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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит" 
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є господарські (економічні) процеси і 
їхні результати, які складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і 
відображаються в системі економічної інформації. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Економіка підприємств  Фінансовий аналіз 

Регіональна економіка Моделі і методи прийняття рішень в аналізі 
та аудиті 

Бухгалтерський облік Управлінські інформаційні системи в 
аналізі і аудиті 

Статистика. Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки підприємства 

Організація і методика 
економічного аналізу 

Переддипломна практика 

 Дипломне проектування 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу. Фінансовий 
аналіз  
ЗМ 2. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат підприємства 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" є 
набуття знань щодо організації та методики проведення аналізу господарської 
діяльності підприємств усіх форм власності. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності" 
є  
− оволодіння студентами прийомами економічного аналізу;  
− набуття вмінь і навичок визначення резервів підвищення ефективності 
виробництва 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

− знати: 
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− систему аналітичних показників господарської діяльності підприємств,  
− принципи збирання, обробки, зберігання і передачі аналітичної інформації. 

вміти: 

− аналізувати виробництво продукції, робіт, послуг підприємства за загальним 
обсягом, асортиментом та якістю продукції;  

− аналізувати забезпеченість ресурсами, їх стан і склад, та ефективність 
використання.  

− використовуючи показники фінансової і статистичної звітності визначати 
ефективність технічних нововведень. 

− узагальнювати результати аналізу й розробляти методичні рекомендації з 
застосування результатів аналізу господарської діяльності. 

мати компетентності: 

− здатність працювати над джерелами економічної інформації для загальної 
оцінки стану аналізованого підприємства, динаміки його розвитку;  

− здатність використовувати дедуктивний та індуктивний методи дослідження 
економічних явищ;  

− розрізняти причини і наслідок економічних процесів на підприємстві;  
− здобувати навички розкладання узагальнюючих показників на частки;  
− обчислювати економічні показники і користуватися ними при оцінці 
діяльності підприємства;  

− визначати відхилення в економічних показниках і встановлювати їхні 
причини;  

− виявляти фактори, що впливають на формування економічних показників і 
взаємозв’язок між ними;  

− узагальнювати резерви поліпшення економічних показників роботи 
підприємства;  

− робити економічно грамотні висновки;  
− формулювати рекомендації з реалізації виявлених резервів без додаткового 
залучення трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

− надання керівництву підприємства інформації, яка необхідна для прийняття 
управлінських рішень;  

− участь у розробці заходів щодо реалізації встановлених резервів;  
− участь у підвищенні кваліфікації працівників підприємства, установи, 
організації в галузі аналітичної роботи 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин(и) -- 4 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1.  "Аналіз господарської діяльності" 

Змістовий модуль 1. Організація та інформаційне забезпечення 
економічного аналізу. Фінансовий аналіз 

Тема 1. Оцінка майнового стану підприємства Аналіз активів підприємства. Аналіз 
власного капіталу  
Тема 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 
Тема 3. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 
Тема 4. Аналіз ефективності використання активів підприємства. Аналіз 
ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз 
оборотності оборотних коштів.  

Змістовий модуль 2. Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства 

Тема 1. Загальна оцінка фінансового результату. Аналіз валового прибутку. Аналіз 
фінансових результатів від операційної діяльності. Аналіз використання прибутку. 
Тема 2. Аналіз рентабельності (підприємства, продукції, тощо). 
Тема 3. Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції, 
аналіз ритмічності. 
Тема 4. Загальна оцінка складу і рівня витрат. Аналіз виконання плану з витрат на 
операційну діяльність. Аналіз динаміки операційних витрат. Аналіз матеріальних 
витрат. Аналіз витрат на оплату праці. аналіз адміністративних витрат. Аналіз інших 
витрат. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх 
використання. 
Тема 5. Особливості економічного аналізу інших видів діяльності. 
 
3. Рекомендована література 

Базова 
1. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів 
спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: 
ПП Рута, 2003. – 680 с. 

2. Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник / С.З.Мошенський, 
О.В.Олійник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця . – 2-ге вид., доп. і перероб. – 
Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 с. 

3. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник. - Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. / Є.В.Мних – 2008. - 514 с. - 966-629-312-9 

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. : навч. посіб. - 2-ге 
вид., виправлене і доповнене / Г.В. Савицька - Київ: "Знання", 2005. - 662 с. - 966-
346-043-1 
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5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - 3-тє 
вид., випр. і доп./ Г.В. Савицька - Київ: "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта 
ХХІ століття). - 966-346-291-4 

Допоміжна 
1. Банець Є.К. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Є.К.Банець, М.І.Горлов, 
С.О.Жуков, В.П.Стасюк - К. : Професіонал, 2007. – 384 с . - 966-370-043-2 

2. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика : підручник. - 2-ге, 
перероб. і доп. / Г.І.Кіндрацька, М С.Білик, А.Г Загородній. - Львів : Магнолія 
2006, 2008. - 440 с. - 978-966-2025-08-8 

3. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – 
2012. – № 8-94, 194 с. 

4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. - 4-те вид., стереотип./ Н.В. 
Тарасенко - Львів : "Новий Світ-2000", 2008. - 344 с . - 966-7827-31-3. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  - екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: Усне опитування, рішення задач, 
контрольна робота, поточне, підсумкове тестування і задачі до екзамену. 
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АНОТАЦІЯ 
Мета вивчення дисципліни: набуття знань щодо організації та методики 

проведення аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності. 
Предмет вивчення: господарські (економічні) процеси і їхні результати, які 

складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і відображаються в 
системі економічної інформації 

Змістовні модулі: Організація та інформаційне забезпечення економічного 
аналізу. Фінансовий аналіз.; Аналіз фінансових результатів, доходів і витрат 
підприємства. 

 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
The purpose of studying of discipline: noegenesis concerning the organisation 

and a technique of carrying out of the analysis of economic activities of the enterprises of 
all patterns of ownership. 

Studying subject: economic (economic) processes and their results which develop 
under the influence of objective and subjective factors and are displayed in system of the 
economic information 

Substantial modules: the Organization and a supply with information of the 
economic analysis. The financial analysis.; the analysis of financial results, incomes and 
enterprise expenses. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Цель изучения дисциплины: получение знаний относительно организации и 

методики проведения анализа хозяйственной деятельности предприятий всех форм 
собственности. 

Предмет изучения: хозяйственные (экономические) процессы и их 
результаты, которые складываются под влиянием объективных и субъективных 
факторов и отображаются в системе экономической информации 

Содержательные модули: Организация и информационное обеспечение 
экономического анализа. Финансовый анализ. Анализ финансовых результатов, 
доходов и расходов предприятия. 


