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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ТЕОРЕТИЧНИМИ
І
ПРИКЛАДНИМИ
ЗНАННЯМИ
В
СФЕРІ
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, СИСТЕМНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ, ВИЯВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ,
ТРУДОВИХ І ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ. ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ І СТАТИСТИЧНИХ
ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ.
Наприклад: Вміння використовувати методи та прийоми економічного аналізу.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Теорія ймовірності; Економіка підприємства; Статистика;
Бухгалтерський облік.
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
- здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур;

- здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній, біржовій діяльності;
- здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків;
- здатність до розуміння понятійного апарату будівельної галузі, організації процесу
виробництва у будівництві та прийняття управлінських рішень з врахуванням сучасних
концепцій розвитку підприємств та забезпечення раціонального використання сировини та
енергоресурсів, впровадження інноваційних та енергоефективних технологій виробництва
у роботу підприємств.
Програмні результати навчання:
Знати.
вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави
вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави
понятійний апарат будівельної галузі, особливості організації процесу виробництва у
будівництві та прийняття управлінських рішень для забезпечення раціонального
використання
сировини
та
енергоресурсів.
впровадження
інноваційних
та
енергоефективних технологій
методи і види економічного аналізу;
елементи інформаційного забезпечення економічного аналізу;
підходи до побудови факторних моделей економічного аналізу і підрахунку
внутрішніх резервів;
систему показників стану ресурсного забезпечення підприємства і ефективності його
діяльності.
володіти:
методикою й організацією економічного аналізу основних аспектів діяльності
підприємства, зокрема, виробництва та реалізації продукції, ви-трат і ресурсів та виявляти
резерви підвищення ефективності.
методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо
створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур
вміти:
використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях
застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел
для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати
демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці
володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо
створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур

вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з
урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з
урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм
визначати ключові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства та їх
взаємозв’язки і взаємозалежність; використовувати сучасний арсенал методів і прийомів
аналізу; розробляти й аналізувати факторні моделі;
визначати найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення кожної ситуації або
проблеми з економіки; аналізувати забезпеченість підприємств ресурсами, їх стан і склад, та
ефективність використання, формулювати повні, достовірні й адекватні висновки,
прийнятні для подальшої розробки управлінських рішень.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8.

Кількість годин
лекції практичні лабораторні самостійна
1. Теоретико - концептуальні основи економічного аналізу
Предмет, об’єкт і завдання економічного
2
2
8
аналізу
Метод та методичні прийоми економічного 2
10
8
аналізу
Види аналізу та його інформаційне
4
2
8
забезпечення
Організація й етапи економічного аналізу
4
2
8
2. Технологія техніко - економічного аналізу діяльності підприємства
Аналіз виробництва продукції, робіт,
2
4
8
Послуг суб’єктів підприємництва.
Аналіз довгострокових активів сфері
2
4
8
підприємництва
Аналіз використання трудових ресурсів і
4
2
8
витрат на оплату праці.
Аналіз матеріальних ресурсів та
4
4
8
ефективності їх використання
Всього
24
32
0
64
Назва тем

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною
дисципліною «Економічний аналіз» складає 60-100 балів і може бути досягнутий наступними
засобами оцінювання
Засоби оцінювання
Вид контролю
1
Контроль знань:
Поточний:, в т.ч.:
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях
- виступ студентів при обговоренні питань на
практичних заняттях

Кількість
у семестрі
2
кожне
заняття
1

Мінімальна
кількість
балів
3

Максимальна
кількість
балів
4

36

60

- тестування
- Курсова робота
Підсумковий - іспит
Всього

2
1
1

24
60

40
100

Тестування проводиться у системі Moodle
Зміст курсової роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни
«Економічний аналіз», складається з теоретичної та аналітичної частини. Тема вибирається за
тематикою запропонованою методичними вказівками. При розв’язанні теми обов’язковим є
представлення висновків щодо результатів розрахунків.
Виконання курсової роботи передбачає розкриття практичних навичок з курсу «Економічний
аналіз» і здійснюються на основі дослідження конспекту лекцій, матеріалів підручників; наукових
публікацій; звітності підприємства.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в методичних вказівках
[11].

Підсумковий контроль знань проводиться для всіх студентів. Підсумковий
контроль знань здійснюється у вигляді іспиту. Згідно отриманого білету необхідно
відповісти на теоретичні питання та вирішити практичні завдання по тематиці навчальної
дисципліни.
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