
Анотація навчальної дисципліни «Економічний аналіз» 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань та навичок економічного аналізу 

діяльності підприємств, виявлення шляхів підвищення ефективності їх господарювання. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних засад та методики економі-

чного аналізу; формування вмінь економічного аналізу основних видів ресурсів суб’єктів господа-

рювання, результатів основної діяльності, її витрат, доходів та фінансових результатів; набуття на-

вичок роботи з різними джерелами інформації для проведення аналізу. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальні (фахові): 

СК01. 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.  

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

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

оподаткування.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою 

прийняття управлінських рішень.  

Програмні результати навчання: 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистич-

ної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирі-

шенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розу-

міти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рі-

шень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподатку-

вання господарської діяльності підприємств.  

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-

економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.  

Програма навчальної дисципліни. 

Тема 1. Предмет, завдання та напрями економічного аналізу. 

Тема 2. Методи економічного аналізу. 

Тема 3. Ресурси підприємства та завдання їх аналізу. 

Тема 4. Аналіз основних засобів підприємства. 

Тема 5. Аналіз оборотних активів підприємства. 

Тема 6. Аналіз персоналу підприємства.  

Тема 7. Аналіз виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та витрат основної 

діяльності.  

Тема 8. Аналіз реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та доходів від основної діяльності.  

Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності основної діяльності.  

Тема 10. Інформаційні технології фінансово-економічного аналізу. 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 135  

Кількість кредитів 4,5. 

Форма семестрового контролю екзамен. 


