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ВСТУП 

 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Економічний 

аналіз підприємств міського господарства» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент» 

 
 Предметом «Економічного аналізу підприємств міського господарства»є  
Показники діяльності підприємств міського господарства. 
 

Міждисциплінарні зв’язки  
 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

1. Вища та прикладна математика 
2. Математичне програмування 
3. Теорія ймовірностей і математична 

статистика  

1. Теорія економічного аналізу 
2. Облік і аудит 
3. Бізнес-планування та бюджетування 
4. Маркетинг 
5. Менеджмент та адміністрування 
 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових  
модулів (ЗМ) : 

 

ЗМ 1. Ресурси 
ЗМ 2. Виробнича діяльність підприємства 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Економічний аналіз 
підприємств міського господарства» є: 

Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних 
навичок оцінювання економічних явищ і процесів суспільного життя, 
оволодіння методами економічного аналізу. 

 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз 
підприємств міського господарства» є: 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 
дисципліни є: 

– формування у студентів компетентностей щодо з’ясування сутності та 
ролі  економічного аналізу підприємств міського господарства та механізму 
його функціонування в ринковій економіці;   

– здатності до виявлення і формування основних ресурсів, що 
використовуються в економічній діяльності підприємств міського господарства, 
та основних методів обліку та контролю за їх станом та використанням; 

– вивчення сутності та характерних ознак показників економічної 
діяльності підприємств міського господарства. 



4 
 

 
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
– теоретичні та методичні основи економічної діяльності підприємств 

міського господарства України; 
– основні фактори впливу на економічну діяльність підприємств 

міського господарства; 
– враховуючи ступінь і напрям їх впливу на основні засоби державного 

регулювання розвитку суб’єктів господарювання; 
– теоретичні та методичні основи складання і ведення фінансової 

звітності підприємств міського господарства. 
 
вміти : 
– організовувати та реалізувати облік внутрішнього господарського 

контролю діяльності підприємств міського господарства; 
– на основі методичного інструментарію економічного аналізу 

діяльності підприємств міського господарства; 
– реалізувати оцінку прибутковості економічної діяльності 

підприємств міського господарства у сучасних умовах трансформаційних 
перетворень України. 

 
 

мати компетентності : 
– застосовувати необхідну інформацію щодо нормативно-правової бази 

здійснення економічної діяльності підприємств міського господарства. 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години  

4 кредита ЄКТС  
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Ресурси 
 

              1.1. Основні фонди та їх відтворення 
1.2. Оборотні засоби 
1.3. Трудові ресурси 

 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Виробнича діяльність підприємства  
 

2.1. Виробнича програма і виробнича потужність комунальних 
підприємств  

2.2. Витрати на виробництво і собівартість продукції (послуг) 
підприємств міського господарства 

2.3. Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність 
діяльності підприємства 

 
Індивідуальні завдання: РГР. 
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3. Рекомендовані джерела літератури 
 

Основні 
 

1. Андрєєва, Г. І. Економічний аналіз: навчально-методичний посібник. – К.: 
Знання,  2008. – 263 с. 

2. Доля Владимир Тимофеевич Эконом. анализ: учебное пособие /  
В. Т. Доля; ХНАГХ – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Кондор, 2007. – 224 с. 

3. Івахненко Валентин Михайлович Теорія економічного аналізу: 
навчальний посібник / В. М. Івахненко. – К.: ВД «Слово», 2010. – 352 с. 

4. Костюк Василь Остапович Техніко-економічний аналіз діяльності 
підприємств міського господарства. Навчальний посібник / В. О. Костюк; 
ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 245 с. 

5. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний 
варіант): навч. посібник  / З. М. Мочаліна, А. Л. Шутенко, І. А. Ачкасов,  
А. О. Гріценко; ХНАМГ – Х.: ХНАМГ, 2012. – 405 с. 

6. Мочаліна Зоя Миколаївна Теорія економ. аналізу (Модульний варіант) 
Навч. посібник / уклад. З: ХНАМГ. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 173 с. 

7. Тарасенко Ніна Вікторівна Економічний аналіз: Навч. посібник. – 4-е 
вид., стереотипне. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. –  344 с. 

8. Теорія економіч. аналізу: Навч. посібник / Є. К. Бабець, М. І. Горлов,  
С. О. Жуков, В. П. Стасюк. – К.: ВД «Професіонал», 2007 – 384 с. 

9. Закон України «Про місцеве самоврядування» // Відомості Верховної 
Ради України. – 1997 – № 25. 

10. Закон Украины «Об объединениях совладельцев многоквартирных 
домов» от 29.11.2001, № 2664-3. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
       1. Сервер Верховной Рады Украины. www.rada.gov.ua/ 

 
 

 
Методичне забезпечення 

 
1. Колесник Т.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки  6.030601 – «Менеджмент 
організацій». –  Х. : ХНУМГ, 2014. – 27 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –  залік 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання – поточні та підсумкові 

тестові завдання; РГР. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Мета та завдання вивчення дисципліни – це формування теоретичних 
знань та практичних навичок оцінки економічних явищ і процесів суспільного 
життя, оволодіння методами економічного аналізу, формування вмінь: 
проводити економічні дослідження, обчислювати економічні показники, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
 
 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

 
The purpose and problems of studying of discipline – formation of theoretical 

knowledge and practical skills of the economic phenomena and processes of public 
life, mastering by methods of the economic analysis, formation of skills: to carry out 
economic researches, to expect the generalized parameters, to reveal laws and 
tendencies of development of the researched phenomena. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Цель и задачи  изучения дисциплины – это формирование теоретических 
знаний и практических навыков оценки экономических явлений и процессов 
общественной жизни, овладение методами экономического анализа, 
формирование умений: проводить экономические исследования, рассчитывать 
экономические показатели, выявлять закономерности и тенденции развития 
исследуемых явлений.  
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