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АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Обсяг кредитів – 4,    120 
год., в т.ч.  

лекцій - 24 год., практичні 
заняття - 26 год.,  

самостійна робота - 70 
год. 

 

Період навчання – 2 
курс, 4 семестр 

Підсумкова форма 
контролю- залік 

Мета вивчення дисципліни: 
оволодіння основами методики економічного аналізу, вміння 

використовувати сучасні способи і прийоми, дані обліку, звітності та 
інших джерел інформації для системної оцінки виконання бізнес-планів, 
динаміки основних показників діяльності торговельного підприємства, 
з’ясування закономірностей і причин відхилення від них, виявлення і 

мобілізації внутрішніх резервів підвищення ефективності використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

Предметом вивчення дисципліни є методи, 
прийоми, способи та інформаційне 
забезпечення аналізу господарської 

діяльності торговельних підприємств. 
 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей 
Здатність до аналізу та 

синтезу явищ та процесів на 

основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. 
 

Системність щодо 

аналізу явищ, 

процесів. 

Здатність комплексного і 

системного дослідження 

обсягу роздрібного 

товарообороту. 

Здатність аналізу витрат та 

фінансових результатів 

підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства. 

Здатність до діагностики 

та пошуку резервів і 

можливостей їх мобілізації 

для прийняття ефективних 

управлінських рішень; 

Здатність використовувати 

дані обліку, звітності та 

інших джерел інформації 

для оцінки виконання 

бізнес-планів.  

Здатність 

застосовувати методику 

економічного аналізу на 

практиці. 



Лекційні 
блоки 

Теоретичні основи аналізу 
господарської діяльності.  

Аналіз динаміки та виконання 
плану роздрібного 

товарообороту. 

Система факторів формування 
роздрібного товарообороту і аналіз 

впливу комплексу зовнішніх 
факторів.  

Аналіз стану товарних запасів та 
їх впливу на роздрібний 

товарооборот. 

Аналіз факторів 
праці. 

Аналіз стану та 
використання матеріально-

технічної бази. 

Аналіз витрат обігу 
торгівельного підприємства. 

Аналіз доходів, фінансових 
результатів та рентабельності 
торговельного підприємства. 

Аналіз  фінансового стану 
торговельного підприємства. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 



•Робоча програма     
навчальної дисципліни 

 

•Лекційний матеріал 

•Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 

•Методичні рекомендації і 
завдання для  

виконання самостійної роботи 



Кадрове забезпечення 

к.е.н., доц. Калайтан Т.В. 



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


