
АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Економічний   аналіз 

2 Статус Вибіркова 

3 Спеціальності 051- Економіка 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, в якому викладається Шостий 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин 

(18 год – лекцій, 

26 год – практичні заняття 

46 год – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Паневник Тетяна Миколаївна, 

к.е.н, доцент кафедри ПЕК 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

Категоріально-понятійний апарат 

економічних процесів 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

- здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

- здатність проводити 

економічний аналіз функціонування 

та розвитку суб’єктів 

господарювання; 

- здатність обґрунтовувати 

параметри напрямів розвитку 

підприємства, опрацьовувати 

економічні характеристики шляхів 

їх реалізації; 

- здатність встановлювати мету і 

завдання проведення аналізу, 

обирати відповідні методи аналізу; 

- здатність використовувати 

сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської та 

облікової інформації для складання 

аналітичних звітів. 



12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

- застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами; 

- застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати; 

- вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

 

13 Особливості навчання на курсі При читанні лекцій буде 

використовуватися діалогова форма 

спілкування. При оцінюванні 

студентів буде враховуватися їхня 

активність на усіх видах навчання. 

Форма відробки пропущених занять 

– розробка детального плану 

підготовки пропущеної теми. 

14 Стислий опис дисципліни Значення економічного аналізу у 

виробничо-господарській діяльності 

підприємства. 

Метод та методика економічного 

аналізу, їх особливості. 

Інформаційна база та організація 

економічного аналізу. 

Аналіз виробництва продукції та 

маркетингової діяльності. 

Аналіз ефективності використання 

виробничих ресурсів. 

Аналіз витрат на виробництво та 

реалізацію  продукції. 

Аналіз фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Аналіз фінансового стану 

підприємства 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5 - 50 

 

 


