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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Інтенсивний розвиток економіки, розширення та ускладнення 
економічної діяльності, збільшення кількості інформації, яку необ-
хідно врахувати під час розробки управлінських рішень, потребує 
істотного вдосконалення системи управління на всіх рівнях еконо-
міки. Нині керівники і спеціалісти не можуть покладатися тільки на 
свою інтуїцію. Управлінські рішення й дії повинні ґрунтуватися сьо-
годні на точних розрахунках, глибокому й усебічному економічному 
аналізі, бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальни-
ми. Жоден організаційний, технічний чи технологічний захід не може 
здійснюватися без доведення його економічної доцільності, що мож-
на зробити тільки за допомогою економічного аналізу. Економічний 
аналіз дає змогу вибирати оптимальну стратегію, обґрунтовувати оп-
тимальні управлінські рішення і є необхідною умовою забезпечення 
високої ефективності діяльності.

Оволодіння теорією, методологією, методикою та практикою еко-
номічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному еко-
номісту, керівнику будь-якого рівня, а також інвестору, акціонеру 
чи конкуренту. Уміння користуватися ними зміцнює й удосконалює 
економічне мислення, переводить його в конкретно-практичну пло-
щину.

Основною метою викладання дисципліни “Економічний аналіз” 
є здобуття студентами цілісних і системних знань з теорії та мето-
дології економічного аналізу, методики й організації аналізу основ-
них аспектів діяльності підприємства, окремих економічних явищ і 
процесів, а також набуття практичних навичок щодо використання 
здобутих знань на практиці.

Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною  
мірою узагальнюючи опановані раніше, вивчення дисципліни “Еко-
номічний аналіз” дасть змогу студентам сформувати аналітич-
не мислення, розвинути уміння і навички технології дослідження 
діяльності підприємств, окремих її аспектів, явищ і процесів, а також 
використання аналітичних інструментаріїв для об’єктивного оціню-
вання різних економічних ситуацій, вироблення і обґрунтування опти-
мальних управлінських рішень, у тому числі для розв’язання комплекс- 
них економічних проблем на підприємстві, в галузі тощо, а також 
сформувати навички виявлення та використання резервів підви-
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щення ефективності діяльності підприємства. У будь-яких життєвих 
і професійних ситуаціях знання економічного аналізу та використан-
ня його на практиці для розробки та обґрунтування оптимальних рі-
шень гарантуватимуть успіх. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення 
аналітичної підготовки фахівців економічного напрямку, оволодіння 
ними знаннями, необхідними для аналітичного дослідження діяль-
ності підприємств, окремих її аспектів, явищ і процесів для розробки 
та прийняття оптимальних управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
• засвоїти зміст, основні риси, об’єкт і предмет, мету, функції, 

завдання, основні категорії економічного аналізу, його зв’язок 
з іншими науковими дисциплінами та місце в управлінні під-
приємством;

• опанувати метод і методику економічного аналізу, основні 
його методичні прийоми та способи, зокрема методи первин-
ної обробки даних, факторного аналізу, економіко-математич-
ні, евристичні та експертні методи, а також набути практичних 
навичок щодо їх використання на практиці;

• ознайомитися з сутністю та видами економічної інформації в 
економічному аналізі, джерелами інформації, особливостями 
організації та технологією економічного аналізу, в тому числі з 
використанням сучасних інформаційних технологій і систем;

• засвоїти сутність, призначення, а також особливості методики 
й організації окремих видів економічного аналізу;

• сформувати здатність аналітичного мислення;
• оволодіти методикою й організацією економічного аналізу 

основних аспектів діяльності підприємства, зокрема, вироб-
ництва та реалізації продукції, витрат і ресурсів, фінансових 
результатів та фінансового стану;

• засвоїти методику та організацію економічного аналізу окре-
мих видів діяльності підприємства, зокрема маркетингової, 
інвестиційної, інноваційної та зовнішньоекономічної.

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами тео-
ретичних знань з економічного аналізу, виконання практичних за-
вдань з кожної теми та індивідуальну роботу.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНИЙ  АНАЛІЗ”

№  
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Теорія економічного аналізу
1 Теоретичні основи економічного аналізу
2 Методологічні основи економічного аналізу
3 Методи економічного аналізу
4 Інформаційне забезпечення та організація економічного 

аналізу
5 Види економічного аналізу
6 Методика виявлення і обґрунтування резервів

Змістовий модуль ІІ. Операційний економічний аналіз
7 Аналіз виробництва і реалізації продукції
8 Аналіз забезпеченості підприємства ресурсами та 

ефективності їх використання
9 Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції

Змістовий модуль ІІІ. Фінансовий аналіз
10 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
11 Аналіз фінансового стану підприємства
12 Аналіз операційного (виробничого) та фінансового 

левериджу
13 Аналіз ризиків діяльності та ймовірності банкрутства 

підприємства

Змістовий модуль IV. Методика і організація окремих видів 
економічного аналізу

14 Організація та методика маржинального аналізу
15 Організація та методика функціонально-вартісного аналізу 
16 Стратегічний аналіз
17 Аналіз маркетингової діяльності підприємства
18 Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства
19 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Разом годин: 108
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНИЙ  АНАЛІЗ”

Змістовий модуль І. Теорія економічного аналізу

Тема 1. Теоретичні основи економічного аналізу

Аналіз як спосіб людського мислення та важлива складова теорії 
пізнання. Аналіз як загальнонауковий метод пізнання об’єктивної 
дійсності. Економічний аналіз як галузь науки. Зміст та основні риси 
економічного аналізу. 

Місце та роль економічного аналізу в системі управління підпри-
ємством. Значення економічного аналізу. Мета та основні завдання 
економічного аналізу. Функції економічного аналізу. 

Об’єкт і предмет економічного аналізу. Суб’єкти економічного ана-
лізу.

Основні категорії економічного аналізу.
Місце економічного аналізу в системі наук, зв’язок економічного 

аналізу з іншими дисциплінами. Економічний аналіз і теорія пізнан-
ня. Економічний аналіз і основні принципи діалектики. Зв’язок еко-
номічного аналізу з математикою (математичним моделюванням) 
та статистикою. Зв’язок економічного аналізу з бухгалтерським об-
ліком, контролем та аудитом. Економічний аналіз і теорія управлін-
ня (прийняття управлінських рішень) та планування. Економічний 
аналіз і фінанси та кредит. Економічний аналіз і маркетинг.

Історія виникнення економічного аналізу. Основні етапи розвит-
ку економічного аналізу. Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку економічного аналізу в Україні та світі. Основні напрями 
удосконалення економічного аналізу.

Література [2–4; 8–12; 14–18; 21–24; 26–31;  
34–37; 40–47; 49; 50; 53; 62–65; 69; 71; 72;  

74; 78; 81; 82; 84; 85]

Тема 2. Методологічні основи економічного аналізу

Поняття методології економічного аналізу. Методологічні основи 
економічного аналізу. 

Поняття підходу в економічному аналізі. Основні методологічні 
підходи до економічного аналізу. 
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Сутність і значення системного підходу та системного аналізу. 
Основні категорії системного підходу. Основні завдання системного 
аналізу. Основні елементи системного аналізу.

Основні концепції економічного аналізу.
Метод економічного аналізу, його сутність та особливості. Понят-

тя методики економічного аналізу. Загальна та спеціальна методика. 
Основні складові загальної методики економічного аналізу.

Класифікація методів економічного аналізу. Загальнонаукові 
методи  економічного аналізу. Спеціальні методи економічного ана-
лізу.

Сутність моделювання в економічному аналізі. Форми і етапи мо-
делювання в економічному аналізі.

Основні принципи економічного аналізу.

Література [2–4; 8–12; 14–18; 21–24; 26–31;  
34–37; 40–47; 49; 50; 53; 62–65; 69; 71; 72;  

74; 78; 81; 82; 84; 85]

Тема 3. Методи економічного аналізу

Методи первинної обробки даних в економічному аналізі. Порів-
няння в економічному аналізі. Види порівнянь та особливості їх засто-
сування. Види порівняльного аналізу. Умови та способи забезпечення 
порівняльності показників. Абсолютні, відносні та середні величини 
в економічному аналізі. Індексний метод та його використання в еко-
номічному аналізі. Динамічні ряди в економічному аналізі, їх види, 
призначення, принципи побудови та методи аналізу. Групування ін-
формації в економічному аналізі. Балансовий і сальдовий методи в 
економічному аналізі. Спосіб деталізації в економічному аналізі, його 
призначення, особливості застосування та способи. Графічний і таб-
личний методи в економічному аналізі.

Методи факторного аналізу в економічному аналізі, сутність, зна-
чення, основні категорії. Завдання та види факторного аналізу. 

Детермінований факторний аналіз. Сутність, умови застосування 
та значення детермінованого факторного аналізу. Моделі детерміно-
ваного факторного аналізу. Моделювання детермінованих фактор-
них систем. Методи детермінованого факторного аналізу. Методи 
лан цюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць. Індексний 
метод, метод пропорційного поділу, інтегральний метод, методи част-
кової участі, логарифмування.
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Стохастичний факторний аналіз. Сутність, умови застосування та 
значення стохастичного факторного аналізу. Методи стохастичного 
факторного аналізу, їх поняття, сфера та умови застосування. Моде-
лювання стохастичних факторних систем. Поняття кореляційного 
зв’язку. Однофакторний і багатофакторний кореляційно-регресійний 
аналіз. Основні етапи кореляційно-регресійного аналізу.

Поняття, загальна характеристика та види економіко-математич-
них методів. Математичне програмування в економічному аналізі. 
Загальна постановка задачі математичного програмування. Харак-
теристика ситуацій, які передбачають використання математичного 
програмування. Види математичного програмування (лінійне, дина-
мічне, дискретне), їх сутність та загальна постановка задачі. Методи 
багатовимірної комплексної оцінки в економічному аналізі. Сутність 
та особливості застосування в економічному аналізі кластерного та 
статистичного факторного аналізу. Теорія масового обслуговування 
в економічному аналізі, її сутність та призначення. Одноканальні мо-
делі системи масового обслуговування з відмовами, з очікуванням, 
з очікуванням без обмеження на місткість блоку очікування. Бага-
токанальні моделі системи масового обслуговування з відмовами та 
з очікуванням. Теорія управління запасами в економічному аналізі, 
її сутність і призначення. Інформаційна база управління запасами. 
Основні етапи формування політики управління запасами на під-
приємстві. Класифікація моделей управління запасами. Система 
постачання. Модель оптимальної партії замовлень. Модель АВС. 
Модель “філософія своєчасності”. Нормування як метод оптимізації 
матеріальних запасів. Моделі планування матеріальних потреб (за-
пасів). Системи контролю матеріальних запасів. Сутність, значення 
та особливості застосування в економічному аналізі окремих еконо-
міко-математичних методів: матричних методів, програмно-цільових 
методів, теорії ігор, теорії рішень, теорії розкладів, методів мережного 
і календарного моделювання, імітаційного моделювання.

Евристичні та експертні методи в економічному аналізі, їх загаль-
на характеристика та типи аналітичних завдань, що передбачають за-
стосування евристичних та експертних методів. Види евристичних та 
експертних методів, їх сутність і призначення.

Література [2–4; 8–12; 14–18; 21–24; 26–31;  
34–37; 40–47; 49; 50; 53; 62–65; 69; 71; 72;  

74; 78; 81; 82; 84; 85; 87]
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Тема 4. Інформаційне забезпечення та організація 
економічного аналізу

Сутність та особливості інформаційного забезпечення еконо-
мічного аналізу. Поняття інформації, економічної інформації та сис-
теми економічної інформації. Класифікація економічної інформації. 
Джерела інформації для економічного аналізу. Вимоги, яким повин-
на відповідати система економічної інформації. Підготовка інформа-
ційної бази до здійснення економічного аналізу. Перевірка інфор-
мації на достовірність та об’єктивність. Забезпечення порівняльності 
інформації. Прийоми перевірки інформаційної бази. 

Поняття, принципи та правила організації економічного аналізу. 
Технологія аналітичного процесу. Основні етапи економічного ана-
лізу. Підготовка та планування аналітичної роботи. Аналітичний 
етап. Підсумковий етап. Документальне оформлення результатів 
економічного аналізу. Документи, які складають за результатами ана-
лізу. Формування управлінських рішень за результатами економічно-
го аналізу і контроль їх виконання.

Організаційні форми і виконавці аналізу. Розподіл обов’язків 
між керуючими відділами і тематикою аналізу. Регламентація відпо-
відальності за здійснення періодичних і цільових аналізів господар-
ської діяльності. 

Передумови і сутність автоматизації економічного аналізу. Ін-
формаційні системи і технології при здійсненні економічного аналі-
зу. Програмне забезпечення економічного аналізу. Використання 
інструментів Microsoft Office та прикладних статистичних пакетів в 
економічному аналізі. Розробка та організація спеціальних програм 
комп’ютерного аналізу. Автоматизоване робоче місце спеціаліста-
аналітика.

Література [2–4; 8–12; 14–18; 21–24; 26–31;  
34–37; 40–47; 49; 50; 53; 62–65; 69; 71;  

72; 74; 78; 81; 82; 84; 85]

Тема 5. Види економічного аналізу

Передумови, принципи та ознаки класифікації видів економіч-
ного аналізу.

Сутність, завдання та особливості організації внутрішнього і зов-
нішнього аналізу; оперативного, ретроспективного та перспективно-
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го аналізу; галузевого і міжгалузевого аналізу; макроекономічного, 
регіонального та мікроекономічного аналізу; внутрішньогосподар-
ського та міжгосподарського аналізу; фінансового, техніко-еконо-
мічного (операційного), соціально-економічного, економіко-еколо-
гічного, маркетингового, інвестиційного та інноваційного аналізу, 
економіко-статистичного; кількісного та якісного, експрес-аналізу, 
фундаментального, діагностичного, маржинального та функціональ-
но-вартістного аналізу; економіко-математичного, ситуаційного і 
сценарного аналізу; суцільного та вибіркового аналізу; комплексного, 
локального і тематичного економічного аналізу.

Література [2; 4; 9–11; 14; 17; 23; 28; 30; 34;  
37; 43; 44; 53; 81]

Тема 6. Методика виявлення і обґрунтування  
резервів 

Сутність, природа та джерела виникнення резервів. Види резер-
вів підвищення ефективності діяльності підприємства, їх характерис-
тика. Принципи організації пошуку і підрахунку резервів. Методи 
визначення величини резервів. Методика розрахунку та обґрунту-
вання розміру резервів.

Література [4; 9–11; 14; 23; 30; 31; 33; 36]

Змістовий модуль ІІ. Операційний економічний аналіз

Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забез-
печення аналізу виробництва і реалізації продукції. Аналіз обсягів 
виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту та структури 
продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз ритмічності виробництва. 
Аналіз виконання договірних зобов’язань. Аналіз факторів та резер-
вів збільшення виробництва і реалізації продукції.

Література [3; 7; 9; 11; 12; 15; 17; 22; 23; 25–33;  
35; 36; 38; 41; 42; 46; 47; 49; 52; 57; 58; 60–64;  

69; 71–73; 76–79; 82; 85]
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Тема 8. Аналіз забезпеченості підприємства ресурсами  
та ефективності їх використання

Значення та завдання, основні етапи та об’єкти аналізу забезпе-
ченості підприємства ресурсами та ефективності їх використання.

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забез-
печення аналізу забезпеченості персоналом та ефективності його ви-
користання. Основні показники забезпеченості підприємства персо-
налом. Аналіз складу та структури персоналу. Аналіз руху персоналу. 
Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці. 
Аналіз трудомісткості продукції. Факторний аналіз прибутку на 
одного працівника. Аналіз мотиваційних систем і витрат на оплату 
праці: поняття мотиваційних систем, аналіз фонду оплати праці та 
ефективності його використання, аналіз соціальної захищеності пер-
соналу.

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне за-
безпечення аналізу забезпеченості основними засобами та ефектив-
ності їх використання. Аналіз складу і структури основних засобів. 
Аналіз руху основних засобів. Аналіз технічного стану основних за-
собів. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних 
засобів. Аналіз використання обладнання. Аналіз виробничої потуж-
ності. Аналіз лізингових операцій та їх ефективності. Виявлення ре-
зервів збільшення фондовіддачі і рентабельності основних засобів. 
Виявлення резервів збільшення продукції за рахунок підвищення 
інтенсивності та ефективності використання основних засобів. 

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забез-
печення аналізу забезпеченості нематеріальними активами та ефек-
тивності їх використання. Аналіз обсягів і структури нематеріальних 
активів. Аналіз руху нематеріальних активів. Аналіз ефективності 
використання нематеріальних активів.

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забез-
печення аналізу забезпеченості матеріальними ресурсами та ефек-
тивності їх використання. Аналіз забезпеченості матеріальними ре-
сурсами. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. 
Аналіз матеріаломісткості продукції. Аналіз прибутку на одиницю 
матеріальних витрат.

Література [3; 7; 9; 11; 12; 15; 17; 22; 23; 25–33; 35;  
36; 38; 41; 42; 46; 47; 49; 52; 57; 58; 60–64; 69;  

71–73; 76–79; 82; 85]
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Тема 9. Аналіз витрат підприємства та собівартості 
продукції

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне за-
безпечення аналізу витрат підприємства та собівартості продукції. 
Визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз загальної суми 
витрат підприємства. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 
Аналіз витрат за елементами. Аналіз витрат за статтями калькуляції. 
Аналіз прямих і непрямих витрат. Аналіз витрат за центрами відпо-
відальності. Визначення резервів зниження витрат підприємства.

Література [3; 7; 9; 11; 12; 15; 17; 22; 23; 25–33; 35;  
36; 38; 41; 42; 46; 47; 49; 52; 57; 58; 60–64; 69;  

71–73; 76–79; 82; 85]

Змістовий модуль ІІІ. Фінансовий аналіз

Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства

Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Поря-
док формування фінансових результатів діяльності підприємства. 
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових 
результатів діяльності підприємства. Аналіз рівня, структури та ди-
наміки фінансового результату. Аналіз якості фінансового результату. 
Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності.

Аналіз формування та використання чистого прибутку. 
Поняття та значення рентабельності. Аналіз рентабельності під-

приємства. Аналіз рентабельності продукції. Аналіз рентабельності 
виробничих фондів. Аналіз рентабельності капіталу.

Виявлення резервів збільшення прибутку та рентабельності.

Література [1; 3; 6–9; 11–13; 15–18; 21–26; 28–33;  
35; 36; 38–42; 45–47; 49; 51; 52; 55; 57; 58; 60–64;  

66; 68–72; 78; 80; 82; 84; 85]

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства

Сутність і значення майнового стану підприємства. Значення, 
завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення ана-
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лізу майнового стану підприємства. Аналіз загального стану майна 
та джерел його утворення, методика побудови аналітичного балан-
су й основні його показники. Аналіз складу, структури та динаміки 
активів підприємства. Аналіз складу, структури та динаміки пасивів 
підприємства. Комплексна оцінка майнового стану підприємства.

Сутність і значення ліквідності і платоспроможності підприєм-
ства. Значення, завдання й інформаційне забезпечення аналізу 
ліквідності та платоспроможності підприємства. Поняття ліквідності 
балансу. Побудова та аналіз балансу ліквідності. Комплексна оцінка 
ліквідності і платоспроможності підприємства на основі системи по-
казників.

Сутність і значення фінансової стійкості підприємства. Значення, 
завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової стійкості 
підприємства. Типи фінансової стійкості та загальні принципи їх оцін-
ки. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі аналізу 
співвідношення власного та залученого капіталу. Аналіз фінансової 
рівноваги між активами та пасивами. Оцінювання фінансової стій-
кості підприємства, що ґрунтується на співвідношенні фінансових і 
нефінансових активів. Комплексна оцінка фінансової стійкості під-
приємства на основі системи показників.

Сутність, види та значення грошових потоків. Значення, завдання 
та інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків. Вертикаль-
ний і горизонтальний аналіз грошових потоків. Аналіз руху коштів 
прямим способом. Аналіз руху коштів непрямим способом. Аналіз 
інтенсивності та ефективності грошових потоків. Аналіз впливу пря-
мих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку коштів. Визна-
чення оптимального залишку коштів.

Сутність і значення ділової активності. Значення, завдання та 
інформаційне забезпечення аналізу ділової активності. Аналіз обо-
ротності активів підприємства, дебіторської і кредиторської забор-
гованості, сукупного та власного капіталу. Аналіз операційного і фі-
нансового циклів. Комплексна оцінка ділової активності на основі 
системи показників.

Сутність і значення ринкової активності. Значення, завдання та 
інформаційне забезпечення аналізу ринкової активності. Основні по-
казники ринкової активності. Аналіз стійкого зростання капіталу.

Сутність і значення кредитоспроможності підприємства. Значен-
ня, завдання та інформаційне забезпечення аналізу кредитоспромож-
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ності підприємства. Система показників кредитоспроможності під-
приємства. Визначення класу позичальника.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Література [1; 3; 6–9; 11–13; 15–18; 21–26; 28–33;  
35; 36; 38–42; 45–47; 49; 51; 52; 55; 57; 58; 60–64;  

66; 68–72; 78; 80; 82; 84; 85]

Тема 12. Аналіз операційного (виробничого)  
та фінансового левериджу

Поняття та значення операційного (виробничого) левериджу. 
Оцінка операційного (виробничого) левериджу. Поняття та значення 
фінансового левериджу. Оцінка фінансового левериджу. Ефект фінан-
сового левериджу та його оцінка.

Література [23; 30; 36]

Тема 13. Аналіз ризиків діяльності та ймовірності 
банкрутства підприємства

Поняття та види ризиків. Оцінка ступеня фінансового ризику. 
Управління ризиками діяльності підприємства. Обмеження ризиків 
діяльності підприємства. Комплексний аналіз ризику. 

Поняття та види банкрутства підприємства. Причини виникнен-
ня банкрутства. Значення, завдання та загальна структура аналі-
зу ймовірності банкрутства. Комплексна діагностика ймовірності 
банкрутства. Окремі методики оцінки ймовірності банкрутства та 
особливості їх застосування (коефіцієнт Бівера, моделі Альтмана, 
Спрінгейта, Creditmen, формула Ліса, показники діагностики плато-
спроможності Конана і Гольдера, модель Таффлера, універсальна 
дискримінантна модель та інші).

Аналіз можливостей відновлення платоспроможності підприєм-
ства.

Література [11; 23; 24; 29; 31; 45; 63]
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Змістовий модуль IV. Методика і організація окремих  
видів економічного аналізу

Тема 14. Організація та методика маржинального  
аналізу

Поняття і значення маржинального аналізу. Основні етапи мар-
жинального аналізу. Основні умови застосування маржинального 
аналізу. Аналіз маржинального прибутку. 

Методика маржинального аналізу прибутку. Методика маржи-
нального аналізу рентабельності. Граничний аналіз і оптимізація 
прибутку. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки 
підприємства. Аналіз факторів зміни беззбиткового обсягу продажів 
і зони безпеки підприємства. Визначення критичної суми постійних 
витрат, змінних на одиницю продукції і критичного рівня ціни реа-
лізації.

Обґрунтування рішення про збільшення виробничої потужнос-
ті. Ефект кривої досвіду. Аналітична оцінка рішення про прий-
няття додаткового замовлення за ціною, нижчою від критичного 
рівня. Вибір варіанта машин і обладнання. Обґрунтування рішен-
ня: виробляти чи купувати. Обґрунтування варіанта технології 
виробництва. Вибір рішення з урахуванням обмежень на ресурси. 
Обґрунтування ефекту толінгу (виробництва продукції з давальни-
цької сировини).

Література [30; 31; 33]

Тема 15. Організація та методика функціонально-вартісного 
аналізу

Сутність функціонального підходу до економічного об’єкта. 
Види функцій об’єкта. Сутність і завдання функціонально-вартіс-
ного аналізу. Основні принципи функціонально-вартісного аналізу. 
Основні етапи функціонально-вартісного аналізу, їх зміст та завдан-
ня. Функціонально -вартісний аналіз у вирішенні організаційно-ви-
робничих завдань. Досвід і перспективи функціонально-вартісного 
аналізу. 

Література [2; 10; 31; 33; 43; 50]
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Тема 16. Стратегічний аналіз

Концепція стратегічного управління діяльністю підприємства. 
Види стратегій. Сутність і значення стратегічного аналізу. Основні 
функції та завдання стратегічного аналізу.

Методи стратегічного аналізу. Особливості застосування SWOT-
аналізу. Портфельний аналіз у стратегічному управлінні, його сут-
ність, значення та основні етапи. Методика портфельного аналізу 
(матриця Булонської консультативної групи “зростання — частка рин-
ку” (модель BCG), матриця “привабливість — конкурентоспромож-
ність” (модель GE/McKinsey), матриця “спрямованої політики” (мо-
дель “Shell” — DRM), матриця Ансоффа і тривимірна схема Абеля, 
комплексний аналіз РIMS).

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства (кон-
курентних сил і безпосереднього оточення підприємства, поведінки 
конкурентів). Система стратегічного аналізу бізнесу (збалансована 
система показників, система показників відповідальності, модель 
ділової  переваги і піраміда результативності).

Література [23; 34]

Тема 17. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Поняття та основні категорії маркетингової діяльності. Значен-
ня та завдання маркетингового аналізу. Аналіз попиту на продукцію 
і формування портфеля замовлень. Оцінка ризику нереалізованої 
продукції. Аналіз ринку збуту продукції. Аналіз кон’юнктури ринку. 
Аналіз цінової політики. Аналіз системи розповсюдження продукції. 
Аналіз конкурентоспроможності продукції. Аналіз життєвого циклу 
товару.

Література [11; 23; 30–33; 54; 63; 86]

Тема 18. Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності 
підприємства

Сутність і значення інвестиційної діяльності. Види інвестицій і їх 
значення. Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне 
забезпечення аналізу інвестиційної діяльності. Аналіз обсягів і струк-
тури інвестицій. Аналіз ефективності реальних інвестицій. Оцінка 
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окупності інвестицій. Оцінка норми прибутку на капітал. Оцінка 
чистої приведеної вартості. Оцінка внутрішньої норми прибутку 
(дохідності). Оцінка дохідності інвестиційного проекту. Порядок 
розрахунку дюрації (терміну надходження доходів від інвестиційного 
проекту). Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційних 
проектів. Аналіз фінансових інвестицій: аналіз дохідності облігацій 
та акцій, оцінка інвестиційної привабливості акцій. Комплексна оцін-
ка інвестиційної привабливості об’єктів. 

Сутність, значення та основні категорії інноваційної діяльності. 
Види інновацій та їх значення в діяльності підприємства. Значен-
ня, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення 
аналізу інноваційної діяльності. Аналіз обсягів і структури інновацій. 
Аналіз ефективності інновацій. Комплексна оцінка інноваційного по-
тенціалу підприємства.

Література [8; 18; 23; 24; 30–33; 36; 40; 45;  
48; 56; 63; 75; 83]

Тема 19. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забез-
печення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні екс-
портно-імпортних операцій. 

Аналіз експортних операцій. Оцінка ефективності експорту. Без-
збитковість зовнішньоторговельної ціни експортного товару. Розра-
хунок максимально прийнятних повних витрат на експорт товару 
відповідно до базисних умов постачання. Розрахунок економічного 
ефекту товару. Розрахунок економічної ефективності експорту то-
вару. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів і торго-
вельних угод.

Аналіз імпортних операцій. Оцінка ефективність імпорту. Рента-
бельність імпорту товарів. Показники ефективності імпорту товару. 
Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників.

Аналіз виконання зобов’язань за експортно-імпортними опера-
ціями, їх динаміки та структури.

Література [5; 19; 20; 42; 59; 63]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  

 1. Зміст та основні риси економічного аналізу. 
 2. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підпри-

ємством. Значення економічного аналізу. 
 3. Мета, основні завдання та функції економічного аналізу. 
 4. Об’єкт і предмет економічного аналізу. Суб’єкти економічного 

аналізу.
 5. Основні категорії економічного аналізу.
 6. Основні методологічні підходи до економічного аналізу. 
 7. Сутність і значення системного підходу та системного аналізу.
 8. Метод економічного аналізу, його сутність та особливості.
 9. Методика економічного аналізу.
 10. Класифікація методів економічного аналізу.
 11. Сутність, форми і основні етапи моделювання в економічному 

аналізі.
 12. Основні принципи економічного аналізу.
 13. Метод порівняння в економічному аналізі.
 14. Абсолютні, відносні та середні величини в економічному аналізі. 
 15. Індексний метод та його використання в економічному аналізі. 
 16. Динамічні ряди в економічному аналізі, їх види, призначення, 

принципи побудови та методи аналізу. 
 17. Метод групування в економічному аналізі. 
 18. Балансовий і сальдовий методи в економічному аналізі. 
 19. Графічний і табличний методи в економічному аналізі.
 20. Методи факторного аналізу в економічному аналізі.
 21. Сутність, значення, умови застосування та методи детермінова-

ного факторного аналізу. 
 22. Моделі детермінованого факторного аналізу. Моделювання де-

термінованих факторних систем. 
 23. Методи детермінованого факторного аналізу.
 24. Сутність, значення, умови застосування та методи стохастичного 

факторного аналізу. 
 25. Економіко-математичні методи в економічному аналізі.
 26. Евристичні та експертні методи в економічному аналізі, їх за-

гальна характеристика, призначення та види.
 27. Сутність і види інформації в економічному аналізі.
 28. Джерела інформації для економічного аналізу.
 29. Вимоги до інформації в економічному аналізі. 
 30. Підготовка інформації до здійснення економічного аналізу. 
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 31. Технологія аналітичного процесу. Основні етапи економічного 
аналізу.

 32. Організаційні форми і виконавці аналізу. 
 33. Автоматизація економічного аналізу.
 34. Види економічного аналізу.
 35. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції. 
 36. Аналіз асортименту та структури продукції. 
 37. Аналіз якості продукції. 
 38. Аналіз ритмічності виробництва. 
 39. Аналіз виконання договірних зобов’язань. 
 40. Аналіз факторів і резервів збільшення виробництва і реалізації 

продукції.
 41. Аналіз складу та структури персоналу.
 42. Аналіз руху персоналу. 
 43. Аналіз використання робочого часу.
 44. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції.
 45. Аналіз мотиваційних систем і витрат на оплату праці.
 46. Аналіз складу та структури основних засобів.
 47. Аналіз руху основних засобів.
 48. Аналіз технічного стану основних засобів. 
 49. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності. 
 50. Аналіз лізингових операцій та їх ефективності. 
 51. Виявлення резервів збільшення фондовіддачі і рентабельності 

основних засобів. 
 52. Виявлення резервів збільшення продукції за рахунок підвищення  

інтенсивності та ефективності використання основних засобів. 
 53. Аналіз обсягів і структури нематеріальних активів. 
 54. Аналіз руху нематеріальних активів. 
 55. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
 56. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами. 
 57. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. 
 58. Аналіз матеріаломісткості продукції. 
 59. Визначення суми постійних і змінних витрат. 
 60. Аналіз загальної суми витрат підприємства. 
 61. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 
 62. Аналіз витрат за елементами.
 63. Аналіз витрат за статтями калькуляції. 
 64. Аналіз прямих і непрямих витрат. 
 65. Аналіз витрат за центрами відповідальності. 
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 66. Визначення резервів зниження витрат підприємства.
 67. Аналіз рівня, структури та динаміки фінансового результату. 
 68. Аналіз якості фінансового результату. 
 69. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності.
 70. Аналіз формування та використання чистого прибутку. 
 71. Аналіз рентабельності підприємства. 
 72. Аналіз рентабельності продукції. 
 73. Аналіз рентабельності виробничих фондів. 
 74. Аналіз рентабельності капіталу.
 75. Виявлення резервів збільшення прибутку та рентабельності.
 76. Аналіз загального стану майна та джерел його утворення, мето-

дика побудови аналітичного балансу та його основні показники. 
 77. Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства. 
 78. Аналіз складу, структури та динаміки пасивів підприємства. 
 79. Комплексна оцінка майнового стану підприємства.
 80. Комплексна оцінка ліквідності та платоспроможності підпри-

ємства на основі системи показників.
 81. Комплексна оцінка фінансової стійкості на основі системи по-

казників.
 82. Аналіз руху коштів.
 83. Аналіз оборотності активів підприємства, дебіторської і креди-

торської заборгованості, сукупного та власного капіталу. 
 84. Комплексна оцінка ділової активності на основі системи показ-

ників.
 85. Основні показники ринкової активності.
 86. Система показників кредитоспроможності підприємства.
 87. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
 88. Оцінка операційного (виробничого) левериджу. 
 89. Оцінка фінансового левериджу. Ефект фінансового левериджу 

та його оцінка.
 90. Комплексна діагностика ймовірності банкрутства.
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