АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Актуальним питанням сьогодення є здійснення аналізу фінансового
стану, фінансових результатів та оцінки виробничих програм вітчизняних
підприємств, що зумовлює необхідність підготовки кваліфікованих
спеціалістів, які будуть володіти практичними навиками аналітичної роботи.
Дисципліни “Економічний аналіз” спрямована на поглиблення
економічних знань студентів, придбання практичних навиків самостійного
проведення економічного аналізу, вироблення вміння пов’язувати теоретичні
питання з проблемами у роботі підприємств і на основі проведення
економічного аналізу приймати науково обґрунтовані оптимальні
управлінські рішення, правильно оцінювати досягнуті результати діяльності
підприємства.
Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань з методики вивчення та
оцінювання результатів діяльності підприємств та організацій а саме:
оволодіння теоретичними і науковими основами економічного аналізу щодо
системи оцінювання діяльності суб’єкту господарювання, напрямків
використання результатів аналізу, вивчення економічного аналізу як методу
обґрунтування рішень, пошуку резервів, росту прибутковості підприємства,
оволодіння сучасними методиками і спеціальними способами аналізу
конкретних показників із застосуванням математичних і статистичних
прийомів і методів, надбання вміння виявити вплив тих і чи інших чинників
та виконання господарської програми і бюджету підприємства,
раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
виявлення резервів зростання ефективності виробництва.
Завдання дисципліни: навчити оцінюванню роботи господарських
підприємств і організацій, визначенню доцільності використання ресурсів;
навчити пошукам і обчисленню резервів для підвищення рівня ефективності
виробництва, а також використанню здобутих знань та інформації для
розв’язування економічних проблем і формування на цій основі потрібних
управлінських рішень і пропозицій.
Предметом навчальної дисципліни є фінансово-господарська
діяльність підприємств і організацій.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
- аналіз фінансового стану підприємства;
- аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
- аналіз виробництва продукції, робіт послуг;
- аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань;
- аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її
виконання;
- аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці;
- аналіз довгострокових активів підприємства;

- аналіз матеріальних ресурсів та ефективність їх використання;
- аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.
З метою закріплення теоретичних знань та отримання навиків
практичної діяльності програмою передбачені семінарські та практичні
заняття з метою закріплення теоретичних знань.

