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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань,  
напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 
0305 – Економіка та 
підприємництво нормативна 

Напрям підготовки: 
Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 

7.03050901 – 
Облік і аудит 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2  2-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання    
відсутнє 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 144 

 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – _______ 
самостійної роботи 
студента – _________ 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

спеціаліст 

 8 год. 

Практичні, семінарські 
 6 год. 
Лабораторні 

– – 
Самостійна робота 
 130 год. 

Індивідуальні завдання: 
розрахунково-графічне 

завдання - 16 год. 
Вид контролю: 

екзамен 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для заочної форми навчання – 14 год. / 130 год. (10% / 90%) 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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

2.2. 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; 
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– 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. 

2.3. У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен: 
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 
визначати 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. 

 

3. Програма 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. 
 



 5 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

ус
ьо
го

 у тому числі 

ус
ьо
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади аналізу господарської діяльності 
Тема 1.Предмет, зміст і 
завдання аналізу гос-
подарської діяльності. 
Класифікація видів 
аналізу 

- - - - - - 15 1 - - - 14 

Тема 2.Організація ан-
алітичної роботи на 
підприємстві та інфо-
рмаційна база аналізу 

- - - - - - 12 - - - - 12 

Тема 3.Методи та ме-
тодологічні прийоми 
економічного аналізу 

- - - - - - 27 1 2 - - 24 

Разом за змістовим 
модулем 1 

- - - - - - 54 2 2 - - 50 

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

Тема 4.Аналіз ефекти-
вності використання 
праці 

- - - - - - 14 1 1 - - 12 

Тема 5.Аналіз ефекти-
вності використання 
активів підприємства 

- - - - - - 14 1 1 - - 12 

Тема 6.Аналіз вироб-
ництва та реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) 

- - - - - - 14 1 1 - - 12 

Тема 7.Аналіз доходів і 
витрат підприємства 

- - - - - - 17 1 - - - 16 

Тема 8.Аналіз фінан-
сових результатів під-
приємства 

- - - - - - 14 1 1 - - 12 

Тема 9.Аналіз фінан-
сового стану підпри-
ємства 

- - - - - - 17 1 - - - 16 

Разом за змістовим 
модулем 2 

- - - - - - 90 6 4 - - 80 

- у тому числі 
розрахунково-
графічне завдання 

      16 - - - - 16 

Усього годин - - - - - - 144 8 6 - - 130 
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5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 

 
6. Теми практичних занять 

 
№№ 
з/ч Назва теми 

Кількість 
годин 

1 Тема 3. Методи та методологічні прийоми економічного аналізу 2 
2 Тема 4. Аналіз ефективності використання праці 1 
3 Тема 5. Аналіз ефективності використання активів підприємства 1 
4 Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) 1 
5 Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємства 1 
 Разом 6 

 
7. Теми лабораторних занять 

(не передбачені навчальним планом) 
 

8. Самостійна робота 
 

№№ 
з/ч 

Назва теми Кількість 
годин 

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

14 

2 
Тема 2. Організація аналітичної роботи на підприємстві та 
інформаційна база аналізу 

12 

3 Тема 3. Методи та методологічні прийоми економіч-ного аналізу 24 
4 Тема 4. Аналіз ефективності використання праці 12 
5 Тема 5. Аналіз ефективності використання активів підприємства 12 
6 Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) 12 
7 Тема 7. Аналіз доходів і витрат підприємства 16 
8 Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємства 12 
9 Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства 16 
 - у тому числі виконання розрахунково-графічного завдання 16 
 Разом 130 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

№№ 
з/ч 

Вид 
індивідуально
го завдання 

Семестр Найменування 
завдання 

Обсяг завдання 
Кіль-
кість 
годин 

1 
Розрахунково-

графічне 
завдання 

3-й 
(заочна 
форма) 

Розрахунково-
графічне завдання з 
дисципліни «Аналіз 

господарської 
діяльності» 

Текст пояснювальної 
записки з графічними 

ілюстраціями 
на 20-25 стор. 

 
16 
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10. Методи навчання 
Теоретичні та методологічні положення дисципліни, прикладні аспекти їх 

практичного використання вивчаються та засвоюються в процесі роботи з 
лекційним курсом і матеріалами практичних занять, самостійної роботи з 
навчальною і науково-методичною літературою, електронними ресурсами, при 
виконанні розрахунково-графічного завдання та під час підготовки до 
поточного і підсумкового контролю знань. 

Вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» базується на 
знанні дисциплін циклів загальнонаукової, загальноекономічної та профе-сійної 
підготовки. 

Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем поглиблення та 
деталізації, що передбачено цією робочою програмою.  

11. Методи контролю 
Поточний контроль знань слухачів здійснюється у вигляді вибіркового 

усного опитування на практичних заняттях, письмових відповідей на 
поставлені запитання, тестування, виконання слухачами розрахунково-
графічного завдання тощо. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом проведення письмового 
екзамену. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Екзамен 

Поточне тестування та індивідуальна робота Підсумковий 
тест (екзамен) Сума 

Змістов. модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 Т-9 
40 100 

4 4 10 7 7 7 7 7 7 

Т-1, Т-2 ... Т-9 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 
64 – 73 D 

задовільно  
60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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13. Рекомендована література 

Базова 
1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-
М, 2001. – 215 с. 

2. Буряк П.Ю. Фінансово-економічний аналіз: підручник / під заг. ред. П.Ю. 
Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 528 с. 

3. Економічний аналіз (модульний варіант): навч. посіб. / З.М. Мочаліна, 
В.Т. Плакіда, А.Є. Ачкасов. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 408 с. 

4. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч.-метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. / В.М.Івахненко, М.І.Горбатюк. – К.: КНЕУ, 2005. – 302 с. 

5. Івахненко В.М. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / В.М. Івах-
ненко. – К.: ВД «Слово», 2010. – 352 с. 

6. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств місь-
кого господарства: навч. посіб. / В.О. Костюк. – Х.: ХНАМГ, 2010. –  245 с. 

7. Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / 
Б.М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с. 

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

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

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

Допоміжна 
1. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / 

под. ред. В.И. Бариленко. – М.: «Омега-Л», 2009. – 414 с. 
2. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б.Є. Грабовець-кий. 

– К.: Центр навч. літератури, 2009. – 256 с. 
3. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: 

учебное пособие / В.Т. Доля. – К.: Кондор, 2003. – 208 с. 
4. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: 

«Рута», 2003. – 680 с. 
5. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 

2003. – 556 с. 
6. Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н.В. Вой-

толовского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с. 
7. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности / О. Кононенко, О. Ма-

ханько. – Х.: Фактор, 2007. – 208 с. 
8. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Р.О. Костирко. – Х.: 

Фактор, 2007. – 784 с. 
9. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / Н.П. Любушин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 
448 с. 
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10. Маркин Ю.П. Экономический анализ: учеб. пособие / Ю.П. Маркин. – М.: 
Омега-Л, 2009. – 450 с. 

11. Прокопенко И.Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности пре-
дприятий с применением ПК: учебное пособие / И.Ф.Прокопенко, В.И.Ганин, 
В.В.Москаленко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 336 с. 

12. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник / Под ред. 
В.В.Осмоловского. – Мн.: Новое знание, 2001. – 318 с. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
1. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова [Електронний ре-сурс]. 

– Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua.  
2. Сайт «Анализ финансового состояния предприятия» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://afdanalyse.ru. 
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