
 

 

 
                                   СИЛАБУС 
 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  AF 036 Аналіз господарської діяльності/ Analysis 

of economic activity 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

Семестр  I семестр 

Кафедра/ циклова комісія Кафедра обліку та фінансів 

Анотація курсу   Мета вивчення дисципліни: формування у 

студентів – майбутніх фахівців сучасного 

економічного мислення та надання їм системи 

знань з методики вивчення результатів 

діяльності підприємств для оцінювання їх рівня, 

доцільності використання ресурсів, досягнутого 

рівня ефективності виробництва й пошуку 

резервів її підвищення  

Завдання дисципліни - навчити студентів: 

- посилення загальної економічної та аналітичної 

підготовки студентів, 

- надання їм необхідних теоретичних знань та 

практичних навиків  для дослідження і 

об’єктивної оцінки господарських процесів, 

- уміння приймати економічно обґрунтовані 

управлінські рішення щодо напрямків та 

резервів розвитку підприємств. 

Об’єктом вивчення є сукупність 

методичних прийомів оцінки результатів 

господарської діяльності підприємств. 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є розкриття теоретичних основ і 

методичних прийомів оцінки результатів 

господарської діяльності підприємств 

Очікувані результати навчання: за 

результатами навчання студенти повинні  

   знати:  

- теоретичні основи аналізу господарської 



діяльності; 

- розуміти сутність економічних явищ і 

процесів, їх взаємозв’язок і взаємозалежність; 

- методику аналізу показників господарської 

діяльності підприємства; 

уміти: 

- застосовувати методи та прийоми економічного 

аналізу; 

-    правильно розуміти внутрішні взаємозв’язки, 

взаємозалежність і причини виникнення 

різноманітних факторів, що впливають на 

результуючі показники господарської діяльності 

підприємства, вміти їх систематизувати та 

моделювати, 

- виявляти вплив факторів, оцінювати та 

узагальнювати результати діяльності,  

- виявляти резерви підвищення ефективності 

виробництва, 

- розробляти заходи щодо мобілізації виявлених 

резервів. 

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

вивченням дисципліни повинні бути вивчені: 

вступ до фаху , вища математика, економіка 

підприємства, економічний аналіз. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=9
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Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Ткаченко А.А, к.е.н., доцент 

канали комунікації:  

E-mail: alla525@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації.  

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово 

Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері 

обліку і оподаткування. 



 Здатність оцінювати результати 

господарської діяльності підприємств на основі 

знань сучасних методик аналізу.  

Здатність досліджувати обліково-

економічні процеси та господарські операції  

Здатність розкривати тенденції і 

пропорції господарського розвитку з 

визначенням невикористаних господарських 

резервів. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Демонструвати базові знання економічних 

категорій і законів для розуміння причинно-

наслідкових та функціональних зв’язків, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

Визначати місце предметної області в 

загальній системі знань і розуміти значення 

облікової, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері економічної відповідальності 

підприємств.  

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

облікових даних для узагальнення економічної 

інформації.  

Характеризувати господарські операції та 

процеси, вміти здійснювати їх документальне 

оформлення для відображення в обліку 

підприємств різних організаційно-правових 

форм господарювання ефективного 

використання.  

Формувати та надавати облікову-

аналітичну інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на 

відповідних рівнях управління підприємством з 

метою підвищення ефективності бізнесу 

Мати навички володіння державною та 

іноземною мовами для письмової та усної 

професійної комунікації.  

Проявляти вміння працювати самостійно і 

в команді, нести професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися етичних 

принципів, норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної мети. 

Аналізувати та узагальнювати результати 



господарської діяльності підприємства. 

Обґрунтовувати управлінські рішення, 

надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, 

визначати результати  діяльності підприємства 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково- аналітичної 

інформації.  

Опис дисципліни 

Структура навантаження 

на студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 22 

Кількість практичних занять – 23 

Кількість годин для самостійної роботи 

студентів – 45 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Словесні (лекція, пояснення, дискусії); 

практичні (кейс-завдання); ситуаційний та 

факторний аналіз; робота в групах; методи 

самоконтролю. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи 

аналізу господарської 

діяльності підприємства 

 

Поняття аналізу господарської діяльності 

підприємства: предмет, об’єкт, функції роль та 

задачі. Принципи проведення аналізу 

господарської діяльності підприємства. 

Взаємозв’язок управлінських рішень та 

аналізу господарської діяльності. 

Технологія прийняття управлінських 

рішень за результатами аналізу господарської 

діяльності підприємства. 

 Організація аналітичної роботи на 

підприємстві. 

Тема 2: Аналіз виробництва 

продукції та послуг 

 

  

Значення і завдання аналізу виробництва 

продукції. Інформаційна база аналізу. Аналіз 

обсягу виробництва продукції. Аналіз 

асортименту продукції. Аналіз структури 

продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз 

ритмічності виробництва. 

Тема 3. Аналіз реалізації 

продукції та маркетингової 

Завдання та джерела інформації аналізу 

реалізації продукції. Аналіз обсягу реалізації 



діяльності підприємства продукції. Аналіз виконання договірних 

зобов’язань. Аналіз маркетингової діяльності 

підприємства. Маркетинговий аналіз 

концентрації ринку та напрями вивчення 

діяльності конкурентів підприємства. 

Тема 4. Аналіз виробничих 

ресурсів 

Значення, завдання та джерела інформації 

аналізу трудових ресурсів. Аналіз чисельності, 

складу та руху робочої сили. Аналіз 

використання робочого часу. Аналіз 

продуктивності праці.  

Значення, завдання та джерела інформації 

аналізу основних засобів. Аналіз складу, 

структури та технічного стану основних 

засобів. Аналіз ефективності використання 

основних засобів. Аналіз виробничих 

потужностей підприємства. 

Значення, завдання та джерела інформації 

аналізу матеріальних ресурсів. Аналіз 

забезпеченості підприємства матеріальними 

ресурсами. Аналіз стану складських запасів. 

Аналіз ефективності використання 

матеріальних ресурсів 

Тема 5. Аналіз витрат на 

виробництво та собівартості 

продукції 

 

Значення, об’єкти, завдання аналізу 

собівартості продукції. Джерела інформації для 

аналізу. Аналіз витрат по елементам витрат. 

Аналіз витрат на гривню товарної продукції. 

Аналіз собівартості продукції за статтями 

витрат. Аналіз матеріальних витрат. Аналіз 

витрат на оплату праці. Аналіз комплексних 

статей витрат. Аналіз собівартості одиниці 

продукції. 

Тема 6. Аналіз фінансових 

результатів діяльності 

підприємства  

 

Значення, завдання та джерела інформації 

аналізу фінансових результатів. Аналіз чистого 

прибутку. Факторний аналіз валового прибутку. 

Аналіз інших доходів і витрат. Аналіз 

розподілу та використання прибутку. Аналіз 

показників рентабельності. Сутність системи 

директ-костінг. Факторний аналіз прибутку та 

рентабельності за системою директ-костінг.  

Тема 7. Аналіз фінансового 

стану підприємства  

 

 

Значення, завдання та джерела інформації 

аналізу фінансового стану. Аналіз балансу 

підприємства. Аналіз дебіторської та 

кредиторської заборгованості. Аналіз 

оборотності оборотних коштів. Аналіз 



фінансової стійкості підприємства. Аналіз 

ліквідності та платоспроможності 

підприємства. 

Тема 8. Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства 

 

Значення, завдання, інформаційне забезпечення 

аналізу інвестиційної діяльності підприємства. 

Сутність  та класифікація інвестицій.  Методика 

аналізу інвестиційної діяльності підприємства. 

Аналіз ефективності інвестиційної діяльності. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання 

зорганізується в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво) передбачено повторне 

проходження оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 70 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі  заліку, відповідно до графіку навчального 

процесу.  

 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування  (8 тем по 2,5б) 20 

Практичні завдання (8 тем по 5 б) 40 

Модульна контрольна робота ( 2по 5 б) 10 

Захист практичного завдання до  самостійної  

роботи на вибір студента : 

- аналітичне дослідження через написання та 

публікацію  тези в Міжнародній чи 
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Всеукраїнській конференції ( 1 теза 30б), або 

зробити критичний аналіз статей 

(3 статті по 10б) 

Разом 100 
 

 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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