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ВСТУП 

 

Теоретичні та практичні навички проведення аналітичних досліджень 

діяльності суб’єкта господарювання для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень надають можливість підвищити ефективність його 

діяльності і посилити його конкурентоспроможність. Використання в 

аналітичних дослідженнях сучасного методичного інструментарію  створює 

суттєві конкурентні переваги серед фахівців економічного профілю на ринку 

праці. Тому оволодіння знаннями аналізу господарської діяльності є важливою 

частиною навчання майбутніх фахівців з економіки, обліку і оподаткування, 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Програма дисципліни «Основи аналізу господарської діяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальностей 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів з історією 

виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської діяльності, з видами 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання, організаційно-інформаційним 

забезпеченням аналітичних досліджень, методичними прийомами аналітичних 

досліджень, способами оцінювання діяльності підприємств. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних засад аналізу 

господарської діяльності з урахуванням нових тенденцій в економіці 

підприємств та управлінні ними. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення історії 

виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської діяльності, видів 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання, організаційно-інформаційного 

забезпечення аналітичних досліджень, методичними прийомами аналітичних 

досліджень, способами оцінювання діяльності підприємств. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Основи аналізу 

господарської діяльності» студенти повинні узагальнити набуті знання 
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відповідно до тематичного плану й уміти їх використовувати на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

– історію виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської 

діяльності (АГД); 

– види аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

– організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень; 

– методичні прийоми аналітичних досліджень; 

– способи оцінювання діяльності підприємств. 

уміти: 

– самостійно працювати з літературними джерелами; 

– проводити аналіз господарської діяльності підприємств. 

З урахуванням значного обсягу матеріалу студенти самостійно вивчають 

його частину. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять. Зміст самостійної 

роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни «Основи 

аналізу господарської діяльності», матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача.  Основною метою самостійної підготовки студентів з навчальної 

дисципліни «Основи аналізу господарської діяльності» є додаткове оволодіння 

знаннями основ  аналізу господарської діяльності, опрацювання літературних 

джерел. 

Основні форми самостійної роботи з навчального курсу: 

– комплексне вивчення конспекту лекцій; 

– опрацювання літератури; 

– тестування після кожної вивченої теми; 

– написання реферату. 

Під час написання рефератів студент має право самостійного вибору теми 

згідно з наведеним переліком або самостійним вибором. 

Реферат виконується комп’ютерним набором українською мовою. Роботу 

потрібно написати (набрати) грамотно, акуратно, красиво оформити. Сторінки 



6 

 

реферату послідовно нумерують арабськими цифрами. Для написання 

використовують літературні джерела, зазначені у кінці кожної теми методичних 

вказівок або додатково вибрані студентом з різних джерел.  

У кінці реферату наводять список використаних літературних джерел. 

Обсяг кожної роботи має становити 15–20 сторінок. 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату подано у додатку А.
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1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

 Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

лекц. 

К-сть 

год. сам. 

роб. 

К-сть 

год. 

лекц. 

К-сть 

год. сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Аналіз діяльності підприємства в 

системі управління 
4 15 - - 

2 Види аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання 
2 10 - - 

3 Організаційно-інформаційне 

забезпечення аналітичних 

досліджень 

2 10 - - 

4 Методичні прийоми аналітичних 

досліджень та їх класифікація 
4 10 - - 

5 Методичні прийоми та способи 

оцінювання діяльності підприємств 
4 15 - - 

10 Контрольна робота - - - - 

 Усього годин 16 60 - - 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ, ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Аналіз діяльності підприємства в системі управління  

1. Система управління підприємством: характеристика, склад і 

взаємозв’язок функцій. 

2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, 

значення та завдання. 

3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності. 

4. Взаємозв’язок управлінських рішень та аналізу господарської 

діяльності. 

5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу 

господарської діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття «система управління підприємством». 

2. Охарактеризуйте складові елементи системи управління 

підприємством. 

3. Охарактеризуйте функції управління підприємством та їх 

взаємозв’язок. 

4. Визначіть дефініцію аналізу господарської діяльності. 

5. Що є предметом і об’єктом аналізу господарської діяльності? 

6. Визначіть функції і значення аналізу господарської діяльності. 

7. Які завдання аналізу господарської діяльності? 

8. Укажіть основні принципи проведення аналізу господарської 

діяльності. 

9. Як пов’язані управлінські рішення та аналіз господарської діяльності? 

10. У якому значенні застосовують термін «прийняття управлінських 

рішень»? 

11. Які основні моделі прийняття управлінських рішень? Надайте їх 

характеристику. 
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Теми рефератів 

1. Взаємозв’язок аналізу господарської діяльності з іншими функціями 

управління. 

2. Дискусійні аспекти вивчення предмета аналізу господарської 

діяльності. 

3. Дерево стилів управлінських рішень: сутність, характеристика та 

практика застосування. 

Література: [13, с. 9–23; 9]. 

 

Тема 2 Види аналізу діяльності суб’єктів господарювання 

1. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності. 

2. Взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів господарювання з іншими 

навчальними дисциплінами 

3. Класифікація та взаємозв’язок видів аналізу господарської діяльності. 

4. Характеристика основних видів аналізу 

5. Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управлінні 

підприємством. 

Питання для самоперевірки 

1. Із якими науковими школами в історичному аспекті пов’язують 

розвиток аналізу господарської діяльності? 

2. Як вплинула наука балансознавства на розвиток аналізу 

господарської діяльності? 

3. Які особливості мав аналіз господарської діяльності у адміністративно-

командній системі? 

4. Які тенденції розвитку притаманні сучасному етапу розвитку аналізу 

господарської діяльності? 

5. Як ви розумієте сутність системного підходу до дослідження 

економічних явищ? 

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання з іншими навчальними дисциплінами. 
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7. За якими ознаками класифікується аналіз господарської діяльності? 

8. Охарактеризуйте зміст технікоаналізу господарської діяльності. 

9. Охарактеризуйте зміст фінансового аналізу. 

10. Охарактеризуйте зміст функціонально-вартісного аналізу. 

11. Яке значення має аналіз господарської діяльності в управлінні 

підприємством?  

Теми рефератів 

1. Етапи еволюції теорії та практики аналізу господарської діяльності. 

2. Використання системного підходу для удосконалення методики аналізу 

господарської діяльності. 

3. Єдність аналізу і синтезу як наукових методів пізнання економічних 

явищ. 

Література: [2–7; 9; 13, с. 25–34]. 

 

Тема 3  Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень 

1. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

2. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві. 

3. Система економічної інформації, її особливості. 

4. Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності 

інформацією та вимоги до неї. 

6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу 

господарської діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Що включає в себе організація аналітичної роботи на підприємстві? 

2. Які суб’єкти і з якою метою можуть проводять аналітичні роботи? 

3. Як оформлюють результати аналітичної роботи? 

4. Які структурні елементи містить аналітична записка? 

5. У чому зміст підготовчого етапу аналітичного процесу? 

6. У чому зміст основного етапу аналітичного процесу? 

7. У чому зміст заключного етапу аналітичного процесу? 
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8. Які особливості та специфіка економічної інформації? 

9. Яким чином класифікується економічна інформація? 

10. Охарактеризуйте складові елементи інформаційного забезпечення 

аналізу господарської діяльності? 

11. Які види вхідних інформаційних потоків на підприємстві та яка їх 

сутність? 

12. Які якісні характеристики притаманні інформації? 

13. Як класифікується інформаційне забезпечення аналізу господарської 

діяльності? 

14. Яка характеристика нормативно-довідкового інформаційного 

забезпечення аналізу господарської діяльності? 

15. Надайте характеристику фактографічного інформаційного 

забезпечення аналізу господарської діяльності. 

Теми рефератів 

1.  Особливості виділення етапів і змісту під час проведення аналізу 

господарської діяльності на підприємстві в умовах реалізації комп’ютерних 

технологій.  

2. Історія розвитку «теорії інформації». 

3. Інформаційна система підприємства: складові елементи, їх 

характеристика та взаємозв’язок. 

4. Оптимізація організації інформаційних потоків підприємства. 

5. Особливості реалізації аналітичної функції управління в умовах 

застосування комп’ютерних технологій.  

Література: [1–8; 10; 13, с. 35–56; 14–16]. 

 

Тема 4 Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація 

1. Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської 

діяльності. 

2. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. 

3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської 
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діяльності. 

4. Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу господарської 

діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення методу аналізу господарської діяльності. 

2. Що таке методика аналізу господарської діяльності? 

3. Як класифікуються методичні прийоми аналітичних досліджень? 

4. Охарактеризуйте математичні способи та прийоми аналізу 

господарської діяльності. 

5. Назвіть основні  математичні способи та прийоми аналізу 

господарської діяльності. 

6. Охарактеризуйте евристичні способи та прийоми аналізу господарської 

діяльності. 

7. Назвіть основні  евристичні способи та прийоми аналізу господарської 

діяльності. 

Теми рефератів 

1. Дискусійні питання визначення методу і методики аналізу 

господарської діяльності. 

2. Метод Дельфі: особливості використання в аналізі господарської 

діяльності. 

3. «Мозкова атака» як евристичний прийом аналізу господарської 

діяльності. 

Література: [3; 10–12; 13, с. 59–68; 14–16]. 

 

Тема 5 Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств 

1. Сутність і характеристика детермінованих факторних систем. 

2. Сутність і характеристика прийомів детермінованого факторного 

аналізу. 

3. Загальна характеристика способів комплексного оцінювання. 

4. Прийоми оптимізації показників. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте сутність детермінованих факторних систем. 

2. Назвіть етапи моделювання факторних систем. 

3. Укажіть прийоми детермінованого факторного аналізу. 

4. Охарактеризуйте способи комплексного оцінювання діяльності 

підприємств. 

5. Укажіть прийоми оптимізації показників. 

6. У чому полягає зміст методу відстаней? 

7. У чому полягає зміст методу дерева рішень?  

8. У чому полягає зміст методу аналізу чутливості? 

9. У чому полягає зміст методу Монте-Карло? 

10. У чому полягає зміст методики лінійного програмування? 

Теми рефератів 

1. Методичні підходи до імітаційного моделювання за методом Монте-

Карло. 

2. Використання методики лінійного програмування в аналізі 

господарської діяльності. 

Література: [3; 5–8; 10–12; 13, с. 70–87; 15; 16]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Система управління підприємством: характеристика, склад і 

взаємозв’язок функцій. 

2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, 

значення та завдання. 

3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності. 

4. Взаємозв’язок управлінських рішень та аналізу господарської 

діяльності. 

5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу 

господарської діяльності. 
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6. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності. 

7. Взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів господарювання з іншими 

навчальними дисциплінами. 

8. Класифікація та взаємозв’язок видів аналізу господарської діяльності. 

9. Характеристика основних видів аналізу. 

10. Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управлінні 

підприємством. 

11. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

12. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві. 

13. Система економічної інформації, її особливості. 

14. Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності 

інформацією та вимоги до неї. 

15. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення 

аналізу господарської діяльності. 

16. Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу 

господарської діяльності. 

17. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. 

18. Характеристика математичних способів і прийомів аналізу 

господарської діяльності. 

19. Характеристика евристичних способів і прийомів аналізу 

господарської діяльності. 

20. Сутність і характеристика детермінованих факторних систем. 

21. Сутність і характеристика прийомів детермінованого факторного 

аналізу. 

22. Загальна характеристика способів комплексного оцінювання. 

23. Прийоми оптимізації показників. 

24. Метод Дельфі: особливості використання в аналізі господарської 

діяльності. 

25. «Мозкова атака» як евристичний прийом аналізу господарської 

діяльності. 
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26. Методичні підходи до імітаційного моделювання за методом Монте-

Карло. 

27. Використання методики лінійного програмування в аналізі 

господарської діяльності. 
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