Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): Економічний аналіз і прогнозування
Код модуля (дисципліни): 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» , 075 "Маркетинг", 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ________________
(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)

Тип модуля (дисципліни): : обов’язкова

(обов'язкова, вибіркова)

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота………………………………………..
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари, курсова робота(проект), самостійна робота.і т.д.

Семестри: 4
Обсяг модуля (дисципліни):
кількість годин - 120; кількість кредитів ECTS – 4

(всі дані тільки за денною формою навчання ).

лекції – 14 год., практичні – 14 год., самостійна робота студентів – 92 год., вид контролю – іспит
Лектори: Пчелинська Ганна Володимирівна
(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).

Мова навчання: українська

(українська, англійська, французька, німецька ).

Спосіб навчання: аудиторне навчання, заочне (дистанційне)
(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))

Методи і критерії оцінювання
Поточний контроль: експрес-контрольні роботи………………………………………………………………….
Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, тощо

Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (дисципліни) (пререквізити і кореквізити): Статистика,
Економіка підприємства і мікроекономіка
Результати навчання
Після опанування даного курсу студент повинен:
- знати: сутність, завдання, функції, принципи економічного аналізу; поняття методу і методології
економічного аналізу; основи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу; класифікацію та
характеристику економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки
підприємств; методичні основи аналізу та прогнозування найважливіших показників виробничо-фінансової
діяльності підприємств;
- вміти: вільно орієнтувалися в теоретичних та практичних проблемах економічного аналізу;
використовувати методи і моделі економічною аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності
підприємств; оцінювати та прогнозувати фінансово-господарську діяльність підприємства, знаходити шляхи
підвищення ефективності господарювання; узагальнювати результати проведеного аналізу, розробляти і
приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Наукові основи економічного аналізу
Тема 2. Зміст, предмет і завдання економічного аналізу
Тема 3. Метод і методика економічного аналізу
Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу
Тема 5. Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі
Тема 6. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності
Тема 7. Система комплексного економічного аналізу і пошук резервів підвищення інтенсифікації та
ефективності виробництва
Тема 8. Методи економічного прогнозування
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