
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 31 

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: 4,5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міклуха О.Л., кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен мати знання і вміння з 

організації та методики проведення аналізу діяльності підприємств. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, індивідуальна робота(курсова робота), самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні заходи  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Звітність підприємств» 

      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Бухгалтерський фінансовий облік»   

12. Зміст курсу: (перелік тем) Теоретичні засади аналізу господарської діяльності підприємства. 

Організація аналізу господарської діяльності підприємства. Аналіз виробничої програми 

підприємства. Аналіз трудових ресурсів. Аналіз основних засобів підприємства. Аналіз запасів 

підприємства. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Аналіз фінансового 

стану підприємства. Аналіз грошових коштів. Аналіз власного капіталу 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. – Київ, Центр учбової 

літератури, 2013. — 384 с. 

2. Мних Є. В. Аналіз господарської діяльності діяльності підприємства: Підручник. / Є.В.Мних — 

К., 2011. — 513c.  

3. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності - Навчальний посібник. – Київ, Центр учбової 

літератури, 2017. — 288 с. 

4. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій, ділова гра на 

прикладі металургійного підприємства: Навч. посібник / За ред..К.Ф.Ковальчука. – Дніпропетровськ: 

«Пороги», 2010. – 398 с. 

5. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності (практикум): навч. посібник  / 

І.М.Парасій-Вергуненко, Г.А.Ямборко.; за ред. проф. Л.М.Кіндрацької. – К.:КНЕУ, 2013 – 376 с.   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції,  індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів 

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

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 5 семестру 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Розробник опису дисципліни              О.Л. Міклуха 

Завідувач кафедри                      Н.М. Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
1. Course code: OK 31. 

2. Course title: Analysis of economic activity. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: І (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 3. 

6. Semester. 5. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Olesya Mikluha, Ph.D, associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses 

Use. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student should have knowledge and skills in 

the organization and methods of conducting analysis of business activities. 

10. Method of education:: stationary form of education, correspondence courses, individual test. 

11. Required previous courses: Accounting, Reporting. 
12. Course content: Theoretical principles of economic analysis. Organization of economic analysis 

at the enterprise. Analysis of the production program of the enterprise. Analysis of labor resources. Analysis 

of fixed assets of the enterprise. Analysis of enterprise stocks. Analysis of income, expenses and financial 

results of the enterprise. Analysis of the financial condition of the enterprise. Cash analysis. Equity analysis 

13. Recommended reading: 
1. Symenko IV Analysis of economic activity: A textbook. - Kyiv, Center for Educational Literature, 

2013. - 384 p. 

2. Mnykh EV Analysis of economic activity of enterprise activity: Textbook. / EVMnih - K., 2011. - 

513c. 

3. Mulik TO Analysis of economic activity - Textbook. - Kyiv, Center for Educational Literature, 

2017. - 288 p. 

4. Analysis of economic activity: theory, methodology, analysis of specific situations, business game 

on the example of metallurgical enterprise: manual / Edited by KF Kovalchuk. - Dnepropetrovsk: 

"Thresholds", 2010. - 398 p. 

5. Parasiy-Vergunenko I.M. Analysis of economic activity (practicum): training. manual / IM 

Parasiy-Vergunenko, GA Yambork; in a row. prof. LM Kindratskaya. - K.: KNEU, 2013 - 376 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 lessons practical hours, 69 independent work hours. Together - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, individual assignments, individual and group research assignments, use 

of multimedia tools 

15. Assessment forms and criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, questioning, preparation of independent educational works. 

Final test (40 points): exam test at the end of 5 semesters 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Developer Оlesia Miklucha 

Head of the department Natalia Pozniakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


