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                                                            Опис дисципліни 

 

 Дисципліна «Аналіз господарської діяльності підприємства» спрямована  на формування 

у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо методики проведення 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Дисципліна орієнтує на вміння давати 

об’єктивну оцінку стану бізнесу, ідентифікувати фактори функціонування підприємств в 

умовах ризику і  невизначеності, а також застосовувати аналітичні методи та інструментальні 

засоби обґрунтування управлінських рішень та перспектив  розвитку підприємств. 

   
Структура курсу 

Год. 
(лек./сем.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

6/6 1.Роль аналізу 

господарської 
діяльності в системі 

управління 

підприємством 

Знати сутність, значення аналізу господарської діяльності 

підприємства в управлінні, його зміст, завдання, інформаційне 
забезпечення;  вміти використовувати методичний 

інструментарій аналізу для об’єктивної оцінки параметрів 

бізнесу, виявлення тенденцій та причин їх зміни, а також 

прогнозування можливих наслідків. 

Тести, 

питання 

8/8 2.Аналіз 

середовища 

функціонування 

підприємства. 

Здатність оцінювати основні компоненти і фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 

бізнесу, застосовувати на практиці SWOT - аналіз для 

визначення стратегічних альтернатив розвитку господарської 

діяльності та аналізувати вибрану стратегію. 

Питання, 

задачі 

10/10 3.Аналіз 

операційної 

діяльності суб’єкта 

господарювання 

 Проводити аналіз операційної діяльності, використовувати 

інструментарій прогнозування попиту на продукцію 

підприємства для обґрунтування програми реалізації 

продукції; виявляти взаємозалежність між операційними 

витратами, обсягом продажу та прибутком для визначення  
беззбитковості та запасу фінансової стійкості бізнесу. 

Тести, 

задачі, 

тести 

8/8 4.Аналіз 

інвестиційної 

діяльності 

підприємства 

Вміти застосовувати кількісні методи оцінки ефективності 

реальних та фінансових вкладень для обґрунтування рішень 

щодо відбору і реалізації інвестиційних проектів, аналізувати 

інвестиційну привабливість бізнесу і ефективність 

інвестиційних ресурсів при розробці стратегії розвитку 

діяльності підприємства. 

Задачі, 

питання, 

тести 
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8/8 5.Аналіз фінансової 

діяльності суб’єкта 

господарювання 

Здійснювати аналіз власних та позичених джерел фінансування 

господарської діяльності з врахуванням їх вартості, оцінювати 

методи оптимізації структури капіталу та обирати найбільш 

прийнятний варіант розвитку бізнесу відповідно до цілей та 

завдань.  

Задачі, 

питання, 

тести 

8/8 6.Узагальнююча 

оцінка ефективності 

бізнесу 

Знати абсолютні та відносні показники ефективності 

господарської діяльності, виявляти взаємозалежність між 

ними, оцінювати чутливість ключових показників бізнесу до 

зміни різних факторів; застосовувати методи багатомірного 
порівняльного аналізу та еталонної динаміки ключових 

показників бізнесу для комплексної  (інтегральної) оцінки його 

результативності. 

Задачі, 

питання, 

тести 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19%23Text


наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 

не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  

Оцінювання 

:Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-2) -  тестування,  виконання 

практичних  завдань 

20 

Модуль 2 (теми 3-5) – тестування,  виконання 

практичних  завдань 

20 

Комплексне практичне завдання (теми 2-6) 

Індивідуальна письмова розрахункова  робота 

20 

Екзамен (теми 1-6) – питання, виконання практичних 

завдань 

40 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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