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• «Економічна теорія»; 
• «Математичний аналіз».

ПРН 12. Проводити аналіз інформаційного ринку з урахуванням особливостей маркетингу інформаційних  
продуктів та послуг.
ПРН 13.  Розробляти моделі бізнес-процесів (організаційних, функціональних, інформаційних та моделей 

управління).

ФК 1. Здатність аналізувати та формулювати висновки для різних типів складних управлінських задач у 
різних галузях народного господарства.

12 Інформаційні технології

ФІТ

Місце дисципліни в освітній програмі

4

2019-2020

Системний аналіз

124 Системний аналіз

Загальні відомості про дисципліну

бакалавр

Економічний аналіз



Лектор - д.е.н., проф. Гордополов В. Ю.
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1.  Черниш С. С. Економічний аналіз: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 312 с. 

Основні джерела

Евристичні методи в економічному аналізі

Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів

Метод економічного аналізу і його характеристики

Оперативний економічний аналіз

Види економічного аналізу

Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу

Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань

Тема лекції

Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  34 год

Методика комплексного економічного аналізу та її структурні елементи

Інформаційне забезпечення економічного ана

Організація економічного аналізу

Економіко-математичні методи в економічному аналізі

Методи та прийоми детермінованого факторного аналізу

Методи та прийоми порівняльної комплексної оцінки

Методи та прийоми загального економічного аналізу

4. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник. – Київ: Знання, 2011. – 630 с.

3. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу : підручник. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 411 с. 

2. Міщук Г.Ю. Економічний аналіз: навч. Посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 156 с.



Викладач - д.е.н., проф. Гордополов В. Ю.

№ Тема практичного заняття Бали

1 Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу 2

2 Види економічного аналізу 2

3 Оперативний економічний аналіз 2

4 Метод економічного аналізу і його характеристики 2

5 Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів 2

6 Евристичні методи в економічному аналізі 2

7 Методи та прийоми загального економічного аналізу 2

8 Методи та прийоми порівняльної комплексної оцінки 2

9 Методи та прийоми детермінованого факторного аналізу 2

10 Економіко-математичні методи в економічному аналізі 2

11 Організація економічного аналізу 2

12 Інформаційне забезпечення економічного аналізу 2

13 Методика комплексного економічного аналізу та її структурні елементи 2
Модульний контроль 74

Загальний обсяг практичних занять 34 год 100



Політика дисципліни

Відвідування 
занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання практичних 

завдань та двох оцінок модульного контролю. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 
під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 
екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та практичних занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив практичне заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 
джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


