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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи знань щодо теоретичних основ аналізу
господарської діяльності, його методики, інформаційного забезпечення, опанування
навичок проведення аналізу господарської діяльності, координації діяльності
підприємства у відповідності до отриманих результатів проведеного аналізу.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:

 способи і прийоми аналізу;
 основні показники оцінки обсягу виробництва, продукції, робіт та послуг,
використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці, довгострокових
активів, матеріальних ресурсів та ефективності їх використання, витрат на
виробництво;
 основні показники оцінки фінансового стану підприємства, прибутку та
рентабельності;

вміти:

 аналізувати обсяг виробництва, продукції, робіт та послуг, використання
трудових ресурсів та витрат на оплату праці, використання довгострокових
активів, матеріальних ресурсів та ефективності їх використання, витрат на
виробництво;
 проводити аналіз фінансового стану підприємства, прибутку та
рентабельності;
 формулювати висновки за результатами аналізу та розробляти пропозиції
щодо поліпшення роботи підприємства.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання
ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
у розрізі тем
Т1
Т2
Т3
к.р. /
ІЗ
2
2
4
4/3
Разом за
15
модулем 1
в т.ч. за видами робіт:
-виступ4
презентація
- розв’язання
4
задач
- індивідуальне
3
навчальнодослідне завдання
- контрольне
4
тестування

Змістовий модуль 2
у розрізі тем
Т4
Т5
Т6 к.р.
4
4
4
7
Разом за
19
модулем 2
в т.ч. за видами робіт:
- розв’язання
4
задач

Змістовий модуль 3
у розрізі тем
Т7
Т8
к.р.

Іспит

5
5
6
Разом за
16
модулем 3
в т.ч. за видами робіт:
- розв’язання
5
задач
50

- контрольне
тестування
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Сума

- контрольне
тестування

5. Лектор: к.е.н., доцент Глущенко Ярослава Іванівна
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100

