ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра обліку та оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни

Аналіз господарської діяльності

Назва освітньої програми

6.030509 «Облік і аудит»,
6.030508 «Фінанси і кредит»

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Кількість кредитів за ECTS

3 (90 год.)

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: набуття знань щодо
методики проведення аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності.
2. Заплановані результати навчання: навчити оцінюванню роботи господарської діяльності
підприємств і організацій, визначенню доцільності використання ресурсів; навчити пошукам і
обчисленню резервів для підвищення рівня ефективності виробництва, а також використанню здобутих
знань та інформації для розв’язування економічних проблем і формування на цій основі потрібних
управлінських рішень і пропозицій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− предмет, види й напрями аналізу господарської діяльності його метод та прийоми;
− організацію та етапи аналізу господарської діяльності;
− інформаційну базу аналізу;
− напрями підвищення ефективності в різних галузях народного господарства;
вміти:
− давати оцінку роботи підприємства і його підрозділів через порівняння результатів діяльності;
− обчислювати забезпеченість підприємства матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами;
− виявляти вплив відповідних факторів на показники, які аналізуються, і визначати причинно-наслідкові
зв’язки;
− визначати наявні резерви та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;
− визначати конкретні заходи щодо використання виявлених резервів та здійснення контролю за
їх виконанням;
− узагальнювати результати аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Іспит.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» становить 50 балів.
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Шубіна С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

