
Повна назва: Організація і методика економічного аналізу 

Статус: вибіркова 

Мета:формування цілісних та системних знань з теоретичних основ 

економічного аналізу, його методів та методики, використання економіко-

статистичних та економіко-математичних методів аналізу, інформаційного 

забезпечення та організації економічного аналізу, методології та методичних 

основ комплексного аналізу діяльності підприємства, а також щодо 

системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх 

резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни складається з трьох змістовних модулів, 

кожен з яких є відносно самостійноючастиною дисципліни і логічно пов'язує 

навчальні елементи дисциплін за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, 

наводяться практичні приклади; заняття проводяться з використанням 

технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних 

питань та практичних ситуацій, їх обговорення в аудиторії; проведення 

ділових ігор та круглих столів з метою набуття навичок практичного 

застосування засвоєних теоретичних аспектів дисциплін; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у 

виконанні їх індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів 

теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

Дисципліна «Організація і методика економічного аналізу» передбачає  

150 годин, в тому числі 70 годин аудиторних занять та 80 годин самостійної 

роботи. 



№ 
з/п 

Назви розділів та тем 
Всього 
годин 

За формами занять, годин 
Аудиторні Сам. 

робота  лекційні семінарські 

Модуль 1. Теоретичні основи організації економічного аналізу на підприємстві 

1 
Значення економічного аналізу та його роль 

в системі управління підприємством 
7 2 1 4 

2 Предмет і види економічного аналізу 7 2 1 4 

3 Методи та прийоми економічного аналізу 8 2 1 5 

4 
Інформаційна база та організація 

економічного аналізу на підприємстві 
6 2 1 3 

 Разом за змістовним модулем 1 28 8 4 16 

Модуль 2. Організація та методика управлінськогоекономічногоаналізу 

5 
Аналіз виробництва та реалізації продукції 

підприємства 
8 2 2 4 

6 

Аналіз наявності та ефективності 

використання основних засобів та 

нематеріальних активів  

8 2 2 4 

7 

Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами та оцінка 

ефективності їх використання 

7 2 1 4 

8 

Аналіз ефективності формування та 

використання оборотного капіталу 

підприємства 

8 2 2 4 

9 

Аналіз забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами та оцінка 

ефективності їх використання 

7 2 1 4 

10 Аналіз витрат підприємства 10 2 2 6 

 Разом за змістовним модулем 2 48 12 10 26 

Модуль 3. Організація і методика фінансово-економічногоаналізу 

11 
Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 
8 2 2 4 

12 
Аналіз рентабельності діяльності 

підприємства 
7 2 1 4 

13 Аналіз майнового потенціалу підприємства 7 2 1 4 

14 
Аналіз ліквідності і платоспроможності 

підприємства 
8 2 2 4 

15 Аналіз фінансової стійкості підприємства 7 2 1 4 

16 Аналіз ділової активності підприємства 10 4 2 4 

17 Аналіз ризиків діяльності підприємства 7 2 1 4 

18 Аналіз фінансового стану підприємства 10 4 2 4 

19 
Оцінка неплатоспроможності та імовірності 

банкрутства підприємства 
10 2 2 6 

 Разом за змістовним модулем 3 74 22 14 38 

 Всього годин 150 42 28 80 

 

Знання та навички: 

В результаті вивчення дисципліни студентиповинні 

знати: 

- сутність економічного аналізу як наукової та практичної діяльності;  



- методи та прийоми здійснення економічного аналізу;  

- основні принципи економічного аналізу; 

- порядок організації аналітичної роботи на підприємстві та 

опрацювання вхідної інформації; 

-  показники діяльності підприємства, порядок їх розрахунку, 

взаємозв’язки і взаємозалежності. 

вміти: 

- застосовувати сучасніметоди та прийоми економічного аналізу; 

- забезпечувати належну організацію аналітичної роботи та 

опрацювання аналітичної інформації на підприємстві; 

- розраховувати ключові показники виробничо-фінансової діяльності 

підприємства та надавати оцінку їх змінам; 

- виявляти та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища на основні показники діяльності підприємства; 

- визначати резерви підвищення ефективності використання ресурсів 

підприємства; 

- розробляти проекти управлінських рішень за результатами аналізу, 

надавати їм обґрунтування та оцінку їх ефективності. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): Дисципліна передбачає  

150 години / 5 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання 

самостійних письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських 

заняттях; участь у ділових іграх;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних 

завдань, перевірки самостійний робіт, надання відповідей біля дошки, 

перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контрольз 

дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспитув 



терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального 

матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповіді на семінарських заняттях  5 1 5 

Опитування на семінарських заняттях 5 4 20 

Творчо-пошукова робота 15 1 15 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

5 2 10 

Участь у діловій грі 10 1 10 

Іспит   40 

Загальна кількість балів   100 

 

Викладач: 

Кравченко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент б.в.з. 

кафедри обліку та аудиту ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 8 років. Кількість виданих наукових праць – більше 10. В 2010 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему 

«Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання 

оборотного капіталу в управлінні підприємством».  

Коло наукових інтересів – економічний аналіз, контроль і ревізія, облік 

за видами економічної діяльності, логістика та особливості організації 

міжнародних розрахунків. 


