
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
1. Код: ПП8; 

2. Назва: Аналіз господарської діяльності; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1(5); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.М.  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- проводити структурно-динамічний аналіз діяльності підприємства; 

- проводити параметричний аналіз; 

- проводити факторний аналіз; 

- проводити перспективний аналіз різних видів діяльності підприємства 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємства», «Основи бізнесу», 

«Статистика». 

12. Зміст курсу: 
1.Сутність аналізу господарської діяльності та його роль в управлінні підприємством    

2.Види  аналізу господарської діяльності    

3.Методи  аналізу  господарської діяльності 

4.Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності 

5.Аналіз виробництва та реалізації продукції   

6.Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці    

7.Аналіз основних засобів підприємства  

8.Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання  

9.Аналіз витрат на виробництво продукції     

10.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства   

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Економічний аналіз: Навчальний посібник /за ред. Ф.Ф. Бутинця.-Ж.: Рута, 2009.-680 с. 

2.Мних Є.В.  Економічний аналіз: Підручник. К.: ЦНЛ, 2005.-472с. 

3.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник.-

Тернопіль: Економічна думка, 2001.-454 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять,78 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1(7) семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
 
1. Code: PP 8. 

2. Title: Analysis of economic activity . 

3. Type: Required. 

4. Higher education level: I (bachelor). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (5). 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.М. Melnyk, Ph.D., Associate 

Professor  

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- to conduct structural and dynamic analysis of the enterprise activity; 

- to conduct parametric analysis; 

- conduct factor analysis; 

- to conduct a perspective analysis of various types of activity of the enterprise 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to specialty», 

«Finances of enterprises», «Enterprise economics», «Basics of business»,  «Statistics». 

12. Course contents:  
1.The nature of the analysis of economic activity and its role in the management of the enterprise 

2. Types of analysis of economic activity  

3. Methods of analysis of economic activity 

4. Information base and organization of analysis of economic activity 

5.Analysis of production and sales of products 

6.Analysis of the use of labor and labor costs 

7. Analysis of fixed assets of the enterprise 

8. Analysis of material resources and efficiency of their use 

9. Analysis of production costs 

10.Analysis of financial results of the enterprise 

13. Recommended educational editions: 

1. Economic analysis: Textbook / ed. F. F. Butinitsa.-Zh .: Ruta, 2009.-680 p. 

2.Mnyh Ye.V. Economic analysis: Textbook. K.: TsNL, 2005.-472р. 

3.Popovych P.Ya. Economic analysis of business entities. Textbook.-Ternopil: Economic 

Thought, 2001.-454 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
22 hours of lectures, 20 hours of practical training, 78 hours of independent work. Total - 120 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, survey, implementation of independent work. 

Final control (40 points): a written exam in the end of 1(7)
st
 semester  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


