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Головна мета викладання дисципліни „Економічний 

аналіз” – набуття студентами спеціальних знань з 

методології аналізу господарської діяльності 

підприємств, розуміння причинно-наслідкових зв’язків 

між економічними показниками та набуття навичок щодо 

застосування аналітичного методичного апарату для 

розв’язку конкретних прикладних проблем поточної 

діяльності підприємства, його розвитку та стратегічного 

планування.

Предмет дисципліни - методологія та організація 

побудови аналітичних інформаційних моделей 

управління відтворенням обмежених фінансових, 

матеріальних, нематеріальних і трудових ресурсів 

суб’єктів господарювання. 



Завдання вивчення дисципліни:

- засвоєння методичного апарату економічного аналізу: 

загальнонаукових методів та спеціальних методів аналітичного 

дослідження детермінованих та стохастичних факторних моделей;

- набуття навичок формулювання господарських процесів 

підприємства, зв’язку між показниками через аналітичні моделі;

- вивчення методики та організації аналізу різних аспектів діяльності 

підприємства: фінансового стану і фінансових результатів, виробничих 

та збутових процесів, ефективності використання матеріальних та 

трудових ресурсів;

- отримання навичок визначення резервів економічного зростання та 

втілення їх у практичній діяльності підприємства;

- вивчення методики комплексного аналізу діяльності підприємства та 

побудови економічних прогнозів на його основі.



ФК 1. 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. 

ФК 2. Здатність формувати обліково-аналітичну 

інформацію для ефективного управління 

діяльністю підприємства, ідентифікувати та 

оцінити ризики недосягення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.

ФК 3. Здатність використовувати математичний 

інструментарій для дослідження економічних 

процесів, розв’язання прикладних економічних 

та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті 

та оподаткуванні. 

ФК 6. Здатність проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень. 

ФК 13. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування; надавати консультації щодо 

формування обліково-аналітичної моделі 

управління підприємством та покращення 

фінансових показників його діяльності.

Фахові компетентності

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до 

засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та прийняття рішень 

для їх розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. 

ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в 

команді з урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та управління 

часом.

ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та 

компетентного застосування набутих знань 

в широкому діапазоні практичної роботи за 

фахом та повсякденному житті.

Загальні компетентності

Набуття 

компетен-

тностей



1

Підприємцям, інвесторам

Працівникам державних органів, банків та ін.

Працівникам підприємств, щоб визначити

наскільки фінансово міцним є підприємство

і чи не закриється у найближчий час

2

3

4

Кому важливо вивчати економічний аналіз

Керівникам всіх рівнів



1

Vállalkozók, befektetők

Kormányzati szervek, bankok alkalmazottai stb.

2

3

4

Kik érdekeltek a gazdasági

elemzés tanulmányozásában

Vezetők minden szinten

A vállalatok alkalmazottai ahhoz, hogy határozzák 

meg mennyire erős a cég anyagilag

és nem zárul e be egyhamar



1

Рентабельність

2

Фінансова 

стійкість 

(загроза 

банкрутства)

3
Ефективність 

виробництва та 

продуктивність 

праці

4

Капітал

Які показники вивчає економічний аналіз





Основна тематика дисципліни:

МОДУЛЬ 1 Теоретичні основи економічного аналізу. Аналіз фінансового 
стану та результатів діяльності.

• Тема 1. Зміст, предмет та види економічного аналізу

• Тема 2. Методи економічного аналізу

• Тема 3. Організація економічного аналізу та його інформаційна база

• Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства

• Тема 5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

• Тема 6. Аналіз можливостей економічного зростання підприємства

МОДУЛЬ 2. Аналіз виробничої діяльності та ефективності використання 
ресурсів.

• Тема 7. Аналіз виробництва продукції

• Тема 8. Аналіз трудових ресурсів підприємства

• Тема 9. Аналіз основних засобів підприємства

• Тема 10. Аналіз виробничих запасів  підприємства

• Тема 11. Аналіз витрат підприємства



A tantárgy fő témái:

1. MODUL A gazdasági elemzés elméleti alapjai. A pénzügyi 
helyzet és a tevékenységek eredményeinek elemzése.

1. téma. A gazdasági elemzés tartalma, tárgya és típusai

2. téma. Gazdasági elemzési módszerek

3. téma. Gazdasági elemzés szervezése és információs bázisa

4. téma: A vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzése

5. téma: A vállalkozás pénzügyi eredményeinek elemzése

6. téma: A vállalkozás gazdasági növekedési lehetőségeinek 
elemzése

2. MODUL A termelési tevékenységek és az erőforrás -
hatékonyság elemzése.

7. téma. A termelés elemzése

8. téma: A vállalkozás munkaerő -erőforrásainak elemzése

9. téma: A vállalkozás befektetett eszközeinek elemzése

10. téma: A vállalkozás termelési készleteinek elemzése

11. téma: Vállalati költségek elemzése


