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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Аналіз господарської діяльності” належить до 

циклу професійної підготовки бакалаврів з прикладної статистики. Предметом 

аналізу як галузі економічної науки та сфери майбутньої професійної діяльності 

фахівців у галузі економіки і підприємництва є результати господарської 

діяльності підприємства та причинно-наслідкові зв’язки, які виникають у 

процесі такої діяльності.   

Мета: опанування студентами методологією дослідження господарської 

діяльності підприємств, а також практичними навичками її застосування для 

розв’язання проблем управління.   

Завдання: 

– підвищення рівня загальноекономічної й аналітичної підготовки 

фахівців; 

– формування у студентів аналітичного мислення, вмінь і навичок 

використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських 

ситуацій; 

– опанування прийомами найповнішого виявлення і використання 

резервів поліпшення господарської діяльності  суб’єкта господарювання; 

– опанування методикою аналізу ресурсів та ефективності їх 

використання; 

– набуття вмінь і навиків аналізу виробничо-технологічного процесу; 

– засвоєння методики аналізу  фінансово-майнового стану підприємства; 

– оцінка фінансових результатів господарської діяльності підприємства.  

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

знати:  

– основні поняття та види аналізу господарської діяльності підприємства; 

– принципи і методи аналізу господарської діяльності підприємства; 

– джерела інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності 

підприємства; 

– вимоги до організації аналізу господарської діяльності на підприємстві; 

– методики аналізу ресурсів, витрат та результатів діяльності 

підприємства; 

– методики аналізу фінансового стану та ділової активності 

підприємства. 

вміти:  

– формувати інформаційну базу аналізу господарської діяльності 

підприємства; 

– використовувати методики аналізу ресурсів, витрат і результатів 
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діяльності підприємства, у тому числі для виявлення причинно-наслідкових 

звязків у цих складових; 

– здійснювати комплексний аналіз фінансового стану підприємства, 

визначати на його основі резерви розвитку 

– формулювати висновки за результатами аналізу різних економічних 

обєктів та процесів з визначенням основних фінансово-економічних проблем 

діяльності підприємства та можливих шляхів їх вирішення. 

Успішне вивчення курсу “Аналіз господарської діяльності”, у тому числі 

виконання розрахункових аналітичних робіт, передбачає міждисциплінарні 

зв’язки з навчальними дисциплінами загальноекономічної та професійної 

підготовки, зокрема, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Економіка 

підприємства”, “Бухгалтерський облік”, “Статистика”, “Фінанси”. Викладання 

дисципліни "Аналіз господарської діяльності" ґрунтується на попередньому 

вивченні перелічених дисциплін. 

Знання, навики і вміння отримані з курсу "Аналіз господарської 

діяльності", студенти використовують при вивченні таких дисциплін, як 

"Фінансовий аналіз"," Статистика підприємництва", "Аудит",  у написанні 

аналітичної частини курсових та випускних кваліфікаційних робіт зі 

спеціальності “Прикладна статистика”. 

 

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин /3 кредити 

ECTS.  
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Тема 1. Предмет, принципи і види аналізу господарської діяльності 

Аналіз господарської діяльності (АГД) як галузь економічної науки. 

Становлення і розвиток економічного аналізу в Україні. Його роль в управлінні 

господарством та підвищенні ефективності виробництва. АНД в умовах 

ринкової економіки. 

 Господарська діяльність як обєкт економічного аналізу. Об’єкти і суб’єкти 

аналізу. Зміст і структура аналізу. Принципи АГД. Види показників в АГД. 

Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), резерви 

виробництва, їх класифікація. 

Завдання, види і напрями АГД. 

 

Тема 2. Методи  аналізу господарської діяльності 

Визначення методу. Методи АГД. Аналітичний метод і принципи 

аналітичного дослідження.  

Класифікація способів аналізу. Характеристика традиційних способів 

аналізу. Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Балансові 

зіставлення. Статистичні методи. Табличний метод. Графічний метод. 

Факторний аналіз. Методи детермінованого факторного аналізу. Способи 

елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, 

перерахунку показників. 

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської 

діяльності 

Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на під-

приємстві. Система техніко-економічних показників як база економічного ана-

лізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності. Види 

звітності підприємства.  

 Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовують в аналізі. 

Перевірка її за формою і змістом. Узагальнення, оцінка та письмове 

оформлення результатів аналізу. 

Поняття й загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми та 

методи організації аналітичної роботи. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕСУРСІВ І ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 4. Аналіз людських ресурсів та ефективності їх використання 

Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз 

використання робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності 

праці. Аналіз впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку 

продуктивності праці. Аналіз резервів продуктивності праці й випуску товарної 

продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів.Аналіз оплати 

праці. Аналіз співвідношення середньої заробітної плати і ефективності праці. 

 

Тема 5. Аналіз основних і оборотних засобів підприємства, ефективності їх 

використання 

Аналіз основних засобів підприємства. Загальна модель та інформаційна 

база аналізу основних основних засобів. Аналіз складу, структури, технічного 

стану і оновлення основних засобів. Аналіз використання основних засобів. 

Аналіз капіталовіддачі та факторів її зміни. Методика визначення й розрахунку 

резервів збільшення випуску продукції зі сторони основних засобів. 

   Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та ефектив-

ності їх використання. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження 

матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва. 

 

Тема 6. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 

Завдання і система інформаційного забезпечення аналізу витрат 

підприємства. Класифікація видів витрат і об’єктів аналізу. Система показників 

рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування витрат 

підприємства та їх аналізу. 

 Напрями аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями 

калькуляції, за залежністю від обсягів виробництва й збуту продукції, за міс-

цями виникнення витрат, за об’єктами калькуляції. Аналіз собівартості про-

дукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз витрат на оплату 

праці.  

Аналіз  комплексних статей витрат. Аналіз собівартості окремих виробів. 

Фактори формування собівартості виробів і методи їх аналізу. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції 

Завдання аналізу виробництва продукції. Інформаційна база аналізу. 

Аналіз обсягу виробництва в натуральному і вартісному вираженні. Оцінка 

динаміки обсягу виробництва продукції,  робіт, послуг. Аналіз асортименту й 

структури випуску продукції. Аналіз якості продукції та робіт. Показники 

якості. Аналіз рівномірності й ритмічності роботи підприємства Оцінка 

резервів збільшення випуску продукції. 

 Аналіз реалізації продукції, робіт, послуг. Аналіз виконання договорів по-

ставки продукції.Характеристика взаємозв”язків показників випуску й 

реалізації продукції. 

 

Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства.  Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних 

показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності 

роботи підприємства. 

Аналіз прибутку до оподаткування та його складових. Вплив окремих груп 

фінансових доходів і витрат на розмір прибутку. Аналіз прибутку від 

операційної діяльності. Аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг. 

Аналіз факторів зміни прибутку від реалізації продукції. Фактори, які 

впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні та незалежні 

від діяльності підприємства. Аналіз показників рентабельності: рентабельність 

капіталу, реалізованої продукції, окремих виробів, рентабельність витрат. 

Фактори зміни рентабельності, резерви зростання. 

 

Тема 9. Аналіз фінансового стану і ділової активності підприємства 

Взаємозв’язок фінансового стану підприємства й результатів його господа-

рської діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного дже-

рела інформації для оцінки фінансового стану: зміст, оцінка й аналітичне 

значення статей балансу. Аналітичне групування статей.  

Аналіз майна підприємства й джерел його покриття. Аналіз змін у складі 

та структурі активів балансу на конкретну дату й у динаміці.Оцінка співвід-

ношення основного й оборотного капіталу. Аналіз структури основних і обо-

ротних активів. Оцінка причин змін, які сталися в структурі активів, та їхнього 
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впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. Аналіз 

пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного та позичкового 

капіталу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка впливу змін у структурі 

джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз причин зміни окремих 

джерел формування власного капіталу. Визначення за балансом власних 

обігових коштів.  

Аналіз платоспроможності підприємства. Узагальнюючі й проміжні 

показники платоспроможності: методи обчислення, оцінка їх відповідності 

оптимальним значенням. 

Аналіз ділової активності підприємства. Детермінована модель ділової ак-

тивності. Аналіз оборотності оборотних коштів і причин її зміни. Визначення 

суми ефекту від її зміни.  
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА: 

(денна форма навчання) 

Основними видами самостійної роботи студентів є: 

− підготовка до аудиторних занять (лекційних, практичних, семінарсь-

ких); 

− самостійне опрацювання окремих тем і питань навчальної дисципліни 

згідно з навчально-тематичним планом; 

− виконання практичних завдань з аналізу господарської діяльності 

підприємства за даними його фінансової та статистичної звітності протягом 

семестру; 

− підготовка і виконання індивідуальних аналітичних робіт;  

− підготовка до всіх видів контролю, в тому числі модульних   

контрольних робіт та підсумкової екзаменаційної роботи. 

− інші види діяльності, що ініціюються Університетом, факультетом  та  

кафедрою. 
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3. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992  № 3322-XI. Документ 2657-

12, остання редакцiя вiд 27.07.2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до докум.:  www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12&c=1#Current
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Навчальна література 

Основна 

1. Економічний аналіз: підручник / [Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. 

Загородній]; за ред. проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 487 с. 

2. Аналіз господарської діяльності [текст]: навчальний посібник / [за 

заг. ред. І.В. Сіденко, Т.Д. Косової] – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 

384 с. 

3. Фінансовий аналіз та звітність : навчальний посібник / Б. Є. 

Грабовецький, І. В. Шварц. – Вінниця : ВНТУ, 2011. - 281 с.  

4. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб.– К.: Знання, 

2008.– 639 с.  

5. Курс економічного аналізу: підручник / [І.Ф. Прокопенко, В.І. 

Ганін, З.Ф. Петряєва]; за ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2004. – 384 с. 

6. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. 

7. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності субєктів 

господарювання: підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416 с. 

8. Тарасенко Н.В.Економічний аналіз: навч.посібник. – 4-те вид., 

стереотипне.– Львів: “Новий світ-2000”, 2006.– 344 с. 

9. Савицька Г.В.Економічний аналіз: навч.посібник/Г.В.Савицька – 2-

ге вид., випр. і доп.– К.: Знання, 2005.– 662 с. 

 

Допоміжна 

10. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. 

Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: 

Алерта, 2013. – 438 с. 

11. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. 

Гринькевич, О.З. Сорочак] –  Львів:  Новий світ-2000, 2009.– 430 с.  

12. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг. Навчальний 

посібник/ Л.І. Крамченко – Львів: В-во ЛКА, 2002. – 188 с. 

13. Лутчин Н.П. Статистика фінансів: навч. посібник / Н.П. Лутчин, А.К. 

Миронюк – Львів: “Новий світ-2000”, 2006. – 322 с. 

 

Періодичні наукові та науково-практичні фахові видання 

Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Інтернет-ресурси 

www.smida.gov.ua – Державна установа "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України"  

www.rada.gov.ua - Верховна Рада України. 

www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської 

співдружності 

www.unstats.un.org – Департамент статистики ООН 

www.ebrd.com - Європейський банк реконструкції та розвитку. 

www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень. 

www.ics.org.ua-Інститут конкурентного суспільства. 

www.invest.delovoy.com-Інвестиційний експерт. 

www.usfa.kiev.ua - Українське товариство фінансових аналітиків. 

www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс. 

www.csr.ru - Центр стратегічного розвитку. 

www.gifa.ru - Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків. 

 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Іспит 

 

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 

Для визначення успішності студентів використовується бальна система. 

Розподіл балів для визначення успішності студентів наведений у таблиці: 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам (для іспиту) 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Розрахун-

кова ана-

літична  

робота 

Іспит 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 Т7 Т8 Т9 МК2 

Сума 

2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 15 50 100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

МК1, МК2 – модульні контрольні роботи (перша і друга відповідно) 

http://www.smida.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.unstats.un.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.icps.kiev.ua/
http://www.ics.org.ua/
http://www.invest.delovoy.com-/
http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.fas.com.ua/
http://www.csr.ru/
http://www.gifa.ru/
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Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Для оцінювання рівня знань студентів використовуються такі засоби 

діагностики успішності навчання:  

 для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу використовуються 

тестові завдання та усне опитування; 

 для оцінки вмінь і навиків студентів пропонується розв’язування 

практичних (розрахункових) задач, аналіз статистичної та фінансової звітності, 

у тому числі у формі лаброратороної та індивідуальної розрахункової роботи; 

 для проведення підсумкового контролю студенти пишуть дві модульні 

контрольні роботи та здають письмовий іспит. 

 

Автори:_____________________Гринькевич О.С., Прокопович-Павлюк І.В. 
                                                       (підпис)                                                            (прізвище та ініціали)          


