
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  
(назва навчальної дисципліни) 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства»  

Викладач: Крупіна Світлана Валеріївна, доцент кафедри 

економіки промисловості, к.е.н., доцент 

Факультет: Економіки, бізнесу і контролю 

Кафедра: Економіки промисловості, т. 712-40-15   

Профайл викладача  

Контактна інформація: svetlanakrupina79@gmail.com,0974115456 

 

1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому семестрі  денна форма 

навчання; на четвертому курсі у сьомому семестрі – заочна форма навчання 

 

Тип дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів - 4, годин - 120 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції 
лабора-

торні 

прак-

тичні 
всього лекції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 60 30  30 12 4 - 8 

Самостійна робота, годин 60 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 

екзамен екзамен 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Ринкове середовище вимагає від підприємств підвищення ефективності його 

виробництва, конкурентоспроможності, раціонального управління виробничими і фінансовими 

ресурсами. Дисципліна «Методика економічного аналізу діяльності підприємства» дозволяє 

вивчити теоретичні питання економічного аналіза, за допомогою якого проводиться оцінка 

результатів діяльності підприємства, виявляються резерви зростання ефективності 

функціонування підприємства, на основі чого виробляються стратегія і тактика розвитку 

підприємства, обґрунтовуються бізнес-плани і  управлінські рішення.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика економічного аналізу діяльності 

підприємства» є здобуття студентами цілісних і системних знань з теорії та методики 

економічного аналізу, організації аналізу основних аспектів діяльності підприємства, окремих 

економічних явищ і процесів, а також набуття практичних навичок щодо використання 

здобутих знань.   

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика економічного аналізу 

діяльності підприємства» є розгляд змісту, основних рис, об’єкта і предмета, мети, функцій, 

завдання, основних категорій економічного аналізу, його зв’язок з іншими науковими 

дисциплінами та місце в управлінні підприємством; вивчення метода і методики економічного 

аналізу, основних його методичних прийомів та способів, зокрема методів первинної обробки 

даних, факторного аналізу, економіко-математичні, евристичні та експертні методи, а також 

набути практичні навички щодо їх використання; засвоїти сутність, призначення, а також 

особливості методики й організації окремих видів економічного аналізу; сформувати здатність 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


аналітичного мислення; оволодіти методикою й організацією економічного аналізу основних 

аспектів діяльності підприємства, зокрема, виробництва та реалізації продукції, витрат і 

ресурсів, фінансових результатів та фінансового стану; 

Згідно програми студенти повинні: 

знати: основне коло проблем, що вивчає економічний аналіз та його місце і роль в 

системі економічних наук; зміст основних термінів, понять і категорій економічного аналізу; 

сутність основних економічних методів та прийомів аналітичної оцінки; основні особливості та 

загальну характеристику фундаментальних положень економічного аналізу; 

вміти: користуватися основними термінами, поняттями і категоріями економічного 

аналізу; самостійно аналізувати та систематизувати економічні процеси і явища господарського 

життя; засвоїти предмет і метод економічного аналізу; користуватися економічною 

інформацією різних джерел; організовувати і проводити економічний аналіз; оцінити 

досягнення цілей підприємством з погляду їх пріоритетності; забезпечувати комплексний підхід 

до розвитку підприємства; розробити систему показників. 

 

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової 

літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: екзамен  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

            7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

 
 

 Викладач  __ПІДПИСАНО_ Крупіна С.В. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри _ ПІДПИСАНО_   Павлов О.І. 
                  підпис 
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