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Аналіз господарської діяльності – це наукова база прийняття управлінських рішень в бізнесі. Дана 
навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 
фахівця в області менеджменту. Аналіз надає можливість оцінити діяльність суб’єктів господарю-
вання, виявити та обчислити величини невикористаних резервів, сприяє покращенню управління 
підприємством, зміцненню його становища на ринку і подальшому зростанню ефективності вироб-
ничої діяльності. 
Здійснення аналізу господарської діяльності сприяє раціональному здійсненню структурної та 
інвестиційної політики, розвитку конкурентоспроможного ринкового середовища. А в свою чергу, 
знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити 
стабільний розвиток бізнесу підприємства.

Вивчення роботи підприємств і структурних підрозділів з метою виявлення можливостей підвищен-
ня ефективності їх діяльності та пошуку оптимальних рішень при вирішенні поставлених задач.
 

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок з організації та 
методики проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання для вирішення 
аналітичних завдань, сформованих власником в процесі управління господарською діяльністю.
Основними завданнями (цілями) вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприєм-
ства» є: вивчення методичних прийомів аналізу господарської діяльності, технології їх застосування 
для пошуку резервів підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання та його структурних підрозділів; надання об’єктивної оцінки досягнутих результа-
тів економічної діяльності взагалі та її складових елементів в динаміці та у взаємозв’язку; формуван-
ня економічно-обґрунтованих аналітичних висновків та надання виважених пропозицій для прийнят-
тя управлінських рішень

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації
ПРН 6. Виявляти навички з пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації в процесі 
прийняття управлінських рішень.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3

Кредити ECTS5

3 кредити ECTS / 90 академічних годин

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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Тема 1. Аналіз господар-
ської діяльності та його 
роль в управлінні підпри-
ємством

Змістовий розділ 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства

Змістовий розділ 2. Фінансовий та техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Разом за змістовим 
розділом 2

Тема 2. Організаційно-ін-
формаційне забезпечення 
аналітичної роботи 

Тема 5.  Аналіз фінансово-
го стану підприємства 

12

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 4. Аналіз фінансових 
результатів діяльності та 
рентабельності підприєм-
ства

9 2 6 7 51 2

Тема 6. Аналіз грошових 
потоків підприємства 

Контрольна робота №2

9 2 6 5 51

10 2 6 12 82

8 1 6 7 71

7 5 10 101

2

Тема 3. Метод і науковий 
інструментарій аналізу 
господарської діяльності

10 2 7 10 101

Контрольна робота №1

Тема 7. Аналіз витрат 
підприємства

9

29 5 19 22 205 2

2 2

2 2

45 7 30 49 458 2 2

1 7 10 101

1

2

Змістовий розділ 3. Аналіз операційної діяльності підприємства (управлінський аналіз) 

12

Тема 9. Аналіз ринкових 
можливостей підприєм-
ства та оцінка його 
конкурентоспроможності 

5 2 3 10 101

Тема 8. Аналіз виробни-
цтва та реалізації продук-
ції

10
8 1 6 101



Усього годин

SYLLABUS

Перелік обов’язкових завдань 

Перелік вибіркових завдань

1. Студент вивчає методику факторного аналізу в діяльності підприємства.
2. Студент вивчає та робить висновки щодо виявлення і підрахунку резервів в аналізі господарської 
діяльності підприємств.
3. Студент робить повний аналіз фінансового стану підприємства та аналіз зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства.
4. Студент вивчає  сучасні програми для аналізу господарської діяльності підприємства.

7

7

1. Студент повинен обрати будь-яке підприємство на ринку та знайти дані його діяльності, зробити 
аналіз господарської діяльності даного підприємства.
2. Студент повинен провести аналіз не менше 3 підприємств та зробити порівняльний аналіз їх госпо-
дарської діяльності.
3. Студент має провести розрахунок резервів в аналізі господарської діяльності підприємств. Зроби-
ти відповідні висновки.
4. Студент має зробити аналіз прямих та непрямих витрат досліджуваного підприємства.
5. Студент має скласти схему проведення аналізу господарської діяльності підприємства.
6. Студент має зробити пропозиції щодо виведення підприємства з банкрутства на основі даних 
господарської діяльності підприємства.
7. Студент має створити таблицю основних проблем підприємств у галузі, яку озвучить викладач.

1 семестр 5 семестр Так 3 курс Цикл вільного 
вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

90 16 58 90 8416 4 2

Разом за змістовим 
розділом 3

Тема 10. Аналіз зовніш-
ньоекономічної діяльності 
підприємства

Тема 11. Аналіз інвести-
ційної діяльності підпри-
ємства 

Контрольна робота №3

4 1 3 6 6

4 3 3 3

22

16 4 9 19 193

1

Змістовий розділ 3. Аналіз операційної діяльності підприємства (управлінський аналіз) 

8



SYLLABUS

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається 
як сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) 
та балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисциплі-
ни і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги

Політика дисципліни12

10

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

11

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-диску-
сій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до виклада-
чів, співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і 
не залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і 
роботи у визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14
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Рекомендовані джерела інформації15

Основна (базова):
1. К. Ковальчук Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: 
навч. посібник. -  / К. К.: – Центр навчальної літератури, 2019. –  328 с.
2. Т. Мулик Аналіз господарської діяльності.: навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 
2019 – 384с.
3. І. Сімоненко Аналіз господарської діяльності: навч. посібник. – К.: - центр учбової літератури, 
2017 –  384 с. 
4. Аналіз господарської діяльності, навч. посібник / Н. Б. Кащена, Н. М. Гаркуша, Т. О. Сідорова, Г. 
Г. Лисак. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 536 с.
5. Кіндарцька Г.І. Аналіз господарської діяльності: практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, 
Ю. І. Кулиняк. – 2-ге вид., доопрац. І допов, - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 
156 с.
6. Шевчук В. О. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / В. О. Шевчук, О. В. Коновалова, В. 
П. Пантелеєв. – К. : Інформ.-аналіт.агентсво, 2011. – 399 с.
Допоміжна:
1. Методичні рекомендації з використання інструментарію аналізу і статистики у кваліфікаційних 
роботах бакалаврів і магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: д.е.н., проф. 
І.В. Замула, к.е.н., доц. Т.В. Барановська, к.е.н., доц. І.В. Іваненко, к.е.н., доц. І.Р. Поліщук. – Жито-
мир: ЖДТУ, 2018. 
2. Аналіз господарської діяльності (практикум) : навч. посіб. / А. Т.  Московчук, В. І. Талах, Т. А. 
Талах та ін. – Луцьк: СПД Ж.В. Гадяк, 2013.  228 с.
3. Бондар М. І. Звітність підприємства: підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. – 
К.: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
4.  Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / Т. О. Герасименко, О. М. Мазу-
ренко. – Львів: Львівська комерційна академія, 2014. – 319 с.
5. Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємста: навч. посіб. / М. В. 
Румянцев та ін. – Донецьк: Ноулідж, Донец. Від-ня, 2014. – 297 с.
6. Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуа-
цій: навч. посіб. / Н. Г. Шпановаська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук; за ред. К. Ф. Ковальчука. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2012. – 328 с.
7. Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господа-
рювання: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Замули І.В. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. 
– 388 с. 
8. Замула І.В. Аналіз фінансового стану підприємства в умовах комп’ютеризації. Наукові записки 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : 
Вид-во НаУОА, березень 2020. No 16(44). С. 199-202.

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчаль-
ної, самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисциплі-
ни, i проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгова-
ності. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13



Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний 
час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі17

Рекомендовані джерела інформації16
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Інормаційні ресурси:
1. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
2. Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com.
3. Офіційний сайт Верховної ради: http://www.rada.gov.ua
4. Офіційний сайт Дердавної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: https://www.mof.gov.ua/uk
6. Інформаційна база даних учасників фондового ринку Smida: http://smida.gov.ua/db


