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Опис навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» складена відповідно до освітньої
програми підготовки здобувачів вищої освіти початкового (короткого) рівня, галузі знань 07
Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
спеціалізації Фінанси і кредит.
Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз»
відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС.
Предмет вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» - причинно-наслідкові
зв’язки між явищами і процесами фінансово-господарської діяльності підприємств.
Передумови вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз»: оволодіння фаховими
компетентностями, що сформувалися у здобувачів освіти при вивченні таких навчальних дисциплін,
як економіка підприємства, бюджетна система, фінанси, бухгалтерський облік, статистика,
банківські операції тощо. Також до передумов вивчення економічного аналізу можна віднести й
накопичений під час виробничих та навчальних практик досвід здійснювати аналіз основних
показників господарської діяльності підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки: «Економічний аналіз» тісно переплітається з навчальними
дисциплінами, якими оволодівають здобувачі освіти за освітньою програмою, а саме: бухгалтерський
облік і звітність у комерційних банках, гроші та кредит, страхові послуги, казначейська справа,
фінансовий моніторинг, інвестування, фінансовий облік, інформаційні системи і технології у
фінансово-кредитних установах та ін.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз» є формування у майбутніх
спеціалістів системи теоретичних та прикладних знань про системне оцінювання діяльності
організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів. Необхідно сприяти розширенню світогляду студентів через розвиток
аналітичного мислення та вміння обґрунтовувати оптимальні управлінські рішення за результатами
проведеного аналізу.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є теоретична і
практична підготовка студентів з питань застосовування методології та інструментарію економічного
аналізу для управління фінансово-господарською діяльністю.
Компетентності та очікувані результати навчання
Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» забезпечує набуття здобувачами освіти таких
компетентностей: загальних: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних
джерел (ЗК3), здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК4); здатність до абстрактного та
аналітичного мислення й генерування ідей (ЗК9); фахових: вести первинну технологічну і облікову
документацію. Уміння аналізувати та планувати фінансові показники господарської діяльності
підприємства (ФК12).
Очікувані результати навчання: передбачувані результати вивчення дисципліни
«Економічний аналіз» мають стати складниками таких програмованих результатів навчання:
розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ПРН1),
вміти застосовувати статистичні методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно
соціально-економічних явищ та процесів в сучасних умовах (ПРН9), уміти аналізувати результати
фінансової діяльності (ПРН16), уміти приймати рішення; навички економічного аналізу та уміти
порівнювати отриману інформацію з іншими джерелами (ПРН20).
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Здобувач освіти має розумітися на таких питаннях, як: економічний аналіз, його види,
завдання та інструментарій; оволодіння та грамотне використання методів економічного аналізу під
час вирішення конкретних економічних завдань; опанування методики виявлення господарських
резервів; аналізу стану виробництва, реалізації продукції, ритмічності виконання робіт (послуг),
продуктивності праці, використання трудових ресурсів, собівартості продукції фінансовоекономічного стану підприємства; набуття навичок аналітичного мислення під час виконання
практичних завдань; набуття навичок узагальнення результатів економічної діагностики та розробки
відповідних управлінських рішень тощо. Уміти: застосовувати системний підхід до аналізу
господарських процесів; оцінювати об'єктивність та достатність обґрунтування результатів ек
ономічного аналізу; розрізняти особливості та зміст економічних проблем, що вирішується на
певному рівні управління; робити висновки за результатами проведеного економічного аналізу для
розробки відповідних заходів та пропозицій.
Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль 1 Теоретичні основи економічного аналізу
Тема 1.1 Предмет і види економічного аналізу
Економічний аналіз як галузь економічної науки. Роль і місце економічного аналізу в системі
управління підприємством. Поняття та значення економічного аналізу. Предмет, функції і завдання
економічного аналізу. Об'єкти аналізу. Основні категорії економічного аналізу. Види економічного
аналізу. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами. Методичні підходи до
структуризації економічного аналізу.
Тема 1.2 Методичні прийоми економічного аналізу
Метод економічного аналізу. Фактори, що визначають результати господарської діяльності.
Прийоми, які використовуються в економічному аналізі. Аналітичний метод дослідження та його
особливості. Традиційні прийоми економічного аналізу. Деталізація показників. Порівняння і
моделювання. Групування, види групування: типологічне, структурне, аналітичне. Балансовий метод.
Елімінування. Статистичні методи. Економіко-математичні методи.
Тема 1.3 Методика факторного аналізу
Логіка і методичні прийоми факторного аналізу. Алгоритм детермінованого та стохастичного
факторного аналізу. Визначення типу залежності. Методи детермінованого факторного аналізу.
Особливості стохастичного аналізу. Кореляційно-регресійний аналіз.
Тема 1.4. Інформаційна база та організація економічного аналізу
Вимоги до інформації, яка використовується в економічному аналізі. Об'єкти економічного
аналізу та система показників, які використовуються в аналізі. Види інформації та її роль в
економічному аналізі. Система економічної інформації. Джерела аналізу господарської діяльності
підприємств і об’єднань. Підготовка аналітичних даних.
Модуль 2 Аналіз основних показників діяльності підприємства
Тема 2.1 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
Значення і завдання аналізу виробництва продукції. Задачі аналізу випуску продукції. Аналіз
обсягу виробленої продукції. Аналіз номенклатури, асортименту і структури випуску продукції.
Аналіз якості виготовленої продукції. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва продукції,
робіт, послуг.
Тема 2.2 Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності
використання ресурсів
Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз використання
матеріальних ресурсів. Аналіз використання виробничих фондів. Аналіз трудових показників. Аналіз
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організаційно-технічного рівня виробництва. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.
Аналіз оплати праці. Аналіз використання основних засобів підприємства. Аналіз забезпечення
підприємства необоротними активами. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.
Аналіз стану використання виробничих запасів. Аналіз ефективності використання матеріальних
ресурсів. Аналіз впливу матеріальних ресурсів на виробничі результати підприємства.
Тема 2.3 Аналіз витрат на виробництво продукції
Зміст завдання та об'єкти аналізу собівартості продукції Аналіз загальної суми витрат на
виробництво продукції. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції. Аналіз витрат за елементами
витрат та калькуляційними статтями. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз відносного рівня
витрат. Аналіз прямих витрат. Аналіз непрямих витрат. Оперативний аналіз собівартості продукції.
Тема 2.4 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Значення, завдання та інформація для проведення аналізу. Загальна оцінка фінансових результатів
діяльності підприємства. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів. Аналіз доходів і витрат
підприємства. Аналіз прибутків (збитків) діяльності підприємства. Аналіз прибутку (збитку) від
операційної діяльності підприємства. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку. Аналіз
прибутків (збитків) від іншої звичайної діяльності. Аналіз розподілу прибутку підприємства. Аналіз
рентабельності діяльності підприємства. Аналіз та оцінка рентабельності продукції. Резерви збільшення
чистого прибутку підприємства. Аналіз рентабельності капіталу (інвестицій).
Тема 2.5 Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання
Завдання та методи аналізу виробничої програми підприємства. Фактори, що впливають на виконання
виробничої програми підприємства. Аналіз критичного обсягу виробництва. Загальна оцінка фінансового
стану підприємства. Предмет аналізу фінансового стану підприємства. Суб'єкти аналізу фінансового стану
підприємства. Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз обігових коштів і джерел їх
формування. Аналіз оборотності обігових коштів. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз
ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз грошових потоків підприємства. Оцінка потенційного
банкрутства підприємства.
Тема 2.6 Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань
Значення, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз рівня організації
реалізації продукції. Значення і завдання аналізу реалізації продукції. Послідовність оцінки
виконання планових завдань з реалізації. Оцінка виконання договірних зобов'язань із поставок
продукції. Оцінка впливу факторів на зміни в реалізації продукції. Аналіз якості та
конкурентоспроможності продукції. Аналіз сезонності та ритмічності реалізації продукції.
Засоби діагностики результатів навчання, методи їх демонстрування
Засоби діагностики результатів навчання включають: виступ з основних питань; доповнення,
запитання до виступаючого, рецензія на виступ; усна наукова доповідь, презентація результатів
виконаних завдань та досліджень; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття
(круглих столах, ділових іграх тощо); аналіз джерельної і монографічної літератури; письмові
завдання (тестові, контрольні, підсумкові модульні, індивідуальні творчі роботи тощо); реферат, есе
(письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Форма підсумкового контролю контрольна робота
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