
Економічний аналіз 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання знань щодо системного 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання, виявлення внутрішніх резервів 

раціонального використання їх матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для 

підвищення ефективності господарювання. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення методики та організації 

економічного аналізу підприємств; ознайомлення з інформаційним забезпеченням 

економічного аналізу; формування вмінь аналізу основної діяльності, трудових 

ресурсів, активів, капіталу та фінансового стану суб’єктів господарювання, їх 

доходів, витрат та фінансових результатів діяльності; набуття навичок пошуку 

резервів підвищення ефективності господарської діяльності. 

Компетентності:*  

Загальні:  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Фахові (спеціальні): 

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.  

Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають рішення.  

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз 

з метою прийняття управлінських рішень.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів. 

Програмні результати навчання: 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств.  

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 



оподаткування господарської діяльності підприємств.  

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної 

інформації.  

Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних 

організаційно-правових форм власності.  

Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.  

Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. 

Тема 2. Види економічного аналізу та його інформаційне забезпечення. 

Тема 3. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. 

Тема 4. Аналіз необоротних активів підприємства. 

Тема 5. Аналіз оборотних активів підприємства. 

Тема 6. Аналіз трудових ресурсів підприємства. 

Тема 7. Аналіз виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Тема 8. Аналіз витрат та доходів від основної діяльності. 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності. 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3. 

Форма семестрового контролю екзамен. 
 


