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1.Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90   

5-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

20 год.  год. год. 

Практичні  

 16 год.  год. год. 

Семінарські  

6  год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

38 год.  год. год. 

Індивідуальні завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

екзамен залік- 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –58/42 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» є засвоєння 

знань про системне оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх 

резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів  

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є 

вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і 

статистичних прийомів та методів.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

знати:    

- методику  економічного аналізу ; 

- математичні і статистичні прийоми та методи проведення аналізу;  

- порядок організації і методики економічного аналізу;   

- систему аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських 

ситуацій;  

- порядок розробки й обґрунтування оптимальних управлінських рішень, 

- прийоми найповнішого виявлення і використання резервів поліпшення 

фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта.  

- шляхи вдосконалення організації і методики економічного аналізу 

відповідно до сучасних вимог.  

вміти:    

- розвивати економічне мислення;  

- сприймати та аналізувати  економічні процеси;  

- володіти прийомами і методами економічного аналізу; 

- визначати стан діяльності підприємства за минулий період або на 

сьогоднішній день з метою розробки прогнозів подальшого розвитку, 

прийняття обґрунтованих рішень щодо заходів з усунення небажаних  

факторів;   

- проводити розрахунки щодо виявлення  несприятливих факторів і процесів 

і надання пропозицій по усуненню  наслідків; 

- оцінювати діяльність організацій;  

- виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Предмет і види економічного аналізу 

 

Тема 1 Предмет і види економічного аналізу 

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Предмет і завдання 

економічного аналізу. Види економічного аналізу. Зв'язок економічного аналізу з 

іншими науками і дисциплінами. 

 

Змістовий модуль 2 Методичні прийоми економічного аналізу 

 

Тема 2  Методи економічного аналізу, їх характеристика, сутність і 

класифікація 

Поняття методу економічного аналізу, його особливості. Класифікація методів 

економічного аналізу. Основні категорії економічного аналізу та причинно-

наслідкові зв’язки. 

 

Тема 3 Абстрактно-логічні (якісні) прийоми економічного аналізу 

Загальнонаукові методи. Евристичні прийоми в економічному аналізі. 

Моделювання. 

 

Тема 4 Кількісні описові прийоми в економічному аналізі 

Використання середніх та відносних величин в економічному аналізі. Ряди 

динаміки та табличний метод. Графічний прийом. Аналітичне групування. Метод 

порівняння.  

 

Тема 5 Кількісні аналітичні прийоми в економічному аналізі 

Аналітичні методи для аналізу функціональних (детермінованих) 

залежностей: 

- прийом деталізації; 

- методи елімінування; 

- балансовий метод; 

- метод пропорційного ділення; 

- метод часткової участі; 

- інтегральний спосіб; 

- логарифмічний спосіб 

 Аналітичні методи для аналізу стохастичних залежностей : 

- аналітичне групування; 

- кореляційно-регресійний аналіз (парна і множинна кореляція); 

- дисперсійний аналіз; 

- компонентний аналіз 

Змістовий модуль 3   Методика факторного аналізу 
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Тема 6 Сутність моделювання господарської діяльності в економічному 

аналізі  

Поняття моделі та моделювання. Поняття факторного аналізу. Детерміноване і 

стохастичні моделі факторних систем. Способи перетворення (подовження, 

розширення та скорочення) факторних систем. 

 

Тема 7 Прийоми елімінування у факторному аналізі 

Загальне визначення методів елімінування. Метод ланцюгових підстановок. 

Метод абсолютних різниць. Метод відносних різниць. Індексний метод. 

 

Змістовий модуль 4 Інформаційна база та організація економічного 

аналізу 

 

Тема 8 Інформаційна база та організація економічного аналізу 

 Інформаційна база економічного аналізу. Організація економічного аналізу. 

 

Змістовий модуль 5  Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

 

Тема 9 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

Значення і задачі аналізу виробництва продукції. Аналіз обсягів виробництва 

продукції. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Аналіз якості 

продукції. Аналіз браку виробництва. Аналіз ритмічності випуску продукції. 

 

Змістовий модуль 6   Аналітичне обґрунтування виробничої програми та 

оцінювання її виконання 

 

Тема 10  Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її 

виконання 

Мета і завдання виробничої програми підприємства. Формування портфеля 

замовлень через критичний обсяг продаж. Оцінювання конкурентоспроможності 

продукції. Аналіз виробничої потужності підприємства (максимально можливого 

обсягу випуску продукції). 

 

 

Змістовий модуль 7  Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань 

 

Тема 11 Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань 

Значення і завдання аналізу збуту продукції. Аналіз попиту на продукцію. 

Аналіз виконання плану по реалізації. Оцінка ризику незатребуваності продукції. 

Аналіз ринку збуту продукції. Аналіз договірних зобов’язань. Аналіз цінової 

політики підприємства. 

 

Змістовий модуль 8   Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та 

оцінювання ефективності використання ресурсів 
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Тема 12 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 

Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів. 

Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз 

використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз впливу трудових 

факторів на обсяг товарної продукції.  

 

Тема 13 Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та 

ефективності їх використання 

Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів. 

Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів. Аналіз використання 

виробничих потужностей. Аналіз використання основних фондів і устаткування. 

Аналіз технічного розвитку виробництва. Розрахунок впливу факторів на обсяг 

товарної продукції. Аналіз показників ефективності використання основних фондів. 

 

Тема 14 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та 

ефективності їх використання  

Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів. 

Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та оцінка ефективності 

їх використання. 

 

Змістовий модуль 9  Аналіз витрат на виробництво продукції 

 

Тема 15 Аналіз витрат на виробництво продукції 

Економічна сутність класифікації витрат підприємства. Значення і задачі 

аналізу витрат і собівартості продукції. Оцінка виконання плану по собівартості. 

Аналіз операційних витрат на виробництво продукції. Аналіз  прямих матеріальних 

витрат. Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Аналіз 

собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат на 1 грн. продукції. Аналіз 

витрат за елементами та статтями витрат. Аналіз фонду оплати праці. 

 

Змістовий модуль 10  Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 

 

Тема 16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Значення, задачі та інформаційне забезпечення для проведення аналізу 

фінансових результатів підприємства. Економічна природа прибутку та його роль в 

умовах ринкової економіки. Модель формування фінансових результатів діяльності 

підприємства. Аналіз факторів формування чистого прибутку підприємства. Аналіз 

впливу факторів на прибуток від реалізації, що базується на категорії 

маржинального доходу. Факторний аналіз показників рентабельності. 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Предмет і види економічного аналізу 

Тема 1 Предмет і види економічного аналізу 2 2      

Змістовий модуль 2 Методичні прийоми економічного аналізу 

Тема 2  Методи економічного аналізу, їх 

характеристика, сутність і класифікація 

2 2      

Тема 3 Абстрактно-логічні (якісні) прийоми 

економічного аналізу 

2     2  

Тема 4 Кількісні описові прийоми в 

економічному аналізі  

2     2  

Тема 5 Кількісні аналітичні прийоми в 

економічному аналізі 

2     2  

Тема семінара 1 Економічний аналіз і 

теорія наукового пізнання. Предмет і види 

економічного аналізу  

2    2   

Тема семінара 2 Методичні прийоми 

економічного аналізу 

2    2   

Тема практичної роботи 1 Метод і 

методичні прийоми економічного аналізу  

2  2     

Тематична контрольна робота 1  2      2 

Змістовий модуль 3   Методика факторного аналізу 

Тема 6 Сутність моделювання господарської 

діяльності в економічному аналізі  

2 2      

Тема практичної роботи 2 Сутність 

моделювання господарської діяльності в 

економічному аналізі 

2  2     

Тема семінара 3 Моделювання 

господарської діяльності в економічному 

аналізі 

2    2   

Тема 7 Прийоми елімінування у факторному 

аналізі 

2 2      

Тема практичної роботи 4 Методика 

факторного аналізу. Методи елімінування  

2  2     

Змістовий модуль 4 Інформаційна база та організація економічного аналізу 

Тема 8 Інформаційна база та організація 

економічного аналізу 

2     2  

Тематична контрольна робота 2  2      2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 5  Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

Тема 9 Аналіз виробництва продукції, робіт і 

послуг 

9.1.Значення і задачі аналізу виробництва 

продукції.  

9.2.Аналіз обсягів виробництва продукції. 

Аналіз асортименту і структури випуску 

продукції. Аналіз ритмічності випуску 

продукції. 

9.3.Аналіз якості продукції. Аналіз браку 

виробництва.  

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Змістовий модуль 6   Аналітичне обґрунтування виробничої програми та 

оцінювання її виконання 

Тема 10  Аналітичне обґрунтування 

виробничої програми та оцінювання її 

виконання 

2     2  

Змістовий модуль 7  Аналіз реалізації продукції та виконання 

договірних зобов’язань 

Тема 11 Аналіз реалізації продукції та 

виконання договірних зобов’язань 

11.1. Значення і завдання аналізу збуту 

продукції.  

11.2.Аналіз попиту на продукцію. Аналіз 

виконання плану по реалізації. Аналіз 

договірних зобов’язань.  

11.3.Оцінка ризику незатребуваності 

продукції. Аналіз ринку збуту продукції. 

11.4. Аналіз цінової політики підприємства. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Тема практичної роботи 6 Аналіз 

виробництва продукції, робіт і послуг .Аналіз 

реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань 

2  2     

Тематична контрольна робота 3  2      2 

Змістовий модуль 8   Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та 

оцінювання ефективності використання ресурсів 

Тема 12 Аналіз забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами 

12.1. Мета, завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу трудових ресурсів. 

12.2.Аналіз стану та забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами. Аналіз 

використання робочого часу. Аналіз 

продуктивності праці. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12.3.Аналіз впливу трудових факторів на 

обсяг товарної продукції.  

2     2  

Тема практичної роботи 7 Аналіз 

забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами 

2  2     

Тема 13 Аналіз забезпеченості підприємства 

основними засобами та ефективності їх 

використання 

13.1.Мета, завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу основних засобів. 

13.2.Аналіз складу, структури і технічного 

стану основних фондів. Аналіз використання 

виробничих потужностей. Аналіз 

використання основних фондів і 

устаткування.  

13.3.Аналіз технічного розвитку  

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

виробництва. Розрахунок впливу факторів на 

обсяг товарної продукції. Аналіз показників 

ефективності використання основних фондів. 

 

 

 

 

 

     

Тема практичної роботи 8 Аналіз 

забезпеченості підприємства основними 

засобами та ефективності їх використання 

2  2     

Тема 14 Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами та ефективності їх 

використання  

14.1.Мета, завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу матеріальних ресурсів. 

14.2.Аналіз забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами та оцінка 

ефективності їх використання. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

2 

 

Тема практичної роботи 9 Аналіз 

забезпеченості підприємства матеріальними 

ресурсами та ефективності їх використання  

2  2     

Тематична контрольна робота 4  2      2 

Змістовий модуль 9  Аналіз витрат на виробництво продукції 

Тема 15 Аналіз витрат на виробництво 

продукції 

15.1.Економічна сутність класифікації витрат 

підприємства. Значення і задачі аналізу 

витрат і собівартості продукції. Оцінка 

виконання плану по собівартості.  

15.2.Аналіз операційних витрат на 

виробництво продукції. Аналіз  прямих  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

матеріальних витрат. Аналіз прямих витрат 

на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. 

Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

15.3. Аналіз витрат на 1 грн. продукції. 

Аналіз витрат за елементами та статтями 

витрат.  

15.4.Аналіз фонду оплати праці. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

 

2 

 

Змістовий модуль 10  Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Тема 16 Аналіз фінансових результатів 

діяльності підприємства 

16.1. Значення, задачі та інформаційне 

забезпечення для проведення аналізу 

фінансових результатів підприємства. 

Економічна природа прибутку та його роль в  

умовах ринкової економіки. 

16.2. Модель формування фінансових 

результатів діяльності підприємства.  

Аналіз факторів формування чистого 

прибутку підприємства.  

16.3.Аналіз впливу факторів на прибуток від 

реалізації, що базується на категорії 

маржинального доходу.  

16.4.Факторний аналіз показників 

рентабельності. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема практичної роботи 10 Аналіз 

фінансових результатів діяльності 

підприємства  

2  2     

Тематична контрольна робота 5  2      2 

УСЬОГО годин 90 20 16  6 38 10 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема семінара 1 Економічний аналіз і теорія 

наукового пізнання. Предмет і види економічного 

аналізу  

2 

2 Тема семінара 2 Методичні прийоми економічного 

аналізу 

2 

3 Тема семінара 3 Моделювання господарської діяльності 

в економічному аналізі 

2 

 Всього 6 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Метод і методичні 

прийоми економічного аналізу  

2 

2 Тема практичної роботи 2 Сутність моделювання 

господарської діяльності в економічному аналізі 

2 

3 Тема практичної роботи 4 Методика факторного 

аналізу. Методи елімінування  

2 

4 Тема практичної роботи 6 Аналіз виробництва 

продукції, робіт і послуг Аналіз реалізації продукції та 

виконання договірних зобов’язань 

2 

5 Тема практичної роботи 7 Аналіз забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами 

2 

6 Тема практичної роботи 8 Аналіз забезпеченості 

підприємства основними засобами та ефективності їх 

використання 

2 

7 Тема практичної роботи 9 Аналіз забезпеченості 

підприємства матеріальними ресурсами та ефективності 

їх використання  

2 

8 Тема практичної роботи 10 Аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства  

2 

 Всього 16 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

Тема 3 Абстрактно-логічні (якісні) прийоми 

економічного аналізу 

2 

2 Тема 4 Кількісні описові прийоми в економічному 

аналізі  

2 

3 Тема 5 Кількісні аналітичні прийоми в 

економічному аналізі 

2 

4 Тема 8 Інформаційна база та організація 

економічного аналізу 

2 

5,6 Тема 9 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

9.1.Значення і задачі аналізу виробництва продукції.  

9.3.Аналіз якості продукції. Аналіз браку 

виробництва.  

 

2 

2 

7 Тема 10  Аналітичне обґрунтування виробничої 

програми та оцінювання її виконання 

2 

8,9,10 Тема 11 Аналіз реалізації продукції та виконання 

договірних зобов’язань 

11.1. Значення і завдання аналізу збуту продукції.  

11.3.Оцінка ризику незатребуваності продукції. 

Аналіз ринку збуту продукції.  

11.4. Аналіз цінової політики підприємства. 

 

 

2 

 

2 

2 

11,12 Тема 12 Аналіз забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами 

12.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення 

аналізу трудових ресурсів.  

12.3.Аналіз впливу трудових факторів на обсяг 

товарної продукції.  

 

 

2 

 

2 

13,14 Тема 13 Аналіз забезпеченості підприємства 

основними засобами та ефективності їх 

використання 

13.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення 

аналізу основних засобів.  

13.3.Аналіз технічного розвитку виробництва. 

Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної 

продукції. Аналіз показників ефективності 

використання основних фондів. 

 

 

 

2 

 

2 
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15 Тема 14 Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами та ефективності їх 

використання  

14.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення 

аналізу матеріальних ресурсів.  

 

 

 

2 

16,17 Тема 15 Аналіз витрат на виробництво продукції 

15.1.Економічна сутність класифікації витрат 

підприємства. Значення і задачі аналізу витрат і 

собівартості продукції. Оцінка виконання плану по 

собівартості.  

15.2.Аналіз операційних витрат на виробництво 

продукції. Аналіз  прямих матеріальних витрат. 

Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз 

непрямих витрат. Аналіз собівартості окремих видів 

продукції.  

15.4.Аналіз фонду оплати праці. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

18,19 Тема 16 Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 

16.1. Значення, задачі та інформаційне забезпечення 

для проведення аналізу фінансових результатів 

підприємства. Економічна природа прибутку та його 

роль в умовах ринкової економіки. 

16.2. Модель формування фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

Аналіз факторів формування чистого прибутку 

підприємства.  

16.3.Аналіз впливу факторів на прибуток від 

реалізації, що базується на категорії маржинального 

доходу.  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Всього 38 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

тематична контрольна робота, метою якої є комплексна перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, 

підготовка глосаріїв, словників, розробка та виконання кросвордів та інших творчих 

завдань, виступи на конференціях, участь в олімпіадах. 
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10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Економічний аналіз»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 

2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
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3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  
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13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практично-семінарських робіт. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова 

1. Про підприємства в Україні : Закон України №887-ХП від 27.03. 1991 р. 

(зі змінами і доповненнями). 

2. Про оподаткування підприємства: Закон України №283/97-ВР від 22.02. 

1997 р. (зі змінами і доповненнями). 

3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №334/94ВР 

від 28.12.1999 р. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових 

коштів»: Наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.2000 р. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ 

Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. 

6. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості 

продукції (робіт і послуг) у промисловості. Затверджено КМУ від 26.04.96 р. // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – № 7.  

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ 

Міністерства фінансів України № 92 від 31.03.1999 р. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати»: Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 31.03.1999 р. 

Базова: 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. 

посібник. – К.: Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового 

підприємства. Навч.  посібник. -К.: Алерта, 2003. 

 

Допоміжна 

1. Болюх М. А., Горбаток М. І. Б 79 Збірник задач з курсу «Економічний 

аналіз»: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. 

2. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-

господарської діяльності підприємств: Навч.посіб. для вищих навч. закладів. - К.: 

Кондор, 2004. 
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3. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2004. 

4. Костенко Т. Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного 

підприємства: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2005. 

5. Мних Є. В. Економічний аналіз Підручник. - Київ: ЦНЛ, 2003. 

6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового 

стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 2003. 

7. Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

8. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. — К.: 

КНЕУ, 2004. 

 

Інтернет – ресурси 

1. Бібліотека економіста: колекція підручників он-лайн 

2. http://www.sabrina.ru/link_details.php?n=23847  

3. http://catalog.made.ru/link_145793.html   

4. http://catalog.kolchugino.info/site4987.html  

5. http://www.nofollow.ru/detail74232.htm  

6. Бібліотека економіста 

7. http://www.library.if.ua/  

8. Бібліотека економіста: бізнес планування, бюджет 

9. http://www.cis2000.ru/publ/  

10. Бібліотека он-лайн 

11. http://links.i.ua/site/546348688  

12. Економічна бібліотека 

13. http://exsolver.narod.ru/  

 

 

 

http://www.sabrina.ru/link_click_out.php?action=free_link&n=23847&url=http%3A%2F%2Fwww.library.if.ua
http://www.sabrina.ru/link_details.php?n=23847
http://catalog.made.ru/link_145793.html
http://catalog.kolchugino.info/site4987.html
http://www.nofollow.ru/detail74232.htm
http://www.library.if.ua/
http://www.cis2000.ru/publ/
http://links.i.ua/site/546348688
http://exsolver.narod.ru/
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