
Анотація навчальної дисципліни 

2. Опис дисциплін  

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.3 

2.2. Назва. Економічний аналіз. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 / 1 для ЗВО стн.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,0 / 5,0 для ЗВО стн.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Єгорова О. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функ-

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

систем. 

ПР02. 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 відповіда-

льності підприємств.  

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

та розуміти 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 рішень. 

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

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інфор-

мації. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціаль-

но-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу. Види економічного аналізу та його 

інформаційне забезпечення. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. Аналіз 

необоротних активів підприємства. Аналіз оборотних активів підприємства. Аналіз тру-

дових ресурсів. Аналіз виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Аналіз 

витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції. Аналіз фінансових результатів 

і рентабельності.Аналіз фінансового стану підприємства. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Волкова Н. А. , Волчек Р. М. , Гайдаєнко О. М. та ін. Економічний аналіз: навч. 

посібник. Одеса: ОНЕУ. 2015. 310 с. 

2. Єгорова О. В.,  Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: 

навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с. 



3. Мних Є. В. Економічний аналіз : [підручник]. Київ : Центр навчальної літератури, 

2011. 630 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль – (ведення конспекту лекцій; виконання вправ на практичних 

заняттях; розв’язування задач (тестів); виконання завдань самостійної роботи (контроль-

на робота для заочної форми навчання, виконання практичних завдань тощо). 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


