


 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ 

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

1. Опис дисципліни  

 

Дисципліна –  

 Аналіз 

господарської 

діяльності 

підприємства 

 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07   «Управління та адміністрування» 

Статус дисципліни - 

вибіркова дисципліна 

професійної і 

практичної підготовки 

Мова навчання - 

українська 

Кількість залікових 

модулів -  4 

Спеціальність  

071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки : 

Денна – 4; 

 

Семестр: 

Денна – 8; 

 

Кількість змістових 

модулів - 2 

Ступінь вищої освіти – перший 

(бакалавр) 

Лекції: 

Денна –48 год. 

 

Практичні заняття : 

Денна форма – 48 год. 

 

Загальна кількість 

годин: 

Денна – 150,  

 

Освітньо-професійна програма: 

 «Аудит і аналіз бізнесу» 

 

Самостійна робота: 

Денна –48 год. 

 

 

Індивідуальна робота 

Денна – 6 год. 

 

Тижневих годин- 10, 

з них аудиторних-8 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 
  



2. Мета й завдання дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності підприємства» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» є 

вивчення теоретичних основ, організації і методики проведення аналізу 

господарської діяльності; формування у студентів вміння давати об’єктивну 

оцінку стану підприємства, альтернатив його розвитку, діагностувати основні 

проблеми діяльності, виявляти напрямки вдосконалення та обґрунтовувати 

управлінські рішення. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності підприємства»  є:  

1. Засвоєння теоретичних питань, щодо сутності, значення   аналізу 

діяльності в управлінні, його змісту і завдань; 

2. Вивчення інформаційного забезпечення, організації та методології 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання;  

3. Оволодіння об’єктивною оцінкою економічних явищ і бізнес-

процесів; 

4. Вироблення навиків щодо виявлення тенденцій зміни показників 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, з’ясовування їх 

причин, а також прогнозування можливих наслідків; 

5. Застосовування методик аналізу, здійснення економічної 

інтерпретації одержаних результатів та формулювання належних 

висновків; 

6. Уміння правильно оформляти результати аналізу, обґрунтовувати 

управлінські рішення, обирати оптимальні їх варіанти та 

здійснювати контроль за впровадженням. 

 



2.3. Найменування  та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» 

забезпечує формування таких компетентностей як: здатність окреслювати 

сферу застосування аналізу, визначати способи збору, обробки якісної і 

своєчасної інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище бізнесу, 

ідентифікувати фактори функціонування підприємства в умовах ризику та 

невизначеності а також застосовувати аналітичні методи та інструментальні 

засоби обґрунтування рішень щодо розв’язання проблем бізнесу та  

перспектив його розвитку. 

 

 

 2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» 

доцільне після оволодіння студентами знаннями з таких дисциплін як 

«Економіка підприємства», «Статистика» «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз» «Сучасні 

інформаційні технології»  та набуття ними відповідних фахових компетенцій. 

 

 

2.5. Результати навчання. 

 Результатом вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності 

підприємства» повинно бути досягнення студентами такого теоретичного 

рівня знань і практичних навичок, який дозволить їм аналізувати  

параметри системного стану підприємства та його можливостей,  

формулювати стратегічні, тактичні цілі господарської діяльності, а також 

розробляти і ефективно реалізовувати заходи для їх досягнення,  

здійснювати обґрунтування управлінських рішень спрямованих на 

вирішення реальних проблем бізнесу. 

 



3. Зміст дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємства» 

 

Змістовий модуль 1 

 Теоретичні основи  аналізу господарської діяльності підприємства.   

 

Тема 1. Роль аналізу господарської діяльності в системі 

управління підприємством. 

Господарська діяльність та форми його організації в сучасних умовах 

ринкової економіки. Класифікація і зміст основних видів діяльності суб’єктів 

господарювання згідно П(С)БО. Загальна схема логічного зв’язку елементів 

діяльності підприємства, як бізнес-системи. Визначення взаємозв’язків і 

підпорядкованості елементів, встановлення пріоритетів у системі діяльності, 

її інформаційна модель. Роль аналізу в  системі управлінні підприємством. 

Мета, зміст та завдання АГД. Застосування предмету і методів АГД 

відповідно до конкретизованого об’єкта. Інформаційна база та принципи 

організації аналітичної роботи для цілей стратегічного розвитку бізнесу. 

  

 

Тема 2. Аналіз середовища функціонування підприємства. 

Аналіз природних, соціальних, екологічних, інституційних, ринкових і 

виробничих умов ведення бізнесу: завдання, система показників, 

інформаційна база і сфера застосування в управлінні. Структурно-логічна 

модель аналізу зовнішнього середовища ведення бізнесу. Основи побудови 

методики аналізу факторів зовнішнього середовища. Аналіз внутрішніх умов 

функціонування підприємства. Характеристика методики SWOT- аналізу. 

 Оцінка тактики та стратегії розвитку бізнесу: типологія стратегій, 

формування, перегляд стратегічних альтернатив та вибір стратегії, методи 

оцінки вибраної стратегії. 

 

 



Змістовий модуль 2. 

Методика  обґрунтування бізнес-рішень за  видами діяльності. 

Узагальнююча оцінка ефективності бізнесу. 

Тема 3. Аналіз операційної діяльності суб’єкта господарювання. 

3.1. Аналітичне  обґрунтування програми реалізації продукції. 

Операційна діяльність - основна складова бізнесу підприємства. 

Пріоритетність операційної діяльності стосовно інших  її видів у формуванні 

основної частки прибутку та грошових потоків бізнесу. 

Формування портфеля замовлень бізнесу і аналіз обґрунтованості 

програми продажу продукції. Значення аналізу попиту та фактори його 

формування. Еластичність попиту за цінами і доходами споживачів; метод 

трендів; метод кінцевого споживання у прогнозуванні попиту. Сегментація 

ринку і обґрунтований вибір сегментів.. Методи стимулювання збуту 

продукції та оцінка їх ефективності. Аналіз конкурентоспроможності 

продукції. 

   

 

3.2. Оцінка операційних витрат та пошук можливостей  їх 

оптимізації. 

Операційні  витрати підприємства та  їх  класифікація. Постійні і змінні  

витрати, методи їх визначення: метод вищої і нижчої точок виробництва; 

графічний; найменших квадратів. Аналіз узагальнюючих показників 

операційних витрат. Оцінка  взаємозв’язку між витратами, обсягом продажу і 

прибутком. Розрахунок беззбиткового обсягу продажу та зони безпеки 

бізнесу. Застосування методики маржинального аналізу для обґрунтування 

управлінських рішень: «виробляти чи купувати»; щодо вибору варіанту 

машин і обладнання та  варіанту технології виробництва, які враховують 

певні обмеження на ресурси (матеріальні. трудові і т.д.). Операційний важіль 

і його практичне використання.  

Аналіз результату та руху грошових коштів суб’єкта господарювання за 

бізнес-операціями основної діяльності. 

   

 



Тема 4. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 

4.1. Аналіз реальних інвестицій. 

Суть інвестиційної діяльності та її складові. Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства: завдання, система показників, інформаційна база та 

основи побудови методики аналізу. Структурно-логічна модель аналізу 

інвестиційної діяльності. 

Форми реальних інвестицій та типологія інвестиційних проектів. Аналіз 

обсягів, структури та динаміки реального інвестування суб’єкта 

господарювання. Обґрунтування обсягів і форм реального інвестування на 

перспективу. Оцінка альтернативних інвестиційних проектів з урахуванням 

рівня ефективності, інвестиційного ризику та ліквідності. Аналіз стану 

реалізації інвестиційного проекту. Оцінка ефективності реальних інвестицій. 

 

 

4.2. Аналіз фінансових інвестицій . 

Форми фінансового інвестування. Аналіз обсягів, структури та динаміки 

фінансових інвестицій. Обґрунтування обсягів та форм фінансового 

інвестування. Основні ринкові характеристики окремих фінансових 

інструментів. Аналіз боргових фінансових інструментів. Моделі оцінювання 

вартості та дохідності облігацій. Паритетні, преміальні та дисконтні 

облігації. Оцінювання дохідності облігації. Взаємозв’язок ринкової  ціни і 

дохідності облігацій. 

Аналіз та оцінювання пайових фінансових інструментів. Моделі 

дисконтування дивідендів. Оцінювання дохідності акцій. Ринковий ризик 

пайових цінних паперів.  

Аналіз результату та руху грошових коштів суб’єкта господарювання за 

його інвестиційними операціями. 

 

 



Тема 5. Аналіз фінансової діяльності суб’єкта господарювання. 

Суть фінансової діяльності, її складові. Завдання, система показників. 

Інформаційна база та основи побудови методики аналізу. Структурно - 

логічна модель аналізу фінансової діяльності. 

Аналіз динаміки обсягу, складу і структури власного капіталу. Аналіз 

позиченого капіталу. Аналіз вартості та структури капіталу. Значення та  

сфера застосування показника «середньозважена вартість капіталу». 

Оптимізація структури капіталу за допомогою фінансового важеля. Оцінка 

обсягів, структури та динаміки фінансових доходів і витрат. Аналіз 

результату та руху грошових коштів суб’єкта бізнесу від фінансових 

операцій . 

 

 

 

Тема 6. Узагальнююча оцінка ефективності бізнесу. 

 

6.1. Система показників оцінки фінансового стану підприємства та 

перспектив його розвитку.  

Принципи побудови  аналітичних показників, що реально відображають  

ефективність процесів та явищ діяльності. Формування системи економічних 

показників. Включення в систему як відносних, так і абсолютних показників 

результативності  бізнесу та  взаємозалежність  між ними. Оцінка чутливості 

ключових показників бізнесу до зміни різних факторів. 

Конкурентоспроможність бізнесу та фактори її формування. Показники 

конкурентоспроможності: алгоритми їх розрахунку та характеристика. 

Структурно - логічна схема формування аналітичних показників і їх 

взаємозв’язок в системі управління бізнесом. 

 



6.2. Методи комплексної оцінки результативності господарської 

діяльності. 

Комплексна узагальнююча оцінка результатів  ведення бізнесу шляхом  

застосування багатомірного порівняльного аналізу. Методика ранжування 

бізнес-партнерів та бізнес-конкурентів за результатами діяльності методом 

сум та методом відстаней від еталону. Переваги та недоліки вказаних методів 

та особливості їх практичного застосування. 

Оцінка економічної динаміки функціонування бізнесу. Еталонна 

динаміка ключових показників ефективної діяльності. Реалізація принципів 

динамічної зіставності та підпорядкованості показників. Рівень досягнення 

заданої еталонної динаміки -  інтегральний показник стану бізнесу щодо 

однозначної оцінки його результативності.  

 

  



4. Структура залікового кредиту дисципліни 

«Аналіз господарської  діяльності  підприємства» 

Денна форма навчання 

 
Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуаль 

на 

 робота 

Контрольні 

заходи 

  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи   

аналізу господарської діяльності підприємства.  

Тема 1. Роль аналізу господарської 

діяльності в системі управління 

підприємством 

6 6 6 1  

Тема 2. Аналіз середовища 

функціонування підприємства 

8 8 8 1 Модульна 

робота №1 

Змістовий модуль 2. Методика  обґрунтування бізнес-рішень за  

видами діяльності.   Узагальнююча оцінка ефективності  

господарювання. 

 

Тема 3. Аналіз операційної 

діяльності суб’єкта  

господарювання 

10 10 10 1  

Тема 4. Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства 

8 8 8 1  

Тема 5. Аналіз фінансової 

діяльності суб’єкта  

господарювання 

8 8 8 1  

Тема 6. Узагальнююча оцінка 

ефективності бізнесу 

8 8 8 1  

Ректорська контрольна робота     2 

Тренінг      

Захист КПІЗ     2 

Екзамен     2 

Разом 

 

48 48 48 6  

 



5. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема: Роль аналізу господарської діяльності   в системі управління 

підприємством. 

Мета: Засвоєння теоретичних основ АГД. 

Питання для обговорення: 

1. Бізнес та форми його організації в сучасних умовах ринкової 

економіки. Класифікація і зміст основних видів діяльності. 

2. Схема зв’язку елементів діяльності підприємства, як бізнес-системи. 

3. Роль аналізу в  системі управлінні підприємством. 

4. Мета, зміст та завдання АГД. 

5. Застосування предмету і методу АГД відповідно до конкретизованого 

об’єкта. 

6. Інформаційна база та організація аналізу  господарської діяльності 

підприємства. 

 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема Аналіз середовища функціонування підприємства. 

Мета: Засвоєння питань організації, інформаційного забезпечення та 

методики аналізу бізнес-середовища. 

Питання для обговорення: 

1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства. 

2. Внутрішні умови ведення бізнесу. 

3. Структурно-логічна модель аналізу середовища функціонування 

суб’єкта господарювання. 

4. Технологія SWОT-аналізу.  

 

 

Практичне заняття № 3. 

Тема: Оцінка стратегії і тактики бізнесу. 

Мета: Засвоєння питань обґрунтування стратегічного розвитку підприємства. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та класифікація стратегій. 

2. Формування, перегляд стратегічних альтернатив та вибір стратегії. 

3. Методи оцінки вибраної стратегії. 

 

 

 

 



Практичне заняття № 4.  

Тема: Аналіз формування портфеля замовлень бізнесу. 

Мета: Засвоєння питань обґрунтування програми реалізації та методики 

аналізу конкурентоспроможності продукції. 

Питання для обговорення: 

1. Вивчення і прогнозування попиту на продукцію підприємства. 

2. Сегментація ринку і обґрунтований вибір сегментів. 

3. Аналіз обґрунтованості програми реалізації продукції. 

4. Аналіз стимулювання збуту продукції. 

5. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

 

 

Практичне заняття №5. 

Тема:  Оцінка операційних витрат та методика маржинального аналізу. 

Мета: Засвоєння методики маржинального аналізу. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття постійних і змінних витрат. 

2. Аналіз функціонального зв’язку між операційними витратами, обсягом 

продажу і прибутком. 

3. Обґрунтування бізнес-рішень на основі маржинального аналізу. 

4. Операційний важіль і його практичне використання. 

 

 

Практичне заняття №6.  

Тема:  Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 

Мета: Оволодіння питаннями аналізу інвестиційної діяльності.  

Питання для обговорення: 

1. Суть інвестиційної діяльності та її складові. 

2. Аналіз інвестицій в розвиток бізнесу. 

3. Аналіз обсягів, структури та динаміки реального інвестування суб’єкта 

бізнесу. 

4. Оцінка ефективності реальних інвестицій. 

 

 

Практичне заняття №7.  

Тема: Аналіз фінансових інвестицій суб’єкта господарювання. 

Мета: Оволодіння питаннями аналізу фінансових інвестицій.  

Питання для обговорення: 

1. Основні ринкові параметри об’єктів фінансового інвестування. 

2. Аналіз обсягів, структури та динаміки фінансових інвестицій.  

3. Оцінка вартості та дохідності боргових цінних паперів. 

4. Аналіз та оцінювання акцій. 

5. Оцінка ризикованості та дохідності портфеля фінансових інвестицій. 

 



Практичне заняття №8. 

Тема: Аналіз фінансової діяльності суб’єкта господарювання. 

Мета: Оволодіння питаннями аналізу фінансування бізнесу. 

Питання для обговорення: 

1.Аналіз динаміки обсягу, складу і структури власного капіталу.  

2.Аналіз позиченого капіталу.  

3. Фінансовий важіль та механізм його застосування. 

 

 

Практичне заняття №9. 

Тема:Аналіз вартості та структури капіталу. 

Мета: Оволодіння  методикою оцінки вартості капіталу 

Питання для обговорення: 

1. Оцінка вартості власного капіталу.  

2. Оцінка вартості залучення окремих елементів позиченого капіталу 

3. Середньозважена вартість капіталу 

4. Методи оптимізації структури капіталу 

 

 

 

Практичне заняття №10.  

Тема: Узагальнююча оцінка ефективності бізнесу. 

Мета: Оволодіння методикою комплексної оцінки результативності 

функціонування підприємства.  

Питання для обговорення: 

1.  Система показників результативності діяльності підприємства.  

2.  Абсолютні та відносні показники ділової активності. 

3.   Модель економічного зростання бізнесу. 

4.   Аналіз конкурентоспроможності підприємства та  визначення його 

конкурентних переваг. 

5. Комплексна (інтегральна) оцінка ефективності бізнесу. 

  
  



6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Методичні вказівки для виконання комплексного практичного 

індивідуального завдання (КПІЗ)  

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності  підприємства» 

 

Згідно зі структурою навчального кредиту дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності підприємства» передбачається виконання 

комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ). Захищене і 

зараховане  завдання є допуском студента до здачі екзамену з курсу. 

Мета виконання (КПІЗ) - закріплення теоретичних основ АГД, 

оволодіння його методикою для аналітичного обґрунтування управлінських 

рішень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування бізнес-

процесів у системі ринкових відносин, прийомами розрахунку впливу певних 

факторів на відхилення показників, способами виявлення резервів 

підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. 

КПІЗ побудоване у вигляді наскрізної впорядкованої послідовності 

завдань за основними темами курсу з використанням реальних даних 

фінансової звітності суб’єктів бізнесу. Для того, щоб отримати фінансову 

звітність об’єкта дослідження студенту необхідно зареєструватися 

користувачем сайту www.smida.gov.ua* 

Практичні ситуації слід аналізувати  самостійно, пояснюючи 

розв'язання необхідними формулами й розрахунками. Зроблені до кожної 

ділової ситуації аналітичні розрахунки повинні супроводжуватися 

висновками про можливі причини відхилень параметрів, пропозиціями 

щодо удосконалення діяльності аналізованого об’єкта. 

КПІЗ виконується студентом особисто в окремому робочому зошиті.  

Кожен студент виконує КПІЗ тільки за реальними даними свого 

варіанта, який необхідно вказати на титульній сторінці. Номер варіанта 

визначає викладач. 



Для кращого засвоєння курсу та якісного виконання роботи 

рекомендується така послідовність опрацювання. 

1. Ознайомлення з навчальною програмою, змістом теми та 

методичними вказівками щодо вивчення матеріалу. 

2. Опрацювання конспекту лекції за темою. 

3. Робота над розділом посібника чи підручника, що стосується теми. 

4. Оцінювання ситуацій згідно з визначеними для всіх варіантів 

завданнями. 

При виконанні КПІЗ необхідно дотримуватись таких вимог. 

 КПІЗ слід виконати та подати у встановлені кафедрою терміни. 

 Практичні ситуації аналізувати  у визначеній послідовності з 

використанням відповідної  інформаційної бази. 

 Завдання, в яких вказані лише відповіді без розрахунків і пояснень, 

вважатимуться не виконаними.  

У разі неможливості студента самостійно виконати КПІЗ /або його 

частини/ через труднощі, що виникли у процесі засвоєння навчального 

матеріалу, слід звернутися на кафедру за консультацією. При цьому слід 

конкретизувати, що саме незрозуміло, якими літературними джерелами 

студент користувався. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання для виконання 

комплексного практичного індивідуального завдання 

з курсу «Аналіз господарської діяльності підприємства» 

 

Завдання 1. 

1. За даними фінансової звітності підприємства заповніть таблицю 1.  

2. Дайте загальну оцінку фінансових результатів. 

3. Проаналізуйте абсолютну, відносну динаміку їх зміни та координації, 

виявіть втрачені можливості збільшення чистого прибутку (або причини 

утворення збитків). 

4. За результатами проведеного аналізу сформулюйте аналітичний 

висновок, в якому обґрунтуйте ваші пропозиції щодо вдосконалення 

діяльності підприємства. 

Таблиця 1  

Динаміка фінансових результатів підприємства 
 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Динаміка 

тис. грн. тис. грн. абсолютна відносна, 

% 

1. Валовий прибуток (збиток)     

2. Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

    

3. Доходи від іншої діяльності     

4. Витрати від іншої діяльності     

5. Фінансовий результат до оподаткування     

6. Податок на прибуток      

7. Чистий фінансовий результат      

 



Завдання 2. 

1. За даними фінансової звітності підприємства заповніть таблицю 2.  

2. Дайте оцінку динаміки фінансового результату від операційної 

діяльності. 

3. Виявіть втрачені можливості збільшення прибутку (або причини 

утворення збитків). 

4. Дайте критичну оцінку виявлених змін. 

 

Таблиця 2 

Динаміка фінансових результатів від операційної діяльності підприємства 
 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Динаміка 

тис. грн. тис. грн. абсолютна відносна,% 

1.Валовий прибуток (збиток)     

2. Інші операційні доходи     

3. Адміністративні витрати     

4. Витрати на збут     

5. Інші операційні витрати     

6. Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 3. 

1. Розрахуйте показники рентабельності (активів, загальної (економічної) 

рентабельності, фінансової рентабельності (власного капіталу), рентабельності реалізації 

(у відсотках до одержаного доходу та у % до понесених витрат), операційної діяльності) 

підприємства. 

2. Виявіть динаміку показників.  

3. За результатами проведеного аналізу сформулюйте аналітичний висновок, в якому  

прокоментуйте з’ясовані тенденції зміни показників прибутковості та вкажіть на можливі 

причини цих змін. 

Таблиця 3 

Динаміка показників рентабельності 

(тис. грн.) 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Динаміка 

абсолютна відносна,

% 

1.Дохід від продажу продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

    

2.Валовий прибуток (збиток)     

3.Прибуток від операційної діяльності     

4. Прибуток до оподаткування     

5. Чистий прибуток     

6. Середньорічна вартість активів     

7. Середньорічна вартість власного 

капіталу 

    

8. Середньорічна вартість основних 

засобів 

    

9. Середньорічна вартість матеріальних 

оборотних активів 

    

10. Собівартість проданої продукції     

11. Витрати операційної діяльності     

     

     

     



Завдання 4. 

1. Оцініть динаміку рентабельності власного капіталу підприємства. 

2. За системою факторного моделювання фірми Дюпон вивчити вплив чинників на його 

зміну базового значення показника рентабельності власного капіталу. 

3. Чи існують резерви зростання? 

4. Дайте критичну оцінку виявлених змін показників. 

5. За результатами проведеного аналізу сформулюйте аналітичний висновок, в якому 

обґрунтуйте Ваші пропозиції щодо підвищення прибутковості власного капіталу.  

Таблиця 4 

Динаміка рентабельності власного капіталу 

Показники Базови

й 

період 

Звітни

й 

період 

Динаміка 

абсолютна відносна,% 

1.Дохід від продажу продукції, (тис. грн.)     

2. Чистий прибуток, (тис. грн.)     

3. Середньорічна вартість активів, (тис. грн.)     

4. Середньорічна вартість власного капіталу, (тис. 

грн.) 

    

5. Рентабельність власного капіталу, %      

6. Прибутковість реалізації, %      

7. Коефіцієнт оборотності активів     

8. Коефіцієнт координації активів і власного 

капіталу 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 5. 

1. Проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури активів підприємства. 

2. Оцінить з позиції ліквідності та оборотності капіталу зміни окремих груп активів. 

3. За результатами проведеного аналізу сформулюйте аналітичний висновок. 

Таблиця 5. 

Динаміка активів підприємства 

Показники 

На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

період

у 

Абсолютн

а динаміка 

Темп 

зміни, 

% 

1. Всього активів, (тис. грн.), в т.ч.:     

2. Необоротні активи, (тис. грн.)     

в % до вартості активів     

3. Оборотні активи, (тис. грн.)      

в % до вартості активів,     

з них: 

3.1. Матеріальні оборотні активи, (тис. грн.) 

    

в % до вартості оборотних активів     

3.2. Засоби в розрахунках, (тис. грн.)     

в % до вартості оборотних активів     

3.3. Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти 

та їх еквіваленти, (тис. грн.)  

в % до вартості оборотних активів 

    

3.4. Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 

в % до вартості  оборотних активів 

    

4.Необоротні активи та групи вибуття, (тис. грн.), 

в % до вартості активів  

    



Завдання 6. 

1. Проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури джерел фінансування підприємства. 

2. Оцінить з позиції фінансової стійкості зміни окремих розділів пасивів. 

3. За результатами проведеного аналізу сформулюйте аналітичний висновок. 

Таблиця 6. 

Динаміка джерел фінансування підприємства 

Показники 

На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

період

у 

Абсолютна 

динаміка  

Темп 

зміни, 

% 

1. Всього капіталу, тис. грн.,     

2.Власний капітал тис. грн.     

в % до всього капіталу     

3. Довгострокові зобов’язання і забезпечення, тис. 

грн., 

    

в % до всього капіталу     

4 Поточні зобов’язання і забезпечення, тис. грн.,     

в % до всього капіталу     

з них: 

- короткострокові кредити, тис. грн., 

    

у % до поточних зобов’язань і 

забезпечень. 

    

-кредиторська заборгованість, тис. грн.,     

у % до поточних зобов’язань і забезпечень     

5. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

    

в % до всього капіталу     

 

 

 



Завдання 7. 

1. Оцініть ефективність використання сукупного та оборотного капіталу підприємства. 

2. Визначте на яких стадіях кругообігу відбулося його прискорення, а на яких 

сповільнення. 

3. Визначте вплив чинників на зміну тривалості обороту оборотних активів (середніх 

залишків оборотних активів і одноденного обсягу реалізації). 

4. Розрахуйте обсяг коштів, вивільнених (залучених) в оборот у зв’язку з прискоренням 

(сповільненням) оборотності оборотних активів. 

5. Вкажіть основні шляхи прискорення оборотності сукупних активів підприємства. 

6. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 7. 

Ефективність використання активів підприємства 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Відхилення 

абсолютне відносне,

% 

1. Дохід від проданої продукції, тис. грн.,     

2. Одноденна реалізація, грн..     

3.Середня вартість сукупних активів     

4. Середня вартість оборотних активів т.ч.     

4.1. запасів     

4.2. дебіторської заборгованості     

4.3. грошових коштів та поточних 

інвестицій 

    

5.Тривалість обороту сукупних активів, 

дні 

    

6. Тривалість обороту оборотних активів, 

дні 

    

6.1. запасів     

6.2. дебіторської заборгованості     

6.3. грошових коштів та поточних 

інвестицій 

    

Сума вивільнення (залучення) коштів в 

оборот у зв’язку із зміною оборотностіі 

    



Завдання 8. 

 
1. Розрахуйте та кількісно оцініть показники фінансової стійкості підприємства. 

2. Вивчіть динаміку показників фінансової стійкості. 

3. Сформулюйте відповідний висновок. 

Таблиця 8 

Показники фінансової стійкості підприємства 

Показники На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

періоду 

Відхиленн

я 

1.Коефіцієнт автономії     

2. Коефіцієнт співвідношення позиченого і власного капіталу    

3.Коефіцієнт довгострокового залучення позиченого капіталу    

4. Коефіцієнт маневрування власного капіталу    

5.Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним 

оборотним капіталом 

   

6.Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власним 

оборотним капіталом 

   

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності    

8. Коефіцієнт проміжної ліквідності    

9. Коефіцієнт загальної ліквідності    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Завдання 9. 
1. Використовуючи дані про рух грошових коштів підприємства оцініть його зміну та 

динаміку. 

2. З’ясуйте характер чистого грошового потоку. 

3. Вкажіть на можливі негативні наслідки дефіцитного грошового потоку. 

4. Сформулюйте відповідний висновок. 

Таблиця 9. 

Динаміка грошових коштів підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

Показники Базовий 

період 

Звітний 

період 

Відхилення 

абсолютн

е 

відносне,

% 

1.Залишок грошових коштів на початок року     

2.Чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності 

    

3.Чистий рух грошових коштів від 

інвестиційної діяльності 

    

4.Чистий рух грошових коштів від фінансової 

діяльності 

    

5.Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 

    

6.Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 

    

7.Залишок грошових коштів на кінець року     

6.Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 

    

7.Залишок грошових коштів на кінець року     



7. Самостійна робота 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок опрацювання 

спеціальної літератури та оволодіння теоретико-методичними та прикладними аспектами 

аналізу господарської діяльності підприємства як сучасними управлінськими 

технологіями ринкової економіки. 

Тематика самостійної роботи 

Денна форма 

№ 

п/п 

Тематика К – сть 

годин 

1. Роль аналізу господарської діяльності в системі управління 

підприємством. 

3 

2. Класифікація та зміст видів діяльності суб’єктів господарювання.  3 

3. Аналіз  бізнес-середовища.  3 

4. Оцінка стратегічного розвитку бізнесу. 3 

5. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. 3 

6. Аналіз обсягів та ефективності операційної діяльності підприємства. 3 

7. Аналіз стану реалізації інвестиційного проекту. 3 

8. Оцінка ефективності реальних інвестицій. 3 

9. Обґрунтування  обсягів та форм фінансового інвестування. 3 

10. Аналіз фінансового результату, рентабельності та руху грошових                                  

коштів суб’єкта бізнесу за фінансовими операціями. 

3 

11. Аналіз платоспроможності і ліквідності суб’єкта господарювання. 3 

12. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 3 

13. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів. 3 

14. Аналіз оборотності  активів та їх складових.  3 

15. Аналіз грошових потоків підприємства. 3 

16. Комплексна рейтингова оцінка суб’єкта господарювання. 3 

 Разом 48 

 

 



8. Організація і проведення тренінгу (4 год.). 

Тематика: Оцінка якості та достовірності інформаційних джерел 

аналізу. 

 

1. Перевірте наявність та повноту заповнення усіх форм фінансової 

звітності суб’єктом бізнесу. 

2. Здійсніть контроль внутрішньо формової та міжформової 

узгодженості даних фінансової звітності аналізованого підприємства 

(по п’ять узгоджень).  

3. Результати перевірки узгодженості найважливіших показників 

звітності відобразіть у табл.1. 

4. Зробіть висновок про якість складання та подання фінансової 

звітності. 

Таблиця 1. 

 

Зіставність основних показників фінансової звітності підприємства 

(тис. грн.) 
Назва показників 

фінансових звітів 

№ форми Номер рядка, 

графи 

Сума Примітка 

№ форми Номер рядка, 

графи 

Сума Примітка 

1.      

    

2.      

    

3.      

    

  

 

9. Засоби оцінювання та  

                     методи демонстрування результатів навчання. 

У процесі вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності 

підприємства» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- поточне модульне оцінювання та опитування; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання результатів виконання КПІЗ; 

- усний екзамен. 

 



10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

     Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності підприємства» визначається як середньозважена 

величина, в залежності від питомої ваги кожної складової  залікового 

кредиту. 

Структура залікового кредиту для студентів (екзамен ) (%) 

 

Заліковий модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Екзамен Разом 

20 20 20 40 100 

 1.Усне опитування 

під час заняття (2 

теми по 10 балів. 

2.Письмова робота 

-80 балів 

 1.Усне опитування 

під час заняття (4 

теми по 10 балів). 

2. Письмова робота-

60 балів  

1.Написання та 

захист КПІЗ–80 балів 

2.Виконання завдань 

під час тренінгу – 20 

балів 

Складання 

іспиту -  

теоретична і 

розрахункова 

частини – 

100 балів 

 

100 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 



11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна 

№ Найменування 
Номер теми 

1. Мультимедійний проектор 1-6 

2. Проекційний кран 1-6 

3. 

 

Комунікаційне програмне забезпечення (Internet 

Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox) 

1-6 

4. Наявність до мережі Інтернет      1-6 

5 Перональні комп’ютери  1-6 

6 Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять в режимі он-лайн (за необхідністю) 

1-6 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle)  для 

організації дистанційного навчання (за неохідністю) 

1-6 

8. Програмне забезпечення: ОС Windos 1-6 

9 Інструменти Microsoft  Office (Word, PowerPoint, тощо ) 1-6 
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