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ВСТУП 

 

Для забезпечення успіху на ринку, створення належного іміджу кожному 

підприємству потрібен якісний системний, комплексний аналіз усіх показників 

фінансово-господарської діяльності, якій буде спрямований на прогнозування 

подальшого розвитку та прийняття обґрунтованих рішень щодо підвищення 

конкурентоспроможності та покращення кінцевих фінансових результатів.  

У зв'язку з цим вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

сьогодні є обов’язковим для всіх фахівців, зайнятих у сфері обліку, фінансів  та 

аудиту. Обов’язок кваліфікованого спеціаліста економічного профілю добре 

володіти сучасними методами економічних досліджень, майстерно виконувати  

комплексний мікроекономічний аналіз. Тому навчальна дисципліна «Аналіз 

господарської діяльності» належить до професійного циклу навчальних дисциплін 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування.  

Одним з видів роботи студента, передбачених навчальним планом є курсова 

робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», виконання якої дає 

можливість поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних 

навичок студентів. 

Програму та робочу програму розроблено відповідно до навчального плану 

спеціальності 071«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

         – Мета, завдання, результати вивчення дисципліни (компетентності), її місце 

в освітньому процесі. 

        – Зміст дисципліни. 

        – Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план). 

        – Тематика лекційних, практичних, самостійної роботи студентів. 

        – Список рекомендованих джерел.  
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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В  

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Метою вивчення дисципліни є – засвоєння майбутніми спеціалістами 

теоретичних основ та здобуття практичних навичок щодо проведення аналітичних 

досліджень діяльності суб’єктів господарювання для прийняття виважених і 

обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності підприємства і посилення його конкурентоспроможності. 

 

Предметом дисципліни є причинно-наслідкові зв'язки, які впливають на 

зміни що відбуваються у фінансово-господарської діяльності підприємства.  

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

– законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють питання ведення 

фінансово-господарської діяльності на підприємстві;   

– роль та значення аналізу господарської діяльності як елемента системи 

управління  господарюючим суб’єктом; 

 – види, принципи та функції аналізу господарської діяльності; 

  – етапи організації аналізу на підприємстві; 

 – джерела інформації та методи обробки інформації; 

 – методику проведення аналізу та визначення резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємств;  

 – порядок оформлення результатів аналітичної роботи. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

– володіти основними методами та прийомами аналізу; 

– проводити аналіз поточних результатів фінансово-господарської діяльності 

з плановими показниками та показниками попередніх періодів; 

– проводити моделювання зв’язків  між показниками та визначати вплив 

факторних ознак на результативну; 

        – проводити пошук резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємств з метою підвищення його конкурентних переваг;. 

– узагальнювати результати аналізу та розробляти методичні рекомендації з 

застосування результатів аналізу фінансово-господарської діяльності. 

 

Результати (компетенції) вивчення дисципліни. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу приділено 

оволодінню студентами професійних компетентностей. Знання, здобуті під час 

вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» допоможуть 

майбутньому фахівцю: 

– правильно оцінити стан суб’єкта господарювання та стратегію його 

розвитку; 

– проводити оцінку ефективності використання фінансових, трудових та 

матеріальних ресурсів з метою зміцнення ринкових позицій підприємства; 
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– проводити прогнозування подальшого розвитку підприємства та приймати 

обґрунтовані рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та покращення 

кінцевих фінансових результатів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності» студенти повинні до його початку отримати знання та 

навички з курсів бухгалтерський облік, фінансовий облік, статистика, економіка 

підприємств та інших дисциплін. Облік і статистика надають інформацію, а саме 

аналіз господарської діяльності перетворює її в придатну форму для прийняття 

управлінських рішень. Аналіз займає проміжне місце між інформаційним етапом 

і етапом прийняття рішень, впливаючи на якість даних рішень. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ I. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

 

Тема 1. Аналіз господарської діяльності та його роль  

в управленні підприємством  

Аналіз господарської діяльності як галузь економічної науки. Необхідність, 

сутність та значення аналізу господарської діяльності.  Етапи становлення та 

розвитку аналізу як науки. Предмет та об’єкти аналізу господарської діяльності. 

Основні категорії аналізу господарської діяльності. Принципи та функції аналізу 

господарської діяльності. Основні завдання аналізу господарської діяльності як 

елемента системи управління господарюючим суб’єктом. Зростаюча роль аналізу 

в сучасних умовах жорсткої ринкової конкуренції. Взаємозв’язок аналізу 

господарської діяльності з іншими науками. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3  

 

Тема 2. Організація аналізу господарської діяльності  

та його інформаційне забезпечення 

Організація аналітичної роботи на підприємстві. Організаційні форми та 

виконавці аналізу господарської діяльності на підприємстві. Основні етапи та 

послідовність проведення аналізу. Поняття та класифікація інформації для 

проведення аналізу, її сутність та значення. Оцінка якості аналітичної інформації. 

Вимоги щодо економічної інформації. Порядок оформлення результатів аналізу.   

Рекомендована література: 

Законодавча база: 1-3 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 3. Методи та методичні прийоми аналізу  

господарської діяльності 

Сутність та зміст методу та методики аналізу господарської діяльності. 

Методи обробки економічної інформації в аналізі. Суть та значення факторного 

аналізу. Основні завдання факторного аналізу. Сутність моделювання. Типи 

факторних моделей у детермінованому аналізі: адитивна, мультиплікативна, 

кратна, комбінована. Методи визначення впливу факторів у детермінованому 

аналізі: ланцюгової підстановки, абсолютних різниць. відносних різниць, 

пропорційного поділу, інтегральний метод, балансовий метод, ізольованого 

впливу факторів та ін. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 
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Розділ II. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 

 

Тема 4. Аналіз виробництва та реалізації продукції робіт, послуг 

Значення та основні завдання аналізу виробництва продукції, робіт, послуг. 

Послідовність проведення аналізу. Інформаційні джерела для проведення аналізу. 

Аналіз виробничої програми. Оцінка динаміки обсягів виробництва продукції. 

Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз ритмічності роботи 

підприємства. Аналіз якості продукції, робіт. послуг. Аналіз виконання 

договірних зобов’язань. у тому числі по зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. Факторний аналіз зміни обсягів реалізації. Оцінка попиту на 

продукцію та послуги. Аналіз ринків збуту продукції.  

 Рекомендована література: 

 Основна: 1-8 

 Додаткова: 1-3 

 

Тема 5. Аналіз  трудових ресурсів та витрат на оплату праці 

Поняття виробничого потенціалу. Трудові ресурси як складовий елемент 

виробничого потенціалу підприємства. Основні завдання аналізу трудових 

ресурсів. Інформаційні джерела для проведення аналізу. Розподіл персоналу 

підприємства за категоріями працюючих. Аналіз забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами та оцінка їх руху. Фонд робочого часу. Аналіз ефективності 

використання робочого часу. Система показників продуктивності праці. Аналіз 

впливу факторів на зміну продуктивності праці. Аналіз фонду оплати праці. 

Розробка заходів щодо мобілізації резервів для покращення ефективності 

використання трудових ресурсів. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 6.  Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання 

основних засобів 

Основні засоби як елемент виробничого потенціалу. Задачі аналізу та 

інформаційні джерела для проведення аналізу. Класифікація основних засобів за 

різними ознаками. Вертикальний та горизонтальний аналіз основних засобів. Аналіз 

забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз виробничих потужностей 

підприємства. Показники технічного стану та руху основних засобів, їх аналіз. 

Система показників ефективності використання основних засобів. Факторний аналіз 

зміни даних показників. Визначення внутрішніх резервів для покрашення 

ефективності використання основних засобів та їх вплив на підвищення 

конкурентоспроможності  продукції.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 
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Тема 7. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними  

ресурсами та ефективності їх використання 

Матеріальні ресурси як складовий елемент виробничого потенціалу. 

Сутність та основні завдання аналізу матеріальних ресурсів. Інформаційні 

джерела для проведення аналізу. Оцінка ступені виконання планів матеріально-

технічного постачання. Аналіз показників, що характеризують ефективність 

використання матеріальних ресурсів. Аналіз матеріаломісткості продукції та її 

впливу на обсяг виробництва продукції. Виявлення резервів економії 

матеріальних ресурсів. Розробка заходів щодо мобілізації визначених резервів 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 8. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції 

Значення, завдання та джерела інформації для проведення аналізу витрат на 

підприємстві. Класифікація витрат на виробництво продукції. Аналіз витрат за 

економічними елементами. Аналіз витрат за статтями калькуляції. Аналіз прямих 

і непрямих витрат. Аналіз постійних та змінних витрат. Аналіз собівартості 

продукції. Визначення резервів щодо зниження собівартості продукції. Аналіз 

витрат на збут продукції. Визначення резервів для зниження витрат на 

виробництво та реалізацію продукції. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Система показників, які характеризують фінансові результати підприємства. 

Значення, завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів 

підприємства. Аналіз валового прибутку підприємства. Аналіз фінансових 

результатів від операційної діяльності. Аналіз фінансового результату до 

оподаткування. Аналіз чистого фінансового результату. Визначення впливу 

факторів на зміну прибутку. Система показників рентабельності. Факторний 

аналіз зміни різних видів рентабельності. Визначення резервів збільшення суми 

прибутку та рівня рентабельності. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 
 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства 

Поняття фінансового стану підприємства. Основні завдання, інформаційне 

забезпечення та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. 

Джерела формування активів підприємства. Аналіз власних та залучених джерел. 

Вертикальний та горизонтальній аналіз активів підприємства. Аналіз 

ефективності використання оборотних активів підприємства. Аналіз руху 
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грошових потоків підприємства. Узагальнення результатів аналізу й визначення 

шляхів поліпшення фінансового стану підприємств. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

  Тема 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Поняття, значення і завдання аналізу фінансової стійкості підприємства. 

Інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості підприємства.  

Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства. Оцінка 

запасу фінансової стійкості підприємства. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 12. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 

Платоспроможність як індикатор фінансового стану підприємства, 

Інформаційне забезпечення аналізу платоспроможності підприємства. Поняття 

ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу підприємства. Групування 

активів та джерел їх формування за ступенем ліквідності. Аналіз ліквідності 

підприємства. Показники ліквідності підприємства: коефіцієнти абсолютної, 

швидкої, поточної ліквідності.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

Тема 13. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної 

діяльності підприємства. Аналіз та оцінка ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 
 ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 
контролю 

Усього 
годин/кред. 

з них 

Лекції 
Практичні 
заняття/,  к. р. 

Самостійна 
робота  

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Аналіз господарської 

діяльності та його роль в 

управленні підприємством 

6 2  4 КСР, Т.  

Тема 2. Організація аналізу 

господарської діяльності  

та його інформаційне забезпечення 

6 2  4 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 3. Методи та методичні 

прийоми аналізу господарської 

діяльності 
9 2  7 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 4. Аналіз виробництва та 

реалізації продукції, робіт, послуг 
14 4 4 6 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 5. Аналіз  трудових ресурсів 

та витрат на оплату праці 
15 4 4 7 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 6. Аналіз технічного стану, 

руху та ефективності використання 

основних засобів 

14 4 4 6 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 7.  Аналіз забезпеченості 

підприємства матеріальними 

ресурсами та ефективності їх 

використання 

10 2 2 6 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 8. Аналіз витрат на 

виробництво та реалізацію 

продукції 

14 4 4 6 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 9. Аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства 
12 2 4 6 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 10. Аналіз фінансового стану 

підприємства 
16 4 6 6 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 11. Аналіз фінансової 

стійкості підприємства 
10 2 2 6 

КСР, Т, 
ІПЗ, СЗ 

Тема 12. Аналіз платоспроможності 

та ліквідності підприємства 
12 2 4 6 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 13 Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства 
10 2 - 8 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Контрольна робота 2  2   

Всього  150 36 36 78  

Курсова робота     30  

РАЗОМ 180 36 36 108  

Підсумковий контроль –  екзамен 

 
Умовні скорочення: 
КСР – контроль самостійної роботи;  
СЗ – ситуаційні завдання; 
Т  – тестування. 
ТВ – тематичний виступ 
ІПЗ – індивідуальне практичне завдання 
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4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий  

час  

студента, 

год. 

Оцінювання 

в балах 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

Сутність,  значення  та роль 

аналізу господарської 

діяльності в управлінні 

підприємством, етапи 

становлення аналізу як науки, 

предмет та об’єкти аналізу 

господарської діяльності, 

його функції та принципи 

Вміти: 

Визначати предмет та 

об’єкти аналізу  

 

Розділ I. Теоретичні основи аналізу 

господарської діяльності 

Тема 1. Аналіз господарської діяльності 

та його роль в управленні 

підприємством  

Лекція 1. Сутність, предмет та об’єкти 

аналізу господарської діяльності 

План 

1. Сутність, значення та роль аналізу 

господарської діяльності в управлінні 

підприємством 

2. Предмет та об’єкти економічного 

аналізу 

3. Функції та принципи аналізу 

господарської діяльності 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань: 

 – Етапи становлення аналізу господарської 

діяльності як науки.  

– Зростаюча роль аналізу господарської 

діяльності в сучасних умовах жорсткої 

конкуренції  

2.  Виконання тестових завдань  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

Знати: 

Організацію аналітичної 

роботи на підприємстві, 

основні етапи та 

послідовність 

проведення аналізу; 

Поняття та систему 

економічної інформації, 

її сутність, значення та 

вимоги щодо 

економічної інформації. 

Вміти: 

Проводити  оцінку якості 

аналітичної інформації, 

оформляти результати 

Тема 2. Організація аналізу 

господарської діяльності та його 

інформаційне забезпечення 

Лекція 2. Організація аналізу 

господарської діяльності та його 

інформаційне забезпечення 

План 

1. Організація аналітичної роботи на 

підприємстві. Основні етапи та 

послідовність проведення аналізу.  

2. Порядок оформлення результатів 

аналізу 

3. Поняття та класифікація інформації 

для проведення аналізу, її сутність та 

значення 

Законодавча база: 1-3 

 

 

 

2 
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аналізу Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань: 

 –  Оцінка якості аналітичної інформації.  

 – Вимоги щодо економічної інформації 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 1-3 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

Знати: 

Сутність та особливості 

методології аналізу 

господарської діяльності,  

методи обробки економічної 

інформації, сутність 

методики факторного 

аналізу, типи факторних 

моделей 

Вміти: 

Визначати вплив 

факторів на 

результативну ознаку у 

детермінованому аналізі  

різними методами 

Тема 3. Методи та методичні прийоми 

аналізу господарської діяльності  

Лекція 3.  Методи та методичні прийоми 

аналізу господарської діяльності 

План 

1. Сутність та зміст методу та методики 

аналізу господарської діяльності  

2. Суть та значення факторного аналізу.  

Сутність моделювання 

3. Типи факторних моделей у 

детермінованому аналізі 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступного 

питання:  

– Методи визначення впливу факторів у 

детермінованому аналізі 

2.  Виконання тестових завдань  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

7 
 

2 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

Значення, основні 

завдання та 

послідовність 

проведення  аналізу 

виробництва продукції, 

робіт, послуг, джерела 

інформації 

Вміти: 

Проводити оцінювання 

динаміки обсягів 

виробництва продукції, 

робіт, послуг; аналіз 

асортименту і структури 

продукції, аналіз 

Розділ II. Аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємства 

Тема 4. Аналіз виробництва та 

реалізації продукції робіт, послуг 

Лекції 4-5. Аналіз виробництва 

та реалізації продукції робіт, послуг 

План 

1. Значення та основні завдання аналізу 

виробництва продукції, робіт, послуг. 

Послідовність проведення аналізу 

 2.Оцінка динаміки обсягів виробництва 

продукції 

3. Аналіз асортименту і структури 

продукції 

4. Аналіз ритмічності роботи 

підприємства 

5. Аналіз виконання договірних 

зобов’язань  

6. Факторний аналіз зміни обсягів 

 

 

 

 

 

4 
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ритмічності роботи 

підприємства, 

аналіз виконання 

договірних зобов’язань, 

факторний аналіз зміни 

обсягів реалізації 

 

 

  

реалізації 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8    

Додаткова: 1-3 

Практичне заняття 1. Аналіз 

виробництва та реалізації продукції 

робіт, послуг 

План: 

1. Аналіз динаміки обсягів виробництва 

продукції 

2. Аналіз ритмічності роботи 

підприємства 

3. Факторний аналіз зміни обсягів 

реалізації 

 

2 
 

Практичне заняття 2. Аналіз 

виконання договірних зобов’язань з 

постачання продукції 

План: 

1. Аналіз асортименту та структури 

продукції 

2. Аналіз виконання договірних 

зобов’язань з постачання продукції 

 

2 
 

6 

Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного 

питання:  

 – Аналіз якості продукції. робіт, послуг 

2. Рішення додаткових задач 

3. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

6 
 

2 

 

 

 

Знати: 

Поняття виробничого 

потенціалу, його 

складові,  основні 

завдання аналізу 

трудових ресурсів, 

джерела інформації, 

показники руху трудових 

ресурсів, систему 

показників 

продуктивності праці 

Вміти: 

Проводити аналіз складу 

та руху трудових 

ресурсів, аналіз 

використання фонду 

робочого часу, аналіз 

показників 

продуктивності праці, 

Тема 5. Аналіз  трудових ресурсів та 

витрат на оплату праці 

Лекція 6. Аналіз забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами та 

оцінка їх руху 

План: 

1. Трудові ресурси як складовий елемент 

виробничого потенціалу підприємства. 

Основні завдання аналізу трудових 

ресурсів підприємства 

2. Аналіз забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами 

3. Аналіз руху трудових ресурсів 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

2 

 

Лекція 7. Аналіз  ефективності 

використання трудових ресурсів  

План: 

1. Система показників продуктивності 

праці 

2. Аналіз впливу факторів на зміну 

 

2 
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аналіз фонду оплати 

праці 

продуктивності праці 

3. Аналіз фонду оплати праці 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

Практичне заняття 3. Аналіз 

забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами та оцінка їх руху 

План 

1, Аналіз складу та структури штатних 

працівників  

2. Аналіз руху трудових ресурсів 

2  

Практичне заняття 4. Аналіз  

ефективності використання трудових 

ресурсів і фонду оплати праці 

План: 
1. Система показників продуктивності 

праці 

2. Аналіз впливу факторів на зміну 

продуктивності праці 

3. Аналіз фонду оплати праці 

4. Зміна обсягу виробництва за рахунок 

ефективного використання трудових 

ресурсів 

2 6 

Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного 

питання: Поняття фонду робочого часу. 

та його аналіз 

2. Рішення додаткових задач 

3. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

 

Знати: 

Джерела інформації та 

основні завдання аналізу 

основних засобів, склад 

основних засобів, 

систему показників руху 

та ефективності 

використання основних 

засобів  

Вміти: 

Проводити аналіз 

складу, руху та 

ефективності 

використання основних 

засобів, факторний 

аналіз зміни обсягу 

Тема 6.  Аналіз технічного стану, 

руху та ефективності використання 

основних засобів 

Лекція 8. Аналіз стану та руху 

основних засобів 

План: 

1. Основні засоби як елемент виробничого 

потенціалу. Класифікація основних засобів 

за різними ознаками  

2. Задачі аналізу та інформаційні джерела 

для проведення аналізу  

3. Вертикальний та горизонтальний 

аналіз основних засобів 

4. Показники руху основних засобів 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

2 
 

Лекція 9. Аналіз ефективності 

використання основних засобів 

План: 

 

2 
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виробництва за рахунок 

ефективності 

використання основних 

засобів 

1. Система показників ефективності 

використання основних засобів 

2. Фондовіддача (віддача основних засобів) 

як основний показник ефективності 

використання основних засобів   

3. Факторний аналіз зміни фондовіддачі 

основних засобів 

4. Аналіз впливу використання основних 

засобів на обсяг виробництва продукції 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

Практичне заняття 5. Аналіз 

стану та руху основних засобів 

План: 

1. Вертикальний та горизонтальний 

аналіз основних засобів  

2. Аналіз абсолютних та відносних 

показників руху основних засобів 

 

2 
 

Практичне заняття 6. Аналіз 

ефективності використання  

основних засобів 

План: 

1. Факторний аналіз зміни фондовіддачі 

основних засобів 

2. Аналіз впливу ефективності 

використання основних засобів на обсяг 

виробництва продукції 

 

2 
 

6 

Самостійна робота студента 

1 Рішення додаткових задач 

2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

6 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

Джерела інформації та 

основні завдання аналізу 

матеріальних ресурсів, 

Вміти: 

Проводити аналіз 

забезпеченості 

Лекція 10. Аналіз забезпеченості 

підприємства матеріальними 

ресурсами та ефективності їх 

використання 

План: 

1. Джерела інформації та основні 

завдання аналізу матеріальних ресурсів 

2. Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами 

3. Аналіз матеріаломісткості продукції та 

її впливу на обсяг виробництва продукції 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

2 
 

Практичне заняття 7. Аналіз 

забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами та 

ефективності їх використання 

План: 

 

2 
 

5 
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підприємства 

матеріальними 

ресурсами, аналіз 

матеріаломісткості 

продукції та її впливу на 

обсяг виробництва 

продукції 

1. Аналіз забезпеченості підприємства 

матеріальними ресурсами 

3. Аналіз матеріаломісткості продукції та 

її впливу на обсяг виробництва продукції 

Самостійна робота студента 

1.Рішення додаткових задач 

2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

6 
 

1 

 

 

 

Знати: 

Значення, завдання та 

джерела інформації для 

проведення аналізу 

витрат на підприємстві. 

класифікацію витрат на 

виробництво  

Вміти: 

Проводити аналіз витрат 

на виробництво 

продукції за 

економічними 

елементами та за 

статтями калькуляції; 

аналіз собівартості 

продукції 

Тема 8. Аналіз витрат на 

виробництво та реалізацію продукції 

Лекція 11. Аналіз витрат на 

виробництво та реалізацію продукції 

План: 

1.Значення, завдання та джерела 

інформації для проведення аналізу 

витрат на підприємстві 

2. Аналіз витрат за економічними 

елементами та за статтями калькуляції 

3. Аналіз прямих і непрямих витрат 4. 

Аналіз постійних та змінних витрат 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

2 

 

Лекція 12. Аналіз собівартості продукції 

План: 
 1. Аналіз собівартості продукції 

 2. Визначення резервів щодо зниження 

собівартості продукції.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

2 

 

Практичні заняття 8-9. Аналіз 

витрат на виробництво продукції 

План: 

1. Аналіз загальної суми витрат на 

виробництво продукції 

2. Аналіз прямих і непрямих витрат, 

постійних та змінних витрат 

3. Аналіз витрат на одну гривню 

продукції 

4 5 

Самостійна робота студента 

1.Рішення додаткових задач 

2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

6 

 
1 

 

 

Знати: 

Джерела інформації та 

основні завдання аналізу 

Тема 9. Аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Лекція 13. Аналіз фінансових 

результатів діяльності підприємства 

 

2 
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фінансових результатів 

підприємств  

Вміти: 

Аналізувати абсолютні 

та відносні показники 

фінансових  результатів, 

визначати резерви їх 

збільшення 

               План: 

1. Система показників, які 

характеризують фінансові результати 

підприємства  

2. Значення, завдання та джерела 

інформації аналізу фінансових 

результатів підприємства. 

3. Аналіз прибутку підприємства.  

4. Система показників рентабельності. 

Факторний аналіз зміни рентабельності 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

Практичне заняття 10. Аналіз 

прибутку підприємства 

План: 

1. Аналіз абсолютної та відносної зміни 

фінансового результату діяльності 

підприємства 

2. Факторний аналіз зміни прибутку 

 

2 

 

 

 

 

Практичне заняття 11 Аналіз 

рентабельності підприємства 

План: 

1. Аналіз зміни рентабельності 
підприємства за рахунок різних факторів 

2. Визначення резервів підвищення рівня 

рентабельності 

 

 

2 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.Рішення додаткових задач 

2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

6 
 

1 

 

Знати: 

Джерела інформації та 

основні завдання аналізу 

фінансового стану 

підприємства, систему 

показників 

платоспроможності та 

ліквідності підприємства 

Вміти: 

Проводити вертикальний 

та горизонтальній аналіз 

активів підприємства, 

аналіз їх ефективності, 

давати оцінку 

платоспроможності та 

ліквідності підприємства 

 

Тема 10. Аналіз фінансового стану 

підприємства 

Лекція14. Аналіз активів підприємства 

План: 

1. Поняття, основні завдання та етапи 

проведення аналізу фінансового стану 

підприємства  

2. Вертикальний та горизонтальній аналіз 

активів підприємства  

3. Аналіз ефективності використання 

оборотних активів. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

2 
 

Лекція15. Аналіз джерел 

формування активів підприємства 

План: 

1. Класифікація джерела формування 

активів  

2. Аналіз структури та динаміки власних 

 

 

 

2 
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та залучених джерел 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3   
Практичні заняття 12-13. Аналіз 

активів підприємства 

План: 

1. Вертикальний та горизонтальний 

аналіз основних засобів 

2. Аналіз ефективності використання 

оборотних активів підприємства 

4  

Практичне заняття 14. Аналіз  

власних та залучених джерел 

формування активів 

План: 

1. Аналіз власних джерел 

2. Аналіз залучених джерел 

 

2 

 

 

6 

Самостійна робота студента 

1.Рішення додаткових задач 

2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3   

 

6 

 

 

 

2 

 

Знати: 

Поняття фінансової 

стійкості підприємства,  

основні завдання аналізу 

та  інформаційне 

забезпечення аналізу 

фінансової стійкості 

підприємства   

Вміти: 

За допомогою абсолютних та 

відносних показників 

надавати оцінку 

фінансової стійкості 

підприємства 

Тема 11. Аналіз фінансової 

стійкості підприємства 

Лекція 16. Аналіз фінансової стійкості 

підприємства 

План: 

1. Поняття фінансової стійкості 

підприємства.  

2. Основні завдання аналізу та  

інформаційне забезпечення аналізу 

фінансової стійкості підприємства. 

3.  Абсолютні  та відносні показники 

фінансової стійкості підприємства 
Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

2 

 

 Практичне заняття 15. Аналіз 

фінансової стійкості підприємства 

План: 

Розрахунок відносних показників 

фінансової стійкості підприємства: 

 – коефіцієнта фінансової автономії; 

 – коефіцієнта фінансової незалежності; 

 – коефіцієнта маневреності власного 

капіталу та ін. 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного 

питання: 

– Оцінка запасу фінансової стійкості 

підприємства. 

2. Тестові завдання 

6 1 
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Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

 

Знати: 

Поняття 

платоспроможності та 

ліквідності 

підприємства, 

інформаційне 

забезпечення аналізу 

платоспроможності та 

ліквідності підприємства 

Вміти: 

Проводити  аналіз 

ліквідності балансу та  

ліквідності 

підприємства, 

оцінювання 

платоспроможності 

підприємства 

Тема 12. Аналіз платоспроможності 

та ліквідності підприємства  

Лекція 17. Аналіз платоспроможності 

та ліквідності підприємства 

План 

1. Економічна сутність ліквідності 

підприємства та її значення для оцінки 

фінансового стану підприємства 

2. Групування активів та джерел їх 

формування за ступенем ліквідності 

3. Показники ліквідності підприємства: 

коефіцієнти абсолютної . швидкої, 

поточної ліквідності 

4. Поняття платоспроможності 

 підприємства, її види 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

2 

 

Практичне заняття 16. Аналіз 

ліквідності балансу 

План: 

1. Групування активів підприємства за 

ступенем ліквідності  

2. Групування джерел формування 

активів за ступенем ліквідності  

3. Встановлення співвідношення груп 

активів та пасивів балансу 

 

 

 

2 

 

Практичне заняття 17. Визначення 

показників ліквідності підприємства 

План: 

1. Визначення коефіцієнтів абсолютної 

ліквідності 

2. Визначення коефіцієнтів швидкої 

ліквідності 

3. Визначення коефіцієнтів поточної 

ліквідності 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного 

питання: 

– Оцінювання платоспроможності 

підприємства 
2. Тестові завдання 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

 

6 

 

2 

 

 

 

Знати:  

Значення, завдання та 

Тема 13. Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства 

Лекція № 18 Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства 

План: 

 

 

 

2 
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інформаційне 

забезпечення аналізу 

інвестиційної діяльності 

підприємства 

Вміти: 

Проводити аналіз 

ефективності 

інвестиційної діяльності 

підприємства, давати 

оцінку інвестиційної 

привабливості 

підприємства  

1. Значення, завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу інвестиційної 

діяльності підприємства 

2. Аналіз та оцінка ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

Самостійна робота студента 

1. Самостійне   опрацювання наступного 

питання: 

 – Оцінка інвестиційної привабливості 

підприємства 

Рекомендована література: 

Основна: 1-8 

Додаткова: 1-3 

8 2 

 Практичне заняття № 18 

Контрольна робота 

2 30 

Всього 150 100 

 

* Курсова робота  – 30 годин   

 Всього з курсу 180 годин
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Розподіл балів, які отримують студенти з курсу «Аналіз господарської діяльності» 
 

Кількість 

балів 

за аудиторні 

заняття та 

СРС 
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П
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ч
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1 

 

Т  

2 
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Т 4 

 

Т  5 Т 6 

 

Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т

13 

Кількість 

балів за тему 

1 1 2 8 8 8 6 6 6 8 6 8 2 

 

 

 

Види занять 
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практичних  

заняттях 

     6   6   6  5   5   5    6  5   6  

Виконання 

  СРС 
1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 

 

 
 

 

 

 



22 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е 

35-59 FX 

1-34 F 
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