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Консультації з питань навчання  

Консультації відбуваються у дні проведення семінарів і практичних (середа, 15.00-16.00), 

лабораторних  занять (за розкладом). Он-лайн консультації проводяться через Microsoft Teams, 

Zoom, Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій прохання писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати старості 

 

Анотація навчальної дисципліни 

Курс є нормативною дисципліною для цієї освітньої програми  

Мета курсу – формування у студентів знань про методологію аналізу господарської діяльності, а 

також умінь і навиків їх застосування для розв’язання економічних і управлінських проблем 

підприємства. 

Обсяг курсу: 5 кредитів ЄКТС, 80  год. аудиторних занять. З них лекції – 32 год., семінари і 

практичні заняття – 32 год., лабораторні – 16 год.,  70 год.   самостійної роботи 

Міждисциплінарні зв’язки. Пререквізити. Курс "Аналіз господарської діяльності" ґрунтується на 

попередньому вивченні таких дисциплін ―Мікроекономіка‖, ―Економіка підприємства‖, 

―Статистика‖, ―Статистика бізнесу‖. Знання, навики і вміння, отримані в результаті  засвоєння  курсу 

"Аналіз господарської діяльності", студенти використовують у вивченні таких дисциплін, як 

"Аудит", «Менеджмент», Маркетинг», у написанні аналітичної частини кваліфікаційних робіт зі 

спеціальності ―Економіка‖. 

 

Очікувані результати навчання 

Після завершення курсу студенти будуть 

знати: 1) основні поняття і види АГД; 2)  принципи і методи АГД; 3) джерела інформації для 

АГД; 4) вимоги до організації АГД; 5) методики аналізу ресурсів, витрат і господарських результатів 

діяльності підприємства; 6) методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства; 7) 

методики фінансового стану і ділової активності підприємства. 

вміти: 1) створювати  інформаційну базу АГД підприємства; 2) використовувати методики 

аналізу ресурсів, витрат і результатів діяльності підприємства для виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків; 3) здійснювати комплексний аналіз фінансового стану підприємства, визначати основі 

резерви його поліпшення; 4) формулювати висновки за результатами аналізу, визначати проблеми 

діяльності підприємства і можливі шляхів їх вирішення. 

Ключові слова:  підприємство, підприємницька діяльність, аналіз, методи, показники, фактори, 

резерви 
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Структура і теми для вивчення курсу  

Модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

1. Об’єкт, принципи  і види  аналізу господарської діяльності.  

2. Методи аналізу господарської діяльності.  

3. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності.  

Модуль 2. Методика аналізу ресурсів і витрат господарської діяльності 

4. Аналіз людських ресурсів підприємства та ефективності їх використання 

5. Аналіз основних та оборотних засобів підприємства, ефективності їх використання. 

6. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.  

Модуль 3. Методика аналізу результатів господарської діяльності та  

фінансового стану підприємства  

7. Аналіз виробництва і реалізації продукції.  

8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

9. Аналіз фінансового стану та ділової активності підприємства. 

СХЕМА КУРСУ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин і засоби діагностики 

години 

Засоби діагностики знань 

У
с
ь

о
г
о

  у тому числі 

л п лаб інд ср 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 
1.Обєкт, принципи і види 

АГД.  
8 2 2 0 2 2 

Тестування, усне опитування, 

задачі, презентації доповідей  

2.Інформаційне забезпечення 

та організація АГД 
15 4 2 1 4 4 

-//-. + Формування індивід. 

електрон. бази звітності та ін. 

відомостей  про конкретне підпр.-во 

– об’єкт АГД 

3. Методи  аналізу 

господарської діяльності.  
17 4 4 1 4 4 

Тестування, усне опитування, 

задачі, презентації доповідей 

Контрольна робота 4 0 2 0 0 2 Тести і задачі 

Змістовий модуль 2. Методика аналізу ресурсів і витрат господарської діяльності 

4. Аналіз людських ресурсів 

підприємства та ефективності 

їх використання 

16 2 4 2 4 4 

Тестування, усне опитування, 

презентації доповідей, задачі,  

звіт про виконання інд. роботи 

5.Аналіз активів підприємства, 

ефективності їх використання 18 4 4 2 4 4 
-//- 

6. Аналіз витрат на вироб-

ництво і реалізацію продукції.  
14 4 2 2 4 2 

-//- 

Контрольна робота 4 0 2 0 0 2 Тести і задачі 

Змістовий модуль 3. Методика аналізу результатів фінансового стану підприємства 

7.Аналіз виробництва і 

реалізації продукції.  16 4 2 2 4 4 
-//- 

8.Аналіз фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 
14 4 2 2 4 2 

-//- 

9.Аналіз фінансового стану та 

ділової активності 

підприємства. 
20 4 4 4 4 4 

-//- 

Контрольна робота 4 0 2 0 0 2 Тести і задачі 

Усього годин 150 32 32 16 34 36  
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Література для вивчення дисципліни 

Основна 

1. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. 

– Львів: ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 

2. Аналіз господарської діяльності: практикум  / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – 

Львів: ЗУКЦ, 2017. – 148 с. 

3. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та 

ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с. 

4. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., 

Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К: Алерта, 2016. 280 с 

 

Нормативні документи 

1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. URL:  www.rada.gov.ua. 

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992  № 3322-XI. Документ 2657-12 URL:  

www.rada.gov.ua. 

4. Про доступ до публічної інформації. Закон України. Документ 2939-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text 

 

Інтернет-джерела 

www.smida.gov.ua –Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України  

https://youcontrol.com.ua/ - Аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної 

розвідки та перевірки контрагентів. 

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

https://corporatesecurity.org.ua/ Асоціація професіоналів корпоративної безпеки 

https://www.pwc.com/ua/uk/about.html - PwC, аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги  

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

Management.com.ua — портал для професійного розвитку управлінців. 

https://business.ua – журнал Бізнес 

https://www.econa.org.ua/index.php/econa/index Економічний аналіз/Збірник наукових праць. 

Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості [Електронний ресурс]: Зб. 

матеріалів Міжнародної науково-практичноїконференції; 19 квітня 2019 р. – Київ : КНЕУ, 2019. – 352 

с. 

 

Критерії оцінювання результатів. Підсумковий контроль 

Вид роботи Форма роботи Бали 

Навчальна аудиторна 

робота 

Семінари/Практичні + презентація доповіді 

15 (10 за 

сем/пр+5 за 

презент.доп.) 

Лабораторні заняття 8 

Контрольні роботи (2 роботи) 15 

Самостійна 

індивідуальна робота 

Розрахунково-аналітичні роботи 12 

Підсумковий контроль  Письмова екзаменаційна робота 50 

Разом  100 

 

Структура екзаменаційного завдання: теоретичні тести (перший рівень складності, 10 балів), 

розрахункові (другий рівень складності (15  балів), дві задачі (25 балів). 

 

Письмові роботи: Cтуденти виконують два види письмових/презентаційних робіт:  

1) одна презентація доповіді з тематики питань для поглибленого вивчення курсу;  

2) індивідуальні розрахунково-аналітичні роботи з аналізу конкретного підприємства 

У підсумковій сумі  балів обов’язково враховуються присутність та активність студента 

під час занять; пропуски та запізнення; користування мобільними пристроями в цілях, не пов’язаних 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://corporatesecurity.org.ua/
https://www.pwc.com/ua/uk/about.html
http://www.icps.kiev.ua/
https://business.ua/
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/index
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з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Кількість 

балів за роботу, виконану несвоєчасно,  зменшується на 5-50% залежно від причини і термінів 

виконання. 

Академічна доброчесність 

Відсутність посилань на використані джерела в у письмових роботах і презентаціях, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів є прикладами  академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

Відвідування занять 

Студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу з урахування умов карантину і форм 

дистанційного навчання.. Студенти мають інформувати викладача до початку його проведення про 

неможливість відвідати заняття.  
 


