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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціалістів з напряму 071 «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання» визнаються нормативно-правові, методологічні та методичні 

аспекти проведення  аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Викладу 

особливостей методики проведення аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання присвячені матеріали даного курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. «Аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання» як наукова дисципліна знаходиться в тісному зв’язку з 

іншими дисциплінами, такими як «Бухгалтерський облік», «Управлінський 

облік», «Фінансовий облік», «Податки і податкова система». На даний час 

бухгалтерський облік здійснюється на ЕОМ, що, відповідно, потребує знань 

інформатики. 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз діяльності 

суб’єктів господарювання» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та 

практичними навичками щодо нормативної бази проведення  аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання  та набуття практичних навичок, необхідних для 

практичного застосування на підприємствах і в організаціях. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз діяльності 

суб’єктів господарювання» є:  

 сформувати у студентів уявлення про особливості ведення аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання, теоретичних основах, найважливіших поняттях, 

принципах аналізу;  

 навчити правилам формування інформації в бухгалтерському обліку з метою 

використання її для здійснення аналізу;  
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 розширити практичні навички, необхідні для ведення аналізу діяльності 

суб’єктів господарювання;  

 закріпити отримані знання при веденні аналізу на  підприємствах.  

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

 особливості аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

 методи оцінювання діяльності суб’єктів господарювання; 

 особливості діяльності різних суб’єктів господарювання. 

вміти:  

 оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на стратегію діяльності 

суб’єкта господарювання; 

 аналізувати чинники впливу на діяльність суб’єкта господарювання та 

їх зміну; 

 оцінювати стан суб’єкта господарювання; 

 формувати напрями прогнозування, контролю та оптимізації діяльності 

 суб’єкта господарювання; 

 вимірювати фінансову ефективність суб’єкту господарювання, оцінювати 

результати його комерційної діяльності та аналізувати відхилення. 

володіти:  

 практичними навичками діяльності в професійній сфері;  

 методикою і методологією проведення наукових досліджень в професійній 

сфері;  

 навичками самостійної дослідницької та наукової роботи;  

 методикою формування оптимальних варіантів проведення аналізу 

діяльності суб’єктів господарювання;  

 термінологією з актуальних проблем  проведення аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS. 
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2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Особливості аналізу діяльності страхових компаній і 

пенсійних фондів 

Особливості аналізу діяльності пенсійного фонду. Диверсифікованість 

портфеля інвестицій пенсійного фонду. Чинники дохідності інвестицій 

пенсійного фонду. Методики проведення актуарного аналізу пенсійних фондів. 

Тема 2. Загальне оцінювання діяльності банків 

Класифікація видів аналізу діяльності банків (за суб’єктами, об’єктами, 

метою дослідження, за періодичністю проведення та ступенем охоплення). 

Основні етапи аналізу банківської діяльності. Експрес-аналіз діяльності банків. 

Етапи експрес-аналізу. 

Тема 3. Аналіз активів банку 

Мета, завдання, інформаційне забезпечення аналізу активів банку. Аналіз 

якості активів банку. Розподіл активів комерційного банку на групи ризику з 

коефіцієнтами ризику. Розрахунок величини активів з урахуванням їх якості. 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних 

активів і робочих активів банку. Основні етапи загального аналізу кредитів. 

Класифікаційні ознаки групування кредитних вкладень. Аналіз портфеля 

цінних паперів. Класифікація вкладень комерційних банків у цінні папери. 

Послідовність етапів загального аналізу з цінними паперами. Типи портфелів 

цінних паперів. 

Тема 4.  Аналіз пасивів комерційного банку 

Класифікація пасивів за терміном залучення. Класифікація видів власного 

капіталу комерційного банку. Оцінювання вартості власного капіталу. 

Статутний капітал і порядок його формування. Аналіз резервного капіталу, 

спеціальних фондів і резервів. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової 

частини власного капіталу. Аналіз субординованого капіталу. Аналіз власного 
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капіталу за допомогою методу коефіцієнтів. Прикладний аспект аналізу 

власного капіталу. Прикладний аналіз зобов’язань банку. 

Тема 5.  Аналіз доходів, витрат, фінансових результатів та ризикової 

діяльності банків 

Факторний аналіз доходів від кредитних операцій та операцій з цінними 

паперами. Аналіз відносних показників доходності. Внутрішні та зовнішні 

фактори впливу на обсяги доходів. Аналіз витрат банків. Факторний аналіз 

витрат. Оцінювання формування та використання прибутку банку. Аналіз 

динаміки показників рентабельності. Факторні моделі аналізу прибутковості 

діяльності банків. Класифікація банківських ризиків. Методи оцінювання 

ризиків. Формула визначення загального ступеня ризику. 

Тема 6. Аналіз фінансового стану банків 

Нормативи миттєвої , поточної, короткострокової ліквідності. Оцінювання 

ліквідної позиції в банку та модель її розрахунку. Характеристики ліквідності. 

Зовнішні та внутрішні чинники фінансової стійкості банку. Групи показників та 

показники фінансової стійкості банку. Аналіз ділової активності банку. 

Показники, що характеризують ділову активність банку. 

Тема 7. Теоретичні аспекти й загальне оцінювання використання 

коштів бюджетними установами 

Значення, завдання, об’єкти, прийоми, інформаційне та методичне 

забезпечення аналізу діяльності бюджетних установ. Поняття про кошторис та 

склад доходів і видатків бюджетних установ. Бюджетна класифікація. Суми 

касових та фактичних видатків. Аналіз виконання кошторису бюджетної 

установи за загальним та спеціальним фондами. 

Тема 8. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності бюджетних 

установ 

Аналіз трудових ресурсів бюджетних установ. Завдання аналізу, 

оцінювання структури і динаміки трудових ресурсів. Показники руху трудових 

ресурсів бюджетних установ. Аналіз  ефективності використання трудових 

ресурсів та робочого часу. Структура календарного фонду робочого часу. 
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Структура та динаміка основних засобів бюджетних установ. Показники руху 

та показники якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності 

використання основних засобів в бюджетних установах. Аналіз структури і 

динаміки матеріальних ресурсів бюджетних установ за видами матеріальних 

цінностей. Коефіцієнтний аналіз забезпеченості бюджетної установи 

матеріальними ресурсами. Показники руху матеріальних ресурсів. Показники 

ефективності використання матеріальних цінностей бюджетними установами. 

Тема 9. Аналіз фінансового стану бюджетних установ 

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану 

бюджетних установ. Склад і динаміка активів і пасивів бюджетних установ. 

Аналіз фінансової стійкості і ліквідності бюджетних установ та його показники. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. [для студ. вищ.навч. 

закл.] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича. – Ж. : ПП 

«Рута», 2001. – 384с. 

2. Андреєва Г. І. Економічний аналіз : навч. – метод. посіб. / Г. І. Андреєва. 

– К. : Знання, 2008. – 263с. 

3. Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Фінансово-економічний 
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суб’єктів господарювання / А.О. Кришталь, Т.В. Обелець // «Young scientist». -

2019.-№ 1 (65). -  С. 219-223. 

6. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Теорія 
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Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV //: [Електронний ресурс]. – Режим 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 

9. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових 

регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання. Наказ МФУ від 

08.09.2017 р. № 755//: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://def.kpi.ua/node/840 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10
http://def.kpi.ua/node/840
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10. Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджений наказом 

МФУ від 24.01.2012 р. № 44 //: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadok-

skladanja-zvitnosti/ 

11. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI // : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання : іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  обговорення питань теми, тестові 

завдання, задачі, модульні завдання, експрес-опитування 

 

 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadok-skladanja-zvitnosti/
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/poryadok-skladanja-zvitnosti/

