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1.Опис навчальної дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 4 

Курсовий проект 

(робота) - 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування 

  

 Обов’язкова 

 
Напрям підготовки  

Модулів –  1 

   професійне 

спрямування   

 Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  реферат 

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

210 
6 8 

Тижневих годин   для   
Денної форми  навчання 
 аудиторних–  3,3 
 самостійної роботи 

 студента  - 4,7 

Ступінь вищої освіти  

Бакалавр 

Освітньо-професійна 

програма: 

«Облік і аудит» 

«Оцінка бізнесу і 

нерухомості»  

 

 

Лекції 

30 год.  8 год. 

Практичні, семінарські 

 20 год. 10 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

 70 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

33 год. 66 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

90 год. 90 год. 

Вид контролю: 
   іспит    іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,714 

для заочної форми навчання – 0,176 
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2.Запланований результат навчання 
  

Мета викладання дисципліни «Аналіз господарської діяльності »  - засвоєння 

знань щодо  системного оцінювання діяльності підприємства, виявлення резервів 

раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів 

шляхом проведення аналізу виробничої і фінансово-господарської діяльності на 

основі використання різних видів економічної інформації. 

Завдання  курсу – вивчення сучасних методик проведення економічного аналізу 

із застосування математичних та статистичних прийомів і методів, отримання  

вміння  практичної роботи з аналізу виробничої та фінансової діяльності 

підприємства на базі використання статистичної, фінансової форм звітності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати : методику проведення техніко-економічного та фінансового аналізу  та 

пошуку резервів підвищення економічної ефективності діяльності підприємства; 

- вміти : виконувати різні види економічного аналізу, виявляти вплив окремих 

факторів на загальні результати, знаходити резерви підвищення ефективності і 

визначати шляхи до їх реалізації, підготувати необхідні матеріали для вибору 

оптимальних управлінських рішень. 

     

3.Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 
      Змістовий модуль 1. Управлінський аналіз. 

 

      Тема 1. Аналіз виробництва і реалізації продукції. 

                    Завдання  аналізу та джерела інформації . Розрахунок виробництва 

продукції в натуральному і вартісному вираженні. Аналіз динаміки виробництва 

продукції.Фактори, що впливають на вартість продукції. Аналіз асортименту  

продукції. Аналіз структури виробництва продукції та її впливу на вартість 

продукції та ритмічності виробництва. Аналіз реалізації продукції – баланс 

товарної продукції. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції.  

 

          Тема2. Аналіз використання трудових ресурсів. 

                       Завдання аналізу, джерела інформації. Аналіз забезпеченості   

підприємства трудовими ресурсами – структура працівників, кваліфікація 

персоналу, рух робочої сили. Аналіз використання робочого часу – баланс 

робочого часу, використання календарного, табельного  та максимально 

можливого часу. Використання робочого часу робітників. Аналіз продуктивності  

праці та середньої заробітної плати. 

 

           Тема 3. Аналіз довгострокових активів. 

              Завдання аналізу, джерела інформації. Аналіз забезпеченості 

підприємства довгостроковими активами. Завдання аналізу основних засобів. 

Наявність, склад, структура та рух основних засобів. Основні  засоби  основного    

виду діяльності. Аналіз технічного стану та озброєності праці. Аналіз 
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використання основних засобів. Аналіз використання обладнання та виробничої 

потужності. 

 

           Тема 4  Аналіз матеріальних ресурсів. 

                         Завдання аналізу, джерела інформації.  

Забезпеченість підприємства  матеріальними ресурсами. Система показників 

використання матеріальних ресурсів. Аналіз ефективності використання 

матеріальних в т.ч. сировинних ресурсів. Резерви кращого використання 

матеріальних ресурсів. 

           Тема 5 Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції. 

                     Зміст,   завдання та інформаційне забезпечення. Види класифікацій 

витрат. Аналіз операційних витрат за економічними елементами. Аналіз витрат на 

1грн. продукції. Аналіз собівартості одиниці окремих видів продукції. Аналіз 

матеріальних витрат в собівартості одиниці (1тонна) продукції.  

  

Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз. 

 

           Тема 6. Аналіз  фінансових результатів. 

                           Аналіз доходів і витрат підприємства. Витрати і доходи від 

звичайної діяльності – операційна діяльність, участь в капіталі, фінансова та інша 

діяльність. Динаміка та структура витрат та доходів підприємства. Аналіз 

формування прибутку по видам діяльності : від реалізації продукції, іншої 

операційної діяльності, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності. Аналіз 

рентабельності продукції та капіталу. 

 

           Тема 7.  Аналіз фінансового стану. 

                    Загальна оцінка фінансового стану по балансу. Горизонтальний, 

вертикальний аналіз. Аналіз майна та джерел його формування. Аналіз ліквідності  

та платоспроможності.  Аналіз фінансової стійкості та ділової активності. Поняття 

«золоте правило економіки». Показники оборотності капіталу та його складових. 

Операційний цикл. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ (тематичний план) 

 

 Кількість  годин 

Денна форма Заочна 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

Л Пр. Лаб. Інд. С.Р. Л Пр. Лаб. Інд. С.Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
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Модуль 1 

 

Змістовий  модуль 1. Управлінський аналіз 

 
Тема1.Аналіз 

виробництва і 

реалізації 

продукції 

18 4 4 - 4 10 14 1 1 - 8 12 

Тема 2.Аналіз 

використання 

трудових 

ресурсів 

12 4 2 - 4 6 14 1 1 - 8 12 

Тема 3.Аналіз 

довгострокових 

активів 

підприємства 

12 4 2 - 3 6 14 2 2 - 6 10 

Тема 4.Аналіз 

матеріальних 

ресурсів 
6 2  - 3 4 8 - - - 5 8 

Тема 5.Аналіз 

витрат на 

виробництво і 

собівартості 

продукції 

12 2 2 - 3 8 10 - - - 5 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 

60 16 10 - 17 34 60 4 4 - 32 52 

 

                         

Змістовий  модуль 2. Фінансовий аналіз 

 
Тема 6. Аналіз 

фінансових 

результатів 
25 6 4 - 8 15 30 2 2 - 17 26 

Тема 7. Аналіз 

фінансового 

стану 
35 8 6 - 8 21 30 2 2 - 17 24 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 14 10 - 16 36 60 4 4 - 34 50 

Усього годин 120 30 20 - 33 70 120 8 10 - 66 102 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№п/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Аналіз виробництва і реалізації продукції 4 1 

2 Аналіз використання трудових ресурсів 2 1 

3 Аналіз довгострокових активів підприємства 2 2 

4 Аналіз матеріальних ресурсів - - 

5 Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції 2  

6 Аналіз фінансових результатів 4 2 

7  Аналіз фінансового стану 6 4 

 Разом з дисципліни 20 10 

 

  Мета  проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та поглибити 

теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного матеріалу та 

рекомендованої літератури, а також навчити студента основним методам та 

прийомам проведення управлінського  та фінансового аналізу і навчити 

використовувати одержані результати для оцінки ефективності діяльності 

підприємства. 

 

   

6.  Завдання для самостійної роботи  студентів 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача  у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

 Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів самостійної 

роботи студента з дисципліни  та відповідних нормативів навантаження на 

студента з окремими видами самостійної роботи в годинах.   

   

№п/п Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 15 8 

2 Підготовка до практичних занять 30 28 

3 
Опрацювання окремих тем програми які не 

використовуються на лекції 
24 18 

4 
Виконання індивідуальних навчально – дослідних 

завдань  
51 66 

5 Виконання курсової роботи 90 90 

 Разом з дисципліни 210 210 

 

Мета організації  самостійної роботи студентів полягає  в тому, щоб  привити 

студентам практичні навики роботи з формами статистичної, фінансової звітності, 

та техніко- економічною інформацією, закріпити знання, одержані студентами під 

час лекційних та практичних занять. 
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                 Самостійна робота з дисципліни   «Аналіз господарської діяльності» 

полягає в :  

- Опрацювання лекційного матеріалу: 

- Підготовка до практичних занять; 

- Опрацювання окремих тем програми які не використовуються на лекції; 

- Виконання індивідуальних навчально – дослідних завдань; 

- Підготовці до контрольних, модульних контрольних робіт. 

- Виконанні курсової роботи; 

- Підготовці до екзамену.  

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

 

Підготовка та виконання індивідуального завдання полягає в зборі статистичної 

та фінансової звітності з метою виконання аналізу господарської підприємства 

харчової промисловості (управлінський та фінансовий аналіз), оформлення 

результатів аналізу та висновків і пропозицій по підвищенню ефективності 

виробництва. Індивідуальне завдання з даної дисципліни  представляється у 

вигляді аналізу господарської діяльності підприємства, як основи для  виконання 

курсової роботи.    

№п/п Види індивідуальних завдання 

Кількість годин 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

Аналіз господарської діяльності підприємства 
1 Підбір форм статистичної, фінансової звітності, 

перевірка вірогідності матеріалу 
2 2 

2 Аналіз виробництва і реалізації продукції 3 6 

3 Аналіз використання трудових ресурсів 3 6 

4 Аналіз довгострокових активів 3 6 

5 Аналіз використання матеріальних ресурсів 3 6 

6 Аналіз собівартості продукції 3 6 

7 Аналіз фінансових результатів 9 18 

8 Аналіз фінансового стану 9 18 

Разом з дисципліни 33 66 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

                 Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми 

навчання здійснюється шляхом усного і письмового опиту студентів на 

практичних заняттях та розв’язання ними задач, а також підсумкового тестування 

з окремих тем дисципліни.   

                    Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з 

дисципліни є: 

     - завдання для проведення практичних занять; 

     - контрольні тести з усіх тем дисципліни; 

    - контрольні роботи; 

    - завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни. 

                   Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом екзамену 

дисципліни на підставі накопичення кожним студентом балів рейтингу на протязі 
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семестру під час поточного контролю та іспиту. 

                   Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану  

дисципліну, здійснюється за допомогою письмового опитування студентів за 

такими запитаннями. 

                   З дисципліни «Мікроекономіка» 

1. Що відноситься до виробничих ресурсів? 

2. Що таке основні засоби, що відноситься до основних засобів? 

3. Що таке оборотні фонди і оборотні кошти? 

4. Які категорії персоналу підприємства Ви знаєте? 

5. Що таке собівартість продукції? 

6. Які методи класифікації затрат на виробництво продукції Ви знаєте? 

7. Назвати основні статті калькуляції   собівартості продукції? 

8. Що таке фондовіддача, як її розрахувати? 

9. Що таке матеріаловіддача, як її розрахувати? 

10. Що таке продуктивність праці, як розрахувати її  рівень? 

11.  Як розрахувати показники використання оборотних коштів? 

12. Що таке виробнича потужність підприємства які показники її 

використання? 

 

З дисципліни «Бухгалтерський облік» 

 

1.      Структура  та основи побудови балансу. 

2.       Актив балансу, його розділи. 

3.       Пасив балансу, його розділи. 

4.       Основні статті необоротних активів. 

5.       Основні статті оборотних активів. 

6.       Основні складові власного капіталу  

7.       Основні статті поточних зобов’язань та забезпечень. 

8.       Пояснити суть дебіторської заборгованості, назвати її види. 

9.       Пояснити суть кредиторської заборгованості, назвати її види. 

10.       Що відображають актив і пасив балансу. 

 

З дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» 

 

1.      Техніко – економічні показники, їх класифікація. 

2.      Фактори виробництва – їх суть, та кваліфікація. 

3.      Резерви підвищення ефективності виробництва. 

4.      Табличний прийом подання аналітичної інформації. 

5.   Абсолютний приріст темп зростання, темп приросту – суть і порядок       

розрахунку. 

6.   Статистична та фінансова звітність, як база для аналізу господарської 

діяльності. 

7. Методика аналізу виробництва і реалізації продукції. 

8. Методика аналізу використання трудових ресурсів. 

9. Методика аналізу використання основних засобів. 



10 

 

  

10. Методика аналізу матеріальних ресурсів і собівартості продукції. 

11. Методика аналізу фінансових результатів. 

12. Методика аналізу фінансового стану.           

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

               При використанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовується завдання для розв’язання задач, перелік запитань з тем 

для усного опитування. Для підсумкового контролю знань студентів денної 

форми навчання використовуються тести з окремих тем дисципліни. Реальність з 

інформацією розрахунків забезпечується використання форм статистичної 

звітності: ф №1П-НПП, ф №1-підприємництво, ф №2-інвестиції, ф №1-ПВ, ф 

№11-03, ф №24-енергетика; форм фінансової (бухгалтерської) звітності ф №1, ф 

№2, ф №3, ф №4, ф №5, ф №6 промислових підприємств  харчової промисловості. 

   

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці. 

       

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

    ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 
Змістовий модуль №1 Управлінський аналіз 

 
Робота на лекціях 1/4 2/8 8 8 15 1 4 8 

Робота на практичних заняттях 2/5 3/9 5 10 15 2 6 10 

Опрацювання тем не винесених 

на лекції 
/2 /4 - - - 3 6 12 

Виконання індивідуального 

завдання 
20/20 30/30 1 20 30 1 20 30 

Проміжна сума    38 60  35 59 

Модульний контроль в 

поточному семестрі 
22/25 40/41  22 40 1 25 44 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 
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Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз 

 

Робота на лекціях 1/4 2/8 7 7 14 2 8 16 

Робота на практичних заняттях  2/5 3/8 5 10 15 2 10 16 

Опрацювання тем не винесених 

на лекції 
- - - - - - - - 

Виконання індивідуального 

завдання 
23/22 31/28 - 23 31  22 28 

Проміжна сума    40 60 - 40 60 

Модульний контроль в 

поточному семестрі 
20/20 30/40  20 30 - 20 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю  
   - -  - - 

Рейтинг за творчі здобутки - /10  - /10  - - 

Оцінка за змістовий модуль № 2     60 100  60 100 

Разом з дисципліни    60 100  60 100 

 

 

    ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

  

Курсова робота 

 

 

Назва розділу 

Оцінні бали для форм навчання 

Денна Заочна 

min max min max 

Розділ 1 Техніко – економічна 

характеристика підприємства 

10 15 10 15 

Розділ 2 Аналіз господарської 

діяльності підприємства 

15 25 15 25 

Розділ 3 Висновки і пропозиції 5 10 5 10 

Захист курсової роботи 30 50 30 50 

Оцінка за курсову роботу 60 100 60 100 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичне  забезпечення начального процесу включає: державні 

стандарти освіти; навчальні підручники і навчальні  посібники; інструктивно-

методичні матеріали практичних занять; індивідуальні науково-дослідні завдання 

(ІНДЗ); варіанти тестів для поточного і підсумкового  контролю знань, опорний 

конспект лекцій. 
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Перелік навчально-методичних матеріалів 

 
Методичні матеріали Мова 

1. Економічний аналіз (навч. посіб)Ґ О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна. 

«Магнолія -2006»- Л.: 2015.-318с. 
укр. 

2. Конспект лекцій з курсу «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму 

підготовки 6.030509, «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання (укл. Антонюк 

О.П.) – Одеса: ОНАХТ, 2016 -87с. 

укр. 

3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для 

студентів напряму підготовки 6.030509, «Облік і аудит»  заочної форми навчання (укл. 

Антонюк О.П.) – Одеса: ОНАХТ, 2016 -31с. 

укр. 

4. Методичні вказівки до виконання курсової дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030509, «Облік і аудит»  заочної 

форми навчання (укл. Антонюк О.П.) – Одеса: ОНАХТ, 2016 -31с. 

укр. 

 
12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 

1. Андреєва Г.І.Економічний аналіз[ навч.-метод. посіб.]Андреєва Г.І.,2008.-263с.- 

(Серія «Вища освіта ХХІ століття) 

2. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз [навч. посіб. Для студ. екон. спец.]  

/Грабовецький Б.Є.-Вінниця ВНТУ, 2007-191с./ 

3. Завгородний А.Г. та інші. Теорія економічного аналізу. Навч. посібник Львів 

Вид-во Львівська політехніка, 2002-327с. 

4. Економічний аналіз: [навч. посіб.] /ред. проф.Ф.Ф.Бутиниця.-Житомир:ПП 

5. Економічний аналіз: [навч. посіб.] /за ред. М.Г.Чумаченко.-К; КНЕУ.2003.-555с.  

6.Економічний аналіз : : [навч. посіб.] Є.П.Кожанова, І.П.Отенко, Т.М.Сєрікова, 

   І.П.Куліков.- [3-е вид., пероб. І доп. ].-Х.:ВД «ІНЖЕК», 2009.-344с. 

7. Економічний аналіз: : [навч. посіб.] О.П.Антонюк, Т.М.Ступницкая,  

Н.М. Куприна,-«Магнолія» 2006»- Л.: 2012.-312с 

8.  Мних Є.В.  Економічний аналіз діяльності підприємства: [підруч.]/ Мних Є.В.-

К.: КНТЕУ, 2008.-513с. 

9. Ставицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : : [навч. посіб.]/ 

Ставицька Г.В.- [3-е вид.,перероб.і доп.].-К.:Знання, 2007.-668с.- (Серія « Вища 

освіта ХХІ століття ») 

10. Тарасенко Н.В.  Економічний аналіз: [навч. посіб.]/ Тарасенко Н.В. - [4-

ед.,вид.,стер. Новий 2000, 2008.-344с. 

11. Техніко-економічний аналіз: [навч. посіб.] / Н.П.Поповенко, Є.А.Бельтюков, 

Н.В. Акименко, О.В.Лапін, за ред.. Н.П.Поповенко, Є.А.Бельтюкова.-О.:ОНПУ, 

2006.-135с. 
 

 

ДОДАТКОВА 

 

1. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / 

Коробов М.Я.- [3-е вид.,перероб. і доп.].-К.:Знання, 2002.-296с. 

2. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів фінансового стану 

підприємства: [навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Мец В.О.- К.: Вища 
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школа, 2003.-278с. 

3. Слободян Н.Г. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз [курс лекцій для 

студ. всіх спец. напрямів 0501 « Економіка і підприємництво», 0502 « Менеджмент» 

усіх форм навч.] Слободян Н.Г., Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю.-К.:НУХТ, 

2006.-164с. 

4. ЦаренкоО.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового 

комплексу: [навч. посіб. для студ. вищ. аграр.закл.ІІІ- ІV рівнів акредитації із спец. 

 « Економіка  підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси», «Аграрний менеджмент»] / 

Царенко О.М.- [2-е вид. перероб.].-Суми: Університетська книга, 2006.-240с. 

5. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб] / Шеремет О.О.- К.:Кондор, 2005.-

196с. 

 

 

 
13. Інформаційні ресурси 

1.     Навчально-методичний кабінет кафедри обліку і аудиту ОНАХТ, ауд 301. 

2.    Бібліотека ОНАХТ.  

3.    Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4.    Сайт мережі Internet:  

 www.rada.gov.ua 

 www.lida.com.ua 

 www.balans.com.ua 

 www.dtkt.com.ua 

 

 

Адреси бібліотек: 

 

1. Одеська наукова бібліотека національного університету, Одеса, вул. 

Преображенська,24.  

2.   Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. Одеса, вул. Пастера.  

3.   Велика Одеська бібліотека  http://virtlib.odessa.net/ 

4.   Бібліотека ім. Грушевського http://biblio.od.ua 

 

Адреси та телефони книжкових магазинів: 

 

1. «Два слони». Одеса, вул. Пастера,62 тел. 23-62-18 

2. Будинок книги. Одеса, вул.. Дерибасівська,27 тел. 22-74-50,22-34-73. 

3. «Книги» Одеса, вул. Фонтанська дорога 2, тел.34-27-03 

4.  Книжковий супермаркет. Одеса, вул.Дерибасівська,14, тел.35-84-04,35-84-05 

5.  Книжкова база. Одеса, вул. Артелерійська,11 тел. 728-98-30 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.lida.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://virtlib.odessa.net/
http://biblio.od.ua/
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