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СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» 

Спеціальність: 071 «Облік і 

оподаткування» 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні засади оволодіння теорією, методологією, організацією 

аналітичної роботи, способами комплексної оцінки діяльності 

суб’єктів господарювання 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців знань 

щодо оцінки економічних явищ і процесів на різних рівнях 

менеджменту та практичного їх застосування для підвищення 

ефективності виробництва і реалізації товару (продукції, робіт, 

послуг) й наукового обґрунтовування перспективних рішень з 

менеджменту 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- розкриття суті економічних процесів, предмету, об’єктів і 

суб’єктів аналізу; 

- вивчення та засвоєння методології, методики та різних способів 

економічного аналізу; 

- оволодіння теоретичними основами і способами практичного 

дійства, пов’язаного з комплексною оцінкою ефективності 

фінансової, виробничої, маркетингової, інноваційної, 

інвестиційної, зовнішньоекономічної та інших видів 

господарської діяльності; 

- опанування методологією резервів підвищення ефективності 

роботи на рівні національної економіки, галузевому, а також 

підприємств (об’єднань, фірм) різних форм власності для 

реалізації їх в процесі менеджменту 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

По завершенню вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

зможуть:   

- знати наукові основи економічного аналізу, методологію та 

способи (прийоми) економічного аналізу; 

- знати інформацію, необхідну для економічного аналізу та 

систему організації її збору, систематизації і обробки; 

- знати економічну сутність та методику аналізу основних 

показників виробничо-фінансової, маркетингової, інноваційної, 

інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; 

- вміти проникати в сутність економічних процесів та виявляти 

фактори, що на них впливають; 

- знаходити резерви у виробничій, маркетинговій, інноваційній, 

фінансовій, інвестиційній діяльності; 

- виробляти оптимальні рішення з менеджменту в процесі 

господарювання на рівні національної економіки, галузевому, а 

також підприємства (фірми) різних форм власності 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Наукові основи економічного аналізу (ЕА). 



Організація та інформаційне забезпечення ЕА. Показники 

господарської діяльності в ЕА. Метод економічного аналізу, його 

особливості. Класифікація методичних прийомів та способів 

економічного аналізу. Система комплексного ЕА і оцінки 

господарської діяльності. Проблеми і перспективи розвитку ЕА 

Види занять: лекції, семінарські заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, практичні (ситуаційні) 

завдання, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика» 

Пореквізити Знання з теорії економічного аналізу можуть бути використані 

під час вивчення навчальних дисциплін «Економічний аналіз», 

«Аналіз господарської діяльності» та для написання випускної 

(бакалаврської) роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Акімова О.В., Дубинська О.С., Нікіта А.Ю. Організація і 

методика економічного аналізу: навчальний посібник. Ч. 1. 

Краматорськ: ДДМА, 2012. 140 с. 

2. Козак І.І. Економічний аналіз: навчальний посібник. Львів: 

ЛРІДУ НАДУ, 2010. 220 с. 

3. Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник. Київ: 

Кондор, 2010. 160 с. 

4. Черниш С.С. Економічний аналіз: навчальний посібник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. 312 c. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування, вирішення практичних 

ситуаційних завдань 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Задерака Наталія Миколаївна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: -- 

Вчене звання: -- 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EBFFdwYA

AAAJ 

  Тел.: 067-285-91-84 

E-mail: nataliia.zaderaka@nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.106 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


