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Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 

28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 78 годин. 

Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська / англійська. 

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; 

у режимі відео конференцій Zoom, через електронну 

пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Економічний 

аналіз за видами економічної діяльності» значно 

підвищиться, якщо здобувач попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін, як: основи економічної теорії, 

макроекономіка, мікроекономіка, регіональна економіка, 

економіка підприємства та соціально-трудові відносини, 

бухгалтерський облік, основи оподаткування, статистика, 

теорія економічного аналізу, аналіз господарської 

діяльності, менеджмент. 
 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою вивчення  навчальної дисципліни «Економічний аналіз за видами 
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економічної діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти системи знань, 

необхідних для розуміння особливостей функціонування підприємств різних 

галузей національної економіки, зокрема, сільського господарства, торгівлі, 

будівництва, а також основ проведення аналізу результатів фінансово-

господарської діяльності таких суб’єктів господарювання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку 

майбутніх фахівців та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сучасному 

ринку праці; 

- теоретична підготовка здобувачів з питань еволюції знань, змісту та ролі 

економічної науки у вирішенні суспільних завдань, засвоєння ними теоретико-

методологічних основ економічного аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств базових галузей національної економіки; 

- надання здобувачам теоретичних знань у процесі вивчення ними методик 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств галузей 

сільського господарства, торгівлі, будівництва, огляду сфери їх практичного 

використання. 

 
 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

знати: 

- особливості проведення аналізу на підприємствах важливих галузей 

національної економіки; 

- методику здійснення розрахунку базових економічних показників, які 

характеризують роботу сільськогосподарських підприємств, а також суб'єктів 

господарювання у сфері торгівлі та будівництва; 

- методики проведення економічного аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємств базових галузей національної економіки. 

вміти: 

- організовувати проведення економічного аналізу, правильно формулювати зміст, 

предмет та об’єкт дослідження, обґрунтовано обирати методичні прийоми 

(способи) для проведення аналізу; 

- виконувати економічні розрахунки в ході проведення аналізу 

використання ресурсного потенціалу, формування й динаміки результатів 

діяльності, оцінки фінансового стану підприємств торгівлі, сільського 

господарства та будівництва, проводити аналітичну оцінку отриманих результатів 

дослідження; 

- обґрунтовано обирати прийоми та способи для проведення економічного 

аналізу діяльності окремих суб'єктів господарювання; 

- узагальнювати результати аналізу та розробляти на основі цього виважені 

управлінські рішення, розраховувати внутрішні та зовнішні резерви підвищення 

ефективності господарювання на рівні підприємств та галузей національної 
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економіки. 

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати i 

презентувати матеріал; 

- взаємодіяти в економічному середовищі. 

 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Аналіз діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

Тема 1. Аналіз умов господарювання та рівня економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Тема 2. Аналіз стану та використання земельних ресурсів підприємства. 

Тема 3. Аналіз забезпеченості сільськогосподарського підприємства 

основними і оборотними засобами та оцінка ефективності їх використання. 

Тема 4.  Аналіз оплати праці та використання трудових ресурсів на 

сільськогосподарському підприємстві.  

Тема 5.  Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції. 

Тема 6.  Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції. 

Тема 7. Аналіз розподілу і реалізації сільськогосподарської продукції, 

фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського 

підприємства. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз господарської діяльності забудовника, 

підрядної будівельно-монтажної організації та торговельного підприємства  

Тема 8. Загальногалузеві особливості будівництва та оцінка  введення в 

дію виробничих потужностей і основних засобів. 

Тема 9.  Аналіз ефективності інвестиційних вкладень та оцінка стану 

незавершеного будівництва. 

Тема 10.  Особливості аналізу господарської діяльності підрядної 

будівельно-монтажної організації. 
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Тема 11. Аналіз ефективності використання будівельною організацією 

матеріально-технічних та трудових ресурсів. 

Тема 12. Аналіз собівартості будівельно-монтажних робіт, фінансових 

результатів та фінансового стану підрядної організації. 

Тема 13.  Аналіз товарообігу торговельної організації. 

Тема 14.  Аналіз витрат обігу. Особливості  аналізу ресурсного потенціалу,  

фінансових результатів, фінансового стану та оперативний аналіз основних 

показників діяльності торговельного підприємства. 

 

 

5. Система оцінювання та вимоги 
 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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