
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз» 

 

Спеціальність:        071 «Облік і оподаткування» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Основні прийоми та методи проведення економічного аналізу 

діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Економічний аналіз є невід‘ємною частиною управління бізнесом. 

Саме знання основних прийомів та методів економічного аналізу 

дозволяють вдало керувати підприємством будь-якого розміру, 

вчасно виявляти проблеми та недоліки, визначати можливі резерви 

зростання ефективності та прибутковості роботи, а також вчасно 

вживати необхідні заходи для покращення ситуації та зростання 

прибутку.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- організовувати і кваліфіковано проводити економічний аналіз 

різних видів підприємницької діяльності; 

- оцінювати господарську діяльність підприємства та розробляти 

пропозиції щодо коригування стратегії підприємницької 

діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання прийомів та методів економічного аналізу дозволяють 

вдало розподіляти обов‘язки та кваліфіковано проводити 

економічний аналіз діяльності підприємств різних видів, 

оцінювати результати господарської діяльності підприємства в 

цілому та його підрозділів або різних напрямків роботи, визначати 

резерви, які ще не використані на підприємстві та максимізовувати 

ефективне використання усіх наявних ресурсів для отримання 

прибутку 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Значення та завдання аналізу маркетингової 

діяльності. Аналіз реалізації продукції. Аналіз ринків збуту 

продукції. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції. 

Аналіз асортименті продукції. Аналіз структури випуску 

продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз браку. Аналіз 

ритмічності продукції. Аналіз ефективності трудових ресурсів. 

Аналіз ефективності використання основних засобів і 

  

(Ф 21.01 - 03) 



нематеріальних ресурсів. Аналіз використання матеріальних 

ресурсів. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студентів. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного 

викладу, навчальна дискусія, дослідницький метод, он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання базових дисциплін підготовки бухгалтера, отримані під час 

навчання у попередніх семестрах, такі як «Теорія економічного 

аналізу», «Теорія ймовірності та математична статистика», 

«Статистика», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Гроші і 

кредит», «Філософія», «Економічна теорія» тощо 

Пореквізити Знання економічного аналізу є базою для наступного вивчення 

таких дисциплін як «Фінансовий аналіз», «Управлінський аналіз», 

«Менеджмент», а також можуть бути використанні під час 

написання бакалаврської випускної роботи й у подальшій роботі за 

спеціальністю. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика: навчальний посібник.  

– Київ,2017.  

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

методика економічного аналізу: навчальний посібник.  –

 Краматорськ, 2012. 

3. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності: 

навчальний посібник.  – Київ,2011.  

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

2010.  

5. Козак І. І. Економічний аналіз: навчальний посібник. – Львів, 

2010.  

6. Череп А. В. Економічний аналіз: навчальний посібник. – Київ, 

2010.  

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41002 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ЩЕПІНА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: Ідентифікатор ORCID 0000-0001-8538-1145; 

Researcher ID T-9188-2018; Ідентифікатор Research Gate 

Shchepina_Tetiana 

Тел.: +38066632851 



 

 

Фото за 

бажанням 

E-mail: tetiana.shchepina@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.106 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну У розробці для Google Classroom 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


