
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ 
 

Мета курсу — поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської 
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності галузей національної економіки, 
оволодіння організацією і методологією економічного аналізу, формування уміння 
використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з 
концептуальних основ розвитку ринкової економіки.  
 Дисципліна «Економічний аналіз галузі» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Політична економія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», 
«Підприємницькі ризики», «Менеджмент і маркетинг», вона інтегрується з вивченням 
дисциплін: «Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Стратегія підприємства», «Інфраструктура ринку». 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання методології аналізу господарської діяльності підприємств; 
практичних навичок організаціі аналізу з позицій ринкових економічних відносин.       

Програмні результати навчання: 
знати: систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств, 
принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації; 
уміти: аналізувати виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за загальним 
обсягом, асортиментом та якістю продукції; аналізувати забезпеченість ресурсами, їх 
стан і склад, та ефективність використання; використовуючи показники фінансової і 
статистичної звітності, визначати ефективність технічних нововведень; узагальнювати 
результати аналізу й розробляти методичні рекомендації з застосування результатів 
аналізу господарської діяльності; 
володіти: знаннями та практичними навичками оцінки стану об'єкта обліку і аудиту та 
стратегії його розвитку; визначення ефективності використання фінансових, трудових 
та матеріальних ресурсів; встановлення недоліків та розробки пропозицій щодо їх 
усунення.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. 
Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу господарської діяльності. Методи і 
методичні прийоми проведення економічного аналізу господарської діяльності. Види 
економічного аналізу господарської діяльності та його інформаційне забезпечення. 
Аналіз фінансового стану підприємства. 
МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Аналіз прибутку і рентабельності 
підприємства. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг. Аналіз використання 
трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз довгострокових активів 
підприємства. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. Аналіз 
витрат на виробництво, собівартість і реалізацію продукції. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи.  
Форма семестрового контролю: залік. 


