
 

Дисципліна Економічний аналіз 

 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Економічний аналіз» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка», «Статистика». 
Що буде вивчатися 

 

Предмет, об’єкт і  завдання економічного аналізу. Метод та  

прийоми економічного аналізу. Організація економічного аналізу та 

його інформаційне забезпечення. Аналіз використання земельних 

ресурсів. Аналіз трудових ресурсів,  продуктивності і оплати праці. 

Аналіз забезпеченості та ефективності використання основних 

засобів. Аналіз оборотних активів та ефективності їх використання. 

Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). Аналіз 

витрат виробництва і собівартості продукції.  Аналіз фінансових 

результатів і рентабельності підприємства. Аналіз фінансового 

стану підприємства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни допомагає студентам у формуванні 

аналітичного мислення, розвитку уміння і практичних навичок 

аналітичного дослідження діяльності суб’єктів господарювання, 

окремих її аспектів, явищ і процесів, а також використання 

аналітичних інструментів і технологій для: оцінювання рівня та 

якості діяльності суб’єктів господарювання, загальних тенденцій, 

локальних і закономірних змін економічних явищ і процесів та їх 

інтенсивності, пропорцій між окремими явищами і процесами; 

дослідження впливу факторів на отримані результати; виявлення 

умов, що спричиняють або стримують дію факторів; розроблення 

варіантів підсилення дії позитивних і послаблення дії негативних 

факторів; ідентифікації різного роду відхилень від цільових 

параметрів і потенційних можливостей, диспропорцій, структурних 

деформацій, можливостей виникнення несприятливих і ризикових 

ситуацій, їх інтенсивності та динаміки, визначення впливу факторів 

на них; виявлення й обґрунтування резервів підвищення 

результативності та ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання, шляхів і засобів їх реалізації; здійснення контролю 

за виконанням прийнятих управлінських рішень, ефективністю 

використання ресурсів та дотриманням соціальних норм і 

стандартів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.  

3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами.  

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 



інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.  

6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

7. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці.  

8. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур.  

9. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

10. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати 

проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та 

внутрішніх впливів.  

11. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

12. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

СК 8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 



підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

СК 10.Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням ризиків. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські /самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


