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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування знань та практичних навичок для
оцінювання стану господарської діяльності як підприємства в цілому, так і в
його підрозділів; виявлення резервів зростання результатів діяльності і
обґрунтування різних рішень (технічних, організаційних, управлінських).
Завдання дисципліни: знання методів та прийомів техніко-економічного
аналізу дозволяє обґрунтовувати граничні можливості потужностей, рівень
їх використання, доцільності технічного переозброєння, реконструкції
розширення виробництва.
B
Тематика дисципліни
1. Предмет, метод та задачі техніко-економічного аналізу
2. Техніко-економічномічний
аналіз
науково-технічної
діяльності
підприємства.
3. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства.
4. Техніко-економічний аналіз діяльності підрозділу ливарного виробництва
5. Особливості діяльності механічних та механоскладальних цехах.
6. Особливості техніко-економічного аналізу у допоміжних підрозділах.
7. Техніко-економічний аналіз у обслуговуючих підрозділах.
8. Особливості техніко-економічного аналізу у малому бізнесі.
9. Особливості аналізу у комерційних структурах.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно Лекційні заняття, практичні заняття
-методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
розрахунково-графічна робота, залік
D
Компетентності
Загальні
ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
Фахові
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних завдань.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та
обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
E
Основні результати навчання
РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та
прикладних досліджень.
РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на
складові.
РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
РН23. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науковоаналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних

завдань.
РН27. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання.
РН29. Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування
ефективних стратегій в економічній діяльності.
РН34. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних
джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму
вторинної інформації.
РН36. Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства
РН37. Вміти обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємства.

