
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 8; 

2. Назва: Аналіз господарської діяльності; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Лазаришина І.Д., д.е.н, професор 

кафедри обліку і аудиту 

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

• організовувати аналітичну роботу на підприємстві;  

• складати аналітичні таблиці;  

• проводити аналітичні розрахунки;  

• формувати аналітичні висновки та пропозиції щодо удосконалення окремих сторін фінансово–

господарської діяльності підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні заняття, консультації), самостійна робота 

(робота з друкованими джерелами, самостійне вивчення визначених питань, виконання типових задач, 

виконання курсової роботи, написання рефератів, підготовка до контрольних робіт, до модульного контролю, 

до іспиту і т.д.), практична підготовка (виробнича аналітична практика), контрольні заходи (іспит, модульний 

контроль, контрольні роботи) 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: статистика, економіка підприємства, 

бухгалтерський облік (загальна теорія), менеджмент, фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, управлінський 

облік; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): облік у 

бюджетних установах. 

12. Зміст курсу: Теоретичні засади економічного аналізу. Організація економічного аналізу на підприємстві. 

Інформаційна база економічного аналізу. Аналіз виробничої програми підприємства. Аналіз трудових 

ресурсів. Аналіз доходів і витрат підприємства. Організація і методика аналізу фінансових результатів 

підприємства. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз рентабельності підприємства. Організація і методика 

аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Організація і методика аналізу фінансового стану 

підприємства. Аналіз активів підприємства. Аналіз оборотності оборотних коштів. Аналіз власного капіталу. 

Організація і методика аналізу зовнішньо- економічної діяльності. Узагальнення результатів аналізу 

господарської діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 384 с. 

2. Економічний аналіз : навч. посібник / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. проф. Р. 

В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 624 с. 

3. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні : історія, методологія, практика : монографія / І. Д. 

Лазаришина. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с. 

4. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник; за ред. д.е.н., проф., Ф.Ф. 

Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с. 

5. Шевчук В.О. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / В. О. Шевчук, О. В. Коновалова, В. П. 

Пантелеев. –  К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. –  399 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, застосування кейс-методів, 

робота в групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів і 

т.д. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 6 семестру.  

    Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язок ситуаційних завдань, перевірка домашніх 

завдань, написання модульних контрольних робіт і т.д. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина                        

Розробники опису дисципліни                                                                                    І.Д.Лазаришина,                  

М.М.Мосійчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: ПП 8; 

2. Name: Analysis of economic activity; 

3. Type: compulsory (academic discipline of professional training (specialization); 

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

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when studying discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Lazarishina I.D., doctor of 

economics, professor of the department of accounting and audit                                                            

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• organize analytical work at the enterprise; 

• compile analytical tables; 

• carry out analytical calculations; 

• to formulate analytical conclusions and suggestions on improvement of separate aspects of financial and 

economic activity of the enterprise. 

10. Forms of organization of classes: training sessions (lectures, practical classes, consultations), independent 

work (work with printed sources, self-study of certain issues, implementation of typical tasks, course work, writing 

abstracts, preparation for control works, modular control, to the exam, etc.), practical training (industrial analytical 

practice), control measures (exam, module control, control work) 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: statistics, enterprise economics, accounting 

(general theory), management, financial accounting, financial accounting II,  management accounting; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): accounting at budgetary 

institutions. 

12. Course contents: Theoretical principles of economic analysis. Organization of economic analysis at the 

enterprise. Information base of economic analysis. Analysis of the enterprise's production program. Analysis of labor 

resources. Analysis of income and expenses of the enterprise. Organization and method of analysis of financial results 

of the enterprise. Analysis of profitability of products. An analysis of the profitability of an enterprise. Organization 

and method of analysis of investment activity of the enterprise. Organization and method of analysis of the financial 

condition of the enterprise. Analysis of the assets of the enterprise. Analysis of turnover of working capital. Own 

equity analysis. Organization and method of analysis of foreign economic activity. Generalization of the results of the 

analysis of economic activity. 

13. Recommended editions: 
1. Analysis of economic activity: teaching. manual / [for co. Ed. IV Simenko, T.D. Kosovo]. - K.: Center for 

Educational Literature, 2013. - 384 pp. 

2. Economic analysis: teaching. manual / VM Seredinskaya, O. Zagorodna, RV Fedorovich; for ed. prof. R.V. 

Fedorovich. - kind. 2nd reworked. and complemented - Ternopil: Aston, 2010. - 624 pp. 

3. Lazaryshyna I. D. Economic analysis in Ukraine: history, methodology, practice: monograph / I. D. 

Lazaryshyna. - Rivne: NUVGP, 2005. - 369 pp. 

4. Moshensky S.Z. Economic analysis: textbook / SZ Moshensky, O.V. Oiler; for ed. doctor of sciences, prof., F.F. 

Button - 2nd form., Additional. and processing. - Zhytomyr: PE "Ruta", 2007. - 704 p. 

5. Shevchuk V.O. Economic activity analysis: training. manual / V. O. Shevchuk, O. V. Konovalova, V. P. 

Panteleev. - K .: DP "Inform.-analyte. Agency ", 2011. - 399 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 22 hours. practical work, 89 hours. independent work. Total - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, application of case-methods, work in 

groups, individual and group research tasks, use of multimedia tools, etc. 

15. Form and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final Test (40 points): Written exam at the end of the 7th semester. 

    Current control (60 points): testing, questioning, solving situational tasks, checking homework, writing modular 

checklist, etc. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Developers: Inna Lazaryshyna, Mariya Mosiychuk 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


