
СИЛАБУС  

з навчальної дисципліни «Прикладний аналіз економічних даних» 

 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1 Назва факультету 
Інформаційно-аналітичних технологій та 

менеджменту 

2 Рівень вищої освіти Третій (доктор філософії, економіка) 

3 
Код і назва 

спеціальності 
051 Економіка 

4 
Тип і назва освітньої 

програми 
Освітньо-наукова програма Економіка 

5 
Код і назва 

дисципліни 
Прикладний аналіз економічних даних 

6 
Кількість ЄКТС 

кредитів 
4  

7 

Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

Лекцій – 30 годин, практичні заняття – 16 годин, 

самостійна робота – 66 годин, консультації – 

8 годин.  

Семестровий контроль – залік.  

8 
Графік вивчення 

дисципліни 
Курс – 1, семестр – 2. 

9 

Передумови для 

навчання за 

дисципліною  

Сучасні методи аналізу даних. Інноваційна 

парадигма розвитку економіки. Управління 

розвитком потенціалу підприємства. 

10 
Анотація дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні 

основи Економічного аналізу  

Тема 1. Сутність, види та організація 

економічного аналізу. Тема 2. Методичні засади 

економічного аналізу. Тема 3. Прийоми 

факторного аналізу.  

Змістовний модуль 2. Управлінський аналіз 

Тема 4.  Аналіз середовища організації. Тема 5. 

Аналіз праці в організації. Тема 6. Аналіз 

основних засобів та нематеріальних активів 

підприємства. Тема 7. Аналіз матеріальних 

ресурсів. Тема 8. Аналіз витрат на виробництво 

продукції, робіт, послуг. Тема 9. Аналіз 

виробництва та реалізації продукції.  

Змістовний модуль 3. Фінансовий аналіз 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства.  

Тема 11. Аналіз фінансових результатів 

підприємства.  

11 
Компетентності, 

знання, вміння, 

Загальні компетентності:  

- здатність до критичного мислення генерування 



розуміння, якими 

оволодіє здобувач 

вищої освіти в процесі 

навчання 

нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних 

знань;  

- здатність до організації та проведення 

оригінальних наукових досліджень. 

Фахові компетентності спеціальності:  

- здатність до пошуку, обробки та аналізу та 

узагальнення інформації для проведення 

самостійних наукових досліджень у сфері 

економіки;  

- здатність обґрунтовано обирати та 

використовувати методи та інструменти наукових 

досліджень у сфері економіки;  

- здобуття глибинних знань з економіки, зокрема 

розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових 

знань, критичного аналізу основних концепцій, 

оволодіння науковою термінологією;  

- здатність до впровадження результатів власних 

досліджень у сфері економіки. 

12 

Результати навчання 

здобувача вищої 

освіти 

Програмні результати навчання:  

- організовувати та проводити оригінальні наукові 

дослідження у сфері економіки на відповідному 

фаховому рівні, досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання для розв’язання 

актуальних проблем теорії та практики;  

- демонструвати навички презентації та 

оприлюднення результатів наукових досліджень 

державною та іноземними мовами в усній та 

письмовій формі. 

13 

Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для 

складання заліку 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни 

передбачає залік.  

Умовою отримання заліку є  виконання 

здобувачем до початку екзаменаційної сесії всіх 

форм і видів завдань, передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Оцінка з дисципліни складається з суми  балів, 

набраних здобувачем протягом семестру (від 0 до 

100 балів). 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за національною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно); 100-бальною 

шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).  

14 
Якість освітнього 

процесу 

Політика академічної доброчесності серед 

здобувачів у ХНУРЕ передбачає консультування 

щодо вимог з написання письмових робіт із 



наголошенням на принципах самостійності, 

коректного використання інформації з інших 

джерел та уникання плагіату, а також правил 

опису джерел та оформлення цитувань.  

Оновлення контенту дисципліни відбувається 

наприкінці попереднього семестру за ініціативою 

провідного лектора з урахуванням наукових 

інтересів здобувачів вищої освіти третього рівня. 

Щорічно перегляд та оновлення змісту освітнього 

компоненту здійснюється з урахуванням 

результатів анкетування стейкхолдерів, 

обговорюється на засіданнях кафедри та 

схвалюється керівником групи забезпечення 

спеціальності. Провідний лектор визначає, які 

сучасні практики та наукові досягнення слід 

використовувати в освітньому процесі.  

15 
Методичне 

забезпечення 

1. Міщук Г. Ю., Джигар Т. М., Шишкіна О. О. 

Економічний аналіз: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 

2017. 156 с. 

2. Воронко О. С., Штепа Н. П. Економічний 

аналіз: навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000. 279 с. 

3. Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та 

ін. К.: Центр учбової літератури, 2012. 528 с. 

4. Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської 

діяльності: теорія, методика, розбір конкретних 

ситуацій: навч. посіб. / за ред. К. Ф. Ковальчука. 

К.: ЦУЛ. 2012. 328 с. 

5. Дробишева О. О., Шишкова А. О. Дослідження 

фінансово-господарської діяльності підприємства і 

розробка заходів з підвищення її ефективності. 

Економічний простір. 2016. № 113. С. 115-123.  

6. Фінансовий та управлінський облік, принципи 

їх побудови. URL: http://www.studfile.net › preview 

› ...  

7. Фінансовий та управлінський облік як складові 

системи економічної інформації. URL: 

http://www.posibniki.com.ua› ... › Фінансовий облік/ 

 8.  Руська Р. В., Іващук О. Т. Методи економіко-

статистичних досліджень : навч. посіб. Тернопіль, 

Тайп, 2014. 190 с.  

9. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навч. 

посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013.  85 с. 

10. Джай К. Сигел, Джойл Г. Сигел. Основы 

коммерческого бюджетирования : пер. с англ. 

СПб.: Азбука: Бизнес-Микро, 201. XVI. 474 с. 

6.%20Фінансовий%20та%20управлінський%20облік,%20принципи%20їх%20побудови.%20URL:%20http:/www.studfile.net ›%20preview%20›%20...
6.%20Фінансовий%20та%20управлінський%20облік,%20принципи%20їх%20побудови.%20URL:%20http:/www.studfile.net ›%20preview%20›%20...
6.%20Фінансовий%20та%20управлінський%20облік,%20принципи%20їх%20побудови.%20URL:%20http:/www.studfile.net ›%20preview%20›%20...
6.%20Фінансовий%20та%20управлінський%20облік,%20принципи%20їх%20побудови.%20URL:%20http:/www.studfile.net ›%20preview%20›%20...
http://www/


11. Конрад Карлберг. Бизнес анализ с 

использованием Excel. 4-е изд. М.: И.Д. Вильямс, 

2014. 464 с. 

12. Джеймс Ван Хорн, Джон М. Вахович. Основы 

финансового менеджмента. 11-е изд.: пер. с англ. 

М.: И.Д. Вильямс, 2008.  1232 с.   

13. Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., Іващенко Г. А. 

Фінансовий аналіз: навч. посіб. Х.: ХНЕУ ім.. С. 

Кузнеця, 2015. 156. 

14. Соколова Л. В., Верясова Г. М., Соколов О. Є. 

Ретроспективний аналіз фінансових результатів 

функціонування суб’єктів господарювання 

України.  Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. 

С. 376-385. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/58.pdf. 

15. Соколова Л. В., Верясова Г. М., Соколов О. Є. 

Порівняльний аналіз застосування моделей оцінки 

кризового стану промислових підприємств.  

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 

2019. № 3 (20). С. 357-364. URL: 

http://www.easterneurope-

ebm.in.ua/journal/20_2019/55.pdf. 

16. Шимон Беннига. Основы финансов с 

примерами в Excel : пер. с англ. М. : ООО И.Д. 

Вильямс, 2014. 960 с. 

17. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Київ, 2000. 674 с. 

16 Розробник силабусу 

Професор, доктор економічних наук,  

Соколова Людмила Василівна,  

e-mail: liudmyla.sokolova@nure.ua. 

 

 

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/58.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/58.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/55.pdf
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/55.pdf

