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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є діяльність суб’єктів 

господарювання, господарські явища і операції, виражені через систему 

економічної інформації. 

. 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навиків з теорії економічного аналізу. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: мати загальне поняття про теоретичні та 

методологічні засади економічного аналізу; навчитися інформаційно 

виражати через систему показників стан та зміну будь-якої господарської 

операції чи явища;  набути практичних навиків щодо застосування методів і 

способів комплексного, дискримінантного аналізу та прогнозування 

фінансово-господарської діяльності підприємства; навчитись робити 

обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених 

досліджень;  набути практичних навиків в оформленні аналітичних 

висновків. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Політична 

економія», «Мікроекономіка», «Вступ до фаху» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Державне 

регулювання економіки», «Міжнародна економіка», «Національна 

економіка». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни “Теорія економічного аналізу” 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, 

за якого він повинен: 

а) знати:  

-   етапи становлення і розвитку економічного аналізу; 

- економічні терміни, ключові показники діяльності суб’єкта 

господарювання, їх взаємозв’язки і взаємозалежності; 



 

 

- сутність, умови застосування та подальше удосконалення показників 

діяльності суб’єкта господарювання; 

- сучасний арсенал методів і прийомів економічного аналізу 

діяльності суб’єкта господарювання; 

- принципи і методи обгрунтування управлінських рішень, виявлення 

резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності. 

 б) уміти: 

 - проводити дослідження змін економічних явищ і процесів на 

багатокритеріальній основі; 

- робити обгрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції за 

результатами проведених досліджень; 

- знаходити найменш трудомісткі засоби й методи для вивчення 

кожної ситуації або проблеми з економіки; 

-  завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського 

рішення; 

- набути навички в оформленні аналітичних висновків на запит 

користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу; 

- опанувати методику прогнозування результатів діяльності 

підприємства. 

 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.  Історичні аспекти становлення та розвитку економічного аналізу. 

Тема 2.  Сутність і значення економічного аналізу. 

Тема 3.  Принципи і види економічного аналізу 

Тема 4.  Методи і методичні прийоми економічного аналізу. 

Тема 5.   Сучасна методика економічного аналізу і її структурні елементи 

Тема 6.  Інформаційне забезпечення економічного аналізу. 

Тема 7.  Оформлення результатів економічного аналізу. 

Тема 8.  Трансформація економічного аналізу в сучасних умовах  
 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту  

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські, практичні 

заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Приймак С.В. 
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