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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на формування знань з теоретичних основ аналізу в галузях виробництва та послуг, оволодіння навичками 
використання інформаційних технологій для пошуку, оброблення і аналізу інформації з різних джерел. Оволодіння методами 
аналітичних досліджень.  Набуття навичок організації аналізу господарської діяльності та використання аналітичної інформації в 
управлінні діяльністю суб’єктів господарювання. 

Мета  Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації та проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів 
господарювання. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Результати навчання 

Розуміти місце і значення аналітичної інформації при прийнятті управлінських рішень щодо господарської діяльності підприємства. 
Усвідомлювати об’єкти, предмет, методи аналізу господарської діяльності, розуміти роль і місце аналізу господарської діяльності в 
системі управління підприємства. Володіти методичним інструментарієм аналізу господарської діяльності для вирішення 
практичних завдань. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Управлінський облік», «Економічна статистика», «Економічний аналіз», «Оптимізаційні методи та моделі» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 



 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Аналіз господарської діяльності: 
предмет, об’єкти, зміст, завдання та 
роль в управлінні сучасним 
підприємством 

Практичне 
заняття 1 

Аналіз господарської діяльності: 
предмет, об’єкти, зміст, завдання 
та роль в управлінні сучасним 
підприємством 
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Огляд літературних джерел щодо сутності аналізу 
господарської діяльності, його предмету та 
методів 

Лекція 2-3 Метод і спеціальні прийоми аналізу 
господарської діяльності 

Практичне 
заняття 2-3 

Метод і спеціальні прийоми 
аналізу господарської діяльності 

Характеристика методичних рекомендацій щодо 
аналізу господарської діяльності для підприємств 
різних галузей  

Лекція 4 Інформаційне забезпечення та 
організація аналізу господарської 
діяльності 

Практичне 
заняття 4 

Інформаційне забезпечення та 
організація аналізу господарської 
діяльності 

Характеристика аналітичної інформації для різних 
користувачів та управлінських рішень 

Лекція 5-6 Аналіз фінансового стану 
підприємства за даними фінансової 
звітності 

Практичне 
заняття 5-6 

Аналіз фінансового стану 
підприємства за даними 
фінансової звітності 

Характеристика методичних рекомендацій щодо 
аналізу фінансового стану підприємств 

Лекція 7-8 Аналіз прибутку і рентабельності Практичне 
заняття 7-8 

Аналіз прибутку і рентабельності Огляд літературних джерел щодо сутності методів 
ДФА для аналізу різних видів прибутку 
підприємства  

Лекція 9 Аналітичне обґрунтування 
виробничої програми та оцінка її 
виконання 

Практичне 
заняття 9 

Аналітичне обґрунтування 
виробничої програми та оцінка її 
виконання 

Огляд літературних джерел щодо аналітичного 
інструментарію АГД для оцінки виробничої 
програми 

Лекція 10-
11 

Аналіз основних засобів 
підприємства 

Практичне 
заняття 10-11 

Аналіз основних засобів 
підприємства 

Огляд літературних джерел щодо аналітичного 
інструментарію АГД для оцінки ефективності 
використання основних засобів підприємства 

Лекція 12 Аналіз матеріальних ресурсів 
підприємства 

Практичне 
заняття 12 

Аналіз матеріальних ресурсів 
підприємства 

Огляд літературних джерел щодо аналітичного 
інструментарію АГД для оцінки ефективності 
використання матеріальних ресурсів 

Лекція 13 Аналіз трудових ресурсів 
підприємства 

Практичне 
заняття 13 Аналіз трудових ресурсів 

підприємства 

Огляд літературних джерел щодо аналітичного 
інструментарію АГД для оцінки ефективності 
використання трудових ресурсів 

Лекція 14-
15 

Аналіз витрат підприємства та 
собівартості продукції 

Практичне 
заняття 14-15 

Аналіз витрат підприємства та 
собівартості продукції 

Пошук та оцінка резервів зниження витрат та 
собівартості продукції підприємства  

Лекція 16 Аналіз реалізації продукції та 
виконання договірних зобов’язань 

Практичне 
заняття 16 

Аналіз реалізації продукції та 
виконання договірних зобов’язань 

 Характеристика аналітичних методів АГД при 
оцінці реалізації продукції та виконанні 
договірних зобов’язань 
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1. Єршова Н.Ю. Методичний підхід до оцінювання стратегічної стійкості 
підприємств на основі інформаційної платформи стратегічного 
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Воронко, Н. П. Штепа. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 279 с.  

5. Лазаришина І. Д. Методологія та організація економічного аналізу: 
монографія. Рівне: УДУВГП, 2004. 112 с. 

6. Сич Є.М. Стратегічний аналіз : навч. посібник / Є. М. Сич, О. В. 
Пилипенко, М. С. Стасишен.  К. : Каравела, 2010.  304 с.  

7. Шкарабан С., Лазаришина І. Стратегії організації економічного аналізу. 
Економічний аналіз: зб. наук. пр. каф. екон. аналізу. Терноп. нац. екон. ун-ту.  
Тернопіль, 2008.  Вип. 2. С. 10–14. 
8. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. Посібник. Міжнародний наук.-
техн. ун-т. К. : Алерта, 2006. 404 с.  

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ЕКЗАМЕНУ  

Методи аналізу господарської діяльності. Інформаційна база аналізу господарської діяльності.  Організація аналізу господарської діяльності на підприємстві. Моделі 
в аналізі господарської діяльності. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 
підприємства. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз рентабельності. Аналіз 
ділової активності. Кількісні та якісні показники в аналізі господарської діяльності. Аналіз собівартості продукції. Аналіз витрат операційної діяльності.  Методи 
аналізу прибутку підприємства. Резерви як категорія аналізу господарської діяльності.   

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 40 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 24% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 36% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

http://economyandsociety.in.ua/


НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


