МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
економіки
Протокол № 1 від « 01 » вересня
2017
Зав. кафедри
С.В. Волошина

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Кількість кредитів ECTS 4

Розробник:
Волошина С.В.,
завідувач кафедри економіки, к.е.н., доц.

2017 - 2018

навчальний рік

1.

Опис дисципліни

Найменування показників
Обов'язкова / вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні/ семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Вибіркова для напряму підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит»
5
4
120
3
26
26
68
4
5,2
екзамен

2. Мета та завдання дисципліни
Мета - формування системи знань щодо комплексного дослідження зміни та
розвитку економічних явищ і процесів та практичних навичок виявлення
внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів задля забезпечення цільового управління ними.
Завдання:
- формування знань щодо предмету, об’єкту і завдань економічного аналізу, його
видів
та
інформаційного
забезпечення;
- оволодіння загальними методами і методичними прийомами економічного
аналізу;
опанування
методиками
фінансового
аналізу;
- набуття вмінь аналізу майна (капіталу) підприємства, його ліквідності і
платоспроможності,
фінансової
стійкості
і
ділової
активності;
- набуття навичок аналізу фінансових результатів діяльності підприємства,
діагностики
ймовірності
його
банкрутства;
- набуття вмінь загального оцінювання і прогнозування фінансового стану
підприємства;
оволодіння
методиками
управлінського
аналізу;
- набуття навичок діагностики виробництва і реалізації продукції підприємства,
використання
його
економічних
ресурсів
і
витратності
діяльності;
- формування навичок виявлення резервів діяльності підприємства та визначення
умов
їх
використання.

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього
л
3

1

Кількість годин
У тому числi
п/с
лаб
4
5

2
Модуль 1
Змістовий модуль 1: Основи теорії економічного аналізу
Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання
4
2
економічного аналізу
Тема 2. Метод і методичні прийоми
9
4
2
економічного аналізу
Тема 3. Види аналізу та його
5
2
інформаційне забезпечення
Теми 1-3. Модульний контроль 1
3
(МКР
№1)
Разом за змістовим модулем 1

21

8

2

Змістовий модуль 2: Фінансовий аналіз
Тема 4. Загальна характеристика аналізу
2
фінансового стану підприємства
Тема 5. Аналіз майна підприємства та
8
2
2
джерел його формування
Тема
6.
Аналіз
ліквідності
і
8
2
2
платоспроможності підприємства
Тема 7. Аналіз фінансової стійкості
8
2
2
підприємства
Тема 8. Аналіз ділової активності
підприємства
Тема 9. Аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства
Тема 10. Діагностика ймовірності
банкрутства підприємства
Тема 11. Загальне оцінювання і
прогнозування
фінансового
стану
підприємства
Теми 4-11. Модульний контроль 2 (МКР
№2)
Разом за змістовим модулем 2

срс
6

2
3
3
3
11

2
4
4
4

8

2

2

4

8

2

2

4

7

1

2

4

7

1

2

4

3
59

3
12

14

Змістовий модуль 3: Управлінський аналіз
Тема 12. Аналіз виробництва і реалізації
7
1
2
продукції
Тема 13. Аналіз використання персоналу
7
1
2
підприємства
Тема 14. Аналіз використання основних
7
1
2
засобів підприємства
Тема
15.
Аналіз
використання
7
1
2
матеріальних ресурсів підприємства
9
2
2
Тема 16. Аналіз собівартості продукції
Теми 12-16. Модульний контроль 3 (МКР
3
№3)
Разом за змістовим модулем 3
40
6
10
Усього годин
120
26
26

33

4
4
4
4
5
3
24
68

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид та тема заняття
Практичне заняття 1
Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Практичне заняття 2
Аналіз майна підприємства та джерел його формування
Практичне заняття 3
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
Практичне заняття 4
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Практичне заняття 5
Аналіз ділової активності підприємства
Практичне заняття 6
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Практичне заняття 7
Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
Практичне заняття 8
Загальне оцінювання і прогнозування фінансового стану
підприємства
Практичне заняття 9
Аналіз виробництва і реалізації продукції
Практичне заняття 10
Аналіз використання персоналу підприємства
Практичне заняття 11
Аналіз використання основних засобів підприємства
Практичне заняття 12
Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
Практичне заняття 13
Аналіз собівартості продукції

Години
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5. Індивідуальні завдання
1.
2.
3.
4.

Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
Добір статистичної інформації щодо економічного розвитку підприємства –
суб’єкта аналітичного дослідження.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Основи теорії економічного аналізу
Тема 1.
Предмет, об’єкт і
завдання
економічного
аналізу
Практичне заняття
1 (тема 2)
Метод і методичні
прийоми
економічного
аналізу

2

3

Тема 3. Види
аналізу та його
інформаційне
забезпечення

3

Теми 1-3

3

Разом змістовий
модуль 1

11

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для тестування Джерело [8;9;26].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [8;9;25; 26].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для тестування Джерело
[1;3;4;7-9;15;24;26]. 2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
Підготовка до МКР №1

Тестування, понятійний
диктант

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

Тестування, презентація
доповіді

МКР №1

Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз
Тема 4. Загальна
характеристика
аналізу
фінансового стану
підприємства
Практичне заняття
2
Аналіз майна
підприємства та
джерел його
формування (тема
5)
Практичне заняття
3
Аналіз ліквідності
і
платоспроможност
і підприємства
(тема 6)
Практичне заняття
4
Аналіз фінансової
стійкості
підприємства
(тема 7)
Практичне заняття
5
Аналіз ділової
активності
підприємства
(тема 8)

2

4

4

4

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для тестування Джерело [2-4;7;9;19;22;23].
2. Самотестування.

Тестування

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;7;9;11;16;18].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;7;9;11; 12].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;7;9;11;14].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;7;9;11;14].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

Вид та тема
занять
Практичне заняття
6
Аналіз фінансових
результатів
діяльності
підприємства
(тема 9)
Практичне заняття
7
Діагностика
ймовірності
банкрутства
підприємства
(тема 10)

Кількість
годин
самостійної
роботи

4

4

Практичне заняття
8
Загальне
оцінювання і
прогнозування
фінансового стану
підприємства
(тема 11)

4

Теми 4-11

3

Разом змістовий
модуль 2

33

Зміст самостійної роботи
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;7;9;11;21].
2. Самотестування.

Засоби діагностики

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування, результати
розв’язання задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;6;9;11;28].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2-4;6;9;11;28].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

Підготовка до МКР №2

МКР №2

Змістовий модуль 3. Управлінський аналіз
Практичне заняття
9
Аналіз
виробництва і
реалізації
продукції (тема 12)
Практичне заняття
10
Аналіз
використання
персоналу
підприємства
(тема 13)
Практичне заняття
11
Аналіз
використання
основних засобів
підприємства
(тема 14)
Практичне заняття
12
Аналіз
використання
матеріальних
ресурсів
підприємства
(тема 15)

4

4

4

4

Практичне заняття
13
Аналіз
собівартості
продукції (тема 16)

5

Теми 12-16

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2;3;9;10;13;25;27].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2;3;9;12;13;16;18].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2;3;4;9;20;22;25].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2;3;9;17;18;25].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на практичному занятті
Джерело [2;3;9;16;17;19;25;27].
2. Самотестування.
3. Домашнє розв’язання задач.

Тестування, фронтальне
та індивідуальне
опитування,
результати розв’язання
задач

Підготовка до МКР №3

МКР №3

Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Разом змістовий
модуль 3

24

Разом

68

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

7. Результати навчання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Знання предмету, об’єкту і завдань економічного аналізу, його видів та інформаційного
забезпечення
Розуміння загальних методів і методичних прийомів економічного аналізу
Розуміння методик фінансового аналізу
Уміння аналізувати майно (капітал) підприємства, його ліквідність і платоспроможність,
фінансову стійкість і ділову активність
Уміння проводити аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, здійснювати
діагностику ймовірності його банкрутства
Уміння проводити загальне оцінювання і прогнозувати фінансовий стан підприємства
Розуміння методик управлінського аналізу
Уміння проводити діагностику виробництва і реалізації продукції підприємства,
використання його економічних ресурсів і витратності діяльності
Уміння виявляти резерви діяльності підприємства та визначати умови їх використання

8. Форми навчання
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка
презентацій, рефератів, аналітичних довідок).
9. Методи оцінювання
Поточне оцінювання на семінарських (практичних)
презентації, контрольні модульні роботи, екзамен.

заняттях,

усні

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованності компетентностей студента в результаті опанування дисципліною
«Економічний аналіз» з формою контролю знань – екзамен, здійснюється
наступним
чином:
протягом
семестру
(50
балів);
- при проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи/бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі,
завдання,
кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Модуль 1
Змістовий модуль 1

Тема 1
Практичне
заняття 1
(тема 2)
Тема 3
Разом
змістовий
модуль1

+
+

0
2

1

+
+

3
1

2

1

1

1
5

9

Змістовий модуль 2

Тема 4
Практичне
заняття 2
(тема 5)
Практичне
заняття 3
(тема 6)
Практичне
заняття 4
(тема 7)
Практичне
заняття 5
(тема 8)
Практичне
заняття 6
(тема 9)

+

0

+

2

1

3

+

2

1

3

+

2

1

3

+

2

1

3

+

2

1

3

Практичне
заняття 7
(тема 10)
Практичне
заняття 8
(тема 11)
Разом
змістовий
модуль 2

+

2

1

3

+

2

1

3

+

14

7

5

26

Змістовий модуль 3

Практичне
заняття 9
(тема 12)
Практичне
заняття 10
(тема 13)
Практичне
заняття 11
(тема 14)
Практичне
заняття 12
(тема 15)
Практичне
заняття 13
(тема 16)
Разом
змістовий
модуль 3
Разом

+

2

2

+

2

2

+

2

2

+

2

2

+

2

2

+

10
26

8

1

5

15

15

50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «MyTest»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
1) 0-40 балів - теоретична частина (тестування);
2) 0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин підсумовуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на
основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал. Аналогічно оцінюються завдання при письмовій формі екзамену.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або підсумовування балів, які набрали студенти під час
тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10
7
4
0-3

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «MyTest»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин підсумовуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі
інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних
відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.
Аналогічно оцінюються завдання при письмовій формі екзамену.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або підсумовування балів, які набрали студенти під час
тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10
7
4
0-3

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи
оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

A
B
C
D
E
FX
F

5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.

Електронний конспект лекцій (у складі навчально-методичного посібника).
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни.
Комплекти індивідуальних завдань.
Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.
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