
 

 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» 

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 

 6.030601 – «Менеджмент») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Харків – ХНАМГ – 2011 
 



 

 2 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 

дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної 

форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва; уклад.: З. М. Мочаліна. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. 

 

 

 
 
Укладач: З. М. Мочаліна  
 
 
 
 
 
Рецензент: проф., д.е.н. Т. В. Момот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. 

 

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту (протокол № 6 від 20.12 2010 р. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

© З. М. Мочаліна, ХНАМГ, 2011 

 



 

 3 

ЗМІСТ 
Стор. 

ВСТУП..........................................................................................................................4 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ......................................................5 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни..........................................................5 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни................................................5 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги...............................................................6 

1.4. Рекомендована основна навчальна література........................................6 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни..............................................7 

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ....................................10 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами 

підготовки  та  видами  навчальної роботи...................................................10 

2.2. Зміст дисципліни......................................................................................10 

2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями..................11 

2.2.2.  Лекційний курс..............................................................................11 

2.2.3.  Практичні заняття.........................................................................12 

2.2.4.  Індивідуальні заняття....................................................................14 

2.2.5.  Самостійна навчальна робота студента......................................14 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту..............................15 

2.4. Інформаційно-методичне забезпечення.................................................16 

 



ВСТУП 

Дисципліна „теорія економічного аналізу” за освітньо-професійною 

програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

 – ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки 

бакалавра за спеціальностями напряму 0502 – „Менеджмент організацій”, 2002.  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  

1.1.1. Мета і завдання вивчення курсу “Теорія економічного аналізу”:  
формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки 
підприємств  виробничої і невиробничої сфери, правильної та об’єктивної 
оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності, теоретична та 
практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу і 
методології, формування вмінь використання економіко-логічних і економіко-
математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств 

1.1.2. Предмет дисципліни: система методів і способів аналізу 
найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічнiй схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Вивчення курсу базується на знанні таких 
дисциплін як основи економічної теорії, 
математики, статистики, математичного 
програмування, макроекономіки, 
бухгалтерський облік і ін. 

Менеджмент, фінансовий аналіз, аналіз 
господарської діяльності, фінансовий 
менеджмент 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль «Теорія економічного аналізу»  (90 годин  / 2,5 кред. ECTS) 

 

ЗМ.1. Наукові основи, принципи і завдання економічного аналізу 
1.Наукові основи  економічного аналізу. 
2.Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні 
ринковою економікою. 
Метод і методика  економічного аналізу. 

ЗМ 2. Види і найважливіші показники  аналізу виробничо-фінансової 
діяльності 

4. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської 
діяльності. 
5. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо – 
фінансової діяльності підприємства. 
6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в 
управлінні господарською діяльністю.  

ЗМ 3. Аналітичні способи обробки економічної інформації 
7.  Економіко-логічні способи обробки економічної інформації 
8.  Економіко-математичні методи в економічному аналізі 
9. Комплексна система економічного аналізу. 
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1.3. Освiтньо-квалiфікацiйнi вимоги 

.Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

Використовувати дані 
статистичного і 
бухгалтерського обліку, 
визначати доходи та витрати, 
фінансові результати і 
показники фінансового стану 
для економного і дбайливого 
використання коштів 

Вивчення методики 
аналізу доходів, витрат і 
фінансових результатів і 
фінансового стану для 

підготовки 
управлінських рішень 

Фінансово - економічна 

Визначення ефективності 
інновацій, реальних і 
фінансових інвестицій оцінка 
варіантів, та доцільності їх 
введення для прийняття  
управлінських рішень 

Вивчення  методики 
аналізу для визначення 
ефективності інновацій 

та інвестицій 

Фінансово - економічна 

Керуючись нормативними 
актами, на основі даних 
бухгалтерського обліку, даних 
фінансової і статистичної 
звітності   застосовувати  
доцільну методику  аналізу 
фінансово-господарської 
діяльності, аналізувати 
ефективність операційної, 
фінансової і інвестиційної 
діяльності суб’єкту 
господарювання  

Вивчення методики 
аналізу фінансово-

господарської  діяльності 
підприємства 

Готувати  висновки і пропозиції 
щодо оздоровлення фінансового 
стану суб’єкту господарювання 

 

Контрольно - аналітична 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.- М.: 

Финансы и статистика, 1997. – 416с. 

2. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной 

деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998.  

3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В.  Економічний аналіз: 

Практикум: Навч. пос. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416с. 
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4. Доля В.Т.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни „Теорія економічного аналізу” (для студентів заочної форми 

навчання”,  ХНАМГ, 2004р  

5. Доля В.Т. Метод складних процентів в економічному аналізі: 

Навч.-метод. пос.. – Харків: ХДАМГ, 1998. 

6. Доля В.Т. Модели и методы анализа производительности ресурсов 

предприятия. Уч.-метод. пос. – Харьков: ХДАМГ, 1997 

7. Мочаліна З.М.,  Методичні вказівки до практичних і самостійних 

занять з курсу  "Теорія економічного аналізу", Харків, ХНАМГ, 2004 р. 

8. Мочаліна З.М., Навчально - методичний посібник до самостійного 

вивчення дисципліни "Теорія економічного аналізу", Харків, ХНАМГ, 2004 р.  

9. Мочаліна З.М Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни ”Теорія економічного аналізу” для студентів заочної форми 

навчання (для студентів заочної форми навчання напрямку 0502 

«Менеджмент») – Харків: ХНАМГ, 2009 -52с. 

10. Мочаліна З.М.  Методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт і самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»  для 

студентів 1У курсу заочної форми навчання (за напрямом 0502 «Менеджмент 

організацій»)   

11. Мочаліна З.М., Ачкасов А.В., Плакіда В.Т. Економічний 

аналіз.Навч.посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 410с. 

12. Чумаченко М і ін. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2002. -586с. 

13. Електронний підручник «Економічний аналіз» на сайті ХНАМГ. 

14. Електронний підручник "Теорія економічного аналізу" на сайті 

ХНАМГ. 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Мета і завдання вивчення курсу “Теорія економічного аналізу”:  
формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки 
підприємств  виробничої і невиробничої сфери, правильної та об’єктивної 
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оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності, теоретична та 
практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу і 
методології, формування вмінь використання економіко-логічних і економіко-
математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств 
 

Предмет дисципліни: - система методів і способів аналізу 
найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
 

Зміст дисципліни розкривається  в темах змістовних  модулів: 
ЗМ.1. Наукові основи, принципи і завдання економічного аналізу 
ЗМ 2. Види і найважливіші показники  аналізу виробничо-фінансової діяльності 
ЗМ 3. Аналітичні способи обробки економічної інформації 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Цель и задача изучения курса "Теория экономического анализа": 
формирование системы знаний, необходимых для исследования экономики 
предприятий  производственной и непроизводственной сферы, правильной и 
объективной оценки и прогноза их хозяйственно-финансовой деятельности, 
теоретическая и практическая подготовка по научным основам экономического 
анализа, его метода и методологии, формирование умений использования 
экономико-логических и экономико-математических методов и моделей для 
изучения экономики предприятий 
 

Предмет дисциплины: - система методов и способов анализа важнейших 
показателей производственно-финансовой деятельности субъектов 
хозяйствование. 
 

Содержание дисциплины раскрывается  в темах содержательных  
модулей: 
СМ.1. Научные основы, принципы и задачи экономического анализа 
СМ 2. Виды и важнейшие показатели  анализа производственно-финансовой 
деятельности 
СМ 3. Аналитические способы обработки экономической информации 
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The summary of the program of a subject matter 

THE THEORY OF THE ECONOMIC ANALYSIS  

The purpose and problem of studying of a course "the Theory of the 
economic analysis": formation of system of the knowledge necessary for research of 
a business economics of industrial and non-productive sphere, a correct and objective 
estimation and the forecast of their economic-financial activity, theoretical and 
practical preparation on scientific bases of the economic analysis, its method and 
methodology, formation of abilities of use of economic-logic and economic-
mathematical methods and models for business economics studying 
 

Discipline subject: - system of methods and ways of the analysis of the major 
indicators of industrial-financial activity of subjects managing. 
 

The discipline maintenance reveals in themes of substantial modules: 
SМ 1. Scientific bases, principles and problems of the economic analysis 
SM 2. Kinds and the major indicators of the analysis of industrial-financial activity 
SM 3. Analytical ways of processing of the economic information 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

Години 
У тому числі У тому числі 

Спеціальність 
Спеціалізація, 

шифр, 
абревіатура 

Всього, 

кредити, 
години 

С
ем

ес
тр

и
 

А
уд

и
то

р
н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н
і(

 
се
м
ін
ар

и
) 

Л
аб

ор
ат

ор
н
і 

С
ам

ос
ті
й
н
а 

р
об

от
а 

К
он

тр
. 

р
об

от
а 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за

м
ен

 (
се
м
ес

тр
) 

За
л
ік

 (
се
м
ес
тр

0 

6.0502 
МОМГ 

2,5/90 7  8 4  78 *    7 

6.0502 
МГКТС 

2,5/90 7  8 4  78 *    7 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль  ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

ЗМ.1. Наукові основи, принципи і завдання  економічного аналізу 
 

1. Наукові основи  економічного аналізу. 
2. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні 

ринковою економікою. 
3. Метод і методика  економічного аналізу. 
 
ЗМ.2. Види і найважливіші показники аналізу виробничо-фінансової 

діяльності  підприємства 
 
1. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської 

діяльності. 
2. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-

фінансової діяльності підприємства. 
3. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в 

управлінні господарською діяльністю.  
 
ЗМ 3. Аналітичні способи обробки економічної інформації 
 
1. Економіко-логічні способи обробки економічної інформації 
2. Економіко-математичні методи в економічному аналізі 
3. Комплексна система економічного аналізу. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями i змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента денного відділення 

Форми навчальної роботи Модулі 
(семестри) 
та змістові 

модулі 

Всього 
(кількість 
кредитів / 
годин) 

Лекції Семінари, 
практика 

Лабораторні СРС 

Модуль  
всього 

2,5 / 90 год. 8 4  78 

ЗМ 1.1 0,8/28 1   27 

ЗМ 1.2 0,8/31 2 2  27 

ЗМ 1.3 0,9/33 5 2  26 

2.2.2. Лекційний курс 

Зміст Кількість годин МОМГ, 
МГКТС 

Змістовний модуль 1 „Наукові основи, принципи і завдання економічного аналізу” 

Тема 1. Наукові основи  економічного аналізу.   Самостійне вивчення 
Тема 2. Основні принципи економічного аналізу і завдання в 
управлінні ринковою економікою.  

Самостійне вивчення 

Тема 3. Метод і  методика економічного аналізу. 1 
Змістовний модуль 2. „Види і найважливіші показники аналізу виробничо-фінансової 

діяльності підприємства ” 
Тема 1. Інформаційне забезпечення і організація аналізу 
господарської діяльності Самостійне вивчення 

Тема 2. Методичні основи аналізу найважливіших показників 
виробничо-фінансової діяльності підприємства.  
2.1. Моделювання  
2.2.Показники управлінського аналізу і фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. 

1 

Тема 3. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх 
зміст та роль в управлінні господарською діяльністю.  

1 

Змістовний модуль 3„Аналітичні  способи  обробки економічної інформації” 

Тема 1. Економіко-логічні способи обробки економічної 
інформації. 4 

Тема 2. Економіко - математичні методи в економічному 
аналізі  

1 

Тема 3.  Комплексна система економічного аналізу. Самостійне вивчення 
РАЗОМ 8 
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2.2.3 Практичні  заняття  

Зміст Кількість годин 
МОМГ, МГКТС 

1 2 
Змістовний модуль 1  

„Наукові основи, принципи і завдання економічного аналізу”  
Практичне заняття за темою 1 Наукові основи  економічного 
аналізу.  Розгляд питань: 
1. Історичні джерела  економічного аналізу. 
2. Місце економічного аналізу в системі наукових знань. 
3. Значення і роль економічного аналізу в умовах ринкової 

економіки. 
4. Особливості макро- , мікроекономічного аналізу в умовах 

ринкових відносин. 
5. Проблеми  й перспективи розвитку економічного аналізу 

Самостійне вивчення 

Практичне заняття за темою 2 Основні принципи економічного 
аналізу і завдання в управлінні ринковою економікою. Розгляд 
питань: 
1. Економічний аналіз як функція управління та елемент керуючої 

системи. 
2. Сутність економічного аналізу як засобу дослідження 

економічних явищ та обґрунтування  управлінських рішень. 
3. Основні принципи економічного аналізу і їх суть. 
4. Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин 

Самостійне вивчення 

Практичне заняття за темою 3 Метод і  методика економічного 
аналізу. Розгляд питань: 
1. Класифікація методів, засобів та прийомів економічного аналізу 
2. Система  показників і їх класифікація. 
3. Визначення  результативних та факторних показників за 

характером їх зв’язку. 
4. Виділення кількісних і структурних якісних показників серед 

множини наданих у задачах. 

Самостійне вивчення 

Змістовний модуль 2 
„Види і найважливіші показники аналізу виробничо-фінансової 

діяльності підприємства” 
Практичне заняття за темою 1 Інформаційне забезпечення і 
організація аналізу господарської діяльності. Розгляд питань: 
1. Складання аналітичних таблиць. 
2. Перевірка достовірності джерел інформації, використаної в 

аналізі господарської діяльності підприємства. 
3. Фінансова і статистична облікова інформація (звітна та 

оперативна). Позаоблікова інформація. 
4. Організація економічного аналізу на підприємствах.  
5. Узагальнення і оформлення результатів аналізу 

Самостійне вивчення 

Практичне заняття за темою 2 Методичні основи аналізу 
найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності 
підприємства. Розгляд питань: 
1. Аналіз результатів і факторів виробництва і реалізації продукції 

(послуг).   

1 
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Продовження табл.  
1 2 

2. Структурно-логічні моделі аналізу трудових і матеріальних 
ресурсів, основних засобів підприємства. 

3. Аналіз собівартості продукції.   
4. Аналіз фінансових результатів. 
5. Аналіз показників фінансового становища суб’єкта 

господарювання 
6. Послідовність та етапи економіко-математичного моделювання 

господарських операцій та процесів. 
7. Основні прийоми детермінованого моделювання: методи 

подовження, розширення, формального розкладання та 
скорочення факторних систем. 

8. Рішення задач, розгляд ситуацій. 

 

Практичне заняття за темою 3 Типологія видів і напрямків 
економічного аналізу, їх зміст та роль в управлінні господарською 
діяльністю.  Розгляд питань:  
1.Види економічного аналізу. 
2.Спеціальні методи в економічному аналізі: 
       2.1. Маржинальний аналіз. 
        2.2.Метод складних процентів. 
Вирішення задач за допомогою маржинального аналізу. 
Розв’язання задач з використанням методу складних відсотків.  

1 

Змістовний модуль 3 
„Аналітичні  способи  обробки економічної інформації” 
Практичне заняття за темою 1 Економіко-логічні способи обробки 
економічної інформації (1) Розгляд питань: 
1. Загальний огляд економіко - логічних (статистичних) прийомів 

економічного аналізу  
2. Спосіб порівняння, особливості його використання в аналізі 

господарської діяльності. 
3. Статистичні методи в економічному аналізі. 
Рішення задач та розгляд ситуацій 
Перевірка   виконання самостійних робіт  

Самостійне вивчення 

Практичне заняття за темою 1 Економіко-логічні способи обробки 
економічної інформації (2).Розгляд питань: 
1. Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну 

результативного показника (методи елімінування): методи  і 
алгоритми ланцюгових підстановок, індексний метод, 
розрахунки за допомогою абсолютних та відносних відхилень, 
розрахунки за допомогою методу пропорційного розподілу, 
логарифмічний та інтегральний методи оцінки факторних 
впливів. 

2. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного 
розвитку господарчого суб’єкта. Прийоми визначення „вузьких” 
місць та головних напрямків розвитку господарчого суб’єкта. 

3. Рішення задач способами детермінованого економічного 
аналізу. 

2 

Практичне заняття за темою 2. Економіко - математичні методи в 
економічному аналізі. Розгляд питань:  
1. Сутність економіко-математичних методів 

Самостійне вивчення 
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Продовження табл.  
1 2 

2. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем 
господарської діяльності 

3. Рішення завдань та розгляд ситуацій  
 

Практичне заняття за темою 3. Комплексна система економічного 
аналізу. Розгляд питань: 
1. Етапи проведення системного аналізу. 
2. Загальна схема взаємозв`язків основних груп економічних 

показників. 
3. Комплексний економічний аналіз як система пошуків резервів 

підвищення ефективності виробництва. 
4. Рішення завдань та розгляд ситуацій щодо способів пошуку 

резервів та усунення повторного підрахунку резервів. 
 

Самостійне вивчення 

РАЗОМ 4 

2.2.4. Індивідуальні завдання 
курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота, ін. 

Тематика, зміст та обсяг у годинах  

Навчальним планом не передбачено 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом  
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок  для студентів заочної форми 
навчання. Під час такої роботи використовується  навчальна, спеціальна 
література, а також тексти лекцій. Всі методичні матеріали для студентів 
заочної форми навчання розміщені на сайті  ХНАМГ (Дистанційна освіта – 
Кафедра обліку і аудиту – Теорія  економічного аналізу ) 

Розподіл часу самостійної роботи  

Самостійна навчальна робота студента денного 
відділення Назва тем 

год. Зміст 
1 2 3 

Тема 1. Наукові основи  
економічного аналізу 

8 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел.  

Тема 2. Основні принципи 
економічного аналізу і завдання в 
управлінні ринковою економікою 

10 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел.  

Тема 3. Метод і методика  
економічного аналізу 

9 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач самостійної роботи за темо.  

Тема 4. Інформаційне забезпечення 
та організація аналізу 
господарської діяльності 

10 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач самостійної роботи за темою. 
Підготовка матеріалів до виконання 
контрольної роботи 
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Продовження табл.  
1 2 3 

Тема 5. Методичні основи аналізу 
найважливіших показників 
виробничо – фінансової діяльності 
підприємства. 

7 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач самостійної роботи за темою. 

Тема 6. Типологія видів і напрямків 
економічного аналізу, їх зміст та 
роль в управлінні господарською 
діяльністю. 

10 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач та завдань. 

Тема 7. Економіко-логічні способи 
обробки економічної інформації  

10 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач та завдань.  
Підготовка матеріалів до виконання 
контрольної роботи 

Тема 8. Економіко-математичні 
методи в економічному аналізі 

6 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач самостійної роботи за темою. 
Підготовка матеріалів до виконання 
контрольної роботи 

Тема 9. Комплексна система 
економічного аналізу 

10 Опрацювання лекційного матеріалу та 
науково-літературних джерел. Рішення 
задач самостійної роботи за темою. 
Оформлення контрольної роботи для  здачі 
на перевірку викладачем 

РАЗОМ 78  

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

В якості  поточного  контролю  слугують дані виконаних самостійних 
робіт та контрольної роботи. 

Формування бальної оцінки дисципліни «Теорія економічного аналізу» 
студентів денної форми навчання 

ВИДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ Розподіл 
балів,% 

1. Самостійна робота за 1-3 змістовним модулем 25 
2. Контрольна робота 25 
3. Активність у учбовому процесі в процесі сесії 10 
4. Підсумковий модуль 40 

Всього за змістовними модулями і СРС 100 

 

Формування загальної бальної (рейтингової) оцінки  визначається 

відношенням суми фактично набраних балів за позиціями 1-3 до 

максимального числа балів (100). 

Рейтингова оцінка трансформується в оцінки за національною шкалою і 

шкалою ЕСТS  
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Трансформація результатів рейтингової оцінки  в 4 бальну  систему оцінок 
та шкалою ЕСТS 

За шкалою 
ХНАМГ 

За державною 
(національною) шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 В (дуже добре) 
70–84 

добре 
С (добре) 

60–69 D (задовільно) 
51-60 

задовільно 
Е (достатньо) 

26–50 
FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

0–25 
незадовільно 

F (незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом) 

2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 

№ Бібліографічні описи, Інтернет адреси Теми, де 
застосовується 

1 2 3 
 1. Основна література   

1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.- 
М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с. 

1-5. 

2. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной 
деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998. 

1-5 

3. 
Мочаліна З.М.,  Методичні вказівки до практичних і самостійних 
занять з курсу  "Теорія економічного аналізу"(158), Харків, 
ХНАМГ, 2004 р. 

1-9 

4. 
Мочаліна З.М., Навчально - методичний посібник до 
самостійного вивчення дисципліни "Теорія економічного 
аналізу"(157), Харків, ХНАМГ, 2004р. – 189с. 

1-9 

5. 
Мочаліна З.М.,  Теорія економічного аналізу. Дидактичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів. Частина 1. Харків, 
ХНАМГ, 2007 р.- 

1-9 

6. 
Мочаліна З.М.,  Теорія економічного аналізу. Дидактичні 
рекомендації до самостійної роботи студентів. Частина 2. Харків, 
ХНАМГ, 2007 р. 

1-9 

7. 
Мочаліна З.М., Ачкасов А.В., Плакіда В.Т. Економічний 
аналіз.Навч.посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 410с. 1-8 

8. Чумаченко М і ін. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2002. -586с. 1-3 

9. 

Мочаліна З.М. Методичні вказівки до виконання контрольних 
робіт з дисципліни „Теорія економічного аналізу” (для студентів 
заочної форми навчання”,  ХНАМГ, 2007р. (в електронному 
вигляді) 

 

 2. Додаткові джерела  

1 
Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В.  Економічний аналіз: 
Практикум: Навч. пос. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416с. 

1-3 

2 
Доля В.Т. Метод складних процентів в економічному аналізі: 
Навч.-метод. пос.. – Харків: ХДАМГ, 1998. 

6 

3 
Доля В.Т. Модели и методы анализа производительности 
ресурсов предприятия. Уч.-метод. пос. – Харьков: ХДАМГ, 1997 

9 
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Продовження табл.  
1 2 3 
 3. Методичне забезпечення  

1 
Мочаліна З.М. Методичні вказівки до проведення практичних і 
семінарських занять з курсу „Теорія економічного аналізу”,  
ХНАМГ, 2004р. 

1-9 

2 
Мочаліна З.М. Методичні вказівки до виконання контрольних 
робіт з дисципліни „Економічний аналіз” (для студентів заочної 
форми навчання”,  ХНАМГ, 2004р 

1-9 

3 

Мочаліна З.М Методичні вказівки до практичних занять з 
дисципліни ”Теорія економічного аналізу” для студентів заочної 
форми навчання (для студентів заочної форми навчання 
напрямку 0502 «Менеджмент») – Харків: ХНАМГ, 2009 -52с. 

1-9 

4 

Мочаліна З.М.  Методичні вказівки до виконання 
контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Теорія 
економічного аналізу»  для студентів 1У курсу заочної форми 
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