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Тема 1. Економічний аналіз і обгрунтування управлінських рішень 
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції: набуття теоретичних знань щодо ролі і місця економічного аналізу 

в системі управління підприємством.   
 

План лекції: 

  

 1. Зміст і завдання економічного аналізу 

 2. Природа управлінських рішень 

 3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз 

 4. Управління за відхиленнями та економічний аналіз 

 

Опорні поняття: економічна наука, економічний аналіз, зміст економічного 

аналізу, завдання економічного аналізу, управлінське рішення, природа 

управлінського рішення, відхилення, місце економічного аналізу в системі 

управління підприємством. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4.  Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 

р. № 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5.  Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-

19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 

73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями).  

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова 

звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
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якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів 

України від 14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-

16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом 

Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 

та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у 

редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Суми : 

Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Вечтомова І. І. Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Міжнародний науковий журнал.  2016.  № 7.  С. 185-187.  

16. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-

орієнтованій системі управління. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 328–335. 

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 

1. Зміст і завдання економічного аналізу 

 

Кожне підприємство є складною системою взаємозв’язаних підрозділів і 

ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції.   

Господарська діяльність підприємств потребує систематичного 

вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів 

вивчення діяльності є аналіз. Термін «аналіз» іноземного походження і означає 

«розділяти». Щодо економічного аналізу це означає виокремлення окремих 

показників господарської діяльності із загальних складових для наступного їх 

вивчення. 

Аналіз економічних показників доповнюється в міру необхідності 

протилежним заходом - синтезом, який, з’єднуючи окремі показники в одне 

ціле, уможливлює вивчення зв’язків і залежностей між ними. Отже, аналіз і 

синтез у комплексі забезпечують наукове вивчення явищ і процесів у їхньому 

зв’язку та взаємодії. 

Слід підкреслити, що економічний аналіз провадиться на всіх рівнях 

управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), 

на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка). На макрорівні 

здійснюється загальнотеоретичний економічний аналіз, на мікрорівні - 

конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської 

діяльності підприємства. 

Економічний аналіз діяльності підприємства має бути тісно пов’язаний 

із системним підходом, тобто з комплексним вивченням об’єкта управління з 

урахуванням усіх його аспектів: економічного, соціального, технічного, 

організаційного, екологічного та психологічного. 

За системного підходу кожний об’єкт управління розглядають як 

комплекс взаємозв’язаних елементів, котрим притаманні визначені загальні 

властивості і котрі об’єднані для досягнення певної мети. У спеціальній 

літературі рекомендується для визначення системи користуватися п’ятьма 

найважливішими принципами: 

 системі притаманна єдина ціль; 

 система складається із взаємозв’язаних елементів, які створюють її 

внутрішню структуру; 

 система існує в певному середовищі, яке може справляти 

обмежуючий вплив на функціонування системи; 

 система має певні ресурси, які забезпечують її функціонування; 
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 систему очолює керуючий центр, який організує її рух до 

визначеної мети. 

Ці особливості системного підходу до управління свідчать, що 

економічний аналіз не може забезпечити підготовку управлінських рішень 

стосовно всіх аспектів діяльності підприємства. Але він є надійним 

інструментом для вирішення проблем саме економічного аспекту, а також для 

економічного обґрунтування рішень з інших проблем управління. 

Це дає змогу визначити місце економічного аналізу в системі управління 

підприємством. На рис. 1 зображено систему управління підприємством як 

сукупність трьох підсистем: власне системи управління, системи, що 

управляється, та інформаційної системи.  

Як видно зі схеми, інформаційна система управління включає всі види 

обліку, що створюють масив управлінської інформації, котрий характеризує 

стан системи, що управляється, та виконання управлінських рішень. Уся 

управлінська інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу 

готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему 

управління. 

У системі, що управляє, проекти управлінських рішень разом з іншою 

інформацією використовуються відповідно до загальних функцій управління для 

формулювання управлінських рішень, які передаються на об’єкт управління 

(систему, що управляється). 

В об’єкті управління управлінські рішення передаються у відповідні 

підрозділи та забезпечується контроль за їх виконанням. Щодо всіх операцій, 

які здійснюються в підрозділах, формується відповідна первинна інформація, 

котра в порядку зворотного зв’язку направляється в інформаційну систему 

управління. 

Короткий огляд циклу управління підприємством показує, що 

економічний аналіз займає важливе місце в інформаційній підсистемі 

управління для економічного обґрунтування управлінських рішень і контролю 

за їх виконанням. 

Економічний аналізу з окремих економічних розрахунків перетворився 

на самостійний університетський курс, що його вивчають студенти 

економічних спеціальностей. Остаточне оформлення окремого курсу з 

економічного аналізу сталося після створення проф. М. І. Бакановим та проф. 

А. Д. Шереметом підручника з теорії економічного аналізу, який 

удосконалюється й перевидається. Характерною особливістю цього підручника 

є глибоке узагальнення теоретичних розробок і практичного досвіду 

застосування комплексного економічного аналізу з використанням сучасної 

комп’ютерної техніки та економіко-математичних методів для розв’язання 

конкретних аналітичних задач. 

Формування механізму ринкових відносин змінює характер аналітичної 

роботи. Вона повинна охоплювати як внутрішнє, так і зовнішнє економічне 

середовище кожного об’єкта господарювання, включно з кон’юнктурою ринку 

та адаптивністю до нього, можливою конверсією капіталу та оцінкою міри 

економічного ризику. 
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Економічний аналіз за порівняно короткий історичний термін 

(протягом ХХ століття) зазнав суттєвих трансформацій: від аналізу балансу 

підприємства до комплексного економічного аналізу з використанням сучасних 

персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж. 

 

Інформаційна система управління

Система управління

Система, що управляється

Оперативний 
облік

Бухгалтерський 
облік

Статистичний 
облік

Зовнішня 
інформація

Економічний аналіз

Проекти 
управлінських рішень

Загальні функції управління

Управлінські рішення

Прогнозування 
та планування

Організація

Регулювання

Стимулювання

Контроль

Підрозділи

Основні Допоміжні

Первинна інформація

Зворотний 

зв’язок

Зворотний 

зв’язок

 

Рис. 1. Економічний аналіз у системі управління підприємством 

 

Ці трансформації тривають під впливом розвитку суспільних відносин. 

Слід коротко назвати особливості сучасних змін економічного аналізу 

порівняно з традиційними його формами. 

1. Значно ширше використання принципу управління за 

відхиленнями, що дає можливість керівництву звертати увагу на зміни 

безпосередньо в процесі виробництва. 

2. Підвищення оперативності економічного аналізу, що виражається 

в мінімізації періоду, за який проводиться поточний аналіз. 
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3. Відхід від обов’язкової формальної «точності» результатів аналізу, 

тобто перенесення центру уваги від аналізу звітності до аналізу ситуацій, 

цільового аналізу резервів. 

4. Широке використання додаткової інформації поряд з 

використанням зовнішньої і внутрішньої звітності. 

5. Створення аналітичних груп з участю економістів, технологів, 

маркетологів, юристів (залежно від змісту проблеми) для забезпечення 

комплексності економічного аналізу. 

6. Розширення використання в економічному аналізі вибіркових 

даних. 

Економічний аналіз широко застосовується в процесі проведення 

ревізій, аудиторських перевірок та маркетингових досліджень. Це невід’ємна 

частина системи планування підприємства, яка (особливо щодо собівартості 

продукції) є складовою управлінського обліку. 

 

2. Природа управлінських рішень 

 

Усі господарські процеси на підприємстві, в його підрозділах та 

об’єднаннях підприємств спрямовуються їх керівництвом. В основу управління 

цими процесами покладаються управлінські рішення. Головною особливістю 

управлінських рішень є те, що їх приймають для забезпечення безперебійного 

функціонування об’єкта управління. Тому призначення, принципи та методи 

підготовки й прийняття управлінських рішень, вимоги до них, їхній зміст 

принципово відрізняються від рішень іншого характеру. 

Теорією управлінських рішень сформульовано основні поняття щодо 

характеристики таких рішень, обґрунтовано теоретичні положення, методологію й 

організацію підготовки та прийняття рішень. 

Управлінські рішення не можна розглядати як довільну дію. 

Передумовою підготовки та прийняття управлінського рішення завжди є 

наявність проблеми, тобто встановлення невідповідності між фактичним і 

бажаним станом діяльності виробничого, комерційного чи іншого об’єкта, 

невідповідності, яка перешкоджає ефективному функціонуванню, а також 

розвитку об’єкта. 

Потреба в прийнятті рішення постає тоді, коли є кілька можливих 

варіантів, з яких треба вибрати найприйнятніший. Вибір відповідного варіанта 

рішення здійснюється з урахуванням системи критеріїв та з дотриманням 

заздалегідь установленого порядку на базі науково обґрунтованих принципів. 

Для підготовки та прийняття ефективного управлінського рішення 

необхідно своєчасно одержати вичерпну інформацію про внутрішні й 

зовнішні умови діяльності об’єкта управління. Оскільки комплекс цих умов 

практично ніколи не буває однаковим, зміст конкретних рішень навіть за 

управління тим самим об’єктом, як правило, буває різним. Проте загальні 

принципи та вимоги до рішень можуть і мусять бути незмінними протягом 

певного часу (як правило, до зміни конкретних економічних умов). 

Важлива роль належить якості рішення, яка виражається через його 

економічність та своєчасність. Економічність рішення характеризується 
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ефективністю використання залучених в обіг трудових, матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів виробництва, а своєчасність - співвідношенням 

між часом виникнення проблеми та часом прийняття рішення. Якість 

управлінського рішення визначає кінцеві результати управління. 

За значущістю та часовими параметрами управлінські рішення 

поділяються на поточні, які приймають для вирішення проблем, що виникають 

безпосередньо в процесі виробництва, і стратегічні, котрі мають на меті 

вирішення перспективних проблем. 

Управлінське рішення — це творчий процес мислення суб’єкта 

управління, в результаті якого визначається, які заходи треба здійснити в 

даній фактичній виробничій ситуації або в ситуації, що передбачається, для 

розв’язання певної проблеми й одержання бажаного результату. 

У спеціальній літературі з теорії управління можна знайти різне 

трактування поняття «управлінське рішення»: його визначають  

 як соціальний акт,  

 як частину управлінського процесу,  

 як засіб впливу управлінської системи на ту, якою управляють.  

Однозначного поняття управлінського рішення ще не сформульовано.  

Підготовка та прийняття управлінського рішення є не тільки 

органічною частиною процесу управління, а й головним етапом циклу 

управління. Тому, якщо сутність управління розглядати як цілеспрямований 

вплив суб’єкта управління на об’єкт, яким управляють, то під сутністю 

управлінського рішення слід розуміти обґрунтування й формування змісту 

цього впливу. 

Управлінське рішення - це, власне, відповіді на запитання, в які строки, 

з витратою яких сил і коштів, в якому порядку, за якого розподілу обов’язків, 

прав і відповідальності, за якої організації контролю, з якими результатами має 

здійснюватися управлінський вплив. 

Характеристика сутності управлінського рішення дає можливість 

повніше уявити собі його роль і місце в процесі управління не тільки в 

масштабі окремого виробничого об’єкта, а й на вищих рівнях - на рівні регіону, 

галузі та економіки країни в цілому. Значення науково обґрунтованих 

управлінських рішень як засобу, що забезпечує ефективне функціонування й 

розвиток виробничих об’єктів, досягнення поточних і перспективних цілей на 

всіх рівнях управління, важко переоцінити. 

У процесі розробки та прийняття управлінських рішень слід 

ураховувати також необхідність дотримання загальних принципів управління. 

Найважливіші з них такі: 

1. Оптимальний розподіл функціональних обов’язків працівників 

апарату управління. 

2. Раціональне делегування повноважень і відповідальності. 

3. Єдиноначальність та колегіальність управління. 

4. Конкретність та індивідуальність відповідальності. 

5. Оперативність керівництва. 

6. Ефективність управління. 

7. Науковий характер управління. 
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Слід особливо наголосити на оперативності керівництва за сучасних 

умов. Економічний аналіз діяльності підприємства народжувався як аналіз 

офіційної звітності, причому починався він з аналізу балансу підприємства. 

Результатом такого аналізу була аналітична записка. У міру зростання обсягів 

виробництва і прискорення динаміки всіх суспільних процесів усе більше 

зростала потреба в оперативних рішеннях. Через це у 60-ті роки виник 

оперативний економічний аналіз. Ним користуються для виявлення відхилень у 

процесі виробництва для негайного прийняття рішень. З допомогою 

комп’ютерної техніки оперативний аналіз можна здійснити безпосередньо в ході 

виконання операцій. 

Відповідно до загальних принципів управління управлінське рішення 

має відповідати певним вимогам, а саме: 

1) бути науково обґрунтованим, тобто формуватися з урахуванням 

об’єктивних закономірностей - тих технологічних, економічних, організаційних 

особливостей об’єкта, вплив на діяльність якого справлятиме рішення; 

2) бути цілеспрямованим, тобто точно відповідати цілям, які 

поставлені перед об’єктом управління або перед його окремим підрозділом; 

3) бути кількісно та якісно визначеним, тобто обов’язково містити 

конкретні кількісні показники і математичні розрахунки щодо результатів 

здійснення рішення, а також детальний якісний опис тих його аспектів, які не 

можуть бути виражені кількісно; 

4) бути правомірним, тобто не суперечити чинним законам, відомчим 

наказам, нормам, стандартам, інструкціям та іншим нормативним документам; 

5) бути оптимальним, тобто забезпечувати такий варіант рішення, 

який би відповідав економічному критерію ефективності — одержанню 

максимальних результатів з найменшими витратами за дотримання всіх інших 

аспектів управлінського процесу; 

6) бути своєчасним, тобто вкладатися в заздалегідь визначені строки 

підготовки, доведення рішень до конкретних виконавців та контролю їх 

виконання; 

7) бути комплексним, тобто враховувати всі аспекти управління; 

8) бути гнучким, тобто негайно реагувати на зміни кон’юнктури, 

економічного оточення тощо; 

9) бути повністю оформленим, тобто містити вичерпні визначення 

конкретних способів здійснення завдання, потрібних ресурсів, строків 

виконання, складу виконавців, порядку їхньої взаємодії, правомірності 

документів тощо. 

 

3. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз 

 

Важливу роль відіграє визначення послідовності етапів розробки та 

прийняття управлінського рішення. Розробка управлінського рішення є 

комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є логічним 

продовженням попередньої. На рис. 2 зображено блок-схему процесу 

прийняття управлінських рішень.  
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Назви блоків дають уявлення про зміст етапів процесу формування 

управлінського рішення. Слід звернути увагу на такі його особливості. Для 

визначення мети та критеріїв розв’язання проблеми (блок 3) слід передовсім 

урахувати багатоаспектність проблем. У господарській діяльності саме 

економічний аспект проблеми є головним. В інших випадках головним може бути 

соціальний або технічний аспект тощо. Так чи так, але треба завжди пам’ятати про 

комплексність, багатоаспектність управлінських проблем.  

Після формулювання мети та вибору критерію оптимальності або 

доцільності здійснюється вибір конкретних факторів та умов, що від них 

залежатиме результат рішення. Обґрунтований відбір факторів є передумовою 

розробки науково обґрунтованого, а відтак і ефективного рішення. 

Модель аналізу системи (блок 4) - це, власне, і є схема розв’язання 

завдання, яке постало перед управлінням. Залежно від характеру завдання 

модель може бути простою або складною. Прості моделі часто бувають 

стандартними. Складні моделі рішення можуть (відповідно до ступеня 

формалізації) частково або повністю відповідати вимогам програмування.  

Вибір моделі рішення та розробка програми розрахунків створюють 

основу для визначення складу необхідної інформації. Як модель рішення, так і 

інформація мають забезпечити можливість варіантних рішень.  

Блок-схема демонструє, що економічний аналіз у процесі прийняття 

управлінського рішення відіграє провідну роль (блоки 4-10 виділено жирним 

шрифтом). 

Отже, процес прийняття управлінського рішення має ітеративний 

характер, який дає змогу поліпшити модель або варіант рішення способом 

послідовних наближень. Так, після порівняння вибраної моделі з оригіналом 

системи (блок 5) може постати потреба у додатковій інформації (блок 6), яка 

уможливить відповідне поліпшення моделі рішення. За негативного результату 

порівняння підготовленого варіанта рішення з іншими аспектами управління 

(блок 12), із загальною метою та критеріями (блок 14) може постати потреба 

знову повернутися до аналізу варіантів розвитку системи (блок 7). 

З метою підвищення відповідальності за прийняття та здійснення 

рішення, а також створення передумов для ефективного контролю за його 

виконанням, рішення має бути документованим. Документація рішення 

оформляється з урахуванням чинних законодавчих та інших правових актів. 

Форма документування рішення залежить від його призначення, а зміст 

повинен відповідати таким вимогам:  

у документованому рішенні відображують мету, визначають засоби 

досягнення цієї мети у вигляді конкретних заходів, визначають очікувані 

результати, встановлюють строки виконання кожного заходу та 

називають конкретних осіб, які відповідають за реалізацію рішення. 
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Рис. 2. Блок-схема процесу прийняття управлінського рішення 

 

  

Системний підхід до вирішення управлінських проблем наочно 

виражено в розробці та реалізації цільових комплексних програм (ЦКП). ЦКП 

належить чільне місце в прийнятті довгострокових управлінських рішень на 

всіх рівнях управління. Три найважливіші характеристики ЦКП: наявність 

чіткої цільової установки; кількісне визначення ресурсів, необхідних для 

досягнення кожної цілі, з урахуванням обмеженості ресурсів; поділ генеральної 

програми на підпрограми. 

Комплексні цільові програми широко використовуються на всіх рівнях 

управління економікою. На державному рівні можна назвати програму 

перспективного розвитку «Україна — 2010», програми «Освіта (Україна ХХІ 

століття)», «Діти України», щорічну програму діяльності Кабінету Міністрів 

України. На галузевому рівні характерним прикладом є довгострокова 
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програма конверсії військового виробництва. На регіональному рівні 

поширення набули міжобласні комплексні програми економічного й 

соціального розвитку «Карпати», «Полісся», «Поділля». Розробляються 

комплексні програми і для окремих галузей економіки.   

  

Вивчення різних способів прийняття управлінських рішень свідчить, що 

економічний аналіз займає суттєве місце в забезпеченні виконання чи не 

найважливішої вимоги до управлінських рішень - наукового обґрунтування 

варіантів таких рішень, досягнення максимальних економічних результатів за 

мінімальних витрат ресурсів. 

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень: 

1. Особисті якості керівника. 

2. Поведінка керівника. 

3. Середовище прийняття рішень (визначеність та ризик). 

4. Інформаційні обмеження (зростання витрат на отримання 

додаткової інформації). 

5. Взаємозалежність рішень. 

6. Готовність до можливих негативних наслідків. 

7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. 

8. Наявність ефективних комунікацій. 

9. Відповідність структури управління цілям та місії організації. 

10. Процедури реалізації функцій управління. 

Розвиток у країні ринкових відносин веде до появи конкуренції та 

збільшення економічного ризику, тобто до таких явищ, яких ми не знали за 

колишньої адміністративно-командної системи. Через те було б непростимою 

помилкою, обґрунтовуючи варіанти управлінських рішень, обминати можливу 

дію цих нових для нас факторів. 

 

4. Управління за відхиленнями та економічний аналіз 

 

Схема прийняття управлінського рішення (рис. 2) дає уявлення про цей 

процес. Якщо врахувати, що на кожному рівні управління щодня необхідно 

приймати кількадесят (а то й кількасот) різних рішень, стане очевидним, що їх 

підготовка за всіма правилами методики є просто неможливою. 

Досвід свідчить, що в цьому немає потреби. Практично кожне рішення 

тією чи іншою мірою проходить всі стадії розглянутого процесу. Керівник 

може прийняти велику кількість рішень тільки тому, що більшість цих стадій 

здійснюється, сказати б, автоматично. Усі управлінські рішення поділяються 

на дві групи: стандартні, або ті, що програмуються, і специфічні, або 

нестандартні. Стандартні рішення проходять усі стадії процесу прийняття 

рішень відповідно до схеми. Але оскільки ситуації, коли виникає потреба в 

таких рішеннях, повторюються, процес їх прийняття спрощується завдяки 

використанню заздалегідь розроблених аналогів. 

Прийняття програмованих (стандартних) рішень не означає браку будь-

яких управлінських дій. Вони виконуються, але, як уже було сказано, цілком 

автоматично. 
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Для ілюстрації стандартизації рішень можна навести приклад із галузі 

технологій. Для перевірки розмірів деталей використовують спеціальні 

шаблони - калібри. Калібр дає змогу легко й швидко поділити деталі на дві 

групи:  

1) деталі, розміри яких є в межах допусків,  

 2) деталі з відхиленням від встановлених допусків.  

Контрольні розміри на калібрі встановлюються один раз, але 

уможливлюють перевірку кількох тисяч деталей.  

Те саме зі стандартними рішеннями: прийняті один раз у певній 

ситуації, вони можуть здійснюватися щоразу, коли така ситуація 

повторюється. 

Цей же приклад пояснює нам принцип, який усе частіше 

використовується в управлінні. Це так зване управління за відхиленнями 

(management by exception). 

Розглянемо його зміст, принципи та можливості застосування. Так, за 

браком калібра в наведеному вище прикладі постала б необхідність вимірювати 

кожну деталь, звіряти виміри з кресленням та приймати рішення щодо кожної 

деталі. За використання калібра із загальної сукупності деталей виокремлюють 

тільки ті, які мають відхилення від встановлених допусків. У такому разі тільки 

ця група деталей потребуватиме управлінського рішення: розподілу її на деталі, 

які можна виправити, і ті, які вже виправити неможливо. Щодо першої групи 

деталей, які пройшли вимірювання калібром, рішення приймається 

автоматично. 

Наведений приклад є наочною ілюстрацією суті управління за 

відхиленнями. Слід при цьому враховувати, що навіть у межах окремого 

підприємства коло управлінських рішень є дуже великим, діапазон їхньої 

складності також досить широкий - від найпростішого рішення щодо 

технічного контролю деталей до найскладніших управлінських проблем. Тому 

для практичного використання управління за відхиленнями на кожному об’єкті 

управління потрібно створити належні передумови. 

1. Першою важливою передумовою є наявність довідника стандартних 

рішень, який би давав змогу «просіювати» всі збурення, які виникають у 

системі, та виокремлювати такі, які можна усунути з допомогою стандартних 

рішень без будь-якого втручання управління. Такі стандартні довідники 

складаються з відповідних інструкцій, правил, розпоряджень тощо. На жаль, 

така робота на багатьох підприємствах України провадиться не систематично, 

не цілеспрямовано, досі не стала невід’ємною складовою системи управління, а 

існує скоріше як виявлення ініціативи окремих підрозділів або працівників 

управління. 

2. Другою суттєвою передумовою управління за відхиленнями є 

виявлення відхилень від норм, планів, стандартів, умов та ін. Ідеться про 

відхилення в широкому значенні цього слова, тобто про всі випадки, коли стан 

фактичного виконання не відповідає заздалегідь встановленому завданню. Слід 

зазначити, що завдяки розвитку науки управління чимало зроблено для 

постійного виявлення таких відхилень. Так, систему зовнішньої і внутрішньої 

звітності побудовано в основному на зіставленні фактичних даних з плановими, 
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різні методи організації управління виробництвом ґрунтуються на визначенні 

завдань і контролюванні їх виконання, система нормативного обліку 

виробництва забезпечує виявлення відхилень від нормативів за всіма статтями 

собівартості продукції. Дальший прогрес у цьому напрямку полягає у 

збільшенні кількості показників відхилень, підвищенні оперативності їх 

виявлення. 

3. Особливістю будь-якого виробничого процесу є те, що в кожний 

даний момент і на кожній дільниці обов’язково виникатимуть якісь відхилення 

від норми, причому різної величини та різних напрямків. Якщо на певній 

дільниці сталася перевитрата фонду заробітної плати, то така ситуація може 

бути об’єктом аналізу і для майстра дільниці, і для начальника відділення, і для 

начальника цеху, і для начальника відділу праці та заробітної плати, і для 

головного бухгалтера, і для головного економіста, і, врешті-решт, для 

директора заводу. Але це не означає, що інформація про всі відхилення 

повинна надходити до всіх керівників. У такому разі сталося б переповнення 

інформаційних каналів, яке призвело б до високих витрат на утримання 

інформаційної системи і до інформаційної пересиченості. Як наслідок, 

інформацію не буде належно використано. 

В основу управління за відхиленнями покладено принцип системи 

зворотного зв’язку - управлінські дії необхідно здійснювати тільки тоді, коли 

контрольована система відхилилася від одного або кількох заданих параметрів 

більше за встановлені допуски. Отже, управління за відхиленнями можна 

визначити як таку організацію управління системою, коли рішення про 

коригувальні впливи на систему приймаються на кожному рівні управління на 

підставі інформації про відхилення від заданих параметрів виконання. 

  

 

5. Управлінський облік і економічний аналіз 

 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» зазначено: «Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - 

система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для 

внутрішнього користування у процесі управління підприємством».  

У зв’язку з цим слід передовсім з’ясувати саму суть управлінського 

обліку. Річ у тім, що досить часто в спеціальній літературі висловлюється 

негативне ставлення до впровадження цього обліку. На думку деяких фахівців, 

поділ на фінансовий та управлінський облік призводить до розриву єдиної 

системи бухгалтерського обліку.  

Але це не відповідає дійсності. Управлінський облік у частині ведення 

обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції, що 

виробляється, залишається складовою єдиного бухгалтерського обліку 

підприємства і ведеться з використанням єдиного плану рахунків 

бухгалтерського обліку. Відмінність управлінського обліку полягає в тому, що, 

крім обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, спеціальний 

обліковий апарат виконує всі операції, пов’язані з управлінням собівартістю 

продукції на підприємстві: узагальнення матеріальних, трудових і фінансових 
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нормативів витрат у вигляді нормативної калькуляції собівартості виробів, 

внутрішньозаводське планування собівартості продукції в центрах витрат і 

відповідальності та на підприємстві в цілому, аналіз собівартості продукції за 

окремими виробами та статтями калькуляції, підготовка проектів 

управлінських рішень. Тому термін «управлінський облік» не відповідає 

характеру діяльності підрозділу бухгалтерії, який виконує ці функції, і 

зберігається в зарубіжній економічній літературі за традицією. У вітчизняну 

літературу його механічно перенесено із зарубіжної. 

Слід зауважити, що виконання комплексу функцій управлінського 

обліку, які точніше слід називати управлінням собівартістю продукції, потребує 

високої компетенції бухгалтера цього підрозділу, а тому (в американській 

практиці, наприклад) такий бухгалтер досить часто стає згодом керівником 

компанії. Автори американського підручника з управлінського обліку навіть 

розпочинають виклад матеріалу такими словами: «Теперішні керівники 

багатьох компаній (таких як General Motors, Pepsi Co) у минулому були 

бухгалтерами. Досвід облікової роботи відіграв ключову роль в їхній кар’єрі, бо 

ці люди завдяки обліку, що охоплює всі служби підприємства, були тісно 

пов’язані з оперативним плануванням та контролем». 

Отже, економічний аналіз в управлінському обліку займає суттєве 

місце. Усю аналітичну роботу, пов’язану із собівартістю продукції, виконує 

служба управлінського обліку.  

  

 

Загальний висновок за темою лекції 

Для успішного функціонування суб’єктів господарювання важливе значення 

має своєчасність прийняття управлінських рішень на основі проведеного 

економічного аналізу. Організація економічного аналізу передбачає 

дотримання певних вимог та етапів його проведення. На підприємстві може 

створюватися аналітична служба, яка має свою мету і завдання,  чисельність і 

склад. Вся аналітика на підприємстві повинна бути направлена на прийняття 

управлінських рішень для удосконалення і покращення подальшого 

функціонування економічної системи.          
   

Питання для самоконтролю 

1.Яке місце займає аналіз у пізнанні економічних явищ та суспільних процесів? 

1. Яка різниця у змісті економічного аналізу на макро- та мікрорівнях? 

2. У чому полягає сутність системного підходу до управління? 

3. Назвіть п’ять найважливіших принципів визначення системи. 

4. Місце економічного аналізу в системі управління підприємством. 

5. Які завдання стоять перед економічним аналізом на підприємствах? 

6. Назвіть головну особливість управлінських рішень. 

7. Сформулюйте зміст поняття «управлінське рішення». 

8. Дайте перелік основних вимог до управлінського рішення. 

9. Дайте визначення терміна «системний аналіз» і назвіть його чотири основні 

стадії. 

10. Які фактори впливають на процес прийняття управлінських рішень? 
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11. Яке призначення й сутність управління за відхиленнями? 

12. Назвіть три основні передумови здійснення управління за відхиленнями. 

13. Яке значення має встановлення допусків відхилень в економічних 

явищах? 

14. Охарактеризуйте найважливіші складові управлінського обліку. 

15. Місце економічного аналізу в управлінському обліку. 

16. Охарактеризуйте особливості аналізу взаємозв’язку показників «витрати-

обсяг-прибуток». 

17. У чому полягає аналіз ситуацій для управлінських рішень з окремих 

проблем? 

18.  Поясніть суть економічного аналізу інвестиційних рішень 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 2.  Предмет та види економічного аналізу 
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо 

предмету, видів та напрямів  економічного аналізу.   
 

План лекції: 

 

1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин 

2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 

3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії 

4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 

5. Предмет економічного аналізу 

6. Види й напрямки економічного аналізу 

 

Опорні поняття: сутність економічного аналізу, історія, мета, завдання, 

наукові дисципліни, предмет, системний підхід, види, напрямки, комплексний 

економічний аналіз. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 

73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова 

звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
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здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 

14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. наказом 

Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 

та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у 

редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Суми 

: Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 с. 

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

  

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

 1. Роль економічного аналізу за ринкових відносин 

 

Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економічної 

освіти. Це зумовлено значенням економічного аналізу в управлінні різними за 

формою суб’єктами підприємницької діяльності та характером знань, що 

становлять його зміст. Саме цим пояснюється те, що дану навчальну 

дисципліну студенти вивчають на всіх факультетах і всіх спеціальностях 

економічних вузів. Економіст будь-якого профілю повинен в достатній мірі 

володіти навичками аналітичної роботи.  

Економічний аналіз як окрема дисципліна сформувався на базі курсу 

бухгалтерського обліку діяльності підприємств: перші праці з економічного 

аналізу виходили під назвами «Аналіз балансу», «Аналіз звітності», «Счѐтный 

анализ» (Н. Р. Вейцман). Основним джерелом інформації для аналізу є досить 

складна система облікових і звітних показників роботи підприємств. 

На відміну від бухгалтерського обліку та статистики, які мають 

багатовікову історію, економічний аналіз як наука сформувався відносно 

недавно.   

Економічний аналіз є складовою частиною економічної роботи на 

підприємстві. Він, як завершальний її етап, комплексно охоплює всі інші 

елементи цієї роботи. 

 Важливого значення економічний аналіз набуває за ринкових реформ, 

коли на перший план виходять економічні методи управління: він має не лише 

виявляти хиби, а й розкривати можливості дальшого зростання економіки. 

За цих умов аналіз забезпечує можливість об’єктивної оцінки 

економічних результатів діяльності трудових колективів, визначення їхнього 

місця в галузі, регіоні, а також визначення внеску кожного робітника в 

загальний економічний результат діяльності підприємства відповідно до 

кількості та якості його трудових затрат. Це створює підґрунтя для розробки 

системи матеріального заохочення працівників на підприємстві за рахунок 

фонду оплати праці та інших джерел. 

  

Ринкові відносини потребують ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій з 

тим, щоб визначити принципи дії ринкових механізмів. Такий аналіз у 

розвинутих країнах виявив цілу низку об’єктивних закономірностей і дав змогу 

планувати кількість товару відповідно до вимог споживачів, «підігнати» товар 

під наявний на ринку попит. У результаті відбулась переорієнтація 

виробництва, а слідом за ним і попиту. Почалось становлення так званого 

ринку покупця - практичне втілення концепції маркетингу. 
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2. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу 

Економічний аналіз як наука сформувався на початку ХХ століття. 

 

У становленні економічного аналізу велика роль належить і 

українським ученим, особливо М. І. Туган-Барановському. 

Історію розвитку економічного аналізу можна умовно поділити на такі 

періоди: 

1) до революції 1917 року; 

2) післяреволюційний період; 

3) період переходу до ринкових відносин. 

  

 

3. Мета й завдання економічного аналізу. Основні його категорії 

 

У багатьох підручниках з економічного аналізу або зовсім не наводиться 

визначення його мети, або вона обмежується тільки виявленням резервів. На 

нашу думку, це надто вузьке визначення. Більш вдалим і науково 

обґрунтованим буде таке. 

Мета економічного аналізу - сприяння виконанню планів підприємств і їх 

підрозділів, а також інших господарських формувань, сприяння дальшому 

розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці проектів 

оптимальних управлінських рішень. 

Основними завданнями економічного аналізу є:  

 об’єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів 

через порівняння результатів з витратами; 

 виявлення впливу відповідних факторів на показники, які 

аналізуються, і вивчення причинних зв’язків; 

 пошук наявних резервів підвищення ефективності 

виробництва; 

 опрацювання конкретних заходів щодо використання 

виявлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням; 

 узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних 

управлінських рішень. 

Ці основні завдання економічного аналізу забезпечують за їх 

комплексного вирішення досягнення кінцевих результатів - виконання планів, 

поліпшення й удосконалення економічної роботи і відповідно дальшого 

розвитку підприємств. 

  

Фактори - це рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються 

на підприємстві. 

Причини - умови здійснення окремих явищ, які більш глибоко, ніж 

фактори, розкривають зміни рівня ресурсів і їхнього складу, а також показників 

роботи; вони деталізують вплив факторів. 
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Резерви - це невикористані можливості підвищення ефективності 

виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок 

запровадження певних заходів. Пошук резервів потребує впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу, наукової організації праці, 

організаційно-технічних заходів, активного роздержавлення і приватизації, 

забезпечення конкурентоспроможності колективів і підприємств. 
  

 

4. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 

Економічний аналіз тісно пов’язаний з багатьма економічними та 

неекономічними дисциплінами: діалектикою, політичною економією, 

бухгалтерським обліком, аудитом, статистикою, плануванням, галузевими 

економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, 

фінансуванням і кредитуванням підприємств, економіко-математичними 

методами. 

  

5. Предмет економічного аналізу 

 

Економічний аналіз - це комплексне глибоке вивчення роботи 

підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для 

об’єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого 

підвищення ефективності господарювання. 

  

Нові об’єкти й завдання економічного аналізу потребують 

застосування адекватних їм методологій і засобів дослідження економічних 

явищ і процесів, тобто дальшого розвитку теорії економічного аналізу й 

удосконалення методики її викладання. Це виправдано також завданнями 

підвищення рівня підготовки спеціалістів з вищою освітою. 

  

Економічний аналіз має свій предмет, який з розвитком самої науки 

конкретизувався й видозмінювався. Найсучаснішим і, на нашу думку, 

найвдалішим його визначенням є таке. 

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх 

підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на 

досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат. 

Тобто йдеться про успішне господарювання, до якого повинні 

прагнути всі підприємства. Успіх значною мірою залежить від умілого 

керівництва виробничим колективом, правильної організації виробництва та 

праці, а також від раціонального використання всіх видів ресурсів і 

глибокого знання справи кожним конкретним виконавцем. 

  

 

6. Види й напрямки економічного аналізу 
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Питання для самоконтролю 

1. Роль економічного аналізу як засобу підвищення ефективності 

виробництва за умов ринкових відносин. 

2. Етапи розвитку економічного аналізу. 

3. Перспективи розвитку економічного аналізу. 

4. Мета й завдання економічного аналізу. 

5. Основні категорії економічного аналізу. 

6. Поняття факторів та їх класифікація. 

7. Поняття резервів та їх види. 

8. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами. 

9. Роль діалектики та політичної економії в економічному аналізі. 

10. Предмет економічного аналізу. 

11. Види економічного аналізу. 

12. Роль і особливості ФВА. 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 3.  Методи, способи і  прийоми  економічного аналізу  
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо методів, 

способів і прийомів економічного аналізу.   
 

План лекції: 

1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та 

методологічна основа 

2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація 

3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження 

4. Особливості використання прийому порівняння в економічних 

дослідженнях 

5. Евристичні прийоми дослідження 

6. Особливості застосування в економічному аналізі  середніх та відносних 

величин, рядів динаміки, групувань    

7. Використання графічного способу в економічному аналізі   

8. Прийоми елімінування в економічному аналізі 

 

Опорні поняття: метод, класифікація, види, елементи, прийоми, моделі, 

показники, системний підхід, комплексний економічний аналіз. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Суми : 

Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 

с. 

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

1. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та 

методологічна основа 
 

Кожна наукова дисципліна має свій предмет та метод дослідження. 

Термін «метод» походить від грецького «methodos», що в перекладі означає 

«шлях до чогось», тобто знання про те, яким способом, в якій послідовності 

потрібно розв’язувати ті чи ті завдання.  

Під методом у широкому розумінні слова слід розуміти шляхи, способи 

та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов’язаних принципів та 

прийомів дослідження різноманітних явищ.  

Метод економічного аналізу, як і будь-якої іншої науки, визначається 

змістом та особливостями предмета, які, у свою чергу, зумовлюються тими 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі 

розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на 

запитання, що ми вивчаємо, а метод - як вивчаємо, якими способами та з 

допомогою яких саме засобів. 

Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрунтовану 

систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних 

прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські 

рішення і базуються на діалектичному методі пізнання. Особливості 

діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, котрі досліджуються, 

розглядаються в їх взаємозв’язку та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток 

розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об’єктивних законів реальної 

дійсності. 

Категорії економічного аналізу - це найбільш загальні, ключові поняття 

даної науки. До таких належать, наприклад: фактори, резерви, модель, 

результативний показник, відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, 

зобов’язання, активи, грошовий потік, леверидж і т. ін.   

Принципи економічного аналізу регулюють процедурну сторону його 

методології та методики. До них відносять: системність та комплексність, 

періодичність, зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність та 

об’єктивність, доречність та своєчасність. 

Системний підхід до вивчення явищ виявляється в комплексному 

взаємозв’язаному вивченні багатосторонніх зв’язків і взаємозумовленості дії 

факторів організації, техніки і технології виробництва. Підприємство будь-

якої галузі виробництва - це складна система, і правильний висновок щодо 

характеру досліджуваного явища можливий тільки за умови врахування всіх 

взаємозв’язаних факторів. Комплексне дослідження результатів діяльності 

підприємства починають з вивчення загальних показників. Потім, 

розподіляючи їх, поглиблюють аналіз, вивчаючи окремі сторони та ділянки 

роботи підприємства. Принцип системності робить неможливими висновки на 

підставі лише окремо взятих фактів без урахування відповідних 

взаємозв’язків. 

Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність 

систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди (та протягом 

таких) з метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських і 

фінансових процесів на підприємстві. 

Зрозумілість та адекватність тлумачення досягається через обов’язкове 

пояснення отриманих результатів дослідження (розрахунків) у вигляді 

відповідних висновків, коментарів, складання пояснювальних записок. 

Наявність аналітичних висновків є обов’язковим елементом методики 

економічного аналізу. 

Достовірність та об’єктивність аналітичних досліджень 

передбачають використання вірогідної інформації, брак арифметичних 

помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку 

окремих показників та впливу окремих факторів. 

Доречність та своєчасність аналітичної інформації визначають її вплив 

на прийняття управлінських рішень користувачами. Своєчасна та доречна 
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інформація дає можливість оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні 

події та вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення. 

Дані аналізу мають не просто констатувати факти минулих подій та давати їм 

оцінку, а насамперед служити інформацією для прогнозування господарських 

подій, майбутнього фінансового стану підприємства, його фінансових 

результатів. Принцип доречності передбачає також брак зайвої інформації, яка 

непотрібна для прийняття управлінських рішень. 

Основним елементом методу економічного аналізу є його науковий 

інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та специфічних 

способів і прийомів дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання. Виокремити прийоми та способи, які притаманні лише 

конкретній економічній науці, практично неможливо - науковий інструментарій 

різних наук є надто взаємозв’язаним. В економічному аналізі також 

застосовуються різні прийоми, які були спочатку розроблені в межах тієї чи 

іншої економічної науки (статистики, математики, програмування). Водночас 

економічний аналіз має і специфічні прийоми дослідження.   

Метод аналізу має певні специфічні особливості: 

 використання системи показників, що характеризують діяльність 

підприємства; 

 вивчення причин зміни показників; 

 визначення та вимірювання взаємозв’язків та взаємозалежностей між 

ними з допомогою спеціальних прийомів.  

  
 

2. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація 
 

Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто через 

сукупність прийомів дослідження. 

Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні 

прийоми та способи аналізу, які можна назвати інструментарієм аналізу. Вони 

використовуються на різних етапах дослідження для: 

 первинної обробки зібраної інформації; 

 вивчення стану та закономірностей розвитку об’єктів, що досліджуються; 

 визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств; 

 підрахунку невикористаних резервів збільшення ефективності 

виробництва; 

 узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності 

підприємств; 

 обґрунтування планів економічного та соціального розвитку, 

управлінських рішень, різних заходів. 

Багато прийомів, що використовуються в економічному аналізі, 

запозичено з інших наук: математики, статистики, бухгалтерського обліку. 

Економічний аналіз, пристосовуючи ці прийоми до вивчення свого предмета, 

вносить у них необхідні зміни. Але певні прийоми притаманні тільки 

економічному аналізу.  
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3. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження 

 

  

Отже, аналіз економічних явищ - це абстрактне розумове розділення цих 

явищ на складові частини з допомогою логічних висновків та моделювання. 

Розподіл складного явища на окремі елементи дає можливість пізнати сутність 

явищ та об’єктів, що досліджуються, визначити внутрішні зв’язки та 

суперечності. 

  

Під синтезом економічних явищ розуміють об’єднання однорідних явищ 

у визначені групи, узагальнення впливу різних причин, підбивання підсумків 

діяльності досліджуваних об’єктів. 

  

Інакше кажучи, аналіз та синтез доповнюють один одного та 

утворюють діалектичну єдність. Пізнання відбувається в певній 

послідовності: спочатку здійснюється розподіл на складові частини, а потім 

глибоке вивчення суперечливих частин, вияв внутрішніх зв’язків, узагальнення, 

підбивання підсумків. 

  

Індукція - це спосіб вивчення явищ від часткового до загального, від 

окремих факторів до узагальнень, від причин до наслідків. Прикладом 

використання індуктивного методу може бути перенесення окремих 

особливостей розвитку, притаманних певним об’єктам дослідження, на 

закономірності розвитку системи в цілому. Якщо на одному, другому та 

третьому підприємстві спостерігаються проблеми з реалізацією продукції, то 

цю закономірність можна перенести на всю галузь і дійти висновку про 

зниження конкурентоспроможності продукції даної галузі в цілому або про 

зниження платоспроможності покупців. 

Дедукція — це спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від 

наслідків до причин. Наприклад, якщо в банківській сфері спостерігається 

фінансова криза, то можна висновувати, що кожен окремий банк теж має 

певні проблеми з фінансовою стійкістю та платоспроможністю. Індуктивний 

метод в аналізі використовується тільки в єдності з дедуктивним. 

Використання тільки одного з них неминуче збіднює аналіз, робить його 

неповним. 

 

4. Особливості використання прийому порівняння в економічних 

дослідженнях 

 

Одним з головних прийомів аналізу є порівняння. Порівняння як спосіб 

дослідження здійснюється через зіставлення одного показника (невідомого) з 

іншими (відомими) з метою визначення спільних рис або розбіжностей між 

ними. 

       Прийом порівняння створює широкі можливості для всебічного вивчення 

господарських процесів і з’ясування факторів, які впливають на економічний 
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результат. В економічному аналізі порівняння використовують як основний 

або додатковий спосіб розв’язання багатьох його завдань. Основними базами 

порівняння є: 

 нормативні показники; 

 дані попередніх періодів; 

 середні галузеві показники; 

 планові показники; 

 показники передових підприємств або міжнародні стандарти. 

  

         Найпоширеніші такі порівняння: 

1. Планових показників поточного періоду з показниками попередніх 

періодів, завдяки чому можна оцінити напруженість планових завдань і 

якість планування; 

       2. Звітних показників з плановими для визначення міри виконання плану. 

       3. Аналогічних показників роботи підприємства або структурних 

підрозділів. Таке порівняння має важливе значення для поширення досвіду 

роботи підрозділів. 

       4. Аналогічність показників споріднених підприємств, щоб виявити 

використані резерви і узагальнити досвід. 

       5. Досягнутих результатів із середньогалузевим рівнем щоб визначити 

організаційно-технічний рівень підприємства і місце, яке воно посідає в цій 

галузі. 

       6. Одержаних результатів з перспективним планом розвитку і на підставі 

цього судити про ступінь виконання плану. 

Обов’язкова умова для порівняння – однорідність економічного 

змісту вимірників, що зіставляються. Порівнянню підлягають як абсолютні, так 

і відносні показники. 

 

5. Евристичні прийоми дослідження 
 

  

До евристичних прийомів, або методів активізації творчості, 

нестандартного мислення відносять зазвичай низку методів генерації варіантів 

розв’язання проблеми на основі притаманної людині здатності до творчої 

діяльності. Їх застосовують тоді, коли звичайні рутинні методи, засновані на 

аналізі минулого досвіду та теперішніх умов, не дають змоги вибрати спосіб 

рішення. Особливо широко ці прийоми використовують у стратегічному аналізі 

для прогнозування розвитку економічної ситуації.  

Усі евристичні методи поділяються на дві великі групи  

 методи ненаправленого пошуку («мозкового штурму», 

«експертних оцінок», «колективного блокнота», «контрольних 

питань», «асоціацій та аналогій», ділові ігри та ситуації, 

кібернетичні наради)  

 методи направленого пошуку (морфологічний метод, алгоритм 

розв’язання винахідницьких задач АРВЗ). 
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6.  Особливості застосування в економічному аналізі середніх та 

відносних величин, рядів динаміки, групувань    
 

З описових кількісних засобів аналітичного дослідження значного 

поширення набуло використання середніх та відносних величин. 

Середні величини ( прості арифметичні, зважені арифметичні, середні 

хронологічні, середні геометричні, середні гармонічні, середні квадратичні) 

використовуються в аналізі для узагальнюючої характеристики масових 

однорідних показників (середня заробітна плата робітника, середня чисельність 

працівників, середня ціна реалізації тощо). Через середні величини 

характеризують загальний рівень ознаки, що аналізується, коли вона схильна до 

значних коливань. Обов’язковою умовою для використання способу середніх 

величин є якісна однорідність сукупності явищ та фактів, що вивчаються. 

Під час обчислення середніх величин необхідно враховувати, що вони 

поділяються залежно від поставлених цілей на дві групи: 

 прості середні, обчислені без урахування значущості кожного 

елемента в загальній сукупності; 

 зважені середні, в яких враховано вагу (значущість) досліджуваних 

елементів. 

Найбільш простою є середня арифметична, яка обчислюється простим 

діленням суми окремих значень ознак на їхню кількість. Наприклад, на 

підприємстві закуплено три партії матеріалів за різними цінами: 100 кг по 15 

грн., 250 кг по 18 грн. і 300 кг по 21 грн. Необхідно обчислити середню ціну 

закуплених матеріалів. 

Розрахунок простої середньої арифметичної можна зробити за формулою: 
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де х — ціна матеріалів певної партії. 

Однак така середня не дає дійсного значення ціни для загальної 

сукупності заготовлених матеріалів, оскільки в ній не враховано розмірів партій 

матеріалів. Точніше уявлення про середню ціну дає зважена середня 

арифметична, яка обчислюється так: 
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де qi — обсяг партії матеріалів. 

Середня гармонічна тісно пов’язана із середньою арифметичною і 

обчислюється як відношення суми ознак до суми добутків цих ознак на 

обернені значення варіант. За даними наведеного вище прикладу, середня ціна 

заготівельних матеріалів розраховується за допомогою середньої гармонічної в 

такий спосіб: 
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Використання середньої гармонічної є найбільш зручним в тому разі, коли 

невідомі абсолютні значення досліджуваних ознак. 
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Середня квадратична обчислюється добуванням квадратного кореня з 

частки від ділення суми квадратів окремих значень досліджуваної ознаки на 

їхню кількість за такими формулами: 

проста середня квадратична: 

n

х
х




2

кв.п. ; 

зважена середня квадратична:  



 


q

qх
x

2

кв.зв. . 

  

Найчастіше в економічному аналізі використовується середня 

хронологічна, яка характеризує середній рівень рядів динаміки. Для однакових 

проміжків часу середня хронологічна обчислюється за формулою: 
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Характерним прикладом використання середньої хронологічної є 

обчислення середнього залишку оборотних коштів. Наприклад, на підприємстві 

сума оборотних коштів на 1 січня становила 20300 грн., на 1 лютого - 15600, на 

1 березня - 24000, на 1 квітня - 22000 грн. Використовуючи формулу середньої 

хронологічної, одержуємо: 
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Середня геометрична обчислюється добуванням кореня n-го ступеня із 

добутку значень ознак, що аналізуються, за формулою: 
n

nхххх ...21геом  . 

Середня геометрична використовується для обчислення середніх темпів 

зростання під час аналізу динамічних рядів. 

Важлива роль середніх величин в аналізі економічних явищ і процесів 

пояснює підвищені вимоги до їх використання. Наукову обґрунтованість 

використання середніх величин забезпечують такі умови: 

 обчислення середніх величин для всього кола досліджуваних явищ 

або принаймні для їх найбільш типової частини. Порушення цього правила 

спотворює характер узагальнення явища; 

 забезпечення однорідності явищ, для яких обчислюються середні 

величини. Так, наприклад, середня собівартість знеособленої одиниці 

різноманітних виробів, що випускається підприємством, не має економічного 

змісту. Якщо однорідні явища мають внутрішні відмінності, поряд з загальною 

середньою доцільно вивчати деталізовані середні щодо структурних групувань. 

Прикладом цього є обчислення середньої заробітної плати для всього 

промислово-виробничого персоналу підприємства і для окремих категорій 

персоналу; 

 правильний вибір одиниці сукупності, за якою обчислюється 

середня величина. При цьому треба врахувати мету такого обчислення. Так, за 

визначення величини випуску продукції на 1 м
2
 виробничої площі в знаменнику 

дробу може бути або вся виробнича площа підприємства, або та, що фактично 
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використовується. Перша середня величина характеризуватиме потенційні 

можливості підприємства, а друга - їх реальне використання. 

Урахування основних вимог до середніх величин забезпечить правильність 

аналітичних висновків і управлінських рішень, ухвалених на підставі 

розрахунків. 

Поряд із середніми величинами широкого застосування в економічному 

аналізі набули відносні величини, які мають певні переваги перед величинами 

абсолютними. Останні служать, як правило, для розрахунку відносних величин, за 

допомогою яких можна проаналізувати рівень виконання планових завдань або 

нормативів, динаміку явищ, що розвиваються, структурні зміни, зробити 

коефіцієнтний аналіз. Однією з найважливіших властивостей відносних величин є 

те, що вони нейтралізують відмінності абсолютних величин та уможливлюють 

порівнювання таких явищ, абсолютні показники яких не надаються до 

безпосереднього порівнювання. 

Відносними величинами називають величини, що виражають кількісні 

відношення між соціально-економічними явищами. Їх отримують діленням 

однієї величини на іншу. Здебільшого відносні величини є відношенням двох 

абсолютних величин. 

Величина, з якою порівнюють (знаменник дробу), називається базисною 

величиною, а та, що порівнюється, - звітною. Відносна величина показує, у 

скільки разів порівнювана величина більша за базисну або яку частку другої 

становить перша. За допомогою відносних величин виражаються численні 

факти суспільного життя: відсоток виконання плану, темпи зростання та 

приросту окремих показників, структура випущеної продукції, коефіцієнти 

ліквідності та ін. 

За формою відносні величини поділяються на коефіцієнти, відсотки, 

індекси. Коефіцієнти використовують для зіставлення двох взаємозв’язаних 

показників, один з яких беруть за одиницю.  

Наприклад, коефіцієнт ліквідності - відношення грошових коштів до 

поточних зобов’язань, коефіцієнт фінансової незалежності - відношення 

власного капіталу до валюти балансу підприємства, коефіцієнт змінності - 

відношення кількості відпрацьованих змін до кількості відпрацьованих днів. 

Відсотки є необхідними для характеристики співвідношення величин, 

одну з яких беруть за 100. Відсотки можуть бути використані для розрахунку 

структури випуску продукції, структури активів, пасивів, характеристики 

виконання плану тощо. 

Індекси використовуються для вивчення показників у динаміці. 

Розрізняють базисні та ланцюгові індекси. У розрахунку базисних індексів 

перший (базисний) показник динамічного ряду береться за 100%, а наступні 

величини розраховуються у відсотковому співвідношенні до базисного. У 

розрахунку ланцюгових індексів кожний показник динамічного ряду 

зіставляється не з базисним, а з попереднім роком. 

За економічною сутністю відносні показники поділяються на такі види: 

виконання плану, динаміки, структури, координації, інтенсивності, 

ефективності. 
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Відносна величина виконання плану - це співвідношення між фактичним 

та плановим рівнями показників, і зазвичай воно виражається у відсотках. 

Для характеристики зміни показників за будь-який проміжок часу 

використовують відносні величини динаміки. Їх визначають діленням величини 

показника поточного періоду на його рівень у попередньому періоді (місяці, 

кварталі, році). Називаються вони темпами зростання (приросту) і 

виражаються, як правило, у відсотках або коефіцієнтах. Відносні величини 

динаміки також можуть бути базисними й ланцюговими. У першому випадку, 

як було сказано, кожний рівень динамічного ряду порівнюється з базисним 

роком, а в другому - з попереднім. 

Показник структури - це відносна частка (питома вага) частини в цілому, 

яка виражається у відсотках або коефіцієнтах. Наприклад, питома вага окремих 

видів продукції в загальному обсязі, питома вага робітників у загальній 

кількості працівників підприємства. 

Відносні величини координації - це співвідношення частин цілого, 

наприклад, активної і пасивної частини основних виробничих фондів, силових і 

робочих машин, коефіцієнт придатності та зносу основних фондів тощо. 

Відносними величинами інтенсивності називаються показники, що 

характеризують міру поширення, розвитку якогось явища у відповідному 

середовищі, наприклад рівень захворюваності населення, відсоток робітників 

вищої кваліфікації, питома вага активної частини основних фондів у їхній 

загальній вартості. 

Відносні величини ефективності - це співвідношення ефекту з ресурсами 

або витратами, наприклад прибутковість активів, прибутковість продажу, 

витрати на 1 гривню товарної продукції. 
 

  Для аналізу зміни економічних явищ і процесів за певний період 

широко використовуються ряди динаміки.  

Рядом динаміки називають часову послідовність значень економічних 

показників. Це хронологічні (моментні) або часові (інтервальні) ряди значень 

показника, які дають змогу аналізувати особливості розвитку того чи того 

економічного явища. Ряди динаміки можуть бути побудовані за абсолютними, 

відносними або середніми величинами. 

Аналіз динамічних рядів уможливлює виявлення низки закономірностей 

і тенденцій, які виявляються в досліджуваному явищі. За допомогою рядів 

динаміки можна одержати такі дані: 

 інтенсивність зміни досліджуваних показників (зростання, 

зменшення, стабільність); 

 середній рівень показника і середню інтенсивність змін; 

 тенденції щодо зміни показників. 

Одержані дані дають змогу за необхідності прогнозувати характер зміни 

показника в майбутньому. 

Ряд динаміки складається з двох елементів: моментів часу (або дат) та 

самих даних, що називаються рівнями ряду. Приклад інтервального ряду 

динаміки наведено в табл.  1. 
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Уже просте прочитання й осмислення даних, представлених у такий 

спосіб, дає підстави для деяких важливих аналітичних висновків. Вони, однак, 

можливі, якщо дотримано основної умови застосування прийому порівняння 

взагалі і, зокрема, побудови рядів динаміки, - порівнянності всіх величин, що 

входять у ряди динаміки. Робота зі зведення рядів динаміки до порівнянного 

виду є тим складнішою, чим більший часовий період охоплює аналізований 

масив інформації. Як видно з даних табл. 1, заробітна плата за цей період 

систематично зростала (особливо за останні роки). 

Таблиця  1 

Основні показники динаміки зарплати одного працівника за 1996-2000 рр. 

 
 

 
Рік 

Середня 

зарплата 

одного 

працівника, 

грн 

Абсолютний 

приріст, грн 
 

Темп зростання, % 
 

Темп приросту, % 
Абсолютне 

значення 1% 

приросту, грн 

базисний ланцюг. базисний ланцюг. базисний ланцюг. базисне ланцюг. 

1996 140 х х х х х х х х 

1997 190 50 +50 135,71 +135,71 35,71 +35,71 1,40 1,40 

1998 200 60 +10 142,86 +105,26 42,86 +5,26 1,40 1,90 

1999 250 110 +50 178,57 +125,00 78,57 +25,00 1,40 2,00 

2000 320 180 +70 228,57 +128,00 128,57 +28,00 1,40 2,50 

 

Для повнішої характеристики змін і тенденцій у динаміці 

використовуються такі додаткові показники: абсолютний приріст, темп 

зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту. 

Абсолютним приростом називається різниця між наступним та 

попереднім рівнями ряду динаміки (х' – х
0
). 

Темпом зростання називається відношення наступного рівня до 

попереднього або до будь-якого іншого рівня, що його взято за базу порівняння 

(х' : х
0
). 

Темпом приросту називається відношення абсолютного приросту до 

базисного рівня [(х' – х
0
) : х

0
]. Темп приросту може бути розрахований як 

різниця між темпом зростання та одиницею (або 100%). 

Абсолютне значення одного відсотка приросту розраховується як 

відношення абсолютного приросту до темпу приросту, який виражений у 

відсотках. 

Усі ці показники можна обчислювати базисним і ланцюговими способами. 

За базисного способу всі зміни обчислюються стосовно початкового показника, 

узятого за базисний. За ланцюгового способу зміна кожного наступного 

показника обчислюється стосовно попереднього. Темпи зростання та приросту 

можна обчислювати в коефіцієнтах (базисний показник береться за одиницю) 

або у відсотках (базисний показник береться за 100). 

Рядами динаміки часто користуються економісти-аналітики. У наведеному 

вище прикладі розглядався динамічний ряд тільки за одним показником. Але 

аналітичні висновки бувають глибшими і повнішими, коли використовується 

система динамічних рядів, тобто побудова рядів динаміки зі взаємозв’язаними 

показниками. Так, наприклад, якщо на підприємстві збільшились витрати від 

браку, доцільно скласти динамічні ряди взаємозв’язаних показників, аналіз 

яких уможливить виявлення причин цього небажаного явища. У зв’язку із 
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широким застосуванням рядів динаміки в процесі аналізу необхідно пам’ятати, 

що достовірні висновки можна одержати, тільки дотримуючись основних 

правил складання таких рядів, а саме: 

 правильний вибір періоду динамічного ряду. Якщо, наприклад, на 

підприємстві змінилася номенклатура виробів, то включення в один ряд 

періодів з різною номенклатурою випуску може дати хибне уявлення про 

динаміку; 

 включення в ряди динаміки однорідних показників; 

 обґрунтований вибір тривалості періоду (інтервалу). Дуже малі 

інтервали можуть ускладнити обробку ряду, а надмірно великі - призвести до 

усереднення відхилень і спотворення дійсної тенденції змін; 

 порівнянність оцінок та інших досліджуваних показників; 

 безперервність динамічного ряду, тобто недопущення пропусків 

певних періодів. 
  

 Застосування групувань   
 

Економічні явища та процеси характеризуються великою кількістю 

первинних даних, які відображають ці явища та процеси. Щоб використовувати 

для аналітичних висновків сукупність первинного матеріалу, необхідна 

відповідна систематизація первинних даних. Одним із видів такої 

систематизації є групування, тобто зведення первинних даних в однорідні 

групи. 

Групування є одним з найпоширеніших прийомів економічного 

дослідження. Групуванням називають розподіл багатьох одиниць об’єкта 

спостереження на якісно однорідні групи за певними суттєвими для них 

ознаками. Групування уможливлює вивчення тих чи тих економічних явищ в 

їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності, визначення впливу найбільш 

суттєвих факторів, знаходження тих чи тих закономірностей та тенденцій, які 

властиві цим явищам та процесам. 

Можна виділити такі різновиди задач, які розв’язуються способом 

групувань: 

 визначення соціально-економічних типів явищ; 

 вивчення структури явищ та структурних зрушень; 

 визначення зв’язків та залежностей між явищами. 

Розв’язуються ці задачі за допомогою типологічних, структурних та 

аналітичних групувань відповідно. 

Типологічні групування використовуються для розчленування всієї 

сукупності первинних даних суцільного або вибіркового спостереження на 

однорідні якісні групи чи класи. Прикладом такого групування на промислових 

підприємствах є розподіл складу промислово-виробничого персоналу на 

категорії (основні робітники, допоміжні, інженерно-технічні працівники, 

службовці, учні, молодший обслуговуючий персонал). Це дає змогу вивчити 

співвідношення окремих груп персоналу. Можуть бути проведені й дальші 

(більш деталізовані) групування. Так, наприклад, можна зробити групування 

складу робітників за фахом тощо. 
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Прикладами типологічних групувань можуть також бути групи 

населення за родом діяльності, групи підприємств за формами власності. 

Структурні групування дають змогу вивчати внутрішню будову 

показників, співвідношення в них окремих частин. Структурні групування, як 

показує сама назва, використовують в аналізі структури активів чи пасивів 

балансу підприємства, структури випущеної продукції, основних виробничих 

фондів, класифікації устаткування за терміном експлуатації (табл. 2). 

Таблиця 2 

Групування устаткування за терміном експлуатації 
Види 

обладнання 

Групи за терміном експлуатації Разом 
до 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 понад 20 

Токарні 

верстати 
12 32 30 8 1 83 

Фрезерувальні 

верстати 
3 8 5 1   17 

Стругальні  

верстати 
  2 4 2 2 10 

Шліфувальні 

верстати 
6 15 11 4   36 

Ковальські 

преси 
1     2 2 5 

Усього 22 57 50 17 5 151 

 

Групування устаткування за терміном експлуатації уможливлює 

визначення питомої ваги обладнання, яке фізично застаріло. У нашому 

прикладі найбільш застарілими є ковальські преси та стругальні верстати. 

Порівняння з аналогічним групуванням за попередній період показує ступінь 

модернізації обладнання. 

 

Аналітичні (факторні) групування використовуються для визначення 

наявності, напрямку та форми зв’язку між показниками, що вивчаються. За 

характером ознак, на яких базуються аналітичні групування, вони можуть бути 

якісними (коли ознака не має кількісного виразу) або кількісними. Прикладом 

аналітичного групування можуть бути дані щодо залежності рівня плинності 

робочої сили на промислових підприємствах від рівня середньомісячної 

заробітної плати одного працівника (табл. 3.). 

Таблиця 3.  

Залежність коефіцієнта плинності робочої сили від рівня середньомісячної 

заробітної плати одного працівника 

№  

групи 

Групи підприємств 

за рівнем 

середньомісячної 

заробітної плати 

одного працівника, 

грн. 

Кількість 

підприємств у групі 

Коефіцієнт 

плинності робочої 

сили, % 

1 10 000 – 15 000 8 25,2 

2 15 100 – 20 000 14 19,0 

3 20 100 – 25 000 32 14,4 
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4 25 100 – 30 000 17 9,8 

5 30 100 – 35 000 8 5,6 

6 35 100 – 40 000 14 3,0 

7 Понад 40 000 7 1,8 

 Усього 100 12,0 

 

 

Таке групування дає можливість не тільки встановити, що тенденція 

плинності робочої сили на підприємствах залежить від розміру середньої 

заробітної плати, а й конкретно визначити міру цієї залежності для кожної 

групи. 

За складністю побудови розрізняють два типи групувань: прості та 

комбіновані. З допомогою простих групувань вивчається взаємозв’язок між 

явищами, згрупованими за певною ознакою. Комбіновані групування 

показують вплив двох або більше факторів на результативний показник. У 

комбінованих групуваннях розподіл сукупності, що вивчається, робиться 

спочатку за однією ознакою, а потім в середині кожної групи - за другою 

ознакою і т. п. Отож можуть бути побудовані дво-, трирівневі групування для 

вивчення різних складних взаємозв’язків. Проте вони мають і суттєвий недолік. 

Побудова таких групувань є надто трудомісткою, а сприйняття результатів 

достатньо складним. Тому ліпше таке групування замінити кількома простими. 

Під час побудови групувань потрібно уважно ставитися до розподілу 

сукупності на групи, вибору кількості груп та інтервалів між ними, тому що 

залежно від цього можуть суттєво змінитися результати аналізу. 

Групування складають здебільшого за таким алгоритмом: 

 визначення цілі аналізу; 

 збирання необхідних даних щодо всієї сукупності об’єктів; 

 ранжирування сукупності за вибраною для групування ознакою;  

 оцінка крайніх варіантів факторної ознаки; 

 визначення кількості груп у групуванні; 

 визначення розміру рівновеликого інтервалу; 

 визначення середньогрупових показників за різними ознаками; 

 аналіз отриманих середніх величин та визначення направлення дії 

факторних показників на результативний. 

Під час складання структурних і факторних групувань важливу роль 

відіграє визначення інтервалів групувань, тобто проміжків між найменшим і 

найбільшим значеннями ознак у кожній групі. Інтервали можуть бути 

закритими (з визначенням верхньої та нижньої границь) і відкритими, коли 

визначено тільки одну границю. Так, наприклад, у табл. 3.4 всі інтервали 

групувань закриті, крім останнього, у нього включаються всі одиниці 

сукупності з рівнем середньої заробітної плати понад 400 грн., причому 

інтервали можуть бути як рівними, так і нерівними, з неоднаковими різницями. 

 

7. Використання графічного способу в економічному аналізі   
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В економічному аналізі велику роль відіграють так звані графічні 

способи, відмітною рисою яких є їхня наочність, що значно спрощує процес 

доведення результатів економічного аналізу до широкого кола працівників. Для 

правильного відображення досліджуваних процесів і явищ необхідно 

дотримуватись техніки та методики побудови графіків. Велике значення має 

правильний вибір типу графіка, його масштабів і виконання. 

Графіки, які використовуються в економічному аналізі, можна розділити 

на дві групи: 

 ілюстративні; 

 розрахункові (аналітичні). 

Ілюстративні графіки використовуються для порівнювання результатів 

економічного аналізу, які одержують за допомогою інших аналітичних 

прийомів, а також для ілюстрації найважливіших результатів аналізу в процесі 

прийняття рішень управлінським персоналом, для унаочнення доповідей і 

повідомлень на нарадах, засіданнях, зборах. 

Графіки - це масштабне зображення певних показників за допомогою 

геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно-художніх фігур. 

Завдяки добре зробленим графікам досліджуваний матеріал стає більш 

дохідливим і зрозумілим. 

Графіки мають також велике аналітичне значення. На відміну від 

табличного матеріалу графік дає узагальнюючу характеристику стану або 

розвитку досліджуваного явища, уможливлює наочне зображення тих 

закономірностей, що їх містить числова інформація. На графіку виразніше 

виявляються тенденції і взаємозалежності досліджуваних показників. 

Основні форми графіків, що використовуються в економічному аналізі, - 

це діаграми. Діаграми (за формою) бувають стовпчикові, смугові, кругові, 

квадратні, лінійні, фігурні. 

За змістом розрізняють діаграми порівняння, структурні, динамічні, 

графіки зв’язку, графіки контролю. Діаграми порівняння показують 

співвідношення різних об’єктів за певним показником. Найпростішими 

діаграмами для порівнювання розмірів показників є стовпчикові (рис. 1) та 

смугові. Для їх побудови користуються прямокутною системою координат. На 

осі абсцис розміщують основу (однакового розміру) стовпчиків для всіх 

об’єктів. Висота кожного стовпчика має відповідати розміру показника, що 

нанесений у відповідному масштабі на вісь ординат.  
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Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати одного робітника за 1996-2000 

(приклад стовпчикової діаграми) 
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Смугові діаграми розміщують по горизонталі: основу смуг розміщують на 

осі ординат, а масштаб - на осі абсцис. 

Іноді діаграми порівняння роблять у вигляді квадратів або кіл, площа яких 

пропорційна розміру відповідних показників. 

Особливим різновидом є фігурні діаграми, коли співвідношення об’єктів 

показуються у вигляді умовно-художніх фігур (колоска, картоплини, голови 

тварини, трактора). Якщо їх добре виконано, то вони одразу привертають до 

себе увагу, роблять інформацію більш дохідливою. 

Структурні (секторні) діаграми дають змогу визначити склад 

досліджуваних показників, питому вагу окремих частин у загальному розмірі 

показника. 

  

Лінійні графіки дуже широко використовуються також для вивчення 

зв’язків між показниками (графіки зв’язку). На осі абсцис відкладаються 

значення факторного показника (X), а на осі ординат - значення 

результативного показника (Y) у відповідному масштабі (рис. 3). Лінійні 

графіки в наочній і дохідливій формі відображають напрямок і форму зв’язку. 
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Рис. 3. Залежність плинності робочої сили від середньомісячної  

заробітної плати (приклад графіка зв’язку) 
 

 

Графіки контролю широко застосовуються в економічному аналізі для 

вивчення зведень про хід виконання плану чи дотримання нормативів. У 

такому разі на графіку будуть дві лінії: плановий і фактичний рівень показників 

за кожний день (або за інший проміжок часу). 

  
 

 

8. Прийоми елімінування в економічному аналізі 
 

  

Елімінування - означає усунення, виключення впливу всіх, крім одного, 

факторів на величину результативного показника. Цей прийом виходить з 

умовного визнання того, що всі фактори змінюються незалежно один від 

одного: спочатку змінюється один, а всі інші залишаються без зміни; потім 

змінюються два; потім три і т.д. за незмінних інших. Це дає змогу визначити 

вплив кожного фактора на величину досліджуваного показника окремо. 

         Прийом елімінування – це розподіл загального показника на 

фактори.Фактори поділяються на кількісні і якісні. 
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В аналітичній практиці широко застосовуються такі прийоми 

елімінування: 

 спосіб ланцюгових підстановок; 

 спосіб абсолютних різниць; 

 спосіб відносних різниць; 

 індексний спосіб. 

  

         При визначенні впливу факторів методом різниць необхідно 

дотримуватись таких правил: 

                  1. Для визначення впливу кількісного фактора на відхилення від 

плану по загальному показнику необхідно відхилення цього фактора 

помножити наплановий і якісний показник, а щоб визначити вплив якісного 

фактора на зміну загального показника необхідно відхилення цього фактора 

помножити на фактичний кількісний фактор. 

           Сума дій цих двох факторів повинна дорівнювати 

відхиленню загального показника. 

            2. Суть методу ланцюгових підстановок полягає в тому,що ми будуємо 

декілька рядів показників.Кількість таких рядів залежить від числа факторів + 

загальний показник. В першому ряді відображаються планові показники,в 

другому і кожному наступному, починаючи з кількісного показника, 

проводиться зміна планового показника на фактичний. По кожному ряду 

вираховується загальний показник, шляхом множення кількісного показника 

на якісний показник. Порівнянням загального показника кожного наступного 

ряду з попереднім визначається різниця, яка і буде впливом цього показника 

який в наступному ряді змінився в порівнянні з попереднім. 

             3.Сальдовий метод. Суть цього методу полягає в тому, що коли при 

визначенні впливу на загальний  показник є декілька факторів, і величини 

впливу факторів відомі, крім одного, то вплив невідомого фактора 

визначається шляхом віднімання від суми відхилення від плану по загальному 

показнику суми впливу всіх відомих факторів. Одержана різниця покаже 

невідомого фактора на загальний показник. Визначення впливу 

середньоспискової чисельності працівників та продуктивності праці на обсяг 

продукції методом різниць, ланцюгових підстановок та сальдовим методом. 

 

Таблиця 4  

Розрахунок впливу зміни середньоспискової чисельності працівників і  

їх продуктивності на обсяг виробництва продукції   

    Показники Плановий Фактичний Відхилення  (+,-) 

Обсяг виробництва продукції 7389126 9372000 1982874 

Середньоспискова чисельність 

працівників 

2000 

 

1859 

 

-141 

 

Продуктивність праці одного 

працівника 

3694,563 5041,4201 1346,8571 
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 а) відхиленням по обсягу продукції (метод різниць): 

(-141*3694,563)+(1346,8571*1859) = -520933,38+2503807,3 = 1982874 

б)ланцюговий метод: 

ССЧП*П/П=ТП 

1р.    2000*3694,563=7389126 

2р.     1859*3694,563=6868192,6 

3р.      1859*5041,4201=9371999,8 

р.2 –р.1=520933,4-вплив чисельності працівників 

р.3-р.2=2503807,4-вплив продуктивності праці 

          -520933,4+2503807,4=1982873 

в)сальдовий метод: 

 1346,8571*1859=2503807,3 

1982874-2503807,4=-520933,38   

         Висновок: фактичний обсяг продукції на 520933,4, а підвищення 

продуктивності праці на 1346,8571грн. дало можливість збільшити обсяг 

продукції на 2503807,4грн. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

Об’єктивність та повнота проведення економічного аналізу значною мірою 

залежить від використовування аналітиком методів. Методи аналізу є 

динамічними, часто ускладнюються та удосконалюються. Методи 

економічного аналізу поділяють на традиційні  та математико - статистичні. 

Широко використовуються моделі.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що розуміють під методом економічного аналізу?  

2. Які його основні риси та характерні особливості? 

3. У чому полягає суть системного підходу і як він виявляється в 

економічному аналізі? 

4. У чому полягає суть якісних (абстрактно-логічних) та кількісних 

прийомів економічного аналізу? 

5. Які основні абстрактно-логічні прийоми застосовуються в економічному 

аналізі? 

6. Суть прийому «порівняння». Яких умов порівнянності показників 

необхідно дотримуватись, користуючись прийомом «порівняння»? 

7. Суть, значення та сфера використання евристичних прийомів 

дослідження. 

8. У чому полягає сутність прийомів «мозкового штурму» та «експертних 

оцінок»? 

9. Що таке середні та відносні величини, їх види та особливості 

використання в економічному аналізі? 

10. Що таке ряди динаміки? Які показники використовуються для аналізу 

рядів динаміки? Методика їх розрахунку. 

11. Значення та роль графічного способу дослідження в економічному 

аналізі. Які види діаграм та графіків найчастіше використовуються в 

економічному аналізі? 
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12. Які види групувань використовуються в економічному аналізі? Яка 

методика побудови аналітичного групування? 

13. У чому полягає суть балансового способу та сфера його застосування в 

економічному аналізі? 

14. Що таке «елімінування»? Які прийоми відносять до прийомів 

елімінування? 

15. У чому полягає суть та значення способу ланцюгових підстановок? 

Алгоритми розрахунку цим способом впливу факторів у різних типах 

моделей. 

16. У чому полягає суть та значення способу абсолютних різниць? Яка 

техніка використання даного способу? 

17. У чому полягає суть і значення способу відносних різниць? Яка техніка 

використання даного способу? 

18. У чому полягає суть індексного способу? Яка техніка використання 

даного способу? 

19. Суть інтегрального способу. Для аналізу яких факторних моделей його 

використовують? Техніка використання цього способу.  

20. Суть способу пропорційного ділення. Для аналізу яких факторних 

моделей ним користуються? Техніка його використання. 

21. Суть способу частковόї участі. Для аналізу яких факторних моделей його 

використовують? Техніка його використання. 
  

Практичні завдання: 

1. Розрахувати вплив зміни середньоспискової чисельності працівників і їх 

продуктивності праці на обсяги виробництва: 

 

Показники Плановий Фактичний Відхилення 

(+,-) 

1.Середньоспискова чисельність 

працівників 

125 

 

128 

 

 

2.Продуктивність праці    

3. Обсяги виробництва 367000 368700  

в т.ч. за рах. змін: 

-чисельності працівників 

   

- продуктивності праці    

 

2. Розрахувати вплив зміни вартості основних засобів і їх  віддачі на обсяги 

виробництва: 

 

Показники Плановий Фактичний Відхилення 

(+,-) 

1.Вартість основних засобів 170 000 169 800  

2.Віддача основних засобів    
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3. Обсяги виробництва 

в т.ч. за рах. змін: 

- вартості основних засобів 

-  віддачі основних засобів 

1 800 900 1 799 500  

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 4.  Інформаційна база економічного аналізу та використання 

персональних комп’ютерів 
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції: набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо 

інформаційно-організаційного забезпечення економічного аналізу та 

використання персональних комп’ютерів при організації аналітичних 

досліджень.    
 

  План лекції: 

 

1. Система економічної інформації 

2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура  

3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт 

 

 Опорні поняття: інформація, види інформації, економічна інформація, 

інформаційне забезпечення аналізу, звітність. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

  
 1. Система економічної інформації 

 

Характеристика, форми відображення та джерела формування 

інформації для економічного аналізу. Термін «інформація» (лат.) означає 

«пояснення», «викладення», «повідомлення». Він використовується з кінця 

ХІХ століття, але спочатку використовувався лише щодо засобів зв’язку. З 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/


 

 

 

45 

розвитком науки і техніки інформацію почали розглядати залежно від 

конкретного змісту з виокремлюванням її різновидів, які стосуються різних 

галузей людської діяльності. 

Нині під інформацією розуміють сукупність корисних відомостей, які є 

об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання й перетворення. 

Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, реалізуватися, 

поновлюватися, є придатним для колективного використання та (на відміну від 

інших ресурсів) у процесі споживання не втрачає своїх якостей. Інформація - це 

головний елемент будь-якої з функцій управління. Володіння повною, 

достовірною, актуальною та оперативною інформацією уможливлює отримання 

ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття 

рішень. 

Нині інформацію розглядають у нерозривній єдності з комп’ютерними 

системами, які забезпечують її збирання, реєстрацію, зберігання, передавання 

й перетворення. За допомогою комп’ютерів усю інформацію можна швидко 

одержати, «відсортувати» у заздалегідь визначеному порядку, що позбавляє 

необхідності переглядати стоси паперів у пошуках потрібних відомостей. 

Комп’ютери не створюють інформацію із нічого, але вони здатні надзвичайно 

швидко сприймати, сортувати, аналізувати та інтерпретувати її за допомогою 

програмних засобів, розроблених людиною. 

Велике значення мають інформаційні технології, які базуються на 

застосуванні комп’ютерів, активній участі користувачів (непрофесіоналів у 

галузі програмування) в інформаційному процесі, високому рівні «дружнього» 

інтерфейсу користувача, широкому використанні пакетів прикладних програм 

загального призначення, доступі до віддалених баз даних і програм завдяки 

мережам ЕОМ. 

Новітні інформаційні технології сприяють створенню електронних офісів, 

які забезпечують комплексну реалізацію завдань предметної галузі, причому 

обладнання та працівники цих офісів можуть перебувати в різних приміщеннях. 

Необхідність роботи з документами, матеріалами, базами даних конкретної 

організації або установи вдома, у готелі, у транспортних засобах привела до 

появи так званих віртуальних офісів. Вони базуються на роботі локальної 

мережі, з’єднаної з територіальною або глобальною мережею. Абонентські 

системи працівників установ незалежно від місця їхнього перебування 

вмикаються в спільну для всіх мережу. 

Комп’ютери стали основним «знаряддям праці» всіх спеціалістів (також 

і аналітиків), тому розглядати особливості формування й використання 

сучасної інформаційної бази економічного аналізу неможливо без урахування 

цієї обставини. 

Різновидом управлінської інформації є економічна інформація, тобто ті 

економічні дані, що відображають через систему натуральних, трудових і 

вартісних показників характер планової та фактичної виробничо-господарської 

діяльності, причинні взаємозв’язки між системою управління та об’єктами 

управління. 

Цінність і своєчасність управлінського рішення значною мірою залежить 

від здатності управління в потрібний момент зібрати, проаналізувати та 
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проінтерпретувати інформацію. Спеціалісти кажуть, що рецепт для ефективного 

рішення є тільки один: 90% інформації і 10% натхнення. Прийняття 

управлінських рішень пов’язане з постійним перетворенням інформації, а сам 

процес управління має інформаційний характер. На кожній зі стадій управління 

використовується конкретна вхідна інформація й одночасно формується 

результатна вихідна інформація, яка є вхідною на інших стадіях управління. 

Стадії управління повторюються, утворюючи замкнутий простір. Широкий 

доступ користувачів до інформації на всіх стадіях управління можливий завдяки 

сучасним інформаційним технологіям, а також організації баз і банків даних, які 

забезпечують прямий і зворотний обмін інформацією. 

Інформацію для економічного аналізу поділяють на кілька типів, які є 

суттєвими для розробки технологій. Це:  

 Факти 

 Оцінки 

 узагальнені зв’язки 

 конфіденційна інформація 

 чутки. 

Факт - це інформація про подію або умову, що їх можна безпосередньо 

спостерігати та аналізувати (наприклад, виробництво, продаж). Фактична 

інформація, яка використовується для аналізу, є дуже різноманітною і великою 

за обсягом, формується з різних джерел, потребує накопичення в базі даних і 

подальшої обробки, в основному циклічно повторюється. 

Розв’язання аналітичних задач потребує фактичної інформації як про 

внутрішнє, так і про зовнішнє середовище. Ця інформація є основою для 

аналізу виконання планів, вивчення динаміки економічних показників та 

прогнозування на майбутнє. 

Оцінка ґрунтується на висновках, зроблених щойно чи колись у 

минулому. Вона не завжди є достовірною і може мати різні похибки, пов’язані 

із використанням певних методів вимірювання і розрахунків, похибками у 

вибірці, глибиною професійних знань спеціаліста, який вибрав методику 

розрахунку та дав оцінку. За результатами оцінки формується база даних для 

прогнозування майбутнього, особливо коли використовуються бази знань та 

експертні системи. 

Прогнози частково ґрунтуються на аналогії і частково на тому, що 

заведено називати «здоровим глуздом». Для прогнозування використовуються 

різні методи й моделі розрахунків (кореляційний і регресійний аналіз, 

екстраполяція тенденцій), знання експертів і спеціалістів у конкретній сфері. 

Для забезпечення достовірності прогнозу доцільно використовувати різні 

методи прогнозування та порівнювати отримані результати. Також майже 

завжди є можливість порівняти прогнозну й фактичну інформацію та зробити 

необхідні висновки.  

Основою для оцінки та прогнозування є узагальнені зв’язки, які 

характеризують рівень залежності досліджуваного показника від одного чи 

кількох інших показників, як, наприклад, обсяг продажу і план витрат 

ресурсів підприємства. 
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Конфіденційна інформація, як і джерело її отримання, не підлягає 

розголошенню і має різний рівень надійності. До неї відносять відомості про 

плани конкурентів, про науково-технічні досягнення, можливі зміни в 

законодавстві країн стосовно виробництва, торгівлі, податків тощо. 

В аналітичних розрахунках багато важать чутки. Хоч чутки є не дуже 

надійним джерелом інформації, проте коли їх опубліковано в пресі, 

оприлюднено в публічних виступах і заявах, вони можуть тимчасово 

спричинити зміни на ринку навіть, якщо зміст чуток не відповідає дійсності. 

Усю сукупність інформації, яка використовується в економічному 

аналізі й забезпечує управлінську систему та заінтересованих сторонніх 

користувачів, можна розподілити (з урахуванням головних джерел) на 

внутрішню та зовнішню групи, які утворюються з планово-облікових та 

позаоблікових даних. 

До зовнішньої інформації відносять: матеріали перевірок податкової 

служби, пояснювальні й довідкові записки, листування з керуючою 

організацією, з фінансовими й кредитними органами; матеріали цільових 

обстежень, перевірок, особистих спостережень працівників та аналітиків, 

спеціальних вибірок, відомості, передані по радіо чи телебаченню, технічну 

документацію та устаткування, технологію тощо. Зовнішню офіційну 

бухгалтерську й статистичну звітність уніфіковано відповідними стандартами 

бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і звітності.  

Джерела зовнішньої інформації:  

1. Публікації: звіти державних агентств; звіти торговельних асоціацій; 

наукові публікації; аналітичні журнали; довідники та списки. 

2. Інші підприємства: постачальники; замовники; конкуренти. 

3. Інформаційна індустрія: фірми, які надають інформаційні послуги 

(консультування), досліджують відповідні проблеми. 

Публікації містять різноманітну інформацію з багатьох питань, що 

стосуються аналізу, як наприклад, економічні умови, виробництво, продаж 

товарів (послуг). Обсяг і надійність такої інформації є різними в різних галузях 

і країнах. Офіційною відкритою звітною інформацією вважають 

бухгалтерський баланс підприємства (річний, квартальний), звіти про фінансові 

результати (річний, квартальний), звіт про фінансово-майновий стан 

підприємства, документи податкової звітності. 

Корисну інформацію можна одержати і від підприємств, з якими є 

економічні стосунки. Наприклад, якщо дізнатися в постачальника упаковки про 

кількість упаковки, замовленої конкурентом, то можна визначити прогнозний 

рівень продажу нового продукту конкуруючою фірмою. 

Корисну інформацію регулярно можна отримувати від рекламних 

агентств як послуги рекламодавцю та від засобів масової інформації, котрі 

надають її, бажаючи продати «час і місце».  

Надзвичайно корисною інформацією про товар, якість упаковки або 

обслуговування, а також про можливі дії конкурентів володіють покупці, 

особливо дилери та оптовики. Хоч як дивно, але й від персоналу конкуруючих 

фірм, не зважаючи на суворі обмеження щодо розголошення окремих видів 
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інформації, часом теж можна отримати певні корисні відомості, не 

наражаючись на судовий процес. 

Фірми, які спеціалізуються на збиранні та аналізі інформації, або 

пропонують стандартизовані інформаційні продукти, або виконують конкретне 

завдання замовника. 

Складність використання зовнішньої інформації в аналітичних 

розрахунках в Україні полягає в тому, що в нас лише формуються такі фірми. 

Основними споживачами результатів обробки зовнішньої аналітичної 

інформації є контрольні органи, банківські установи, фондові та товарні біржі, 

інші ділові партнери підприємства, у тому числі потенційні інвестори, 

кредитори.  

Як правило, найбільша частина інформації надходить із внутрішніх 

джерел. Використовуються дані оперативного й бухгалтерського обліку, 

планування тощо. Збирання інформації відбувається регулярно (у строки 

бухгалтерської та статистичної звітності), або епізодично (у разі потреби). 

Збирання епізодичної інформації потребує розробки спеціальних процедур 

проведення обстежень, одержання індивідуальних і групових оцінок. 

До джерел внутрішніх облікових даних належать: бухгалтерський облік і 

звітність; статистичний облік і звітність; оперативний облік і звітність. Дані 

бухгалтерського обліку дають об’єктивну кількісну характеристику 

різноманітних господарських операцій, узагальнену характеристику всієї 

сукупності засобів господарства за складом і розміщенням, за джерелами 

утворення і цільовим призначенням. Для цього використовуються методи 

наскрізного і безперервного спостереження, суворе документування, 

систематизація на рахунках, групування в балансі та інших звітних таблицях. 

Крім даних бухгалтерського обліку, для оцінки виконання планів 

(щомісячних, квартальних, річних) використовуються й статистичні дані, 

завдяки яким виявляються певні економічні закономірності. 

Поточний аналіз використовує відомості оперативного обліку і звітів, 

забезпечуючи швидке отримання відповідної інформації. 

Результатна інформація подається у вигляді даних про недоліки в 

роботі та відповідних винуватців або про невикористані резерви та способи їх 

мобілізації. На відміну від поточного аналізу оперативний використовує 

щоденну інформацію про діяльність підприємства, дані первинних 

бухгалтерських та інших документів, матеріалів контролю, спостереження, 

нарядів тощо. Для нього характерна певна приблизність результатної 

інформації. 

Вибіркові облікові дані необхідні для деталізації показників звітності. 

Використовуються епізодичні вибірки, спостереження, поглиблені перевірки. 

Джерелом вибіркових даних є поточний бухгалтерський облік і первинна 

документація.  

До позаоблікових даних відносять, наприклад, матеріали зборів 

трудових колективів, бесід з працівниками підприємств. Особливо багато 

інформації можна одержати з питань організації праці й виробництва, 

фінансового стану. На практиці керівники різних рівнів виконують власний 

оперативний аналіз, ведуть реєстрацію найважливіших процесів і операцій, 
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приблизні розрахунки, планують відповідні заходи. У такий спосіб кожна 

особа, яка відповідає за прийняття рішень, одночасно стає і користувачем 

(інформантом), і джерелом інформації (інформатором). 

Класифікація інформації для економічного аналізу. У проектуванні 

інформаційної бази економічного аналізу враховують основні характеристики 

економічної інформації, які впливають на вибір інформаційних технологій 

розв’язування задач. Це можна зробити за допомогою її класифікації за 

певними ознаками (рис.  1).  

За стадіями 
управління

За місцем 
утворення

За рівнем 
доступності

За стадіями 
перетворення

За стабільністю

За ознакою

За способом 
фіксації

За елементами 
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Рис.  1. Класифікація економічної інформації 
 

За стадіями управління розрізняють прогнозну, планову, облікову, 

нормативну інформацію та інформацію для аналізу господарської діяльності, 

оперативного управління. 

Прогнозну інформацію пов’язано з функцією прогнозування, 

планову - з плануванням (стратегічним, техніко-економічним, 

оперативно-виробничим);  

облікову - з управлінським, фінансовим обліком;  
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інформацію аналізу господарської діяльності - з функцією економічного 

аналізу;  

оперативного управління й регулювання - з відповідними функціями. 

 

Нормативна інформація виникає і використовується на стадіях технічної 

підготовки виробництва, а також в інших випадках, наприклад, для формування 

цін, тарифікації. Вона містить норми й нормативи, ціни, розцінки, тарифи, а 

також деякі інші дані, наприклад, заздалегідь обумовлені табличні величини 

(ставки прибуткового податку з громадян). 

Нормативну інформацію можна умовно поділити на нормативно-

правову та нормативно-довідкову. До нормативно-правової належать 

розпорядження органів законодавчої та виконавчої влади (закони, акти), які 

регулюють економічну діяльність підприємства. Нормативно-довідкова 

інформація - це норми та нормативи, які визначаються керівництвом 

підприємства (наприклад, норми витрат матеріалів). До довідкової відносять 

інформацію однакову для всіх функціональних різновидів: назва підприємства, 

міністерства, відомства, штатний розпис, список постачальників і покупців 

тощо. 

Нормативна й довідкова інформація створюють фонд нормативно-

довідкової інформації, призначений для розв’язання різноманітних 

управлінських завдань. 

За місцем утворення інформація для економічного аналізу поділяється 

на внутрішню й зовнішню. Внутрішня інформація - це сукупність даних, що 

виникають на самому об’єкті і характеризують його діяльність. Вона 

формується на стадії конструкторсько-технологічної підготовки  

виробництва, у поточному виробництві товарів і їх збуті, оперативному, 

бухгалтерському та статистичному обліку. Частину внутрішньої інформації 

фіксовано на машинних носіях, частину - тільки на паперових документах. 

Зовнішня інформація виникає за межами об’єкта і має безпосереднє 

відношення до досліджуваної предметної області. 

За стабільністю аналітичну інформацію поділяють на постійну (сталу), 

умовно-постійну та змінну. Постійна інформація не змінює своїх значень 

(наприклад, звітні дані); умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого 

періоду (наприклад, нормативи, норми), а змінна характеризується частою 

зміною своїх значень (наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). 

Період стабільності має конкретний характер для певних задач, управлінських 

робіт. Його визначають за певний проміжок часу (наприклад, за місяць). 

За стадіями створення економічна інформація поділяється на вхідну та 

вихідну. До вхідної інформації відносять дані, що необхідні для розв’язання 

аналітичних задач (наприклад, наявність основних засобів, кількість і склад 

працівників). Вхідна інформація реєструється в місці її збирання чи виникнення 

і вводиться в ПЕОМ без попередньої обробки. Вхідна первинна інформація є 

найбільш детальною і становить основу для наступної логічної та арифметичної 

обробки даних. До вхідної інформації може належати не лише змінна, а й 

умовно-постійна та постійна інформація за особливо великої ролі умовно-

постійної.  
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Вихідна інформація є підсумком обробки вхідних даних, але вона 

містить поряд з результатною інформацією і певні первинні дані. Спеціального 

значення набуває проміжна інформація, яка потрібна для розв’язування тих 

самих задач у наступних періодах. Результатні дані в багатьох випадках 

архівуються й накопичуються у базі даних для розв’язування інших 

взаємозв’язаних задач, для вивчення динаміки показників чи процесів. 

За насиченістю реквізитами аналітична інформація буває: 

 достатньою 

 недостатньою  

 надлишковою.  

Достатня - це цілком конкретна за змістом мінімальна інформація, яка 

необхідна для розв’язання певної задачі.  

Недостатність інформації робить розв’язання задачі неможливим; 

надлишкова містить зайві дані, які або зовсім не використовуються, або 

виконують контрольно-дублюючі функції.  

Для сучасної економічної інформації характерним є поєднання 

надмірності й недостатності даних. Це пов’язане з традиційними методами 

обробки даних, що призводять до дублювання інформації, із  

наявністю застарілих даних, браком окремих показників, необхідних для 

аналізу, у звітності, статистиці, поточних документах. 

За способом фіксації розрізняють усну й документальну інформацію, 

зафіксовану на паперових і машинних носіях. Запис даних на машинних носіях 

- необхідна умова наступної автоматизованої обробки інформації. Запис - це 

найбільш трудомісткий процес, на який припадає до 95% усіх помилок. Треба 

брати до уваги також і те, що на сучасних підприємствах значна частина 

внутрішньої інформації є фіксованою, записаною в базі даних, а другу її 

частину відображено в традиційних документах, звітах і за необхідності вона 

додатково формується в базі даних. Зовнішня інформація є переважно 

нефіксованою і зберігається в друкованому вигляді. З розвитком інформаційних 

служб і засобів телекомунікацій значну частину зовнішньої інформації також 

можна буде вводити в базу даних підприємства з використанням машинних 

носіїв. 

За елементами структури: реквізит, показник, масив, потік. Ця 

класифікація має значення для розробки баз і банків даних. 

Відомі й інші схеми класифікації економічної інформації:  

- за формою подання даних - алфавітна, цифрова, алфавітно-цифрова;  

- за стабільністю руху відносно системи керування: періодична (регулярна), 

неперіодична (епізодична), одноразова;  

- за певними додатковими ознаками - наприклад, інформація про фінансовий 

стан тощо;  

- за предметом господарської діяльності - інформація про продукцію; 

інформація про послуги. Цю класифікацію можна деталізувати аж до 

найменувань специфікаційної номенклатури товарів. 

Названі ознаки класифікації інформації є одночасно ознаками її 

ідентифікації (кодифікації) у разі подання в документальній формі і 
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використовуються в операціях пошуку інформації. Найважливішими 

особливостями економічної інформації є:  

 динамічність,  

 взаємозв’язаний характер,  

 нерівномірність виникнення протягом року,  

 дискретність, 

 єдність  

 взаємообумовленість показників (як передумова системного 

використання економічної інформації в процесі машинної 

обробки). 

Специфічними ознаками економічної інформації є її залежність від 

об’єкта управління; переважання у формі подання даних алфавітно-цифрових 

знаків; необхідна висока точність результатів обчислень та оформлення їх у 

вигляді, зручному для сприйняття людиною; значне поширення документів як 

носіїв вхідних даних та результатів обробки; великі обсяги оброблюваної 

інформації; можливість одержання значної кількості похідних даних у разі 

обробки тих самих показників за різною методикою; постійне нагромадження й 

тривале зберігання. 

Економічна інформація є досить неоднорідною, вона має складну схему 

взаємозв’язків окремих її видів. Різновидами економічної інформації є 

 облікова інформація  

 інформація аналізу господарської діяльності, яким притаманні як 

спільні властивості, так і низка специфічних особливостей. 

Обліково-аналітична інформація є основою для прийняття рішень з 

організації, планування й регулювання господарської діяльності підприємства. 

Особливості облікової інформації залежать від видів обліку (оперативний, 

бухгалтерський, статистичний); форми бухгалтерського обліку (таблично-

автоматизована, діалогова, безпаперова); від джерел та методів формування 

змінної та умовно-постійної інформації та алгоритму їх машинної обробки. 

Облікові дані відображають фактичний стан виробничо-господарської 

діяльності підприємства і є інформаційною моделлю виробництва. Крім 

відображення дійсного стану об’єкта, на облікову інформацію покладається й 

ретроспективна функція, що потребує тривалого зберігання цієї інформації (у 

вигляді форм бухгалтерської звітності). 

Кінцеві дані є результатом розв’язання облікових задач зі знаходження 

зведено-підсумкових величин за встановленими групувальними ознаками, для 

чого реалізуються арифметичні та логічні операції, операції сортування 

інформації. Якість облікової інформації залежить від використаної методології 

її сприйняття, систематизації та узагальнення, а також від специфічних 

особливостей облікових задач: розв’язності (завжди розрахунковим або 

логічним способами); алгоритмічності; документальності вхідних та вихідних 

даних; використання тих самих даних для формування різних показників; 

інформаційного зв’язку облікових задач; необхідності накопичення даних; 

регламентації термінів розв’язання задач. 
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Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу 

беруть з одного або кількох різновидів економічної інформації (планової, 

облікової, нормативної, прогнозної). 

Наприклад, для аналізу виконання планових завдань використовуються 

планові та облікові дані. Факторний аналіз обмежує джерела формування 

інформації для аналізу господарської діяльності одним різновидом даних. Тому 

первинне формування такої інформації залежить від низки причин, основними з 

яких слід вважати вид аналізу господарської діяльності, а також цілі аналізу та 

його завдання. 

Аналітична інформація нагромаджується, зберігається та 

використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на 

підприємстві згідно з визначеною організаційною формою. 

Аналітичним розрахункам властива наявність значного обсягу логічних 

операцій, поєднаних з арифметичними за складними алгоритмами. Можливість 

формалізованого запису даних сприяє використанню ЕОМ для розв’язування 

аналітичних задач. До інформації, яка використовується для аналізу 

господарської діяльності, висуваються такі вимоги: достовірність, своєчасність, 

повнота, детальність, багатоаспектність. 

Результати аналізу можна подати також у вигляді графіків, діаграм 

тощо. Для аналітичної роботи найбільшу значущість має процедура 

математичної обробки та наступне використання результатів аналітичних 

розрахунків у інтересах управління. На відміну від облікової інформації, коло 

споживачів результатів аналітичних розрахунків є значно ширшим та 

різноманітнішим. Бухгалтерська та аналітична інформація мають бути 

релевантними, тобто відповідати вимогам розв’язання відповідних 

функціональних управлінських завдань. 

Структура економічної інформації та засоби її формалізованого 

описування. Структурою економічної інформації визначається її будова, 

виокремлювання тих чи тих елементів. Ці елементи називаються 

інформаційними одиницями. Із простих інформаційних одиниць утворюються 

ієрархічні рівні структурної побудови інформації. З погляду логіки управління 

та розміщення даних на носіях розрізняють логічну та фізичну структури 

даних. 

Логічна структура (з погляду користувача) є багаторівневою. 

Інформаційні одиниці можна виділити як із нижчого, так і з вищого рівня. 

Наприклад, для розв’язування економічних задач у порядку укрупнення 

(агрегування) виокремлюють такі елементи даних (рис.  2): 
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Реквізит

Показник

Масив

Інформаційний 
потік

Інформаційна 
база

 

 

Інформаційна сукупність з мінімальним складом реквізитів-ознак і 

реквізитів-основ, достатнім, проте, для створення елементарного документа 

(документо-рядка), утворює економічний показник. Показник характеризує 

об’єкт управління з якісного й кількісного боку; має назву, яка розкриває його 

форму, та значення, котре доповнює форму кількісно-якісними 

характеристиками. Набір взаємозв’язаних даних однієї форми (однієї назви) з 

усіма її значеннями - це масив даних, що є основною інформаційною 

сукупністю, котрою оперують в інформаційних процедурах. Сукупність 

масивів, що стосуються даних тієї самої ділянки управлінської роботи, 

називають інформаційним потоком. 

Під фізичною структурою даних розуміють відповідні структурні одиниці 

залежно від носія інформації та способу її фіксації. Наприклад, структурною 

одиницею найвищого рівня інформації на паперовому документі є весь 

комплект документів, усе документаційне господарство об’єкта управління. 

Одиницями нижнього рівня є зона документа, рядок, графа, позиція. 

Структура інформації для економічного аналізу залежить від його 

методології, таких, зокрема принципів, як порівняння величин, агрегування та 

дезагрегування одиниць інформації, установлення інформаційних 

співвідношень між одиницями і т. п. На стадії первинного формування 

інформації для аналізу господарської діяльності задається специфічна 

структура, яка потім отримує відповідну інтерпретацію в похідній інформації. 

Виробничо-господарська діяльність вимірюється численними 

економічними показниками, які утворюють відповідну систему. Від добору цих 

показників залежить глибина аналізу та обґрунтування висновків і заходів за 

результатами аналізу. Економічні показники можна поділити на: кількісні і 

якісні; натуральні, трудові, вартісні; абсолютні й відносні; загальні й часткові; 

планові (нормативні) і фактичні (звітні); основні й допоміжні; вихідні й 

розрахункові. Використання ЕОМ дає можливість глибокого економічного 

аналізу діяльності підприємств у натуральних показниках. 

Кожний показник системи має певний зміст і значення для аналізу. Для 

економічного аналізу важливе їх комплексне використання, яке забезпечує 

всебічне й об’єктивне дослідження господарської діяльності підприємства. 

Кількість показників може змінюватися через їх диференціацію (інтеграцію) 

Рис 2. Елементи даних 
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залежно від цілей і змісту аналізу, глибини вивчення відповідних об’єктів та 

процесів. 

Для створення систем обробки аналітичної інформації особливого значення 

набувають машинні структури даних, що пов’язано з розміщенням масивів 

даних у пам’яті ЕОМ. Для розв’язування аналітичних (економічних) задач на 

ЕОМ визначено таку ієрархію даних у порядку зростання їх логічної складності 

(рис.  3). 

Реквізит

Агрегат 
даних

Запис

Файл

База даних

 

За характером взаємозв’язку елементів усі структури даних можна поділити 

на лінійні та ієрархічні (нелінійні). 

Для ідентичного відображення даних у процесах обробки інформації на 

різних рівнях управління застосовуються системи класифікації та кодування, 

які формалізовано описують показники, об’єкти, явища, процеси. В 

економічному аналізі використовується кілька видів класифікаторів: локальні, 

що їх призначено для використання на одному об’єкті (підприємстві, фірмі) і 

котрі не виходять за його межі; територіальні, регіональні або галузеві, 

призначені для відповідних об’єктів; державні (національні), що розробляються 

на державному рівні і, як правило, є обов’язковими для використання; 

міжнародні. 

Розв’язування аналітичних задач передбачає їх порівнянність, що можливо 

за наявності єдиних систем угруповань, побудованих за єдиними 

класифікаційними ознаками. З 1994 р. в Україні розроблено близько 20-ти 

національних статистичних класифікацій, які базуються на засадах методології 

міжнародних статистичних класифікацій (наприклад, «Класифікація видів 

економічної діяльності», «Класифікація продукції та послуг», «Класифікація 

валют» тощо). У майбутньому будуть створені системи класифікаторів, 

сумісних на державному, регіональному, галузевому рівнях та на окремих 

об’єктах економіки. А перспективи розширення виробничих і торговельних 

зв’язків з іншими країнами зумовлюють необхідність використання й 

міжнародних класифікаторів. 

Автоматизована обробка аналітичної інформації передбачає використання 

економічних і машинних кодів. Економічні коди застосовуються для подання 

техніко-економічної інформації, наприклад, код основного засобу, код 

матеріалу. Машинні коди використовуються для управління ЕОМ, подавання 

Рис.  3. Ієрархія даних для 

розв’язування економічних  

задач 
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команд і т.д., (наприклад, службові коди ЕОМ). Можуть бути цифрові, 

алфавітні, алфавітно-цифрові коди. 

Останнім часом набули широкого використання штрихові коди, які на 

міжнародному рівні застосовуються у виробництві, торгівлі, для митного 

контролю, статистики, обліку. Штрихове кодування сприяє автоматизованій 

ідентифікації та електронному обміну даними, створенню інформаційної бази 

для контролю, аналізу та управління товарно-грошовим обігом. Єдиний код 

товару забезпечує вільний обмін електронною інформацією в процесі його 

виробництва, складування, транспортування, реалізації. 

Удосконаленню економічного аналізу сприятиме автоматизоване 

складання первинних документів та інтеграція даних, використання екранних 

форм відображення документів з допомогою комп’ютерних мереж 

(«електронна пошта»). 

Взаємозв’язок економічного аналізу й інформації виявляється в тому, що в 

процесі аналізу здійснюється контроль за самою інформацією, яка, у свою 

чергу, є основою для проведення аналізу. 

Збільшення потоків зовнішньої і внутрішньої інформації часто 

призводять до надлишковості цієї інформації, а відтак - до необхідності 

належного її відбору (фільтрації). Останнім часом у країнах Західної 

Європи, у США, Канаді, Австралії та інших країнах все більшої популярності 

набуває так званий інформаційний аудит, який передбачає систематичне ви-

вчення використання інформації, ресурсів і потоків, що проводиться як щодо 

користувачів, так і щодо існуючих документів для моніторингу рівня їх 

залучення для виконання завдань організації. 

Доцільність такого напрямку аудиту пояснюється необхідністю перевірки 

даних, які надходять до інформаційної системи, на точність і автентичність за 

допомогою спеціальних програм, тому що завжди існує небезпека підробки 

електронних звітів або даних. Особливістю інформаційного аудиту саме і є 

перевірка не тільки звичайних документів, а й комп’ютерних систем, програм і 

файлів. 

Пошук аудиторських доказів теж здійснюється електронним способом, що 

ставить високі вимоги до кваліфікації аудитора, його знань комп’ютерної 

техніки і програмних засобів. 

Інформаційний аудит відповідає на запитання: яка інформація є на 

підприємстві і де саме; хто нею користується; якою є міра її корисності; як 

підтримувати її та доповнювати новою; скільки на це потрібно часу та грошей. 

Одним із різновидів інформаційного аудиту є аудит процесів збирання, 

обробки, зберігання й розподілу інформації. Його результати встановлюють 

рівень інформаційних потреб системи управління й основних підрозділів 

підприємства (з урахуванням різниці в потребах спеціалістів і керівників); 

визначають відповідність потреб поставленим цілям, міру задоволення потреб; 

особливості використовуваних документів (первинних, вторинних) та джерел їх 

виникнення; вірогідність даних, їхню автентичність; якість і надійність 

процесів обробки, зберігання, передавання інформації; адекватність витрат на 

інформаційні процеси, як порівняти із досягнутими результатами. До 
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інформаційного аудиту включають також аудит інформаційних систем, 

комп’ютерний аудит, аудит систем комунікації. 

На жаль, нині в Україні інформаційний аудит використовується ще 

недостатньо. Більшість організацій, підприємств, банків покладаються на 

керівні організації чи провайдерів, мотивуючи це браком коштів. Але збитки 

від порушень нормального функціонування інформаційної системи, втрати 

стратегічно важливої комерційної інформації є значно більшими від витрат на 

забезпечення якісної інформації. 

 

 
 2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура 

 

Поняття «інформаційне забезпечення» (ІЗ) виникло у зв’язку з 

розвитком автоматизованих систем управління (АСУ). Це динамічна система 

одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 

вироблення управлінських рішень. ІЗ можна розглядати і як процес 

забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної бази 

та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування 

інформації, яка використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її 

функціонування. 

Процес забезпечення інформацією складається з операцій, показаних на 

рис.  4. Збирання даних здійснюється на місцях виникнення інформації. Від 

якості цієї операції залежить повнота, достовірність та оперативність зібраного 

матеріалу. Надходження інформації до місць оброблення виконується за 

допомогою спеціальних засобів передавання (приймання) даних - модемів, 

факсів, телефонів. 

Збирання 
даних

(джерело 
інформації)

Передавання 
на обробку

Результат

Зберігання 
та пошук

Передавання

Користувач

 

Дані для аналізу формуються в різноманітних підрозділах підприємства. 

Тому, щоб організувати інформаційну взаємодію різноманітних ІС між собою, а 

також з різними групами користувачів, необхідно розв’язати проблему їх 

інформаційної сумісності. 

Створюючи ІЗ, дотримуються таких принципів: цілісність, вірогідність, 

контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність і гнучкість, 

стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення й 

виведення інформації (однократність уведення інформації, уведення-

виведення тільки змін).  

Цілісність - це здатність даних задовольняти принцип повного 

узгодження, точності, доступності й достовірності відображення реального 

Рис.  4. Процес забезпечення 

економічного аналізу належною 

інформацією 
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стану об’єкта. Обсяг інформації регулюється співвідношенням «необхідного і 

достатнього», а також вимогами повноти й достовірності даних. Окремо 

визначаються вимоги стосовно своєчасного надання відомостей користувачеві. 

Структура ІЗ   (рис.  5). 

Методичні та інструктивні матеріали ІС аналізу - це сукупність 

державних стандартів, галузевих керівних методичних матеріалів і розроблених 

проектних рішень щодо створення й супроводження ІЗ. 

Системи класифікації і кодування - це перелік описів і систем 

супроводження класифікаторів техніко-економічної інформації на 

економічному об’єкті. 

Ефективність ІС багато в чому залежить від організації її інформаційної 

бази (ІБ), яка поділяється на позамашинну і машинну. Інформація в ній 

відображає стан конкретного об’єкта й зовнішнього середовища і фіксується на 

носіях системи. Такі засоби реєстрації даних забезпечують зв’язок між 

інформацією та людиною, інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ. Для 

фіксування інформації в комп’ютерних системах використовуються 

різноманітні види носіїв (магнітні диски, магнітні стрічки, накопичувачі на 

гнучких магнітних дисках, компакт-диски). 

Позамашинна ІБ - це частина аналізу, яка складається із сукупності 

повідомлень, сигналів і документів, виконаних у формі, яка сприймається 

людиною без застосування засобів обчислювальної техніки. 

 

 

 

Рис. 5. Структура інформаційного  

забезпечення 
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До складу позамашинної ІБ аналізу входять нормативно-довідкові 

документи, документи із плановою, обліковою та іншою інформацією, 

необхідною для створення й функціонування всієї системи. Для забезпечення 

функцій управління використовують також аналітичну вхідну інформацію у 

вигляді відеограм (відеокадрів) та машинограм. Частина машинограм далі може 

використовуватися і як носій вихідної інформації для поповнення чи 

коригування машинної ІБ (особливо тоді, коли первинні документи друкуються і 

частково заповнюються за допомогою ЕОМ). 

Організація позамашинної ІБ об’єкта передбачає вивчення та аналіз 

інформаційних потоків, складу документації, особливостей створюваної 

технології автоматизованої обробки інформації. 

Позамашинна інформаційна база має забезпечити належну ефективність 

реєстрації та передавання інформації; одноразовість і незалежність від 

використовуваних інформаційних задач та спеціалістів із введення даних; 

достовірність і точність даних; своєчасність і повноту надходження даних для 

обробки; можливість усунення надміру інформації на носії.  

Основним (навіть за умов значного поширення магнітних носіїв 

інформації та використання електронної пошти) носієм позамашинної 

інформаційної бази економічної інформації є первинний документ. Це 

пояснюється насамперед тим, що в паперових документах легко проставити 

відповідні підписи, вони мають юридичну силу та тривалий час можуть 

зберігатися без небезпеки втратити зафіксовану в них інформацію (на відміну 

від магнітних). Але вони мають невелику інформаційну місткість, потребують 

значних витрат дефіцитного паперу, непристосовані для автоматизованого 

введення інформації в ЕОМ, є незручними для пошуку та групування 

інформації. 

Оптимізація позамашинної інформаційної бази полягає не лише в 

удосконаленні носіїв інформації, а й у раціоналізації документообігу, тобто у 

зменшенні кількості документів, скороченні часу на їх оформлення, 

передавання й пошук, в усуненні проміжних документів і дублювання, 

формуванні їх в електронній формі на машинних носіях, у розробці ефективної 

схеми документообігу. До основних форм документообігу відносять. 

1. За технікою виконання: ручну, електронну, змішану. 

2. За централізацією документообігу: централізовану, частково 

централізовану й децентралізовану. 

Масиви машинної ІБ можуть бути локальними, сформованими переважно 

для розв’язування окремої задачі, та інтегрованими у вигляді бази даних (БД). 

Інтегровані масиви дають змогу позбутися характерного для локальних масивів 

дублювання і можливої неузгодженості даних, значно полегшують внесення 

змін у дані, забезпечують колективне користування незалежними програмними 

продуктами, сприяють суттєвому зниженню витрат на супровід інформаційної 

бази. 

Розрізняють нормативно-довідкові, оперативні та інші види масивів 

машинної інформаційної бази. Нормативно-довідкові масиви містять відносно 

стабільні протягом тривалого часу дані, якими користуються для розв’язування 
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задач на ЕОМ (найменування різних об’єктів, норми виробітку, ціни на 

матеріали). 

Оперативні масиви включають регулярно змінювані дані, що надходять у 

процесі господарювання (надходження основних засобів, щомісячне 

нарахування заробітної плати тощо). До інших масивів можна віднести 

тимчасові масиви, що формуються в процесі розв’язання задач, масиви з 

результатними даними для наступного друкування. 

Носіїв машинної інформаційної бази можна поділити на такі класи: 

магнітні, лазерні, комбіновані. 

Одним із головних компонентів інформаційного забезпечення є 

автоматизовані банки даних (АБД). Вони виконують такі функції: уведення, 

накопичення, зберігання, поновлення, інтегрована обробка й видавання 

інформації в будь-якій комбінації для розв’язування регламентних задач та 

інформаційно-довідкового обслуговування користувачів. Особливістю АБД є 

підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій за рахунок 

раціональної організації та використання даних у процесі їх обробки. 

Основними вимогами до АБД є: багаторазове використання даних за 

одноразового їх уведення до системи; мінімальне дублювання; можливість 

розширення й поновлення; швидкий доступ до даних і їх захист, інтеграція 

даних для використання на різних рівнях управління. До складу АБД входять 

бази даних (БД) і системи управління базами даних (СУБД). 

Залежно від технологічних режимів використання даних розрізняють фонд і 

архів даних. БД використовується багатьма споживачами (користувачами) і 

забезпечує незалежність даних від прикладних програм. Під час роботи з БД 

формується інформація про джерела інформації, формати та взаємозв’язок даних, 

відомості про частоту виникнення й характер використання даних. Ця інформація 

створює базу даних про самі дані і називається словником даних. 

Користувачами БД можуть бути окремі фізичні особи чи прикладні 

програми. Інструментом, який забезпечує систему зв’язку (інтерфейс) 

користувачів і прикладних програм з цими даними, є СУБД - основа 

програмних засобів АБД. До її основних функцій відносять організацію масивів 

у пам’яті ЕОМ і на машинних накопичувачах; установлення зв’язку між базами 

даних; відновлення (коригування) БД, логічний захист даних; захист 

секретності даних тощо. 
 
 3. Комп’ютерні технології аналітичних робіт 
 

Класифікація засобів автоматизації. До методики економічного 

аналізу за умов автоматизації висуваються такі вимоги:  

системність,  

комплексність,  

оперативність,  

точність,  

прогресивність,  

динамічність.  
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Аналітичний процес з використанням ПЕОМ можна зобразити в такій 

послідовності:  

 постановка задачі та її формалізований опис; 

 накопичення інформації;  

 обробка інформації;  

 аналіз;  

 використання результатної інформації. 

Постановка задачі - це етап, на якому визначають сутність аналітичної 

задачі, вимоги до регламенту розв’язування, до вихідних даних і конкретних 

результатів. В описі алгоритму розв’язування задачі вирізняють такі підрозділи:  

інформація, яка використовується;  

результатна інформація;  

математичний опис;  

власне алгоритм розв’язування. 

Формалізований опис задач аналізу базується на єдиних принципах 

побудови умовних позначень показників. Він полегшує наступну 

алгоритмізацію і програмування для ПЕОМ; чітко визначає дійсну потребу у 

вихідних даних для аналізу; усуває дублювання аналітичних задач, полегшує 

групування їх у блоки для одночасної обробки. Аналітична задача у 

формалізованому вигляді є об’єктом економіко-математичного моделювання. 

Постановка задачі та її формалізований опис дають змогу визначитися з 

вибором інформаційної бази, вихідних даних для аналізу.  

Технологічні засоби автоматизації аналітичних робіт поділяються на 

інструментальні та комунікаційні. Багатоаспектність аналізу визначає 

різнорідність інструментальних засобів, які можна поділити на функціональні, 

забезпечувальні та допоміжні. 

До функціональних відносять аналітичні задачі. Інструментальні засоби 

розв’язання цих задач поділяються на:  

засоби введення аналітичної інформації;  

засоби забезпечення інформаційно-пошукових робіт;  

засоби підтримки прийняття рішень.  

Для введення аналітичної інформації користуються інструментальними 

засобами, які передбачають контроль і коригування первинної та вторинної 

інформації. 

Інформаційно-пошукові засоби забезпечують аналітичні задачі 

документами, які містять потрібну інформацію та сприяють формуванню 

запитів до баз даних і відображенню результатів їх виконання. Кожна подія 

(явище) спочатку фіксується у відповідних документах, а потім стає об’єктом 

зберігання чи пошуку в інформаційно-пошукових системах (ІПС).  

Засоби підтримки прийняття рішень уможливлюють встановлення 

залежності між різними факторами та отримання нових знань, забезпечують 

гнучкий доступ до бази моделей, їх поновлення та модифікацію. Основною 

метою запровадження систем підтримки прийняття рішень (СППР) є надання 

допомоги у з’ясуванні проблеми, яку слід розв’язати, та під час аналізу роз-

в’язків. Для таких систем необхідний значно ширший діапазон джерел 

інформації, яку беруть із зовнішнього і внутрішнього середовищ. Звичайні, 
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орієнтовані на бухгалтерський облік, дані доповнюються текстовою 

інформацією, матеріалами систем автоматизованого проектування виробів і 

технологій, автоматизованого виробництва. Користувач може налагоджувати 

БД згідно зі своїми особистими вимогами.  

У бухгалтерському обліку СППР пов’язані з виробництвом та обліком 

товарно-матеріальних запасів, їх фізичним розподілом. Найбільш типовими 

СППР є «Симплан» - для корпоративного планування; «Прожектор» - 

фінансового планування; «Експрес» - маркетингу, фінансів; «BIS» - керування 

бюджетом. 

Експертні системи (ЕС) базуються на узагальненні знань експертів 

стосовно певної (вузької) предметної області з допомогою ЕОМ та наступному 

використанні їх для розв’язання проблем у даній галузі. ЕС базуються на 

обробці знань, а не даних, як у системах обробки даних. Відтак і вихідна 

інформація є текстовою, поданою у вигляді інтелектуальної поради, а не у 

вигляді таблиць на машино- і відеограмі. 

Забезпечувальні й допоміжні інструментальні засоби сприяють 

підготовці додаткової інформації, створенню комфортних умов для роботи 

аналітиків. Комунікаційні засоби впливають на ефективність використання 

інструментальних засобів. Оскільки економічний аналіз базується на збиранні, 

систематизації та обробці даних, що надходять із різних інформаційних джерел, 

виникає необхідність у використанні мереж даних (локальних, регіональних, 

глобальних) для отримування й відправлення інформаційних матеріалів. 

Комунікаційні засоби забезпечують користувачу доступ до персональної бази 

даних, яка створюється і ведеться безпосередньо користувачем; баз даних 

інших локальних користувачів; інтегрованої бази даних підприємства; 

альтернативних баз даних, зовнішніх щодо даного підприємства і таких, що 

існують незалежно від нього. 

 

Технологія обробки аналітичної інформації. Важливим для роботи 

аналітиків є принцип побудови інформаційної системи підприємства: з «ручною», 

механізованою чи автоматизованою обробкою інформації. 

Рівень автоматизації обробки інформації на підприємстві може бути 

дуже різним: усі розрахунки виконуються «вручну»; автоматизовано окремі 

види робіт (автономні АРМ спеціалістів); АРМ спеціалістів відділів об’єднано 

в локальні обчислювальні мережі (ЛОМ); існує автоматизована система 

управління підприємством (АСУП), яка об’єднує всі локальні мережі АРМ 

спеціалістів і утворює єдиний інформаційний простір; наявна корпоративна 

інформаційна система, яка об’єднує в єдиний інформаційний простір 

інформаційну систему головного підприємства та його філій, дочірних 

підприємств, розміщених у різних регіонах країни та за кордоном. 
 
 

Загальний висновок за темою лекції 

Об’єктивність та повнота проведення економічного аналізу значною мірою 

залежить від інформаційного забезпечення аналітичного процесу. Інформаційне 

забезпечення аналізу є динамічним, часто змінюється, ускладнюється та 

удосконалюється.   
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Інформаційне забезпечення є важливим етапом та необхідною умовою 

організації і проведення економічного аналізу. Сутність інформації та 

інформаційної діяльності, вимоги до інформаційного забезпечення економічного 

аналізу визначено у вітчизняному законодавстві. Без дотримання вимог виникає 

нестача високоякісної інформації. що унеможливлює отримання повної картини 

про предмет, а також об'єктивної оцінки ситуації, яка аналізується. У свою чергу 

це перешкоджає прийняттю правильного рішення. Слід пам'ятати і про те, що 

надмірна кількість інформації спричиняє її більшу трудомісткість зведення, 

обробки, аналізу, узагальнення, а також може призвести до неточних висновків. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Сутність інформації та її роль в аналітичному дослідженні. 

2. Що таке інформаційне забезпечення? 

3. Сутність інформаційного забезпечення економічного аналізу.  

4. Які основні вимоги ставляться до аналітичної інформації? 

5. Джерела аналітичної інформації та особливості їх формування й 

використання за умов автоматизованої обробки даних. 

6. Класифікація інформації 

7. Особливості сучасних авторизованих інформаційних систем  

8. Особливості використання в економічному аналізі й управлінні сучасних 

авторизованих інформаційних систем. 

9. У чому полягає різниця між внутрішніми й зовнішніми джерелами 

аналітичної інформації? 

10.  Що таке позамашинна інформаційна база? 

11.  Що таке машинна інформаційна база? 

12.  АБД та їх використання в економічному аналізі. 

13.  Поняття розподіленої бази даних та особливості роботи з нею. 

14.  Що таке АРМ і як його використовують в аналітичних роботах? 

15.  Корпоративні інформаційні системи та їх значення для формування 

інформаційної бази економічного аналізу. 

 
 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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 Тема 5.  Аналіз виробничої діяльності та ринкових можливостей 

підприємства  
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо  аналізу 

виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг).   
 

План лекції: 
     

1. Завдання, джерела і значення аналізу виробничої програми. 
2. Аналіз виробництва продукції за вартісними показниками. 

3. Аналіз виробництва продукції в натуральному виразі. 

4. Аналіз якості нової техніки. 

5. Аналіз сортності продукції. 

6. Аналіз ритмічності виробництва. 

  7. Аналіз реалізації продукції та ринкових позицій підприємства. 

 

Опорні поняття: обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), 

асортиментність, якість продукції, ритмічність, сортність, обсяг реалізації, 

договори, резерви. 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. № 

73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена фінансова 

звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
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здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 

14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. 

наказом Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 

та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у 

редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

3. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

5. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

6. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

7. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Суми 

: Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

8. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

9. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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Загальний висновок за темою лекції  

 Аналіз виробництва продукції є важливим етапом аналітичного 

дослідження господарської діяльності підприємства. Результати аналізу дають 

можливість виявити внутрішньогосподарські резерви підвищення обсягів 

виробництва продукції (робіт, послуг).  

 

Питання для самоконтролю 

1. Значення і завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.  

2. Загальна схема і послідовність проведення аналізу.  

3. Чинники виробництва продукції.  

4. Інформаційна база аналізу.  

5. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному 

вираженні.  

6. Аналіз обсягу виробництва продукції в основних і допоміжних цехах.  

7. Аналіз виконання оперативно-календарного плану випуску продукції. 

8.  Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції.  

9. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних чинників на обсяг 

виробництва, методика їх розрахунку. 

10.  Аналіз асортименту продукції, його зміни та оновлення випуску 

виробів. Аналіз впливу асортиментно-структурних зрушень на 

показники підприємства. 

11.  Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз обгрунтованості виробничих 

завдань за підрозділами виробництва.  

12. Аналіз залишків незавершеного виробництва. Причини можливих 

порушень виробничого ритму. 

13.  Аналіз якості продукції, робіт і послуг.   

14.  Потенційні можливості зростання обсягів виробництва продукції. 

15.  Оцінка попиту на продукцію і послуги підприємства.  

16. Аналіз портфелю замовлень, єдності ринку для обгрунтування плану 

випуску та реалізації продукції.  

17. Система показників і чинників, що визначають рівень попиту на  

продукцію і послуги.  

18. Вивчення функцій кривих попиту, його цінової еластичності для 

прийняття управлінських решень. 

19.  Аналіз окремих ринків збуту продукції, діючих цін та систем 

розподілу товарів.  

20. Аналіз конкурентноздатності продукції, коньюктури ринку і ризику 

пропозиції  нових товарів.   
 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 6. Аналіз виробничих ресурсів та ефективності їх використання  
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції: набуття теоретичних знань та практичних навиків з аналізу   

виробничих ресурсів, витрат на оплату праці на підприємстві, пошук резервів 

підвищення ефективності використання  ресурсів.    
 

План лекції: 

   
1. Поняття аналізу виробничих ресурсів. 

2. Завдання аналізу ефективності використання трудових ресурсів. 

3. Аналіз руху та якісні характеристики використання трудових ресурсів. 

4. Аналіз продуктивності праці. 

5.  Аналіз ефективності використання робочого часу. 

6. Завдання аналізу довгострокових активів. 

7. Джерела і етапи аналізу основних засобів та інших довгострокових 

активів. 

8. Аналіз складу, структури і стану основних засобів. 

9. Завдання аналізу матеріальних ресурсів. 

10.  Джерела аналізу матеріальних ресурсів. 

11.  Техніко-економічні показники використання матеріальних ресурсів. 

12.  Аналіз дотримання норм витрачання матеріалів. 

 

Опорні поняття: кадри, якісні характеристики, коефіцієнти, продуктивність 

праці, трудомісткість, використання робочого часу,  необоротні активи, основні 

засоби, інші довгострокові активи, структура,  стан, ефективність, фондовідача, 

фондоміскість, фондоозброєність, матеріальні ресурси, техніко-економічні 

показники, матеріаловіддача, матеріаломісткість, норма витрачання матеріалів, 

відносна економія матеріалів, резерви, ефективність використання 

матеріальних ресурсів. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
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5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

      

Загальний висновок за темою лекції 

Отже, якщо підсумувати все, що було розглянуто і продемонстровано, ми 

можемо побачити важливість аналізу виробничого потенціалу підприємства як 

для нього самого так і для економіки в цілому, адже знаючи реально можливу 

картину розвитку кожного підприємства країни, відповідно, ми зможемо 

визначити подальший розвиток галузі і економічний розвиток країни. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://www.liga.net/
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Зміни макроекономічної та мікроекономічної політики повинні 

забезпечувати стійке зростання національної економіки. За такого зростання 

нівелюються суперечності між необмеженими потребами і обмеженими 

ресурсами, формується економічна база стимулювання підприємництва, 

зменшується соціально-політична напруженість та відбувається гармонійний 

розвиток особистості працівників. Економічне зростання можливе лише за 

наявності внутрішніх і зовнішніх джерел його фінансування: своєчасне 

діагностування банкрутства, підвищення ділової активності та зниження 

підприємницького ризику. Великий вплив на таку ситуацію має виробничий 

потенціал підприємства. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття виробничого потенціалу. 

2. Що включається до аналізу виробничого потенціалу? 

3. Завдання аналізу ефективності використання трудових кадрів. 

4. Факторний аналіз продуктивності праці. 

5. Техніко-економічні показники ефективності використання трудових кадрів. 

6. Аналіз ефективності використання робочого часу на підприємстві. 

7. Завдання аналізу ефективності використання основних засобів. 

8. Факторний аналіз фондовіддачі. 

9. Техніко-економічні показники ефективності використання основних засобів 

на підприємстві. 

10. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу. 

11. Завдання аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів. 

12. Факторний аналіз матеріаловіддачі. 

13. Техніко-економічні показники ефективності використання матеріальних 

ресурсів на підприємстві. 

14. Аналіз ефективності використання основних матеріалів на підприємстві. 

15. Аналіз дотримання норм витрачання матеріалів у виробництві. 
 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 



 

 

 

70 

Тема 7.  Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 
(назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків з  аналізу 

витрат виробництва і реалізації продукції. 
 

 План лекції: 

     

1.  Значення, завдання і джерела аналізу. 

2. Аналіз структури затрат на виробництво продукції. 

3. Оцінка собівартості продукції за узагальненими показниками. 

4. Аналіз затрат на сировину, матеріали, паливо, енергію. 

5. Аналіз затрат на оплату праці. 

 

 

Опорні поняття: витрати, затрати, собівартість, структура витрат, витрати на 1 

грн. товарної продукції, затрати на сировину, матеріали, паливо, енергію, 

затрати на оплату праці 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 

 1. Значення, завдання і джерела аналізу  

Господарська діяльність підприємств та об’єднань потребує необхідних 

витрат. Усі витрати на отримання, зберігання та використання матеріально- 

виробничих ресурсів, а також оплату праці у грошовому виразі складають 

собівартість продукції. Цей показник залежить практично від всіх видів 

діяльності і тому він характеризує ефективність такої діяльності. Крім того 

собівартість продукції є головним фактором прибутку, у зростанні якого 

зацікавлені підприємства та об’єднання. Тому аналіз собівартості є важливим 

напрямком економічної роботи на всіх підприємствах, об’єднаннях та інших 

господарюючих суб’єктах.  Собівартість продукції – це виражені у грошовій 

формі витрати на її виробництво і реалізацію. 

Завданнями аналізу собівартості продукції є:  

- аналіз обгрунтованості планових завдань; 

- оцінка достовірності фактичної інформації; 

- оцінка виконання планових показників витрат; 

- розрахунок впливу факторів на аналізовані показники; 

- виявлення резервів зниження собівартості; 

- розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів. 

 Основним джерелом для аналізу собівартості продукції є планові розрахунки, 

бізнес- план, первинні бухгалтерські документи, реєстри синтетичного та 

аналітичного обліку, планові і фактичні калькуляції собівартості окремих видів 

продукції, матеріали аналізу виконання виробничої програми за звітний період, 

дані аналізу собівартості продукції за попередні періоди, дані ревізії, перевірок 

та інші документи, дані звіту про фінансові результати. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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Питання для самоконтролю 

1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу витрат виробництва 

продукції.  

2. Система показників витрат.  

3. Загальна схема формування витрат на виробництво продукції. 

4.  Аналіз витрат на виробництво продукції за елементами витрат.  

5. Порівняльний аналіз структури витрат за заводським кошторисом і 

фактичним випуском продукції. Аналіз причин виявлених змін. 

6.  Аналіз загальних показників собівартості виробленої продукції.  

7. Аналіз виробничих витрат на 1 грн. продукції за цінами продажу.  

8. Аналіз чинннків зміни витрат на 1 грн. продукції.  

9. Аналіз собівартості окремих виробів. 

10.  Аналіз собівартості товарної продукції за статтями калькуляції.  

Особливості аналізу собівартості за статтями: матеріали, покупні 

напівфабрикати і заробітна плата виробничих робітників. Аналіз 

загальновиробничих витрат в цілому на підприємстві і його підрозділах. 

11.  Аналіз витрат, не  включених  у собівартість  продукції підприємства: 

адміністративних витрат і витрат на збут продукції. 

12.  Оперативний аналіз собівартості продукції.  

13. Щоденний контроль собівартості продукції шляхом аналізу відхилень 

від поточних норм.  

14. Оперативний аналіз втрат від браку продукції.  

15. Виявлення потенційних можливостей зниження собівартості 

виробленої продукції та підрахунок резервів. 

 
 

 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

 



 

 

 

74 

Тема 8.  Аналіз фінансових результатів та рентабельності 
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо аналізу 

фінансових результатів діяльності підприємства та показників рентабельності.   
 

План лекції: 
   

1. Значення, джерела і завдання аналізу прибутків і рентабельності. 

2. Порядок формування фінансових результатів. Характеристика ф.2 

„Звіт про фінансові результати”. 

3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 

4. Завдання, значення та інформаційне забезпечення аналізу 

рентабельності. 

5. Показники рентабельності, методи їх розрахунку. 

6. Факторний аналіз рентабельності. 

 

Опорні поняття: фінансові результати, прибуток,  види діяльності, факторний 

аналіз, рентабельність, чинники (фактори), резерви, висновок. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. 

№ 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена 

фінансова звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 

39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-

00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
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позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування 

якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України 

від 14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. 

наказом Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 

(у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми 

: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. 

Приймак, С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  

256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ 

: КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. 

Київ : Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / 

за ред. проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. 

посіб. Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  

639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  

Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге 

вид, випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 с. 

16. Вечтомова І. І. Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Міжнародний науковий журнал.  2016.  № 7.  С. 185-187.  

17. Литвин З. Б. Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 

99-107.  

18. Олійник О. В. Стан економічного аналізу в Україні : проблеми адаптованості 

до інституційних запитів. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 1(16). С. 158-169.  

19. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в 

стратегічно-орієнтованій системі управління. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 328–

335. 

20. Петрицька О. С. Напрямки розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4 (16).  С. 131-136. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
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21. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної 

діяльності підприємства : монографія. Київ : Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с. 

22. Юрківська Л. Й. Сучасні підходи до економічного аналізу маркетингової 

діяльності на підприємствах. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 3(9).  С. 232-

239.  

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

   

Загальний висновок за темою лекції 

Результатом фінансової діяльності підприємства є фінансовий результат: 

прибуток чи збиток. Від прибутку залежить подальший розвиток бізнесу, 

соціальне забезпечення працівників, фінансова стабільність на ринку капіталу. 

Тому пошук резервів збільшення прибутку на основі факторного аналізу має 

важливе значення.  

Відносними показниками прибутковості діяльності підприємства є 

показники рентабельності. В сучасній аналітичній науці розроблено велику 

систему показників рентабельності та формули їх розрахунку. Результати 

факторного аналізу рентабельності є основою прийняття управлінських рішень 

та пошуку резервів збільшення рентабельності.  

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення прибутку підприємства. 

2. Чим відрізняється дохід від прибутку? 

3. Суть, завдання та основні напрями аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

4. Основні напрями аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

5. Від чого залежить прибуток підприємства? 

6. Що таке чисті прибутки підприємства? 

7. Дайте характеристику ф.2 ‖Звіт про фінансові результати‖. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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8. Назвіть чинники, які впливають на фінансові результати діяльності 

підприємства. 

9. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності 

підприємства.  

10. Структурно-логічна схема формування прибутку підприємства.  

11. Система показників доходів і витрат діяльності підприємства. 

12. Загальна схема формування доходів підприємства.  

13. Аналіз витрат підприємства.  

14. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності 

підприємства.  

15. Аналіз фінансових результатів від інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства.  

16. Аналіз розподілу прибутків, що залишаються в розпорядженні 

підприємства.   

17. Методика виявлення резервів збільшення прибутку як основа 

підвищення рентабельності підприємства.  

18. Що таке рентабельність? 

19. Значення  аналізу рентабельності підприємства.  

20. Завдання   аналізу рентабельності підприємства. 

21. Інформаційне забезпечення аналізу рентабельності підприємства. 

22. Система показників рентабельності підприємства. 

23. Особливості  розрахунку показників рентабельності.  

24. Аналіз впливу факторів на показники рентабельності підприємства.  

25. Методи розширення та подовження часткових моделей рентабельності 

підприємства.   

26. Методика виявлення резервів збільшення прибутку як основа 

підвищення рентабельності підприємства.  
 

 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 9.  Аналіз фінансового  стану підприємства 
               (назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо аналізу 

фінансового стану підприємства.   
 

План лекції: 

1.  Значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства. 

2. Характеристика звітного бухгалтерського балансу. 

3. Загальна оцінка майна підприємства. 

4. Оцінка структури капіталу. 

5. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 

6. Аналіз фінансової сталості і підприємства. 

7. Аналіз оборотності оборотного капіталу. 

8. Аналіз платоспроможності підприємства.       

 

Опорні поняття:  фінансовий стан, баланс, активи, пасиви, майно, капітал, 

оборотні активи, необоротні активи, капітал, зобов’язання, інформаційне 

забезпечення, горизонтальний та вертикальний аналіз, ліквідність, 

платоспроможність, оборотність, фінансова стійкість. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. 

№ 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена 

фінансова звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 

39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-

00  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
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9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої 

здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 

14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. 

наказом Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 

(у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  

Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 с. 

16. Вечтомова І. І. Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Міжнародний науковий журнал.  2016.  № 7.  С. 185-187.  

17. Литвин З. Б. Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 

99-107.  

18. Олійник О. В. Стан економічного аналізу в Україні : проблеми адаптованості до 

інституційних запитів. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 1(16). С. 158-169.  

19. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-

орієнтованій системі управління. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 328–335. 

20. Петрицька О. С. Напрямки розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4 (16).  С. 131-136. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
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21. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної 

діяльності підприємства : монографія. Київ : Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с. 

22. Юрківська Л. Й. Сучасні підходи до економічного аналізу маркетингової діяльності 

на підприємствах. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 3(9).  С. 232-239.  

Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1. Значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства 

           В зв’язку з переходом до ринкових відносин, система господарювання 

висуває ряд принципово нових вимог до підприємств. 

         Відповідно, методика аналізу повинна бути направлена на дослідження 

нових явищ, вивчення тих сторін діяльності підприємств, які набувають 

особливої уваги в умовах ринку, конкуренції і загострення проблем 

―виживання‖, фінансової сталості і надійності підприємства як партнера. 

         Аналіз фінансового стану необхідно проводити з метою залучення 

інвесторів і кредиторів, інформування потенційних учасників і вкладчиків. 

Інвестор і кредитор, які вкладають свої гроші та інше майно в акціонерне 

товариство, повинні бути впевнені у збереженні й ефективному використанні 

своєї власності. 

         За таких умов вимагається доскональне знання внутрішнього і 

зовнішнього економічного середовища. Саме економічний аналіз як одна з 

основних функцій управління, направлений на пошук найбільш ефективних 

зв’язків із зовнішнім середовищем. 

         Прийняття відповідних управлінських рішень базується на аналітичних 

дослідженнях фінансової діяльності підприємств. Аналітик, маючи всі 

необхідні дані для проведення аналізу, може не лише оцінити фінансовий стан 

свого підприємства, а й виявити вплив негативних факторів, передбачити 

конкретні заходи щодо зміцнення фінансових позицій підприємства та його 

конкурентоздатність. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
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         Фінансовий стан підприємства характеризує в сукупності виробничу і 

фінансову діяльність і відображає наявність, розміщення, використання 

фінансових ресурсів. 

         Аналіз фінансового стану проводиться з метою встановлення наскільки 

ефективно використовуються фінансові ресурси, які знаходяться у 

розпорядженні підприємства. 

         Фінансовий стан – це забезпеченість підприємства матеріальними 

ресурсами та грошовими коштами. Аналіз фінансового стану складає одну із 

сторін господарської діяльності. Сталий фінансовий стан підприємства 

залежить перш за все від виконання планів матеріально-технічного постачання, 

виробництва, реалізації продукції і фінансових результатів, або відсутність 

грошових коштів може привести до перебою у постачанні і виробництві. 

         При успішному виконанні плану за виробництвом і реалізацією продукції, 

зниженні її собівартості підприємство одержує надплановий прибуток, 

утворюється податкове джерело коштів, що в кінцевому результаті сприяє 

зміцненню фінансового стану підприємства. Фінансовий стан і результати 

виробничої діяльності підприємства залежить один від одного. Первинною є 

виробнича діяльність, тому резерви поліпшення фінансового стану – це перш за 

все краща виробнича діяльність. Крім цього фінансовий стан залежить і від 

стану запасів нормованих оборотних коштів, розрахунків з дебіторами і 

кредиторами, поповнити використання права на кредит, від оборотності 

оборотних коштів. 

         Тому аналіз фінансового стану повинен опиратися на попередньо 

проведений аналіз виробництва, реалізації продукції, її собівартості і фінасових 

результатів. 

         Завдання аналізу фінансового стану є: 

1) Перевірка наявності та використання коштів за цільовим призначенням; 

2) Виявлення причин фінансових затруднень; 

3) Виявлення резервів економічного та раціонального витрачання фінансових 

ресурсів, прискорення оборотності коштів, покращення фінансової сталості, 

платоспроможності, кредитоспроможності і в цілому зміцнення фінансового 

стану підприємства; 

4) Розробка заходів мобілізації і фінансових ресурсів і усунення причин і 

недоліків у роботі підприємства. 

         Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є баланс 

підприємства (форма №1), показники форми № 2 ―Звіт про фінансові 

результати та їх використання‖; форми № 22 ―Зведена таблиця основних 

показників фінансово-господарської діяльності підприємств‖; дані бізнес-плану 

(розділ ―Фінансовий план‖). Для деталізації окремих питань використовують 

реєстри бухгалтерського звіту; первинну документацію, листування з банком, 

фінансовими органами, претензійні та арбітражні матеріали. 

2. Характеристика звітного бухгалтерського балансу 

         В зв’язку з переходом до ринкових відносин оподаткування фінансових 

результатів підприємств і організацій не залежить від їх галузевої 

підпорядкованості і форми власності, введенні єдині форми бухгалтерської 
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звітності. Ця звітність орієнтується на ринкові відносини і платників податків, 

а також в значній мірі відображає вимоги міжнародних стандартів  

бухгалтерського обліку щодо фінансової звітності. 

         Бухгалтерський баланс став єдиною формою для підприємства та 

організацій всіх галузей господарювання  і є основним джерелом інформацій 

для аналізу фінансового стану. Відповідно для загальноприйнятих стандартів 

обліку баланс розкриває зміст понять активу і пасиву. Активи підприємства 

відображають об’єкт вартості майна і боргових прав, якими розпоряджається і 

які контролює підприємство на звітну дату. Пасиви – визначають право 

власності (власний і залучений капітал), які є джерелом утворення 

господарських об’єктів (активів). 

         Звітний бухгалтерський баланс складається із трьох розділів активу і 

чотирьох розділів пасиву.  

         Форма звітного балансу є важливим кроком до балансу, що  відповідає  

загальноприйнятій міжнародній практиці і є стандартним балансом, який  

застосовується в бухгалтерському обліку. Однак у діючому балансі є ще 

регулюючі рядки, які відображають вартість майна, яке контролює 

підприємство, а також зобов’язання за залученим капіталом. Тому для 

зручності і правильності проведення аналізу показників фінансового стану і 

характеристики майна на основі  звітного балансу складають аналітичний 

баланс – нетто (чистий баланс). 

         Складання даного балансу полягає у спрощенні всіх регулюючих статтей і 

одержанні чистої вартості майна, а також боргових зобов’язань підприємства. 
  

 

Загальний висновок за темою лекції 

 Проведення оцінки фінансового стану підприємства з позицій 

неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства має велике значення, 

оскільки дає можливість своєчасно попередити банкрутство підприємства або 

рекомендувати заходи фінансового оздоровлення.  

В умовах кризи, невизначеності та накопичення заборгованості, зокрема, 

перед бюджетом по податках і платежах, з метою зміцнення фінансових 

позицій на підприємстві доцільно проводити такий аналіз. 
  

Питання для самоконтролю 

1. Мета аналізу фінансового стану підприємств.  

2. Джерела інформації аналізу фінансового стану підприємств.  

3.  Дайте тлумачення поняття «Баланс». 

4. Структура балансу. 

5. Охарактеризуйте актив балансу. 

6. Охарактеризуйте пасив балансу. 

7. Що включають в себе необоротні активи? 

8. Що включають у себе оборотні активи? 

9. Система показників оцінки фінансового стану підприємства.  

10. Дайте визначення поняття «Власний капітал». 

11.  Для чого використовують Примітки до фінансової звітності? 

12.  Роль фінансової стійкості в умовах ринкової моделі господарювання. 
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13.  Показники фінансової стійкості підприємства. 

14.  Зовнішні та внутрішні  показники фінансової стійкості. 

15.  Відносні  показники (коефіцієнти фінансової стійкості). 

16.  Коефіцієнт фінансової автономії. 

17.  Коефіцієнт фінансової залежності. 

18.  Які джерела інформації використовують для аналізу ліквідності та 

платоспроможності підприємства? 

19.  Дайте визначення ліквідності. 

20.  Напрямки аналізу платоспроможності. 

21.  Ліквідність балансу підприємства. 

22.  Відмінність та взаємозв’язок між ліквідністю та платоспроможністю. 

23.  Поділ статей активу балансу по ступеню ліквідності. 

24.  Поділ зобов’язань підприємства по строках погашення. 

25.  Умови абсолютної ліквідності балансу. 

26.  Основні чинники, що впливають на поточну ліквідність підприємства. 
 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  

                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 10.  Оформлення результатів економічного аналізу 
(назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань та практичних навиків  щодо 

оформлення результатів економічного аналізу. 

 

 План лекції: 

     

1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу.  

2. Порядок та основні вимоги до узагальнення результатів 

економічного аналізу. 

3. Порядок оформлення результатів економічного аналізу. 

4. Форми подання результатів економічного аналізу.  

5. Використання результатів економічного аналізу.  

 

Опорні поняття: аналітична довідка, арифметичний контроль, безтекстова 

форма, висновки, довідка, логічний контроль, описова форма, соціально-

економічний паспорт. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 

21.12.2017 р. № 2258 – VIІІ. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

6. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІI (зі змінами і 

доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. 

№ 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена 

фінансова звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 

39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-

00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 

самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення 

позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-11#Text


 

 

 

85 

здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара. Наказ Міністерства фінансів України від 

14.07.2016 № 616.   Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text  

10. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Затв. 

наказом Міністерства  фінансів України від 28 березня 2013 року № 433. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text  

11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства: Затв. наказом Міністерства  економіки України від 19 січня 2006 року № 14 

(у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361 v1361665-10). 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text  

Основна та допоміжна література:   
1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб.  Суми : 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.  353 с. 

2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність 

підприємств : підручник.  Київ : Либідь, 2003.  384 с.   

3. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / Є.М. Романів, С.В. Приймак, 

С.М. Гончарук та ін.  Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2017. 772 с. 

4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  256 с. 

5. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченко.  Київ : 

КНЕУ, 2001. 540 с. 

6. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу : навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Київ : 

Знання, 2006.  261 с. 

7. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підручник / за ред. 

проф. А.Г. Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.  428 с. 

8. В.М. Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович. Економічний аналіз : навч. посіб. 

Тернопіль: Видавництво Астон, 2010.  624 с. 

9. Косова Т.Д., Сухарєв М.П., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного 

аналізу : навч. посіб.  Київ: Центр учбової літератури, 2012.  528 с. 

10. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008.  639 с. 

11. Мішеніна Н. В.,  Мішеніна Г. А., Ярова І. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.  

Суми : Сумський державний університет, 2014.  306 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 513 с.   

13. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 с. 

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. 2-ге вид, 

випр. і доп. Київ : Знання, 2005.  662 с.   

15. Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства : монографія.    Київ : Вид-во КНЕУ, 2002.  192 с. 

16. Вечтомова І. І. Шляхи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Міжнародний науковий журнал.  2016.  № 7.  С. 185-187.  

17. Литвин З. Б. Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 

99-107.  

18. Олійник О. В. Стан економічного аналізу в Україні : проблеми адаптованості до 

інституційних запитів. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 1(16). С. 158-169.  

19. Парасій-Вергуненко І. М. Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-

орієнтованій системі управління. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 328–335. 

20. Петрицька О. С. Напрямки розвитку економічного аналізу в сучасних умовах. 

Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4 (16).  С. 131-136. 

21. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної 

діяльності підприємства : монографія. Київ : Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с. 

22. Юрківська Л. Й. Сучасні підходи до економічного аналізу маркетингової діяльності 

на підприємствах. Міжнародний збірник наукових праць. 2015. Вип. 3(9).  С. 232-239.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1361665-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text
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Ресурси інтернету: 
http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www. library. lviv.ua/–Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

  
Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 

 1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу  

 

Важливим етапом організації економічного аналізу є підготовка 

інформаційних матеріалів для аналітичного дослідження, яка містить: 

1) перевірку інформації; 

2) забезпечення порівнянності вихідних даних; 

3) спрощення числової інформації. 

Перевірка інформації (звітних матеріалів) проводиться з метою 

встановлення: 

- правильності оформлення звітів; правильності підрахунків і обчислень; 

- повноти, якості та термінів проведення інвентаризації, відображення її 

результатів в обліку і заходів, прийнятих за виявленими недостач; 

- відповідності показників звітності по платежах до бюджету і 

фінансуванню з бюджету даними фінансових органів і т.п. 

Способи контролю за правильністю інформаційних матеріалів:  
1) перевірка на повноту; 

2) перевірка на вірогідність.  

При цьому повнота даних перевіряється візуальним шляхом, а 

вірогідність – за допомогою логічного та арифметичного контролю. 

Логічний контроль полягає у зіставленні даних і виясненні їх логічної 

сумісності. У разі виявлення логічної несумісності показників необхідно 

шляхом подальших порівнянь з іншими показниками встановити, який із них 

правильний. Інколи логічний контроль здійснюється шляхом зіставлення 

фактичних даних з показниками плану, з даними за попередні періоди (рік, 

квартал, місяць тощо), з даними за суміжними об'єктами, з подібними 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/


 

 

 

87 

показниками. Наприклад, підприємство не може працювати 26 годин на добу, 

або 370 днів на рік. 

Арифметичний (лічильний) контроль полягає у перевірці різних 

арифметичних розрахунків, підсумків, визначенні процентів, середніх величин 

шляхом прямих або непрямих перерахунків. 

На першому етапі підготовки вихідних даних для економічного 

аналізу інформація, зібрана для аналізу, повинна бути перевірена на 

доброякісність. Перевірка проводиться в двох аспектах: 

- по-перше, перевіряється, наскільки повними є дані, які містять плани і 

звітність, правильність їх оформлення. Обов'язково перевіряється правильність 

арифметичних підрахунків та узгодження даних наведених в різних планах і 

формах звітності. Така перевірка  

носить технічний характер; 

- по-друге, проводиться перевірка всіх залучених до аналізу даних по 

суті. У процесі її визначають, наскільки той чи інший показник відповідає 

дійсності. Засобами цієї перевірки є як логічне осмислення даних, так і 

перевірка стану обліку, взаємоузгодження та обґрунтованості показників різних 

джерел. 

На другому етапі аналізу, після перевірки доброякісності, інформацію 

приводять в порівнянний вид. Найбільш поширеними прийомами приведення 

показників у порівнянний вид є: 

- нейтралізація ціннісного фактора відображенням різних видів фізичних 

(натуральних) показників в єдиних цінах; 

- нейтралізація впливу на рівень кількісних і якісних показників методик 

їх розрахунку. Сукупність однорідних планових, облікових і звітних показників 

повинна мати єдину методику визначення; 

- нейтралізація кількісного фактора при аналізі ефективності 

використання будь-якого ресурсу за допомогою розрахунку низки умовних 

показників, де незмінним залишається об'ємний показник і послідовно 

змінюється величина витрачається ресурсу; 

- обчислення середніх величин при вивченні однорідних показників; 

- заміна абсолютних величин відносними, коли це найбільш доцільно, для 

більшої наочності, доступності і сприйнятливості. 

На третьому етапі відбувається спрощення вихідних даних: округлення 

чисел або вираз їх у вищих розрядах. При спрощення вихідних даних дуже 

часто визначають середні або відносні величини, що полегшує узагальнюючу 

оцінку діяльності господарюючих суб'єктів. 

На етапі підготовки вихідних даних та оформлення результатів 

економічного аналізу важливо дотримуватися таких принципів його організації, 

як регламентація та уніфікація. При цьому під регламентацією слід розуміти 

розробку для кожного виконавця обов'язкового мінімуму таблиць і вихідних 

форм аналізу. Уніфікація, або стандартизація організації економічного аналізу, 

полягає у створенні типових методик і інструкцій, вихідних форм і таблиць, 

стандартних програм, застосуванні єдиних критеріїв оцінки. 

Це значно спростить та полегшить підготовку матеріалів, зокрема 

забезпечить порівнянність, зведення результатів аналізу на вищому рівні 
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управління, зменшить витрати часу і забезпечить вищу точність результатів 

аналізу. 

 

 2. Порядок та основні вимоги до узагальнення результатів 

економічного аналізу  

 

Узагальнення та оформлення результатів аналізу - кінцевий етап 

аналітичної роботи. На цьому етапі відбувається процес синтезу результатів 

господарської діяльності залежно від факторів, які на неї впливають, крім того, 

визначається «ціна» досягнення цих результатів. Що більше таких факторів, то 

складніше підготувати якісь практичні висновки. У цьому разі необхідно 

зосередити увагу на групуванні факторів за певними ознаками і вибрати 

головні. 

Результати економічного аналізу повинні задовольняти потреби 

користувачів і відповідати певним вимогам, які випливають із принципів 

організації і планування економічної роботи, аналізу, документообігу, 

менеджменту підприємства тощо (табл.  1). 
Таблиця  1  

Основні вимоги до результатів економічного аналізу підприємства 

Вимога Сутність 

1 2 

Відповідність 

програмі аналізу 

Повне висвітлення питань, використання наукових методів і методик 

передбачених програмою, планом дослідження 

Ефективність 
Переважання економічних вигід від результатів аналізу над 

понесеними на нього витратами 

Конкретність, 

точність 

Використання конкретних даних, встановлених норм і нормативів, 

проведення точних розрахунків 

Об'єктивність Відображення реального стану господарювання 

Конструктивність 

Сформульовані висновки, пропозиції повинні мати конструктивний  

характер, містити конкретні заходи щодо підвищення рівня та 

ефективності господарювання 

Доступність, 

зрозумілість 
Простота, логічність викладення матеріалу 

Стислість 
Результати аналізу мають бути коротко викладені, без надмірної 

деталізації 

Своєчасність 

подання 

Оформлення аналітичних результатів у стислі строки відповідно до 

плану проведення аналітичного дослідження 

Завершеність 
Вищий ступінь готовності для використання у практичній діяльності 

підприємства, на якому проводилося дослідження 

Реальність 
Рекомендації, пропозиції мають бути придатними для реалізації в 

умовах конкретного підприємства з його ресурсами і можливостями 

Належне 

оформлення 

Отримані результати аналізу мають бути оформлені відповідно до 

плану і програми аналізу в описовій чи без текстовій формі 

Відповідальність 

виконавців 

Керівник і працівники аналітичного підрозділу, які провели аналіз, 

повинні відповідати за достовірність, точність, правильність зроблених 

ними висновків, пропозицій, рекомендацій 
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 3. Порядок оформлення результатів економічного аналізу  

 

Отримані у процесі аналітичного дослідження результати підлягають 

систематизації, узагальненню і реалізації на практиці. Так, заповнені таблиці, 

графіки, діаграми та інші матеріали слід розташувати в логічному порядку за 

напрямами і складовими аналізу, наприклад так: 

– умови та загальні показники розвитку підприємств; 

– забезпеченість і використання ресурсів (основних та обігових засобів, 

робочої сили); 

– виробництво і реалізація продукції, робіт, послуг; 

– витрати виробництва і реалізації; 

– фінансові результати діяльності; 

– фінансовий стан підприємства; 

– загальна оцінка діяльності підприємства за основними показниками. 

Після цього доцільно зробити узагальнення отриманих матеріалів, які 

подані у найбільш зручній для сприйняття, розуміння та аналізу табличній і 

графічній формах. В результаті формулюються висновки і пропозиції, 

спрямовані на усунення виявлених недоліків, використання резервів і 

підвищення ефективності господарювання, які мають бути належним чином 

оформлені і передані замовникам, користувачам аналізу. 

Систематизовані та оброблені результати аналізу можуть оформлятися як 

безтекстовим способом, так і описовим.  

 

 4. Форми подання результатів економічного аналізу   

 

Є дві основні форми подачі заключних аналітичних матеріалів – описова і 

безтекстова (рис.  1.). 

Описова форма має текстову основу і оформляється у вигляді 

відповідних документів: аналітична записка; довідка; висновок. 

Довідки й аналітичні записки – документи, що складаються для 

характеристики окремих результатів діяльності – обсягу реалізації продукції, 

собівартості, прибутку, продуктивності праці тощо. Зміст цих документів є 

максимально конкретним, орієнтованим на відображення недоліків або 

досягнень, виявлення резервів, обґрунтування способів їх освоєння. Загальна 

характеристика підприємства й умов його діяльності, як правило, не 

наводиться. 
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Рис.  1. Форми подання результатів економічного аналізу 
 

Аналітична записка має відповідати плану і програмі аналізу і мати таку 

структуру змісту: 

– загальні питання (рівень економічного розвитку підприємства та умови 

діяльності); 

– характеристика виконання плану або норм, нормативів, договірних 

зобов'язань; 

– результати аналізу, у тому числі факторного, – причини невиконання 

плану, оцінка результатів господарської діяльності; 

– висновки і пропозиції, в яких зазначаються невикористані резерви 

підвищення ефективності роботи підприємства, заходи щодо використання і 

контролю за їх виконанням (виконавці, етапи і строки впровадження, рівень 

контролю). Тут також вказується економічний ефект, який буде отриманий 

завдяки реалізації запропонованих заходів. 

Пояснювальна записка - це аналітичний документ, у якому 

оформляються висновки за результатами аналізу, зроблені на основі 

аналітичних розрахунків, даних таблиць, довідок і аналітичних записок. 

Пояснювальна записка повинна включати такі дані: 

- загальну характеристику діяльності підприємства; 

- виявлені в процесі аналізу внутрішньогосподарські резерви виробництва; 

- висновки за результатами дослідження (вони мають бути точними, 

лаконічними та об’єктивними за змістом); 

- конкретні пропозиції щодо використання виявлених при аналізі резервів 

(перелік заходів, терміни і виконавці). 

За наслідками аналізу складається наказ за підписом керівника 

підприємства. Він є обов’язковим для всіх працівників підприємства, і за його 

виконанням встановлюється дійовий і повсякденний контроль, що, певною 

ФОРМИ ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

АНАЛІЗУ 

Описова форма Безтекстова форма 

Аналітична записка 

Довідка 

Висновок 

Таблиці 

Рисунки,  

графіки,  

схеми 
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мірою, забезпечить ефективне функціонування господарюючих суб’єктів. У 

Наказі має подаватися: 

- загальна оцінка роботи; 

- визначаються заходи; 

- терміни початку та закінчення здійснення заходів; 

- матеріальні та грошові ресурси; 

- виконавці; 

- відповідальні та контролюючі особи чи підрозділи. 

Наказ за підписом керівника підприємства є обов’язковим для всіх 

працівників, і за його виконанням встановлюється дійовий і повсякденний 

контроль. Інакше одні й ті ж недоліки в роботі підприємства 

повторюватимуться в матеріалах наступних перевірок. 

На деяких великих підприємствах складається соціально-економічний 

паспорт  
підприємства, в якому відображаються основні аналітичні і статистичні 

показники розвитку підприємства. Зокрема, соціально-економічний паспорт 

підприємства може містити загальні положення; відомості про ресурси, рівень 

та ефективність господарювання тощо. 

Працівниками зовнішніх установ наслідки аналізу оформляються, як 

правило, у вигляді висновків.  

Безтекстова форма не містить текстових матеріалів і подається у вигляді 

макетів таблиць, рисунків (графіків), схем, художніх зображень, які мають як 

аналітичне, так і наочне значення. Ця форма зручна для професіоналів, які на 

основі навіть стислого матеріалу можуть самостійно мислити, робити висновки, 

приймати відповідні управлінські рішення. Перевагами безтекстової форми є 

оперативність, швидкість подання результатів аналізу, що сприяє підвищенню 

їх дієвості. 

Аналітичну інформацію можна подати в табличній та графічній формі, у 

вигляді текстів і динамічних рядів. 

Найбільш поширеною формою подання первинної та результатної 

інформації є таблична. Таку форму мають первинні документи (рядки в 

документах і реквізити, які можна розглядати як графи), вихідні документи 

(звіти, відомості, розрахунки, таблиці), дані на машинних носіях у реляційних 

базах даних. 

Обробка табличної інформації забезпечується засобами електронних 

таблиць (Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 в сучасних версіях) та організацією 

реляційних баз даних з використанням систем управління базами даних 

(СУБД): FoxPro for Windows, Access, Informix, Oracle. Табличні процесори 

сприяють виконанню традиційних розрахунків, пов’язаних з маніпулюванням 

даними рядків і граф, завдяки наявності вбудованих функцій, а також дають 

змогу виконувати спеціальні аналітичні розрахунки. Передбачено також 

функцію експорту-імпорту даних з формату електронних таблиць у бази даних, 

і навпаки. 

У реляційній базі даних будь-який документ чи лінійний файл даних 

подається у вигляді набору двовимірних плоских таблиць, які складаються зі 
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стовпчиків (граф) і рядків. Необхідні аналітичні задачі розв’язуються за 

допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Чільне місце у відображенні результатів аналітичних розрахунків 

належить графічній формі, яка дає наочне й концентроване уявлення про 

динаміку процесів, функціональні залежності між двома і більше факторами 

економічного аналізу, сприяє виявленню тенденцій і закономірностей. 

Графіки різних видів будуються за допомогою електронних таблиць, 

окремих текстових процесорів або спеціального програмного забезпечення 

(наприклад STATGRAPHICS). Аналітик може користуватися графічною 

інформацією, яка є результатом розв’язання аналітичних задач на підприємстві 

або надійшла із зовнішніх джерел. Сучасні засоби оргтехніки з відповідним 

програмним забезпеченням уможливлюють використання зовнішньої графічної 

інформації. 

Текстова інформація - найменш формалізована форма відображення 

інформації. Переважну більшість такої інформації не фіксовано на машинних 

носіях, певна частина її перебуває в базах даних. Для її формування в 

електронному вигляді використовуються текстові процесори Windows Word, 

ЛЕКСИКОН та ін. Текстові файли не підлягають автоматизованій обробці 

(наприклад, пошуку та групуванню даних, видачі інформації на запит). 

Використання Web-технологій забезпечує організацію, ведення і дальше 

використання баз даних у вигляді гіпертексту. Гіпертекстова технологія дає 

змогу користувачеві переміщуватися від одних об’єктів інформації до інших з 

урахуванням їхніх змістових і семантичних зв’язків. 

 

 5. Використання результатів економічного аналізу   

За результатами аналізу дають об’єктивну оцінку результатів діяльності, 

виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. 

Основне на цьому етапі – висновки та пропозиції. 

Використання результатів аналізу - важливий етап завершення 

аналітичної роботи, що зводиться до виконання розроблених у процесі аналізу 

конкретних пропозицій до усунення виявлених недоліків, раціонального 

використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, удосконалення 

діяльності господарюючого суб’єкта або його виробничого підрозділу. 

На підставі висновків і пропозицій розробляють заходи з урахуванням 

досягнень науки і практики. Розроблені заходи повинні сприяти: 

- покращенню роботи; 

- раціональному використанню матеріальних та трудових ресурсів; 

- ліквідації втрат; 

- удосконаленню виробництва 

Інформація, яка отримується шляхом економічного аналізу, повинна 

також дозволяти здійснювати дії, що коригують процес управління відповідно 

до прийнятих раніше положень (рис.  2). 
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Рис.  2. Використання результатів різних видів економічного аналізу 

для прийняття управлінських рішень 
 

Після закінчення реалізації прийнятих раніше рішень використання 

аналізу полягає в оцінці покращання ефективності господарювання 

підприємства, його фінансового та майнового становища, зміцнення позиції на 

ринку і збільшення його вартості. На основі результатів аналізу розроблюються 

та обґрунтовуються управлінські рішення. Економічний аналіз передує 

рішенням і діям, обґрунтовує їх та є основою наукового управління 

виробництвом. 
 

 

Питання для самоконтролю 

1. Порядок підготовки вихідних даних для економічного аналізу. 

2. Основні вимоги до узагальнення результатів економічного аналізу. 

3. Основні вимоги до оформлення результатів економічного аналізу. 

4. Оцінка результатів економічного аналізу.  

5. Застосування комп’ютерних технологій для обробки, узагальнення та 

оформлення результатів економічного аналізу.  

6. Характеристика аналітичних документів, якими оформлюються 

результати економічного аналізу. 

7. Описова форма узагальнення результатів економічного аналізу. 

8. Аналітична записка як основна форма оформлення результатів 

економічного аналізу.  

9. Економічний паспорт як документ для узагальнення результатів 

економічного аналізу. 

10. Назвіть і розкрийте основні етапи проведення економічного аналізу. 

11. Порівняйте мету підготовчого, виконавчого і заключного етапів 

аналітичного дослідження. 

12. На якому етапі відбувається використання резервів та визначення 

шляхів підвищення ефективності господарювання підприємства? 

13. З якою метою створюється аналітична служба на підприємстві? 
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14. Які аналітичні функції виконує плановий (економічний) відділ? 

15. Розкрийте роль відділу інформаційних технологій у проведенні 

економічного аналізу. 

16. Обґрунтуйте необхідність залучення відділу бухгалтерського обліку і 

звітності (бухгалтерії) до проведення економічного аналізу? 

17. У чому сутність планування аналітичної роботи? 

18. Які основні питання включає план аналітичної роботи? 

19. Поясність технологію планування аналітичної роботи на підприємстві. 

20. Які ресурси необхідно передбачити у планах аналітичної роботи? 

21. Назвіть правила планування аналітичної роботи на підприємстві. 

22. Який план аналітичної роботи називається комплексним? 

23. Чим відрізняється тематичний план аналізу від комплексного? 

24. Яким чином здійснюється підготовка інформаційних матеріалів для 

аналітичного дослідження? 

25. Які є способи контролю правильності інформаційних матеріалів? 

26. Перелічіть основні вимоги до результатів економічного аналізу 

підприємства. 

27. Назвіть основні форми подачі заключних аналітичних матеріалів. 

28. Що включає безтекстова форма подачі результатів економічного 

аналізу? 

29. Чим відрізняються довідка й аналітичні висновки від аналітичної 

записки? 

30. Охарактеризуйте вимогу до реальності результатів аналітичного 

дослідження. 

31. Яким чином можна дотриматися вимоги доступності і зрозумілості в 

оформленні результатів аналізу? 

32. Що означає вимога завершеності результатів аналізу? 

 

 

 

Укладач:____________            ___ Приймак С.В., к.е.н., доцент_____  
                       (підпис)                     (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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Тема 11.  Трансформація економічного аналізу в сучасних умовах 
(назва теми відповідно до РПНД) 

 

Міжпредметні зв’язки: взаємопов’язана з питаннями і темами таких дисциплін, 

як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Економіка і фінанси 

суб'єктів підприємництва», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Аналіз господарської 

діяльності», «Фінансовий облік», «Звітність підприємства», «Аудит». 

 

Мета лекції:  набуття теоретичних знань щодо стану, проблем та порядку 

трансформації економічного аналізу в сучасних умовах. 

 

 План лекції: 

     

 1. Сучасний стан та проблеми розвитку економічного аналізу. 

 2. Вплив суспільно-економічного розвитку країни на трансформацію 

економічного аналізу.  

 3. Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу в умовах 

інституціональних змін.  

 4. Напрямки удосконалення економічного аналізу в сучасних умовах.  

 5. Економічний аналіз маркетингової діяльності. 

 6. Економічний аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності.   

 

Опорні поняття: аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності, аналіз 

маркетингової діяльності, аналітичні роботи, аудит, економічний аналіз, 

інституціональні зміни, консалтинг, регламентація, стандартизація, 

стратегічний аналіз, управління. 

. 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Режим доступу :     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Режим доступу:     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 р. №996-ХIV. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4. Про внесення змін до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні‖ щодо удосконалення деяких положень : Закон України  від 05.10.2017 р. 

№ 2164-VIII. Режим доступу:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text 

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 
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доповненнями). Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text  

7. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. 

№ 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із 

змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Спрощена 

фінансова звітність‖: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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39 (із змінами та доповненнями). Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-

00  

9. Порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара 

інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової 
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11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: презентація лекції 
 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 

 1. Сучасний стан та проблеми розвитку економічного аналізу  

 

Серед найбільш проблемних напрямів практики економічного аналізу 

виокремлюються такі: 

1. Застосування економічного аналізу у діяльності суб’єктів 

господарювання (в управлінні, аудиті, наданні консалтингових послуг). 

Функціонування нових форм організації та ведення бізнесу (концерни, 

корпорації, консорціуми), зміна масштабів та видів діяльності спричиняє 

трансформацію підходів до організації та проведення аналітичної роботи. 

Більшість підприємств, маючи великий адміністративний ресурс, розвинуту 

організаційну інфраструктуру потребують відповідної організації аналітичних 

робіт. 

2. Регламентація та стандартизація економічного аналізу. Організація 

та здійснення економічного аналізу не має жорсткої регламентації системою 

нормативних актів, на відміну, наприклад, від бухгалтерського обліку. 

Більшість суб’єктів при організації та здійсненні економічного аналізу 

користуються виключно загальнодержавними нормативними документами: 

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/232/1/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf
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положеннями, роз’ясненнями або методичними рекомендаціями міністерств та 

відомств, міжнародними стандартами аудиту тощо. 

3. Цільове та функціональне спрямування економічного аналізу, 

періодичність проведення та часова спрямованість. У практиці економічної 

діяльності суб’єктів господарювання значна частка аналітичних робіт має 

ретроспективну спрямованість (більше 70 %). Втім ретроспективний 

економічний аналіз пов'язаний із недоліками: зниження дієвості через 

відірваність у часі від економічних явищ та процесів, прийнятих рішень, 

вжитих заходів; орієнтація на систематизовану інформацію, яка зазнає певної 

статистичної обробки, що знижує достовірність висновків і пропозицій. 

4. Зміст та обсяг аналітичних робіт, основні аналітичні об’єкти та 

методи, що використовуються.  

На підприємствах, де не функціонує система економічного аналізу, 

аналітичні роботи також виконуються за потребою і є, як правило, 

тематичними. Тобто економічний аналіз здійснюється за тими питаннями та 

об’єктами, що в конкретний момент найбільше цікавлять управлінський 

персонал або інших суб’єктів-замовників. Крім того, проведення комплексного 

економічного аналізу потребує значних ресурсів, як фінансових, так і часових, 

кадрових.  

Частим є небажання підприємств розкривати конфіденційну інформацію 

зовнішнім суб’єктам, а також про несформовану практику залучення сторонніх 

фахівців для удосконалення бізнес-процесів на підприємстві. Незначна увага 

приділяється таким економічним явищам та процесам (що є своєрідними 

атрибутами розвиненості ринкових відносин в економічній системі країни), як 

оцінка та мінімізація ризиків, інвестиційна діяльність, ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні причин неефективності здійснення економічного аналізу на 

суб’єктах господарювання, в т.ч. аудиторами, представниками консалтингових 

фірм, державними контролерами подано у табл.  1. 

В поданій нижче таблиці виділено два блоки причин: перший – 

загальні, що складається з трьох груп причин, другий – причини на рівні 

окремих суб’єктів господарювання.  

Переважна більшість суб’єктів господарювання, так і аудиторських, 

консалтингових фірм, органів системи державного контролю на перше місце 

виносять недосконалість законодавчої бази, що проявляється у неузгодженості 

та суперечливості положень різних нормативних документів, їх постійній зміні. 

Серед груп причин другого блоку більшість фахівців вказували на відсутність 

спеціалізованого аналітичного відділу.  
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Таблиця  1 

Причини недосконалості економічного аналізу як професійної діяльності 

 
Група причин Місця, що відводяться групі причин 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПРИЧИНИ 

Недосконалість 

законодавчої бази 

(суперечливість, 

неузгодженість положень 

різних нормативних 

документів, постійна 

зміна) 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Відсутність практики 

аналітичного 

обґрунтування стратегій 

розвитку на рівні 

держави, регіону, 

суб’єкта господарювання 

3 2 2 1 2 - - 3 2 

Ментальність, 

трансформація суспільної 

свідомості 

2 3 3 3 3 - - 2 3 

ІІ. НА РІВНІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Недостатня кваліфікація 

економістів 

4 4 3; 4 5; 6 4 4 - 4 1 

Відсутність спеціального 

підрозділу з економічного 

аналізу, незабезпеченість 

фахівцями-аналітиками 

1 1 1 1 2 3 1 5 5 

Недостатня якість даних 

бухгалтерського обліку 

3 - - 3 5; 6 1 - 3 3 

Відсутність 

інформаційно-

комп’ютерних технологій 

або їх використання в 

економічному аналізі 

- - - 2 1 2 3; 4 6 6 

Недостатність 

методичних матеріалів 

- 3 3; 4 4 5; 6 1 - 3 3 

Низька ефективність 

методів аналізу, які 

застосовуються 

- - - - - 5; 6 - 3 6 

Слабка організація 

аналітичної роботи 

5 5 5 5; 6 3 5; 6 5 2 4 

Недостатня 

зацікавленість 

управлінського 

персоналу, власників 

2 2 2 - 5 - 5 1 5 
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Крім наведених груп причин фахівцями вказувалися і такі: недостатність 

ресурсного потенціалу, консерватизм менеджменту суб’єкта господарювання. 

Все це вимагає уваги та відповідних дій з боку вчених і практиків задля 

забезпечення індивідуальних, суспільних і державних потреб щодо 

економічного аналізу в Україні. 

В період переходу до ринкових відносин перед економічним аналізом, 

як наукою постало багато проблем: 

- нестабільніть законодавчої бази, зокрема, фінансового та податкового 

аспектів; 

- недостатнє усвідомлення значення необхідності та важливості 

застосування  

економічного аналізу в діяльності підприємства; 

- традиційна методологія порівняння планових і фактичних показників 

морально застаріла і не відповідає динаміці та реаліям сучасної господарської 

діяльності; 

- відсутність об’єктивних статистичних закономірностей, придатних, як 

для цілей управління діяльністю підприємств, так і для цілей економічного 

аналізу та ін. 

 

 2. Вплив суспільно-економічного розвитку країни на трансформацію 

економічного аналізу  

 

Сучасний стан економічного аналізу характеризує його як досить 

розроблену в теоретичному плані науку. Методики аналізу створені в попередні 

періоди до сьогодні адаптуються та удосконалюються до нових умов 

господарювання. Проте, аналітична наука перебуває в стані розвитку, що 

визначається об’єктивними причинами, пов’язаними зі змінами в економіці 

(розширенням самостійності господарюючих суб’єктів у здійсненні своєї 

діяльності, зміщенням пріоритетів у бік інтересів власників компаній тощо). 

Перспективним напрямком економічного аналізу стає інвестиційний 

аналіз. Необхідна подальша адаптація зарубіжного досвіду в цій галузі до 

реалій української економіки і розробка власних комплексних методик 

інвестиційного аналізу, які враховують особливості функціонування 

вітчизняних підприємств, що ведуть свою діяльність в Україні. 

Також у сучасних умовах зростає роль аналізу як власного фінансового 

стану підприємства, так i його ділових партнерів. Одночасно виникає потреба в 

розвитку методичних положень її аналізу, спрямованого на удосконалення 

аналітичних можливостей окремих звітних форм, створення дієвих механізмів 

оцінки негативних факторів, що впливають на фінансовий стан підприємств, і 

вживання своєчасних заходів щодо його оздоровлення. 

Крім того, окремим аналітичним дослідженням мають підлягати такі 

економічні явища і процеси, що вимагають оцінки для забезпечення 

ефективності діяльності підприємств, як ділова активність, виробничі, 

фінансові і комерційні ризики, кредитоспроможність тощо. Сьогодні вагоме 

місце займає маркетинговий аспект діяльності підприємств, що втілюється у 

формуванні стилю мислення керівника з пріоритетною орієнтацією на запит 
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споживача, у підтримці конкурентоспроможних позицій, максимальному 

використанні сприятливих умов участі на ринку тощо. Це зумовлює 

розширення сфери аналітичних досліджень, зміну їх цільової орієнтації, 

трансформацію загальної моделі комплексного економічного аналізу в цілому. 

Розвиток сучасних комп'ютерних технологій, у тому числі тих, які 

використовуються для автоматизації систем управління діяльністю 

підприємств, створює необхідні умови для вдосконалення оперативного аналізу 

їх роботи. Його можливості дозволяють у стислі терміни отримувати 

інформацію про виконання виробничої програми, своєчасності виконання 

договірних зобов'язань, стан розрахунків тощо. 

 

 3. Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу в 

умовах інституціональних змін 

  

Основними пріоритетами розвитку економічного аналізу є: 

- перегляд традиційних прийомів дослідження і засвоєння, оцінки та 

аналізу багатьох нових економічних категорій щодо відповідності їх ринковим 

умовам; 

- створення та розвиток комплексних автоматизованих систем 

комерційної інформації (завдання досить складне, але, як показала міжнародна 

практика, цілком здійсненне); 

- розробка єдиної системи економічного аналізу, яка б інтегрувала аналіз 

діяльності на всіх рівнях та базувалась на єдиній обґрунтованій системі оцінних 

показників ефективності господарювання підприємств і їхніх підрозділів; 

- підвищення оперативності економічного аналізу; 

- удосконалення організаційних форм аналітичної роботи; 

- розробка багатоваріантних розв’язків аналітичних задач та методика 

вибору з них того варіанта, який буде оптимальним для заданих параметрів. 

З розвитком ринкових відносин відбуватиметься розширення сфери 

застосування економічного аналізу. Передусім аналітичні дослідження будуть 

спрямовані на: 

1) глибоке вивчення потреб ринку, вимог споживачів щодо 

конкурентоспроможності продукції; 

2) визначення пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності; 

3) ефективність інвестицій; 

4) вивчення кредитної і конкурентної здатності суб’єктів господарювання 

всіх організаційно-правових форм власності 

 

 4. Напрямки удосконалення економічного аналізу в сучасних умовах   

 

У першу чергу, необхідно створити єдину систему економічного аналізу, 

яка б інтегрувала аналіз діяльності на усіх рівнях. З цим має бути пов’язана і 

система різнотермінових прогнозів, що базувалася б на закономірностях, 

тенденціях і резервах, виявлених аналізом.  
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Необхідним є створення єдиної системи оцінних показників 

ефективності господарювання підприємств і їхніх підрозділів, удосконалити 

організаційні форми аналітичної роботи. 

Вирішення проблем аналітичної роботи вимагає широкого використання 

економіко-математичних методів, використання комп’ютерної техніки, що 

дозволить скоротити кількість помилок та часу проведення аналізу окремих 

процесів та явищ. Поліпшення організації та методики економічного аналізу, 

повніше його використання, надає можливості приймати оптимальні 

управлінські рішення спрямовані на підвищення результативності діяльності 

господарюючого суб’єкту. 

Поліпшення організацій та методики економічної основи практичність 

його застосування надає можливості приймати оптимально управлінські 

рішення, які спрямовані на підвищення результативності діяльності. 

У майбутньому однією областю наукових i прикладних досліджень має 

стати перспективний аналіз, спрямований на вивчення можливих варіантів 

розвитку підприємств, вироблення методів досягнення найбільш бажаних 

результатів, обґрунтування планів розвитку організації в умовах невизначеності 

i ризику. Для цього необхідно більш широке впровадження в практичну 

діяльність економіко-математичних методів і сучасних технологій обробки 

економічної інформації. 

Виходячи з проблем розвитку економічного аналізу як науки на 

сучасному етапі у першу чергу доцільно реалізувати заходи вдосконалення 

напрямків проведення сучасного економічного аналізу: 

1) необхідно виділити єдину систему показників для оцінки ефективності 

діяльності підприємств та їх структурних підрозділів; 

2) також потрібно приділяти більше уваги до аналізу конкретних 

локальних об’єктів підприємства – більш дрібних елементів його структури або 

елементів процесу. Як локальні елементи структури підприємства можуть 

фігурувати його філіали, цехи, виробничі дільниці, бригади, спеціалізовані 

комплекси робочих місць і навіть окремі робочі місця. Локальними елементами 

процесу як об’єкти аналізу можуть бути: окремі види діяльності, робіт і послуг, 

проекти, процеси виробництва окремих видів продукції, замовлень, комплекси 

операцій, окремі операції тощо; 

3) застосовувати досвід методичних та організаційних засад 

удосконалення економічного аналізу розвинутих країн; 

4) з метою поліпшення проведення економічного аналізу на підприємстві 

застосовувати економіко-математичні методи та використовувати електронно-

обчислювальну техніку; 

5) вживання прийомів дослідження і засвоєння, оцінки та аналізу нових 

економічних категорій, адаптованих відповідно ринковим умовам; 

6) створення автоматизованих систем комерційної інформації; 

7) проводити курси підвищення кваліфікації працівників на 

підприємствах; 

8) стабілізувати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємств та ін. 
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 5. Економічний аналіз маркетингової діяльності  

 

За своєю суттю маркетингова діяльність спрямована на визначення 

поведінки підприємства на ринку, освоєння цільових ринків, створення новий 

товарів та брендів, формування цін, комунікаційних і збутових систем. Саме 

тому невід’ємною частиною інформації для прийняття рішень власником 

підприємства щодо розвитку бізнесу є інформація про проблеми маркетингової 

діяльності: явні та приховані, пов’язані з внутрішнім та зовнішнім середовищем 

підприємства. Їх несвоєчасне виявлення та вирішення може перешкоджати 

реалізації планів стратегічного розвитку підприємства. 

Аналіз маркетингової діяльності – це комплексне дослідження процесу 

здійснення маркетингової діяльності з метою визначення його ефективності, 

виявлення проблем та встановлення причин їх виникнення.   

Особливістю зародження маркетингових проблем є те, що вони 

виникають як в ринковому середовищі так і в бізнес-процесах підприємства. 

Маркетингові проблеми підприємства спричиняються тісним взаємозв’язком 

цих середовищ, який впливає на процес і результат діяльності (рис.  1.). 

 
Рис.  1. Зв'язок проблем маркетингової діяльності підприємства 

 

Існує потреба в особливому підході до процесу аналізу маркетингової 

діяльності підприємств, який полягає в одночасному дослідженні здійснення 

цього процесу як в ринковому так і у внутрішньому середовищі підприємства. 

Основні цілі економічного аналізу маркетингової діяльності:  

1. Перевірити правильність обраної маркетингової стратегії підприємства, 

дослідити цілі керівництва, поставлені для процесу «Маркетинг».  

2. Сформувати модель здійснення бізнес-процесу «Маркетинг».  

3. Виявити проблеми бізнес-процесу «Маркетинг» для підвищення 

ефективності вказаного процесу.  

4. Ідентифікувати причини виникнення проблем в процесі здійснення 

маркетингової діяльності.  

5. Визначити сильні та слабкі сторони процесу здійснення маркетингової 

діяльності, загрози при нівелюванні проблем та можливості для їх подолання.  

6. Сформувати пропозиції для поліпшення бізнес-процесу «Маркетинг». 

В цілому, аналіз маркетингової діяльності підприємства здійснюється на 

перетині двох площин – ринкового середовища та підприємства, тобто мова йде 

про зовнішні та внутрішні напрями дослідження. 
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 6. Економічний аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності    

 

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості 

підприємств. 

Інвестиційно-інноваційна діяльність – це об’єктивно обумовлений, 

системний цілеспрямований комплекс заходів, пов’язаних із економічним 

обґрунтуванням необхідності інвестицій, пошуком і вибором інвестиційних 

ресурсів, спрямованих на використання наукових розробок, упровадження 

новацій, принципово нових видів продукції, техніки і технології з метою 

одержання прибутку або соціального ефекту. 

Основними особливостями аналізу інвестиційно-інноваційної 

діяльності є такі: 

1. Кількість показників.  

2. Актуальність розрахунків.  

3. Більшість інвестиційно-інноваційних проектів є довготерміновими і 

тому потребують нових підходів до оцінки їх ефективності, зокрема з 

урахуванням ситуаційного підходу та ін. 

4. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності допомагає 

обґрунтовано розподіляти ресурси між корпоративною системою управління 

ідеями та інноваційними ініціативами. 

Розглянемо завдання аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності: 

– визначення техніко-економічних характеристик інновації, оцінка її 

якості, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції; 

– визначення суми інвестицій на розробку і впровадження інновації; 

– визначення строку окупності інновації; 

– оцінювання ефективності інновації. 

Для оцінки ефективності інновацій підприємства доцільно застосовувати 

систему показників (рис.  2.). 
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Рис.  2. Система показників для оцінки ефективності інновацій 

підприємства 
 

Щоб отримати відносне скорочення кількості працівників у результаті 

впровадження інновацій потрібно результат розрахунку по скороченню витрат 

праці на виробництво продукції поділити на річний фонд робочого часу одного 

працівника. 

Система показників оцінки інвестиційних проектів поділяється на дві групи: 

– до першої групи належать ті, що ґрунтуються на дисконтованих оцінках; 

– до другої групи відносяться ті, які не враховують фактора часу. 

У практиці існують й інші методи та показники оцінки економічної 

ефективності інвестицій. Серед традиційних показників найбільшого 

розповсюдження набули: коефіцієнт ефективності (відношення середньорічної 

суми прибутку до обсягів капітальних інвестицій) і період окупності 

(зворотний до нього показник). 
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Комплексний аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства охоплює п’ять етапів аналізу, функціонально пов’язаних між 

собою (рис.  3.). 

 
Рис. 3. Етапи комплексного аналізу інвестиційно-інноваційної 

діяльності підприємств 
 

Питання для самоконтролю 

 1. Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу. 

2. Перспективи розвитку економічного аналізу в умовах сьогодення. 

3. Ключові пріоритети розвитку економічного аналізу в умовах 

інституціональних змін. 

4. Напрямки удосконалення економічного аналізу в сучасних умовах.  

5. Зарубіжний досвід удосконалення проведення економічного аналізу. 

6. Вплив суспільно-економічного розвитку країни на трансформацію 

економічного аналізу. 

7. Перспективи удосконалення методики економічного аналізу в сучасних 

умовах господарювання.  

8. Інвестиційний аналіз як перспективний напрям економічного аналізу.  

9. Удосконалення економічного аналізу в комп’ютерному середовищі. 
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