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Дана навчальна дисципліна основана на організації та методології аналізу господарської діяльності 
підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин. Знання, 
здобуті під час вивчення дисципліни «Економічний аналіз», допоможуть майбутньому фахівцю 
вірно оцінити стан об'єкта обліку та стратегію його розвитку, визначити ефективність використання 
фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, аналітичним шляхом встановити недоліки та вказа-
ти способи їх усунення.

Знання, здобуті під час вивчення дисципліни «Економічний аналіз», допоможуть майбутньому 
фахівцю вірно оцінити стан об'єкта аналізу та стратегію його розвитку, визначити ефективність 
використання фінансових, трудових та матеріальних ресурсів, аналітичним шляхом встановити 
недоліки та вказати способи їх усунення.

Метою дисципліни є формування здатностей використовувати сучасні наукові досягнення еконо-
мічного аналізу в теоретико-практичних питаннях, удосконалення аналітичної роботи підприємства 
в загальній системі його управління, здатність використовувати набуті знання з теоретико-методич-
ного інструментарію економічного аналізу з метою запобігання антикризових заходів в загальній 
системі управління підприємством. Основні цілі дисципліни: засвоєння теоретичних питань, що 
стосуються сутності, значення економічного аналізу в управлінні, його видів, змісту і завдань; 
вивчення інформаційного забезпечення, організації та методології економічного аналізу;  сутності і 
сфери застосування основних його прийомів в менеджменті оволодіння об’єктивною оцінкою 
господарської діяльності підприємства; вироблення навиків щодо виявлення тенденцій зміни 
показників, з’ясовування їх причин, а також прогнозування можливих наслідків; застосування 
методологічних прийомів аналізу, здійснення економічної інтерпретації одержаних результатів та 
формулювання належних висновків; вміння оформляти результати аналізу, обґрунтовувати управ-
лінські рішення, обирати оптимальні їх варіанти та здійснювати контроль за впровадженням.

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу

Змістовий розділ 2. Аналіз господарської діяльності (управлінський аналіз)

Тема 1. Предмет, об’єкт і 
завдання економічного 
аналізу

Тема 2. Види 
економічного 
аналізу

10 2 62 14 2 2

4

8

9 2 1 6 10 10

Тема 3. Інформаційне 
забезпечення економічно-
го аналізу на підприємстві 

9 2 1 6 10 10

Тема 5. Метод економіч-
ного аналізу та його 
основні прийоми

8 2 26 12 10

2 2

2 2

46 10 6 30 56 50Разом за змістовим 
розділом 1

Разом за змістовим 
розділом 2

8 2 6 10 10

12 2 10

Тема 6. Аналіз виробни-
цтва та реалізації продук-
ції.

Тема 7. Аналіз забезпече-
ності та ефективності 
використання  трудових 

7 2 41 10 10

10 2 2 6

10 4 2 4

7 5

Тема 8. Аналіз стану і 
використання основних 
засобів

9 4 1 4 10 10

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

246 14 8 24 49 452

Тема 4. Організація 
економічного аналізу на 
підприємстві

8 2 6 10 10

Контрольна робота№1

Контрольна робота№1

2

Тема 9. Аналіз забезпече-
ності та ефективності 
використання матеріаль-
них ресурсів. 

Тема 10. Аналіз витрат на 
виробництво та реалізацію 
продукції 
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1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.
2. Види економічного аналізу.
3. Інформаційне забезпечення економічного аналізу на підприємстві.
4. Організація економічного аналізу на підприємстві.
5. Метод економічного аналізу та його основні прийоми.
6. Аналіз виробництва та реалізації продукції.
7. Аналіз забезпеченості та ефективності використання  трудових ресурсів.
8. Аналіз стану і використання основних засобів.
9. Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів.
10. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.
11. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
12. Аналіз фінансового стану підприємства.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Система показників, що використовується в економічому аналізі та їх класифікація.
2. Поняття фактору в економічному аналізі. Класифікація та ранжирування факторів, що визнача-
ють результати господарської діяльності підприємства. 
3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами. 
4. Порядок аналізу чистого прибутку, його структура та динаміка. 
5. Аналіз характеру та ступеню впливу окремих чинників на собівартість продукції.
6. Класифікація і характеристика логічних способів економічного аналізу – способів емлімітування. 
7.Особливості організації аналітичної роботи на макро- і мікрорівнях.

Перелік вибіркових завдань8

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 3. Фінансовий аналіз

Тема 11. Аналіз фінансо-
вих результатів діяльності 
підприємства

Тема 12. Аналіз 
фінансового стану 
підприємства

9 4 41 8 8

9 4 1 4 7 52

2

Захист індивідуального 
науково-дослідного 
завдання

10 10

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Разом за змістовим 
розділом 3 28 8 2 18 15 13

8 4Усього годин 120 32 16 72 120 108



1 семестр 6 семестр Так 2 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

8

10 Система оцінювання та вимоги10
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій,  робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова  оцінка у формі іспиту виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання іспиту в екзаменаційній відомості науково-пе-
дагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання іспиту з дисци-
пліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) роботи, 
передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвердженим 
директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

SYLLABUS

Основна (базова):
1. Організація і методика економічного аналізу: навч.посіб./Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. 
та ін.-К.: Центр учбової літератури, 2021. – 528 с.
2. Антонюк О.П. Економічний аналіз: посіб. / О.П.Антонюк - Київ: «ЛіраК», 2016. - 320 с. 
3. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Київ: «Ліра-К», 2016. - 296 с. 
4. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Финансовий аналіз : підруч. – К. : Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т, 2014. – 540 
с. 
5. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. Волкової Н.А. / Н.А.Волкова, Р.М.Волчек, О.М.Гайдаєн-
ко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310 с.
6. Черниш С.С. Економічний аналіз : навчальний посібник / Черниш С. С. – К. : ЦУЛ. – 2019. – 312 с. 
7. Міщук Г.Ю., Джигар Т.М., Шишкіна О.О. Економічний аналіз: навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 
2017. – 156 с. 
8. Отенко В. І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. для ВНЗ / Отенко В. І., Іванієнко В. В., Азарен-
ков Г. Ф. – Харків: ІНЖЕК, 2015. – 339 с. 
9. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник - Хай- Тек Прес, 2016 – 336 с. 

Допоміжна:
1. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. [текст]: навч. посіб. / І.В.Кривов’язюк. – К.: Центр 
учбової літератури, 2017. – 456 с.
2. Синькевич Н.І. «Економічний аналіз»: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018р. – 
97 с. �
3. Основи економічного аналізу: навч.-метод. посібник / В.М.Микитюк, Т.М.Паламарчук, О.П.Русак [ та 
ін.]; за ред. В.М.Микитюка. – Житомир: Рута, 2018. – 440 с.
4. Тринька Л.Я. Економічний аналіз: навч.-метод. посіб. / Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська. - К. : Алерта, 
2013. - 567 с. 
5. Економічний аналіз: навчальний посібник / Б.Є.Грабовецький. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 85 с.
6. Крук О.М. Економічний аналіз: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. спец. 7.050104, 
7.050106 усіх форм навчання / О. М. Крук, О. В. Бабенко. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 167 с. 

Рекомендовані джерела інформації15
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Інформаційні ресурси:
1. База Даних SCOPUS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scopus.com. 
2.Веб-сайт “Академічна книгарня@онлайн” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.akbooks.com.ua/.
3. Веб-сайт Бібліотеки Конгресу США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.loc.gov/ 
4. Веб-сайт Британської бібліотеки (The British Library) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.bl.uk/. 
5. Веб-сайт Державної наукової установи “Книжкової палати України імені Івана Федорова” (Київ) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/. 
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!
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