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1. Опис дисципліни
Найменування показника
Обов'язкова (для студентів
спеціальності "назва спеціальності") /
вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, години
Практичні/семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
весняний
5
150
1
8
8
134
екзамен

2. Програма дисципліни
Мета - формування системи знань з теоретичних питань організації
аналізу господарської діяльності підприємства його методології, практичних
навичок здійснення аналізу та визначення резервів.
Завдання: ознайомлення з теоретичними основами аналізу господарської
діяльності підприємства; дослідження методу і методичних прийомів аналізу
господарської діяльності; вивчення видів аналізу та його інформаційного
забезпечення; дослідження методики аналізу маркетингової діяльності
підприємства; вивчення методики аналізу виробництва і реалізації продукції
(робіт, послуг); дослідження послідовності аналізу з використання трудових
ресурсів і витрат на оплату праці; вивчення методики аналізу використання
матеріальних ресурсів підприємства; розуміння методичних прийомів аналізу
забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх
використання; вивчення методики аналізу витрат та фінансових результатів
підприємства; вивчення послідовності аналітичного дослідження фінансового
стану підприємства; надання знань щодо організації і проведення аналізу
господарської діяльності підприємства з метою визначення резервів підвищення
ефективності його роботи.
Предмет: діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших
господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних фінансових
результатів за мінімальних витрат.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Зміст, предмет і завдання аналізу господарської діяльності
Тема 2. Метод і методичні прийоми аналізу господарської діяльності
Тема 3. Види аналізу, інформаційна база та способи обробки економічної
інформації
Тема 4. Аналіз маркетингової діяльності
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Тема 5. Аналіз маркетингової діяльності
Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
Тема 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
Тема 8. Аналіз основних засобів
Тема 9. Аналіз витрат підприємства
Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства
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3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (заочна форма навчання)
усього
лекц.

у тому числі
пр./сем.
лаб.
інд.

срс

Змістовий модуль 1. Аналіз господарської діяльності підприємства: теоретичні основи і
практичний аспект проведення
Тема 1. Зміст, предмет і завдання
13
0,5
0,5
12
аналізу господарської діяльності
Тема 2. Метод і методичні прийоми
13
0,5
0,5
12
аналізу господарської діяльності
Тема 3. Види аналізу, інформаційна
14
1
1
12
база та способи обробки
економічної інформації
Тема 4. Аналіз маркетингової
13
0,5
0,5
12
діяльності
Тема 5. Аналіз виробництва і
13
0,5
0,5
12
реалізації продукції ( робіт, послуг)
Разом за змістовим модулем 1
66
3
3
60
Змістовий модуль 2. Методика аналізу господарської діяльності підприємства
Тема 6. Аналіз використання
трудових ресурсів і витрат на
оплату праці
Тема 7. Аналіз використання
матеріальних ресурсів підприємства

13

0,5

0,5

-

-

12

15

0,5

0,5

-

-

14

Тема 8. Аналіз основних засобів

14

1

1

-

-

12

Тема 9. Аналіз витрат підприємства

14

1

1

-

12

Тема 10. Аналіз фінансових
результатів діяльності підприємства

14

1

1

-

-

Тема 11. Аналіз фінансового стану
підприємства
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

14

1

1

-

-

12

84
150

5
8

5
8

-

-

74
134
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4. Теми семінарських занять
№
Вид та тема семінарського (практичного) заняття
Кількість
з/п
годин
Змістовий модуль 1. Аналіз господарської діяльності підприємства: теоретичні основи і
практичний аспект проведення
1 Семінар – дискусія
2
Теоретичні основи аналізу господарської діяльності
2 Семінар з виконанням практичних задач
2
Методика аналізу виробництва і реалізації продукції ( робіт, послуг)
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Змістовий модуль 2. Методика аналізу господарської діяльності підприємства
Семінар з виконанням практичних задач
Аналіз ефективності використання активів підприємства
4 Семінар виконанням практичних задач
Методика аналізу фінансових результатів підприємства
Всього
3

2
2
8

5. Індивідуальні завдання
1. Розв’язати індивідуальне завдання, запропоноване у темі 1 «Зміст,
предмет і завдання аналізу господарської діяльності», темі 3 «Види аналізу,
інформаційна база та способи обробки економічної інформації» у третьому
розділі методичних рекомендацій для вивчення дисципліни «Аналіз
господарської діяльності».
2. Розв’язати індивідуальне завдання, запропоноване у темі 7 «Аналіз
використання матеріальних ресурсів підприємства», темі 8 «Аналіз основних
засобів» у третьому розділі методичних рекомендацій для вивчення дисципліни
«Аналіз господарської діяльності».
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Назва модулю

1
Змістовий
модуль 1.
Аналіз
господарської
діяльності
підприємства:
теоретичні
основи і
практичний
аспект
проведення

Кількість
годин
самостійної роботи
2
60

Форми самостійної роботи

Засоби
діагностики

3
4
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
рекомендованої літератури для обговорення виконання
питань: аналіз господарської діяльності індивідуаль
підприємства
як
функція
управління;
ного
значення аналізу господарської діяльності в
завдання
управлінні підприємствами як методу
обґрунтування прийнятих управлінських
рішень; предмет аналізу господарської
діяльності його об’єкти, суб’єкти та основні
категорії; завдання аналізу господарської
діяльності; місце аналізу господарської
діяльності в системі наук, його зв’язок з
іншими науками; метод і методичні прийоми
аналізу
господарської
діяльності,
їх
класифікація; прийом порівняння і порядок
його застосування в аналізі; прийом середніх
та відносних показників; графічний спосіб в
аналізі; прийом угруповання в
аналізі;
використання моделювання в аналізі;
елімінування як метод розрахунку впливу
факторів; балансові зіставлення; статистичні
методи, що застосовуються в аналізі;
соціологічні методи та їх характеристика;
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Змістовий
модуль 2.
Методика
аналізу
господарської

74

економіко-математичні методи в аналізі
господарської
діяльності;
узагальнення
результатів аналізу; поняття про резерви, їхнє
виявлення, класифікація; основні принципи
пошуку резервів; значення інформації, її
характеристика і класифікація; перевірка
вірогідності
джерел
інформації,
які
використовуються в аналізі господарської
діяльності; класифікація видів та напрямів
аналізу господарської діяльності; технікоекономічний або управлінський аналіз та
його характеристика; оперативний аналіз та
особливості його методики; порівняльний або
міжгосподарський аналіз: особливості його
проведення та спрямованість на пошук
резервів
виробництва;
принципи
та
послідовність проведення функціонально вартісного аналізу; зміст і інформаційна база
фінансового
аналізу;
характеристика
системного або комплексного аналізу;
стратегічний аналіз діяльності підприємства:
характеристика та порядок здійснення;
маржинальний аналіз та його методика;
SWОТ – аналіз і інституційний аналіз та їх
практичне використання; значення та
завдання аналізу маркетингової діяльності;
аналіз попиту на продукцію і формування
портфеля
замовлень;
оцінка
ризику
продукції, яка не користується попитом;
аналіз ринків збуту продукції; аналіз цінової
політики підприємства; аналіз конкурентоспроможності продукції; напрямки, завдання
та джерела інформації аналізу виробництва і
реалізації продукції (робіт, послуг); загальна
оцінка виконання виробничої програми;
аналіз асортименту і структури продукції;
аналіз комплектності і ритмічності випуску
продукції; аналіз якості продукції; аналіз
реалізації продукції та оцінка впливу
факторів на її зміну; оцінка виконання
зобов’язань
з
постачання
продукції;
узагальнення результатів аналізу виторгу від
реалізації продукції; підрахунок резервів
збільшення реалізації продукції.
Джерело: [1-10]. [24- 29].
2. Самотестування.
3. Підготовка індивідуального завдання.
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,
рекомендованої літератури для обговорення виконання
питань: значення, мета, основні напрямки індивідуаль
аналізу трудових ресурсів; задачі аналізу та
ного
джерела інформації, необхідні для його
завдання
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діяльності
підприємства

Разом

проведення;
аналіз
забезпеченості
підприємства трудовими ресурсами, їх склад,
структура та рух; аналіз використання
робочого
часу;
аналіз
показників
продуктивності праці; аналіз формування і
використання коштів на оплату праці;
значення, завдання та джерела аналізу
використання матеріалів у виробництві;
аналіз
забезпеченості
підприємства
матеріальними
ресурсами;
аналіз
ефективності використання матеріальних
ресурсів; значення, завдання та джерела
аналізу використання основних засобів;
аналіз
забезпеченості
підприємства
основними засобами, їх складу, структури і
руху; аналіз технічного стану основних
засобів; аналіз узагальнюючих показників
ефективності використання основних засобів;
аналіз
ефективності
використання
виробничого
устаткування;
значення,
показники, завдання та джерела аналізу
витрат на виробництво та реалізацію
продукції;
аналіз
обґрунтованості
та
виконання бюджету витрат операційної
діяльності підприємства; загальна оцінка
динаміки та структури витрат на 1 грн.
Продукції;
аналіз
прямих
витрат
підприємства; аналіз накладних витрат
підприємства; визначення резервів зниження
собівартості продукції; значення, завдання та
джерела аналізу фінансових результатів;
аналіз і оцінка рівня та динаміки показників
прибутку; аналіз рівня беззбитковості; аналіз
і оцінка виробничого і фінансового
левериджу; аналіз використання прибутку;
методика підрахунку резервів збільшення
прибутку і рентабельності; значення аналізу
фінансового стану в оцінці господарської
діяльності підприємства; аналіз активів
підприємства; аналіз пасивів підприємства;
аналіз фінансової стійкості підприємства;
аналіз платоспроможності підприємства;
особливості
оперативного
економічного
аналізу фінансового стану підприємства.
Джерело: [1-10]. [23, 28].
2. Самотестування.
3. Підготовка індивідуального завдання.
134
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7. Результати навчання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Розуміння теоретичних основ організації аналізу господарської діяльності
підприємства
Знання інформаційної бази та особливостей організації аналізу господарської
діяльності
Знання методики аналізу господарської діяльності підприємства
Уміння оцінювати ефективність використання ресурсів
Уміння оцінювати інформацію для визначення стану аналізованого підприємства,
динаміки його розвитку
Уміння використовувати дедуктивний і індуктивний методи дослідження
економічних явищ іта процесів
Розуміння причин і наслідків економічних процесів на підприємстві
Уміння обчислювати економічні показники і користуватися ними при оцінці
діяльності підприємства
Уміння визначати відхилення в економічних показниках та встановлювати їхні
причини
Розуміння факторів, що вливають на формування економічних показників та
взаємозв’язок між ними
Уміння узагальнювати резерви поліпшення економічних показників діяльності
підприємства
Уміння роботи економічно грамотні висновки за результатами аналізу
господарської діяльності підприємства
Уміння розробляти пропозиції з підвищення ефективності діяльності
підприємства на підставі реалізації виявлених резервів
Уміння опрацювати результати аналізу за допомогою сучасних комп’ютерних
програм

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
Підсумковий Сума
тест
в
(екзамен)
балах

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Індивідуальне
завдання

15

20

15

50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
100-бальна шкала

Шкала ECTS

Національна шкала

90-100
80-89
75-79
70-74
60-69

A
B
C
D
E

5, «відмінно»

8

4, «добре»
3, «задовільно»

100

35-59
0-34

FX
F

2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
10. Рекомендована література
Основна
1. Аналіз господарської діяльності: [навч. посіб.]/ [за заг. ред. І.В. Сіменко,
Т.Д. Косової] – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.
2. Єршова Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум :
[навч. посіб.] / Н. Ю. Єршова, О. В. Портна. – Львів : Магнолія 2006,
2015. – 306 с.
3. Ковальчук К.Ф. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір
конкретних ситуацій : [навч. посіб.]/ К. Ф. Ковальчук - К.: Центр учбової
літератури, - 2012. – 326 с.
4. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.]
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