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Лекції, семінарські заняття, консультації: Піхняк Тетяна Андріївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: t_pikhniak@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3301-34595 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Економічний аналіз»: se3cotc 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Піхняк Тетяна Андріївна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Економічний аналіз» сприяє формуванню у здобувачів вищої 

освіти системних знань щодо наукових основ економічного аналізу, його 

методу та методології, організації інформаційного забезпечення, 

використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і 

моделей для вивчення економіки в цілому, а також методичних основ аналізу 

найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ
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дисципліни ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК.11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність визначати та описувати властивості і характеристики бізнес-

середовища та бізнес-структур 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності бізнес-структур, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку бізнесу. 

СК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними 

СК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту в управлінні бізнес-структурами 

СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані управлінські рішення. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПР 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень 

ПР 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації 

ПР 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – третій, семестр – п’ятий. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Дисципліни, що передують вивченню дисципліни «Економічний аналіз»: 

ЗПО 2 Економічна теорія» 

ЗПО 4 «Вища та прикладна математика» 

ЗПО 12 «Статистика» 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін:  

П2 «Виробнича практика» 

П3 «Переддипломна практика» 

ППВ 7.1 «Управління витратами підприємства» 

ППВ 7.2 Ціноутворення» 

ППВ 9.1 «Антикризове управління»  

ППВ 9.2 «Контролінг» 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 59 годин, 

лекційних - 16 годин, семінарських - 30 годин 

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань, практичних ситуацій, використання 

ділових ігор, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних) завдань, екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни 

Необхідне Мультимедійний проектор, комп’ютер. 
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обладнання 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/-/5 

Зміст, предмет і 

завдання 

економічного аналізу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,65 

Семінарське 

заняття –  

СРС – 0,5 

1/2/6 

Класифікація методів 

та прийомів 

економічного аналізу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція –0,65;  

Семінарське 

заняття – 5;   

СРС – 0,5  

1/2/5 

Економіко-логічні 

(традиційні) методи 

та прийоми 

економічного аналізу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,65 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

1/4/5 

Економіко – 

математичні методи 

та моделі в 

економічному аналізі 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 0,65 

Семінарське 

заняття – 5;5 

СРС –1,0 

2/2/4 

Інформаційне 

забезпечення аналізу 

господарської 

діяльності 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 
Види економічного 

аналізу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/4/7 

Система 

комплексного 

економічного аналізу 

і пошук резервів 

підвищення 

інтенсифікації та 

ефективності 

виробництва 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5; 5 

СРС –1,0 

2/4/7 

Аналіз виробництва 

та реалізації 

продукції (робіт і 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5;5 
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послуг) вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

СРС – 1,0 

2/6/7 

Аналіз факторів 

виробництва: 

трудових і 

матеріальних 

ресурсів, основних 

засобів 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5;5;5 

СРС –2,0 

2/4/7 

Аналіз фінансових 

результатів 

діяльності 

підприємства 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль 

Лекція –  1,3 

Семінарське 

заняття – 5;5 

СРС –2,0 

          

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Економічний аналіз» (розміщені у Google класі «Економічний 

аналіз» (код приєднання: se3cotc)  та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Економічний аналіз» (у Google класі «Економічний 

аналіз» (код приєднання: se3cotc) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає                                     

2 теоретичних питання, 1 ситуаційне завдання, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. для іноземних студ. / Петряєва 

З.Ф.;Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця.  Харків: ХНЕУ імені 

Семена Кузнеця.2016. 372 с. 

2. Аналіз господарської діяльності: теорія і практикум. Навчальний посібник/                         

Н.Ю. Єршова, О.В. Портна. Львів, «Магнолія 2006». 2017. 312 с. 

3. Єршова Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум : навч. 

посіб. Львів : Магнолія. 2015. 306 с. 

4. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник.  Київ: 

«Центр учбової літератури», 2017. 288 с. 

5. Мішеніна Н.В. , Г.А. Мішеніна, І.Є. Ярова. Економічний аналіз: навч. посіб. 

/ Сум. держ. ун-т. Суми. 2014. 305 с. 

6. Отенко В. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Харків. : ІНЖЕК. 

2015.  339 с. 

7. Паламарчук Т. М. Економічний аналіз та методологія його проведення. 

Вісник ЖНАЕУ. 2016.  № 2 (57), т. 2. С. 43–53. 

8. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного 

аналізу: колект. монографія / за ред. В. А. Дерія.  Тернопіль: Крок. 2016. 362 с. 

9. Сіменко І. В. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник. Київ : 

«Центр учбової літератури». 2017. 384 с. 

10. Юрчишина Л. В. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. 

ВФЕУ.  ПП Балюк І.Б. : Вінниця. 2014. 312 с.  

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 
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пропущені 

заняття  

дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 

/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Економічний аналіз» (код приєднання: 

se3cotc). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені 

Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 

року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsesu

_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/ 

Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Здобувач вищої освіти може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, 

науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за 

публікацію наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2.За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої освіти, що проводяться 

в університеті. 

3. Використання корпоративного засобу для відео - конференцій Google Meet,           

для організації дистанційного навчання – Googleclassroom. 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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 Викладач дисципліни: 

  доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук 

_______________________ Тетяна ПІХНЯК 

27 вересня 2020 року 

 Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

29  вересня   2020 року, протокол №  2. 

Завідувач кафедри ___________                       Віктор СИНЧАК  

                                                                             (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Обліковий обсяг – 0,21 ум.др.арк. 

 

 

 


