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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Аналіз 
господарської діяльності» складена відповідно до вимог освітньо-професійної 
програми підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050401 «Економіка 
підприємства» та навчального плану перепідготовки спеціалістів на базі вищої 
освіти інших напрямів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження причин 
формування та змін результатів фінансово-господарської діяльності 
підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Мікроекономіка. 
Економіка підприємства. 
Статистика. 
Економіко-математичні методи та моделі. 
Інформаційні системи і технології на підприємстві. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні засади аналізу господарської діяльності. 
2. Методологія аналізу основних показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є формування у слухачів творчого 
аналітичного мислення шляхом опанування ними необхідних теоретичних 
знань, вмінь та практичних навичок з методології та методики організації й 
проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викла-дання 
дисципліни, є: 

– засвоєння теоретико-методологічних основ проведення аналітичних 
досліджень діяльності суб’єктів господарювання; 

– оволодіння основними методичними та технічними прийомами (спо-
собами) фінансово-економічного аналізу; 

– набуття навичок економіко-математичного моделювання факторних 
систем; 

– вивчення й встановлення закономірностей та тенденцій розвитку 
економічних явищ і процесів у конкретних умовах діяльності під-приємства; 

– оволодіння методиками аналізу економіко-статистичних показників  
діяльності підприємств; 

– набуття практичних навичок щодо пізнання причин формування і зміни  
результатів господарської діяльності підприємств. 

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен:  
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знати теоретичні засади аналізу господарської діяльності підприємств, 
методи та методологічні прийоми економічного аналізу,  системи показників, 
що використовуються у процесі аналізу; 

вміти збирати, систематизовувати та узагальнювати аналітичну 
інформацію з побудовою відповідних таблиць та графіків, застосовувати 
економіко-статистичні методи для аналізу фінансово-економічної діяльності 
суб’єктів господарювання, аналізувати стан, структуру та інтенсивність зміни 
досліджуваних явищ,  будувати економіко-математичні факторні системи та 
визна-чати вплив окремих чинників на зміну інтегральних показників, виявляти 
причинно-наслідкові зв’язки між аналізованими явищами, моделювати і 
прогнозувати їх розвиток в майбутньому, робити самостійні науково-
обґрунтовані висновки та узагальнення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться108 годин / 3 кредити 
ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади аналізу  
господарської діяльності  

Тема 1. Предмет, зміст і завдання аналізу господарської діяльності. 
Класифікація видів аналізу. 

Тема 2. Організація аналітичної роботи на підприємстві та інформа-ційна 
база аналізу. 

Тема 3. Методи та методологічні прийоми економічного аналізу. 

Змістовий модуль 2. Методологія аналізу основних показників фінансово-
господарської діяльності підприємства  

Тема 4. Аналіз ефективності використання праці. 
Тема 5. Аналіз ефективності використання активів підприємства. 
Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). 
Тема 7. Аналіз доходів і витрат підприємства. 
Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємства. 
Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства. 
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деятельности предприятия: учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-
М, 2001. – 215 с. 
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10. Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / 
Б.М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с. 

11. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебное пособие / Н.П. Любушин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 
448 с. 

12. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарю-вання: 
підручник / П.Я. Попович. – К.: Знання, 2008. – 630 с. 

13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: уч. 
пособие / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2002. – 688 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. пос. / 
Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Підсумковий контроль успішності навчання здійснюється у формі 

екзамену. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
З метою діагностики успішності слухачів використовуються наступні 

засоби: питання для проведення експрес-опитування, комплекти тестових 
завдань для модульних робіт, варіанти індивідуальних завдань для виконання 
розрахунково-графічної роботи та екзаменаційних білетів для проведення 
екзамену. 
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