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ВСТУП 

Дисципліна "Організація і методика економічного аналізу" за освітньо-

професійною програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

− ГСВОУ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за 

спеціальностями  напряму підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво", 

Київ, 2004; 

− ГСВОУ Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за 

спеціальностями  напряму підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво", 

Київ, 2006; 

− СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму підготовки 

6.030509 – "Облік і аудит", Харків, 2007 р. (денна форма навчання) й 2008 р. 

(заочна форма навчання); 

Програма ухвалена кафедрою обліку і аудиту (протокол № 1 від 30.09.2011 р.)  
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1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

1.1.1. Мета вивчення дисципліни: Набуття знань щодо організації та 

методики проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності. 

1.1.2. Завдання:  оволодіння студентами прийомами економічного аналізу, 

набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення ефективності 

виробництва. 

1.1.3. Предмет вивчення у дисципліні: результати діяльності суб’єктів 

господарювання 

1.1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 
Економіка підприємств  Фінанси підприємства 
Регіональна економіка Стратегічний аналіз 
Бухгалтерський облік Переддипломна практика 
Статистика. Дипломне проектування 
Фінанси  
Інформаційні системи і технології в обліку  

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 

Модуль. Організація і методика економічного аналізу                   (5/180) 

Змістові модулі (ЗМ)  

ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного 

аналізу. Фінансовий аналіз 1. 

1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет економічного аналізу.  

2. Організація економічного аналізу на підприємстві 

3. Інформаційна база економічного аналізу. 

4. Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, методика. 

5. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 

6. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз активів підприємства.  

7. Аналіз власного капіталу  
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ЗМ 2. Фінансовий аналіз 2. 

1. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства. Аналіз 

ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів. 

Аналіз оборотності оборотних коштів. 

ЗМ 3. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства 1. 

1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. 

Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз 

використання прибутку. 

2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, тощо). 

ЗМ 4. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства 2. 

Особливості економічного аналізу окремих видів діяльності. 

1. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості 

продукції, аналіз ритмічності. 

2. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат 

на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз 

матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. аналіз 

адміністративних витрат. Аналіз інших витрат. Аналіз забезпеченості 

трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання. 

3. Особливості економічного аналізу інвестиційної діяльності 

4. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

1. Знання системи аналітичних 
показників господарської діяльності 
підприємств, принципів збирання, 
обробки, зберігання і передачі 
аналітичної інформації. 

Виробнича 
контрольно-
аналітична 
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Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

2. Вміння аналізувати: виробництво 
продукції, робіт, послуг підприємства за 
загальним обсягом, асортиментом та 
якістю продукції;  

Виробнича 
контрольно-
аналітична 

3. Вміння аналізувати забезпеченість 
ресурсами, їх стан і склад, та 
ефективність використання.  

Виробнича 
контрольно-
аналітична 

4. Вміння використовуючи показники 
фінансової і статистичної звітності 
визначати ефективність технічних 
нововведень. 

Виробнича 
контрольно-
аналітична 

5. Вміння узагальнювати результати 
аналізу Вміння розробляти методичні 
рекомендації з застосування результатів 
аналізу господарської діяльності 

Виробнича 
контрольно-
аналітична 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1 Банець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П. Теорія економічного 

аналізу : навч. посіб. - К. : Професіонал, 2007. - 384 с . - 966-370-043-2 

2 Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А. Болюх, В.З. Бурчевський, М. 

Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко – Вид. 2-е. – К: КНЕУ, 

2003. – 556 с. 

3 Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів 

спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 

Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с. 

4 Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія 

і практика : підручник. - 2-ге, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 440 

с. - 978-966-2025-08-8 

5 Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : 

підручник. - К. : "Знання", 2008. - 487 с. - 978-966-346-592-0 

6 Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., 

Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства 

: Навч. посіб. - 2-ге переробл., і доп. - Київ : ЦНЛ, 2007. - 400 с. - 978-364-452-3 
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7 Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятий. Учебн. пособие для вузов/ под ред. Н. П. Любушина.– М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. 

8 Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник / 2-ге вид. - Київ : ЦУЛ, 2005. 

- 472 с. - 966-364-10 

9 Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. - 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. - 514 с. - 966-629-312-9 

10 Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За 

ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця . – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 

2007. – 704 с. 

11 Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово- 

господарської діяльності підприємства. - Житомир : ЦНЛ, 2005. - 122 с. - 966-

364-123-1 

12 Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний 

економічний аналіз: У 2ч. : Мікроекономіка, Ч.1. - Київ : Вища школа, 2004. - 

262 с. 

13 Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний 

економічний аналіз: У 2ч. : Макроекономіка, Ч.2. - Київ : Вища школа, 2004. - 

207 с. - 966-642-251-4(ч.2) 

14 Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів 

господарювання : Підручник. - 3-тє вид. перероб. і доп. - Київ : "Знання", 2008. - 

630 с. - 978-966-346-471-8 

15 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. : навч. 

посіб. - 2-ге вид., виправлене і доповнене. - Київ : "Знання", 2005. - 662 с. - 966-

346-043-1 

16 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. 

посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ : "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта ХХІ 

століття). - 966-346-291-4. 

17 Серединська В. М., Загородна О. М., Білоус О. С., Федорович Р. В. 

Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. проф. Федоровича Р. В. - Тернопіль : 

Астон, 2007. - 414 с. - 978-966-308-210-3 

18 Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. - 4-те вид., 

стереотип. - Львів : "Новий Світ-2000", 2008. - 344 с . - 966-7827-31-3 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Організація і методика економічного аналізу 

Мета вивчення дисципліни: Набуття знань щодо організації та методики 

проведення аналізу діяльності підприємств усіх форм власності. 

Предмет вивчення: результати діяльності суб’єктів господарювання 

Змістовні модулі: Організація та інформаційне забезпечення економічного 

аналізу. Фінансовий аналіз 1. Фінансовий аналіз 2. Аналіз фінансових результатів, 

доходів і витрат підприємства 1. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 

підприємства 2. Особливості економічного аналізу окремих видів діяльності. 

Аннотация  

Организация и методика экономического анализа 

Цель изучения дисциплины: Обретение знаний относительно 

организации и методики проведения анализа деятельности предприятий всех 

форм собственности. 

Предмет изучения: результаты деятельности субъектов хозяйствования 

Содержательные модули: Организация и информационное 

обеспечение экономического анализа. Финансовый анализ 1. Финансовый 

анализ 2. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов предприятия 1. 

Анализ финансовых результатов, доходов и расходов предприятия 2. Особенности 

экономического анализа отдельных видов деятельности. 

Annotation  

The organisation and technique of the economic analysis 

The purpose of the discipline studying: Finding of knowledge concerning 

the organisation and a technique of carrying out of the analysis of activity of the 

enterprises of all patterns of ownership. 

Studying subject: results of activity of subjects of managing. 

Substantial modules: The Organization and a supply with information of the 

economic analysis. The financial analysis 1. The financial analysis 2. The analysis of 

financial results, incomes and expenses of the enterprise 1. The analysis of financial 

results, incomes and expenses of the enterprise 2. Features of the economic analysis of 

separate kinds of activity/ 
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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,
напрям 
(шифр, 

абревіатура) 

В
сь

ог
о,
к
р
ед

и
т/

 
го

ди
н

 

С
ем

ес
тр

 / 
(т
р
и
м
ес
тр

) 
(и

) 

А
уд

и
то

р
н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

к
ти

чн
і, 

се
м
ін
ар

и
 

Л
аб
ор

ат
ор

ні
 

С
ам

ос
ті
й
н
а 

р
об

от
а 

К
он

тр
. р

об
. 

К
Р

 

Р
Г
З 

Е
к
за

м
ен

 
(с
ем

ес
тр

 / 
тр

и
м
ес
тр

) 

За
л
ік

(с
ем

ес
тр

 / 
тр

и
м
ес
тр

) 

11 48 24 24  24     11 
12 32 16 16  57   30 12  

6.030509 
ОіА (денна 
форма) 

5/180 
Разо

м 
80 40 40  81   30   

6.050100 
ОіА 
(заочна 
форма) 

5/180 8 16 10 6  164 30   8  

 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль __Організація і методика економічного аналізу  
(назва модулю)      

Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного 
аналізу. Фінансовий аналіз 1 

1,5/54 

Навчальні елементи  
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет економічного аналізу.  
2. Організація економічного аналізу на підприємстві 
3. Інформаційна база економічного аналізу. 
4. Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, 
методика. 
6. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 
7. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз активів 
підприємства. Аналіз власного капіталу  
8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.  

 

ЗМ 2. Фінансовий аналіз 2 1,5/54 
Навчальні елементи  

1. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 
2. Аналіз ефективності використання активів підприємства. Аналіз 
ефективності використання основних засобів і нематеріальних 
активів. Аналіз оборотності оборотних коштів.   

 

ЗМ 3. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства 1. 1,0/36 
Навчальні елементи  
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1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. 
Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз 
використання прибутку. 
2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, тощо).  

 

ЗМ 4. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства 2. 
Особливості економічного аналізу окремих видів діяльності 

1,0/36 

Навчальні елементи  
1. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості 
продукції, аналіз ритмічності. 
2. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з 
витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. 
Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. аналіз 
адміністративних витрат. Аналіз інших витрат. Аналіз забезпеченості 
трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання. 
3. Особливості економічного аналізу інвестиційної діяльності 
4. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Денна форма навчання 
Модуль 1 5/180 40 40   81 
ЗМ 1 1,5/54 12 12   12 
ЗМ 2 1,5/54 12 12   12 
ЗМ 3 1,0/36 8 8   29 
ЗМ 4 1,0/36 8 8   28 

Заочна форма навчання 
Модуль 1 5/180 10 6   164 
ЗМ 1 1,5/54 2 2   50 
ЗМ 2 1,5/54 6 0   48 
ЗМ 3 1,0/36 1 4   31 
ЗМ 4 1,0/36 1 0   35 



 12 

2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин за 

напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура) 

6.030509 ОіА 
Зміст 

Денне 
навчання 

Заочне 
навчання 

ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного 
аналізу. Фінансовий аналіз 1 
1.. Сутність, задачі, об’єкти та предмет економічного аналізу.  
2. Організація економічного аналізу на підприємстві 
3. Інформаційна база економічного аналізу. 
4. Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, 
методика. 
6. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 
7. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз активів 
підприємства. Аналіз власного капіталу  
8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 12 2 

ЗМ 2. Фінансовий аналіз 2. 
1. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 6 4 

2. Аналіз ефективності використання активів підприємства. Аналіз 
ефективності використання основних засобів і нематеріальних 
активів. Аналіз оборотності оборотних коштів. 

6 2 

ЗМ 3. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 1. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового 
прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної 
діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 0,5 

2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, тощо). 2 0,5 

ЗМ 4. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 2. Особливості економічного аналізу окремих видів 
діяльності 
1. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості 
продукції, аналіз ритмічності. 4 0,5 

2. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з 
витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних ви-
трат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. 
аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших витрат. Аналіз 
забезпеченості трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх 
використання. 

2 0,0 

3. Особливості економічного аналізу інвестиційної діяльності 1 0,25 

4. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної 
діяльності. 

1 0,25 

Разом 40 10 



 13 

2.2.3. Практичні заняття 
Кількість годин за 

напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура) 

6.030509 ОіА 
Зміст 

Денне 
навчання 

Заочне 
навчання 

ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного 
аналізу. Фінансовий аналіз 1 
1.. Сутність, задачі, об’єкти та предмет економічного аналізу.  
2. Організація економічного аналізу на підприємстві 
3. Інформаційна база економічного аналізу. 
4. Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, 
методика. 
6. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 
7. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз активів 
підприємства. Аналіз власного капіталу  
8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 12 2 
ЗМ 2. Фінансовий аналіз 2. 
1. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 6 0 
2. Аналіз ефективності використання активів підприємства. Аналіз 
ефективності використання основних засобів і нематеріальних 
активів. Аналіз оборотності оборотних коштів. 

6 0 

ЗМ 3. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 1. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового 
прибутку. Аналіз фінансових результатів від операційної 
діяльності. Аналіз використання прибутку. 6 3 
2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, тощо). 2 1 
ЗМ 4. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 2. Особливості економічного аналізу окремих видів 
діяльності 
1. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості 
продукції, аналіз ритмічності. 4 3 
2. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з 
витрат на операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних ви-
трат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. 
аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших витрат. Аналіз 
забезпеченості трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх 
використання. 

2 1 

3. Особливості економічного аналізу інвестиційної діяльності 1 0 
4. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної 
діяльності. 

1 0 

Разом 40 10 

2.2.4. Індивідуальні завдання. 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено для 

студентів денної форми навчання виконання розрахунково-графічного завдання 

(РГЗ). РГЗ виконується згідно з Методичними вказівки до самостійної роботи і 



 14 

виконання розрахункового завдання з дисципліни «Організація і методика 

економічного аналізу» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). Мета РГЗ - поглибити теоретичні знання 

дисципліни та набути практичних навичок з факторного аналізу основних 

економічних показників результативності виробництва, виявлення резервів і 

розробки пропозицій щодо підвищення його ефективності. 

РГЗ складається з трьох розділів. У першому розділі студент виконує 

аналіз виконання підприємством плану з прибутку, у другому – аналіз 

виконання плану з обсягу виробництва, у третьому – розробляє пропозиції 

щодо удосконалення використання факторів виробництва. 

                                                                         Обсяг у годинах - 30. 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом для студентів заочної 

форми навчання передбачено виконання Контрольної роботи. Контрольна 

робота виконується згідно  з Методичними вказівки до самостійної роботи і 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація і методика 

економічного аналізу» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит»"). Мета контрольної роботи – поглибити 

теоретичні знання дисципліни та набути практичних навичок з факторного 

аналізу основних економічних показників результативності виробництва, 

оцінки стану, руху і ефективності використання ресурсів підприємством. 

                                                                         Обсяг у годинах - 30. 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від 

обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується 

навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 

самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування 

задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів та виконання 

контрольних робіт і РГЗ.  
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Розподіл часу самостійної роботи  
Кількість годин за 

напрямом підготовки 
(шифр, абревіатура) 

6.030509 ОіА 
Зміст 

Денне 
навчання 

Заочне 
навчання 

Джерело, 
стор. 

1 2 3 4 
ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення 
економічного аналізу. Фінансовий аналіз 1 
1. Сутність, задачі, об’єкти та предмет економічного 
аналізу.  
2. Організація економічного аналізу на підприємстві 

6 50 

1.1- С. 7-
171; 1.2 –
С. 5-99, 
157-213 

3. Інформаційна база економічного аналізу. 
4. Метод економічного аналізу, його складові. 
Методологія, методика. 
6. Організація і методика аналізу фінансового стану 
підприємства. 
7. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз 
активів підприємства. Аналіз власного капіталу  
8. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства.   

 

ЗМ 2. Фінансовий аналіз 2. 
1. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 3 24 

1.1- С. 
172-207 

2. Аналіз ефективності використання активів 
підприємства. Аналіз ефективності використання 
основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз 
оборотності оборотних коштів. 

3 24 

1.2 –С. 
299-376 

ЗМ 3. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 1. 
1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз 
валового прибутку. Аналіз фінансових результатів від 
операційної діяльності. Аналіз використання 
прибутку. 15 16 

1.1- С. 
172-207; 

2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, 
тощо). 

14 15 
 

ЗМ 4. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 2. Особливості економічного аналізу 
окремих видів діяльності 
1. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту 
й якості продукції, аналіз ритмічності. 10 10 

1.2 –С. 
299-376 

2. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз 
виконання плану з витрат на операційну діяльність. 
Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз 
матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату праці. 
аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших витрат. 
Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та оцінка 
ефективності їх використання. 

6 10 

1.1- С. 
378-459 



 16 

Продовження табл.  
1 2 3 4 

3. Особливості економічного аналізу інвестиційної 
діяльності 

6 8 
1.2 –С. 
299-376 

4. Організація і методика аналізу 
зовнішньоекономічної діяльності. 

6 7 
1.1- С. 

378-459 
Разом 81 164  

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Денна форма навчання 

Вид контролю Розподіл балів, 
% 

11 триместр  
Змістовий модуль ЗМ 1: Тестування, розв'язування задач 30 
Змістовий модуль ЗМ 2: Тестування, розв'язування задач 30 
Підсумковий контроль (залік) 40 
Разом 100 

12 триместр  
Змістовий модуль ЗМ 3: Тестування, розв'язування задач 34 
Змістовий модуль ЗМ 4: Тестування, розв'язування задач 36 
Підсумковий контроль (екзамен) 30 

Разом 100 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕCTS 

більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
E 

більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 

FX 

   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

F 

 
Заочна форма навчання 

Види та засоби контролю (тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл балів, 
% 

Підсумковий контроль 
 Виконання контрольної роботи 40 

Підсумковий контроль  
 Підсумковий контроль (екзамен) 60 

Всього за модулем 100% 
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2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Теми, 
де 

застосо-
вується 

 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання)  

1 Болюх М.А. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А. Болюх, В.З. 
Бурчевський, М. Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко – 
Вид. 2-е. – К: КНЕУ, 2003. – 556 с. 

1-4 

2 Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів 
спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 
Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с. 

1-4 

3 65.053я7   Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятий. Учебн. пособие для вузов/ под ред. Н. П. 
Любушина.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. 

1-4 

 Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник / С.З.Мошенський, 
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