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Назва дисципліни

Економічний аналіз

Назва освітньої програми

6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Кількість кредитів за ECTS 4 (120 год.)
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: оволодіння та
засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання результатів діяльності підприємств, а також
розвиток логічного мислення у студентів щодо пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в
сучасних умовах господарювання.
2. Заплановані результати навчання: вивчення господарських процесів, що відбуваються на
підприємствах України, формування аналітичних знань, умінь і навичок на основі засвоєння сучасної
практики економічної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
законодавчу та інформаційну базу економічного аналізу для оцінки стану і динаміки розвитку
підприємства; систему методів та прийомів економічних явищ, в тому числі елімінування, як метод
розрахунку впливу факторів на узагальнюючі показники діяльності підприємства, та методику
моделювання; систему економічних показників, що використовуються при оцінці господарської
діяльності, в управлінні й контролі за виробництвом.
вміти:
оцінювати фінансово-економічний стан підприємств і організацій, визначати доцільність
використання ресурсів, обчислювати резерви для підвищення рівня ефективності виробництва, а
також використовувати здобуті знання та інформацію для розв'язування економічних проблем і
формування на цій основі ефективних управлінських рішень.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на
основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною
шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється
сумою набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та
індивідуальних заняттях навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль»
становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., Шубіна С.В., доцент кафедри обліку та оподаткування.

