальної роботи містяться в 
методичних рекомендаціях до вивчення дисципліни та в системі MOODLE. 
Неформальна освіта 
Вітається опанування курсу економічного або фінансового аналізу на платформі https://www.coursera.org/ або 
https://prometheus.org.ua/. За результатами проходження курсів здобувачі здійснюють презентацію результатів 
навчання та отримують додаткові бали. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 

1. 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. 

2. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : 
РВВД ПДАА, 2018. 290 с. 

3. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г.Загородній, за 
ред.проф.А.Г.Загороднього.  К.: Знання, 2008.  487 с.  

4. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): навч. посібник. 
Київ: КНЕУ, 2016. 236 с 

5. Мних Є. В. Аналіз господарської діяльності діяльності підприємства: Підручник. / Є.В.Мних  К., 2011.  
513c.  

6. Мошенський С. З. Аналіз господарської діяльності: Підручник / С.З.Мошенський, О.В.Олійник, за ред.. 
Ф.Ф. Бутинця.  2-ге вид., доповн. і перероб.  Житомир : ПП "Рута", 2007.  704с. 

7. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності - Навчальний посібник.  Київ, Центр учбової літератури, 
2017.  288 с. 

8. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с. 
9. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Посібник / Шкромида В. В., Василюк М. М., 

Гнатюк Т. М. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2016. 219 с. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. 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.  
2. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності (практикум): навч. посібник / І.М.Парасій-

Вергуненко, Г.А.Ямборко.; за ред. проф. Л.М.Кіндрацької.  К.:КНЕУ, 2013  376 с.  
3. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с 
4. Серединська В.М. Економічний аналіз. Навчальний посібник. / В.М.Серединська, О.М.Загородна, 

Р.В.Федорович.  Тернопіль: Астрон, 2010. 592 с.  
5. Шевчук В.О., Коновалова О.В., Пантелеєв В.П. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник.  

К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2011.  399 с. 
6. Економічний аналіз : курс лекцій для здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти ОПП 

«Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми здобуття вищої освіти 
/ уклад. О. М. Вишневська, Л. А. Козаченко, А. Г. Костирко. Миколаїв : МНАУ, 2022. 85 с. 

7. Економічний аналіз : навчальний посібник для здобувачів вищої Е 45 освіти/ Н. Ю. Рекова, Є. О. Підгора, 
В. В.Ровенська, О. В. Латишева, Т. П. Гітіс, І. Ю. Єрфорт, І. І. Смирнова, С. В. Касьянюк. – Краматорськ : 
ДДМА, 2021.  200 с. 

 
Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Фінансові звіти емітентів цінних паперів. - URL: https://smida.gov.ua/  
2. Державна служба статистики. - URL:: www.ukrstat.gov.ua/  

 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Кондратюк О. М., Руденко О. В., Обод Л. О. Короткий аналіз фінансового стану в оцінці бізнесу компанії 
(на прикладі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»). Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7575. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.56 (фаховий журнал 

https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
https://smida.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.56
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категорії «Б», IndexCopernicus). 
2. Кондратюк О.М., Мирна Є.В. Якість продукції: основні поняття та показники. Економіка і управління в 

умовах глобалізації : VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 15 травн. 2019 р.). Кривий Ріг: 

ДонНУЕТ, 2019.  С.446-449. 
3. Кондратюк О.М. Попова Г.О. Ефективність маркетингової діяльності підприємств: напрями оцінки. 

Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 15 
травн. 2019 р.).  Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С.307-310. 

4. Кондратюк О.М. Шкабура В.С. Особливості проведення аналізу використання виробничих запасів на 
підприємстві залізорудної промисловості Україні Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою 
діяльністю : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково- практичної інтернет (м. Вінниця, 29 
березня 2017р.) / відп. ред. Н.Л. Замкова.  Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2017.  С 
63-65. 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Для  вивчення дисципліни «Економічний аналіз» потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після 
закінчення вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Мікроекономіка» та необхідна для подальшого 
вивчення фінансово-господарського контролю. 

 

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

 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 71 119 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

15 15 

Разом 150 150 

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Знання, уміння та навички, 
продемонстровані на аудиторних заняттях 

30 20 

Виконання контрольних (модульних) робіт 10 5 

Виконання і захист завдань самостійної 
роботи* 

10 25 

Разом поточні бали 50 50 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Усього 100 100 
 

Результати навчання, отримані у неформальній освіті (за вивчення он-лайн курсів, розміщених на Coursera, 
Prometheus, Edra та подібних учбових платформах (з отриманням чи без отримання сертифікату про 
навчання); участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, зустрічах (з 
підготовкою тез, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо) можуть бути  зараховані як бали за 
самостійну роботу.  

 

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;   

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=10263&lang=pl
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