
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни     Аналіз господарської діяльності 
Рівищої освіти:               Перший (бакалаврський) 
Галузь знань:                 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність:               241 «Готельно-ресторанна справа» 
Освітньо-професійна програма: Готельно - ресторанна справа 
Сторінка курсу в Moodle:  
Рік навчання:                четвертий ; семестр: восьмий 
Дні занять:                    Понеділок 2 пара практична, 3 пара лекція 

                                            (212 ауд. Туган - Барановського, 10) 
Консультації:                Понеділок  13.30-14.30 (ауд.212) 
Назва кафедри:           аудиту, аналізу та оподаткування 
Мова викладання:       українська 

Керівник курсу 

 

Викладач 

 

к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування  

Воронко Оксана Стефанівна 

к.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування  

Калайтан Тетяна Вікторіна 

Профайл керівника курсу:  http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-audut /Voronko Oksana /?L=806 

Контактна інформація   +380675930894; oksanavoronko@i.ua 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Аналіз господарської діяльності є дисципліною, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців готельно-

ресторанної справи. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з надання об’єктивної 

оцінки фінансово-господарської діяльності, діагностування основних проблем її розвитку, вміння 

виявляти напрямки вдосконалення та обгрунтування управлінських рішень, які спрямовані на 

підвищення ефективності функціонування. 

Пререквізити: Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, 

викладеним у дисциплінах  “Фінансовий облік І, ІІ”, “Статистика”, “Економіка підприємства”, “Основи 

бізнесу”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”  тощо 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (написання рефератів). Під час сесії формат 

очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 60 

 

http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-audut


 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу. 

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, 

відкритість до застосування знань у 

широкому діапазоні можливих місць 

роботи та повсякденному житті. 

ЗК3. Здатність застосовувати 

загальнонауковий методологічний апарат. 

ЗК4. Здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку природи, 

людини, суспільства 

 

ФК1. Здатність до розуміння принципів функціонування 

економіки та суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. 

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження процесів 

функціонування готельно-ресторанного господарства; 

ФК7. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у 

господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу; 

ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу; 

ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні 

показники діяльності, визначати рівень 

конкурентоспроможності та економічний потенціал суб'єктів 

готельно-ресторанного бізнесу на основі даних статистичної 

звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; 

ФК16. Здатність організовувати роботу персоналу закладів 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням 

кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального 

розподілу праці та вимог виробництва та обслуговування. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних 

процесів.  

ПРН3. Здатність оперувати загальнонауковими і філософськими поняттями та категоріями; 

розуміти і опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних аргументів, перевірених фактів.  

ПРН11. Знання показників і методів аналізу та моделювання процесів у професійній діяльності; уміння 

інтерпретувати та аргументувати окремі явища та процеси. 

ПРН25. Здатність розуміння  економічних процесів та здійснення планування, управління та контроль 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

ПРН26. Здатність розраховувати, аналізувати та планувати фінансово-економічні показники діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу, визначати рівень їх конкурентоспроможності та економічний 

потенціал; 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількіст

ь годин 

Тема 1. Зміст, предмет економічного аналізу та його 

роль в управлінні.  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 6 

1-й 03.02.20р.-

07.02.20р. 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  17.02.20р.-

21.02.20р. 

 

2 семінарське 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення рефератів 

3 

Завдання для СРС. Роль економічного аналізу в 

управлінні підприємством. 

Завдання аналізу діяльності підприємства у ринковій 

економіці 

 03.02.20р.-

07.02.20р. 

 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); 

2 

Тема 2. Види економічного аналізу  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК2 

Результати навчання: ПР2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

1-й 03.02.20р.-

07.02.20р. (за 

тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

   2 семінарське 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення рефератів 

3 

Завдання для СРС. Фінансово-економічний аналіз; 

функціонально-вартісний аналіз, сфера застосування. 
 

 03.02.20р.-

07.02.20р. 

 

4 самостійна 

робота  

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); 

2 

Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація 

аналізу на підприємстві 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, ФК2 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

 

 

3-й 17.02.20р.-

21.02.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція  Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 



 

   2 семінарське 

заняття 

Усне опитування,  

навчальна дискусія, 

обговорення рефератів 

3 

Завдання для СРС. Організація економічного аналізу 

на підприємстві: мета, завдання, технологія 

аналітичного процесу, побудова аналітичної роботи. 

Суб’єкти аналізу. 

 17.02.20р.-

21.02.20р 

2 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); 

2 

Тема 4. Метод економічного аналізу та його основні 

елементи 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, ФК2 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 6 

4-й 24.02.20р.-

28.02.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  24.02.20р.-

28.02.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Класифікація показників і види їх 

порівнянь. Поняття факторів господарської діяльності 

та їх класифікація. 
 

 24.02.20р.-

28.02.20р 

2 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); 

2 

Тема 5. Економіко-логічні (традиційні) методи та 

прийоми економічного аналізу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 5, 6 

5-й 02.03.20р.-

06.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  02.03.20р.-

06.03.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Способи детермінованої 

комплексної оцінки в аналізі господарської діяльності. 

Математико-статистичне моделювання в 

економічному аналізі. 

 

 02.03.20р.-

06.03.20р 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату 

2 



 

Тема 6. Аналіз динаміки та виконання обсягу наданих 

послуг 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, 

ФК14, ФК15 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН11 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 4, 5 

6-й 09.03.20р.-

13.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  09.03.20р.-

13.03.20р. 

(за розкладом 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Аналіз динаміки та виконання 

плану наданих послуг за загальним обсягом. Аналіз 

ритмічності та рівномірності виконання плану 

наданих послуг.  

 09.03.20р.-

13.03.20р. 

 

8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

2 

Тема 7. Система факторів формування обсягу наданих 

послуг і аналіз впливу комплексу зовнішніх факторів 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК15 

Результати навчання: ПРН11, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4 

7-й 16.03.20р.-

20.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  16.03.20р.-

20.03.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Характеристика зовнішніх та 

внутрішніх факторів формування обсягу наданих 

послуг. Методика аналізу впливу соціально-

економічних факторів на зміну обсягу наданих послуг.   

 16.03.20р.-

20.03.20р. 

 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

2 

Тема 8. Аналіз стану запасів та їх  впливу на обсяг 

наданих  послуг підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК15, 

ФК16 

Результати навчання: ПРН11, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 3 

8-й 23.03.20р.-

27.03.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  23.03.20р.-

27.03.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 



 

Завдання для СРС. Завдання, значення та 

інформаційне забезпечення аналізу запасів. Аналіз 

забезпеченості підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу запасами та її впливу на зміну  обсягу наданих 

послуг. Аналіз оборотності запасів.   

 23.03.20р.-

27.03.20р 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

2 

Тема 9. Аналіз факторів праці підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, ЗК4, ФК 

15, ФК16 

Результати навчання: ПРН11, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

9-й 30.03.20р.-

03.04.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  30.03.20р.-

03.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Завдання, значення та 

інформаційне забезпечення аналізу кадрового 

потенціалу та використання матеріально-технічної 

бази підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Аналіз забезпеченості підприємств готельно-

ресторанного бізнесу трудовими ресурсами. Аналіз 

руху кадрового потенціалу. Аналіз продуктивності 

праці.  

 30.03.20р.-

03.04.20р. 

 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

2 

Тема 10. Аналіз стану та використання матеріально-

технічної бази підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК2, ЗК4, ФК 

15, ФК16 

Результати навчання: ПРН11, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 2, 5, 6 

10-й 06.04.20р.-

10.04.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  06.04.20р.-

10.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Аналіз стану та ефективності 

використання матеріально-технічної бази підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу.   

  6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату 

 

2 



 

Тема 11. Аналіз витрат діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, 

ФК15 

Результати навчання: ПРН11, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

11-й 13.04.20р.-

17.04.20р. (за 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  13.04.20р.-

17.04.20р. (за 

розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Завдання, значення та 

інформаційне забезпечення аналізу витрат діяльності. 

Аналіз витрат діяльності за загальним обсягом. Аналіз 

окремих статей витрат діяльності. Факторний аналіз 

витрат діяльності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу. Резерви економії витрат.  

 06.04.20р.-

10.04.20р 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату 

2 

Тема 12. Аналіз доходів, фінансових результатів та 

рентабельності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, 

ФК15, ФК16 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН25, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 5 

12-й 20.04.20р.-

24.04.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  20.04.20р.-

24.04.20р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Завдання, значення та 

інформаційне забезпечення аналізу доходів та 

фінансових результатів готельно-ресторанного 

бізнесу. Методика аналізу валового прибутку. Аналіз 

операційного та чистого прибутку підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. Аналіз показників 

рентабельності.   

 20.04.20р.-

24.04.20р. 

 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату 

2 

Тема 13. Зміст,завдання та джерела інформації для 

аналізу фінансового стану підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4,ФК1, 

ФК15, ФК16 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН25, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

 

13-й 24,04.20р.-

01.05.20р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 



 

  24,04.20р.-

01.05.20р. 

(за розкладом 

 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Зміст і структура методики 

аналізу фінансового стану підприємства та його 

інформаційна база. Загальна оцінка фінансового стану 

підприємства і його змін за звітний період. 

 24.04.20р.-

01.05.20р. 

 

2 самостійна 

робота 

 2 

Тема 14. Аналіз джерел формування майна 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, 

ФК15, ФК16 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН25, ПРН26 

Рекомендовані джерела:1, 5, 6, 4 

14-й 04.08.20р.-

08.05.20р 

(за розкладом). 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  04.08.20р.-

08.05.20р 

(за розкладом). 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

Завдання для СРС. Аналіз стану і використання 

основних засобів та інших нематеріальних активів. 

Аналіз стану і використання оборотних активів. 

Шляхи прискорення їх оборотності. Аналіз джерел 

формування оборотних активів. Аналітичний 

матричний баланс покриття активів. 

Сутність і види грошових потоків та завдання їх 

аналізу. Аналіз динаміки обсягу грошового потоку та 

його структури. Оцінка збалансованості та 

ефективності грошового потоку. 

Аналіз ефективності використання капіталу. Оцінка 

ефективного фінансового важеля. 

Аналіз і прогнозування можливого банкрутства 

підприємства. Особливості аналізу фінансового стану 

підприємства, що має ознаки неспроможності 

(банкрутства). 

 04.08.20р.-

08.05.20р 

 

2 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату 

2 

Тема 15. Аналіз показників фінансової стійкості та 

платоспроможності 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ФК1, 

ФК15, ФК16 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН25, ПРН26 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

15-й 11.05.20р.-

15.05.20р. (за 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

  11.05.20р.-

15.05.20р. (за 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

3 



 

розкладом дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

Завдання для СРС. Оцінка фінансової стійкості 

підприємства за абсолютними і відносними 

показниками (фінансовими коефіцієнтами). 

Аналіз та оцінка ліквідності і платоспроможності 

підприємства. Оперативний аналіз платоспроможності 

 04.08.20р.-

08.05.20р 

 

- самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспекту-

вання, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату 

2 

Контрольна робота 1      20 

Контрольна робота 2      20 

      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат) 
Основною формою проведення семінарських занять є широке обговорення питань, передбачених 

планами кожної теми, і заслуховування рефератів. Тому студент повинен бути готовим виступати з 

кожного питання даної теми заняття, доповнювати, задавати питання, вступати в дискусію, а також брати 

участь в обговоренні рефератів. 

Тематика рефератів у плані кожного семінарського заняття виділена окремо. Кожен студент 

повинен вибрати і самостійно підготувати реферат на одну із заданих тем. При цьому студенти 

академічної групи повинні охопити всі передбачені в планах теми рефератів. 

Реферат необхідно підготувати до дня проведення семінарського заняття за даною темою. Він 

повинен бути детально продуманий, відповідно оформлений і викладений студентом за 10-15 хвилин без 

зайвого звертання до конспекту. Реферати в установлені терміни здаються викладачеві незалежно від 

того, чи були вони заслухані на семінарських заняттях. Обсяг реферату до 10 сторінок друкованого 

тексту. Оцінюється написання реферату в 20 балів До реферату повинна бути підготовлена презентація, 

яка буде додатково оцінюватися в 10 балів. 

Тематика рефератів 

1. Значення аналізу господарської діяльності в підготовці управлінських рішень. 

2. Зростання ролі економічного аналізу діяльності підприємства в умовах ринку. 

3. Економічний аналіз діяльності підприємств як особлива функція управління та елемент 

керуючої системи. 

4. Суть і основні етапи функціонально-вартісного аналізу. 

5. Розвиток міжгосподарського (міжзаводського) аналізу. 

6. Перспективи розвитку стратегічного аналізу та його роль у процесі прийняття управлінських 

рішень. 

7. Передумови формування комплексного економічного аналізу, його сутність та основні 

принципи. 

8. Взаємозв’язок основних показників у системі комплексного аналізу. 

9. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу діяльності підприємств. 

10. Інформаційна база економічного аналізу діяльності підприємств і її характеристика. 

11. Принципи організації інформаційного забезпечення управління, планування і аналізу. 

12. Основні етапи проведення аналізу господарської діяльності. 

13. Організація економічного аналізу на підприємствах і у вищих ланках господарського 

управління. Розподіл обов’язків з аналізу господарсько- фінансової діяльності між економічними і 

технічними службами підприємств. 

14. Особливості організації аналітичної роботи на підприємствах і в організаціях споживчої 

кооперації. Роль головних бухгалтерів, їх заступників, ревізорів і аудиторів у проведенні економічного 

аналізу. 

15. Економічний аналіз діяльності підприємств в умовах автоматизованої обробки інформації 

(АОІ). 

16. Організація підсистеми комплексного аналізу в умовах АОІ. 

17. АРМ економіста-аналітика на базі персональних ЕОМ. 

18. Принципи побудови програм економічного аналізу діяльності підприємства. Регламентація та 

форми реалізації аналітичного процесу.   

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, мультимедійний пристрій для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності: Веб-браузер, MS Excel, Maple. 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій : навч. посіб., - К. : 

ЦУЛ, за ред. Ковальчук К. Ф., 2012 р. – 326 с. (базовий підручник) 

2. Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний посібник за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової - 

К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 384 с. 



 

3. Акімова О. В. Організація і методика економічного аналізу:навч.посібник/ О. В. Акімова; О. С. 

Дубинська; А. Ю. Нікіта; МОН Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ : ДДМА, 

2012. 

5. Андреева Г. І. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник / Г. І. Андрєєва. - К. : Знання, 2008. - 

263 с. - (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). - ISBN 978-966-346-365-0. 

6. Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб/ О. С. Воронко, Н. П. Штепа. - Львів : Новий світ-2000, 

2018. - 278 с. 

Допоміжна література 
1. Воронко О. С. Роль аналітичної інформації у підвищенні ефективності діяльності підприємства // 

Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту:стан, проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали YII міжнародної науково-практичної конференції - Львів : ЛКА, 2014.— С. 230-232. 

2. Воронко О. С. Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності 

Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць - Львів : ЛКА, 2014. - Вип. 16.- С. 208-211. 

3. Воронко О. С. Теоретико - методичні аспекти аналізу фінансової стійкості підприємства Фінансово-

економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали V всеукраїнської 

науково-практичної конференції,20 листопада 2015 р - Львів : ЛКА, 2015 С. 158-160 

4.Воронко Р. М., Воронко О. С. Особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері 

управління економічною безпекою / Вісник ЛКА / [ ред. кол. : Башнянин Г. І. , Куцик П. О., Семак Б. Б. 

та ін.].- Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. Вип. 50.-200 с.- (Серія економічна) 

С. 148-153.  

5.Воронко Р. М., Воронко О. С. Роль економетричного аналізу у вирішенні завдань внутрішнього 

контролю на підприємстві/ Вісник ЛТЕУ /[ ред. Кол. : Куцик П. О., Барна М. Ю, Семак Б. Б. та ін..]- 

Львів : Видавництво ЛТЕУ 2018. - Вип. 54. – (Економічні науки). С. 126-133.  

6. Воронко Р. М., Воронко О. С. Використання аналізу фінансових результатів у цілях контролю і 

управління // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. – Випуск 22. – 162 с. – С. 43-49. – (Серія економічна).  

7. Воронко О. С. Місце та роль аналізу діяльності підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу в 

системі управління // 1  м і ж н а р о д н а  н а у к о в о - п р а к т и ч н а  і н т е р н е т - к о н ф е р е н ц і я  

«Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності» м. Львів, 12 грудня 2019 р.  

8. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємств : навч.посіб.-3-е вид., перероб. і доп. -К. : 

Знання, 2007. - 668 с. 

9. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: 

монографія [Текст] / І. В. Сіменко. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 394 с. 

10. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. 

Тарасенко. -ж 4-те вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с.  

11. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник / П. Я. Попович.-

3-те вид, перероб. і доп.-К. Знання, 2008. - 630 с. 

12. Чигринська О. С. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [Текст] / О. С. Чигринська, Т. М. Власюк. 

- К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с. 

13. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа [Текст] / А. Д. Шеремет. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 352 

с.  

14. Шкарабан С. І. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) [Текст] : для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл. / С. І. Шкарабан [та ін.]; Тернопільський національний економічний ун-т. Кафедра 

економічного аналізу. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 176 с. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівського торговельно-економічного університету ( 

http:// www.lib.lac.lviv.ua) 

2. Офіційна інтернет-сторінка Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua). 

3. Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua). 

4. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (http:// www.nbuv.gov.ua) 

5. Офіційна інтернет-сторінка Львівської обласної державної адміністрації (www.loda.gov.ua). 

6. Офіційна інтернет-сторінка пошукової системи в мережі Інтернет (www.google.com.ua). 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.loda.gov.ua/


 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за  

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 0,5 

бала 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату) та практичного завдання 

розрахункового характеру 

за кожне завдання максимум 15 

балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 

за кожну правильну відповідь 0,5 

бала 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

 



 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
Рефер

ат 

КР1 

КР2 
Сума 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
20 

20 
100 

 

 
 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

 

 

 



 

 


