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ВСТУП 

 

Теоретичні та практичні навички проведення аналітичних досліджень 

діяльності суб’єкта господарювання для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень надають можливість підвищити ефективність його 

діяльності і посилити його конкурентоспроможність. Використання в 

аналітичних дослідженнях сучасного методичного інструментарію  створює 

суттєві конкурентні переваги серед фахівців економічного профілю на ринку 

праці. Тому оволодіння знаннями аналізу господарської діяльності є важливою 

частиною навчання майбутніх фахівців з економіки, обліку і оподаткування, 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Програма дисципліни «Основи аналізу господарської діяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальностей 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Метою навчального курсу є ознайомлення студентів з історією 

виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської діяльності, з видами 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання, організаційно-інформаційним 

забезпеченням аналітичних досліджень, методичними прийомами аналітичних 

досліджень, способами оцінювання діяльності підприємств. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних засад аналізу 

господарської діяльності з урахуванням нових тенденцій в економіці 

підприємств та управлінні ними. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення історії 

виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської діяльності, видів 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання, організаційно-інформаційного 

забезпечення аналітичних досліджень, методичними прийомами аналітичних 

досліджень, способами оцінювання діяльності підприємств. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Основи аналізу 
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господарської діяльності» студенти повинні узагальнити набуті знання 

відповідно до тематичного плану й уміти їх використовувати на практиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

– історію виникнення, становлення і розвитку аналізу господарської 

діяльності (АГД); 

– види аналізу діяльності суб’єктів господарювання; 

– організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних досліджень; 

– методичні прийоми аналітичних досліджень; 

– способи оцінювання діяльності підприємств. 

уміти: 

– самостійно працювати з літературними джерелами; 

– проводити аналіз господарської діяльності підприємств. 

Види занять з навчальної дисципліни «Основи аналізу господарської 

діяльності»: лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійне вивчення 

окремих тем, індивідуальна робота студентів.  

Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Основи аналізу господарської діяльності» містять: теоретичні відомості з 

кожної теми практичного заняття, завдання, тести та кросворди до тем.  

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Основи аналізу 

господарської діяльності» студенти повинні узагальнити набуті знання 

відповідно до тематичного плану й уміти їх використовувати на практиці. 

Контроль знань виконується шляхом проведення модульного контролю та 

заліку, до яких студент допускається лише за умови виконання програми 

практичної роботи.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1  

Тема. Аналіз діяльності підприємства в системі управління  

Мета: ознайомитися із змістом, характеристикою і складом системи 

управління підприємством, вивчити предмет, об’єкт, функції, значення, 

завдання та принципи проведення аналізу господарської діяльності, визначити 

взаємозв’язок управлінських рішень та аналізу господарської діяльності, 

розглянути технологію прийняття управлінських рішень за результатами 

аналізу господарської діяльності  

Короткі теоретичні відомості 

Система управління підприємством є сукупністю трьох підсистем: 

власне системи управління, системи, що управляється, та інформаційної 

системи. 

Інформаційна система управління охоплює всі види обліку, що 

створюють масив управлінської інформації, який характеризує стан системи, 

що управляється, і виконання управлінських рішень. Уся управлінська 

інформація аналізується, і відповідно до результатів аналізу готуються проекти 

управлінських рішень, які передаються в систему управління. Аналіз 

господарської діяльності важливий для інформаційної підсистеми управління, 

дозволяє економічно обґрунтувати управлінські рішення і здійснювати їх 

моніторинг. 

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 до відповідних підрозділів і забезпечується контроль за їх 

виконанням. Щодо всіх операцій, які здійснюються в підрозділах, формується 

відповідна первинна інформація, яка у зворотньому зв’язку направляється в 
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інформаційну систему управління. 

Система управління підприємством передбачає диференціацію та 

координацію управлінської діяльності за виконуваними функціями. Під 

функцією управління слід розуміти продукт поділу і спеціалізації управлінської 

праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що дозволяє 

здійснювати управлінський вплив. За ознакою інваріантності розрізняють 

загальні (ключові) функції, що розкривають склад процесу управління, і 

специфічні (конкретні) функції, що вказують напрямок цілеспрямованого 

впливу на той чи інший вид виробничої діяльності. 

Змістом аналізу господарської діяльності є комплексне дослідження 

процесів основної діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, 

визначення причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку для 

обґрунтування управлінських рішень та оцінювання їх ефективності. Сукупним 

об’єктом аналізу є основна (звичайна) діяльність підприємства та її економічні 

результати. Предметом аналізу господарської діяльності є причинно-

наслідкові зв’язки економічних процесів діяльності підприємств. Тільки 

розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних сторін діяльності, можна 

визначити, як зміняться фінансові результати основної діяльності під впливом 

того чи іншого чинника, провести обґрунтування будь-якого управлінського 

рішення. Предмет аналізу господарської діяльності розкривається через його 

об’єкти: обсяг виробництва і продажу, забезпеченість трудовими, 

матеріальними та фінансовими ресурсами, фінансовий стан підприємства тощо. 

У теорії управління відокремлюють три основні моделі прийняття 

рішень: класична модель, поведінкова модель, ірраціональна модель. Процес 

прийняття рішень включає такі етапи: І етап – діагностика, формулювання й 

обґрунтування проблеми; II етап – формулювання обмежень і критеріїв для 

прийняття управлінських рішень; III етап – формулювання та відбір можливих 

варіантів рішень; IV етап – відбір найкращого варіанта рішення; V етап – 

реалізація прийнятого рішення. 
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Завдання до теми 

1. Вивчення навчального матеріалу. 

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми. 

2.1. Взаємозв’язок аналізу господарської діяльності з іншими функціями 

управління. 

2.2. Дискусійні аспекти вивчення предмета аналізу господарської 

діяльності. 

2.3. Дерево стилів управлінських рішень: сутність, характеристика та 

практика застосування. 

3. Розв’язання тестів: 

Тест 1. Що є предметом аналізу господарської діяльності: 

а) економічні процеси, явища, що відбуваються в результаті основної 

діяльності підприємства; 

б) економічна інформація, отримана в результаті основної діяльності 

підприємства; 

в) взаємозв’язок чинників і причинно-наслідкові зв’язки економічних 

явищ і процесів?  

Тест 2. Чинник в аналізі господарської діяльності має наступне 

визначення: 

а) напрям вивчення практичної сторони діяльності підприємства; 

б) причина будь-якого процесу, явища, істотні обставини у їх визначенні; 

в) ознака, покладена в основу моделювання результативних показників.  

Тест 3. Сукупним об’єктом аналізу господарської діяльності є: 

а) основна діяльність підприємства та її економічні результати; 

б) економічна інформація, отримана в результаті основної діяльності 

підприємства; 

в) взаємозв’язок чинників і причинно-наслідкові зв’язки економічних 

явищ і процесів.  
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Тест 4. Аналіз господарської діяльності є складовою підсистеми 

управління: 

а) інформаційної; 

б) керуючої; 

в) керованої. 

Тест 5. Визначити відповідність між принципами проведення аналізу 

господарської діяльності та їх характеристикою: 

A. Державний підхід 

B. Науковість 

C. Комплексність 

D. Системність 

E. Об’єктивність 

F. Точність 

J. Дієвість 

H. Плановість 

I. Оперативність 

 

 

1. Розуміння об’єкта, що вивчається, як складної динамічної 

системи, що містить елементи, пов’язані між собою та із 

зовнішнім середовищем. 

2. Оцінювання результатів діяльності підприємства з 

урахуванням державної, економічної, соціальної, екологічної, 

міжнародної політики та чинного законодавства. 

3. Використання діалектичної теорії пізнання, економічних 

законів розвитку, інноваційного підходу, новітніх 

прогресивних методів економічних досліджень. 

4. Використання перевіреної інформації, яка достовірно 

відбиває об’єктивну реальність. 

5. Обґрунтування висновків точними аналітичними 

розрахунками. 

6. Проведення за планом і систематично, що викликає 

необхідність планування і контролю за проведенням 

аналітичної роботи на підприємстві, обумовлює розподіл 

обов'язків між виконавцями. 

7. Швидкий і чіткий аналіз ситуацій, генерування відповідних 

управлінських рішень і втілення їх у життя підприємства. 

8. Активний вплив на результати діяльності підприємства, 

своєчасне виявлення недоліків та прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

9. Охоплення максимуму структурних підрозділів і напрямів 

діяльності, усебічне вивчення причинно-наслідкових 

залежностей розвитку основної діяльності підприємства. 
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Тест 6. Контроль – функція управління, 

а) що визначає перспективи розвитку економічної системи та її майбутній 

стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами, вибраними методами і 

формами виробництва для досягнення сформульованої мети у вигляді 

конкретних планових моделей (розрахунків) завдань і показників з 

установленням термінів виконання; 

б) яка вказує на комплекс причин, які спонукають членів трудового 

колективу до спільних упорядкованих і узгоджених дій для досягнення 

поставленої перед суб’єктом господарювання мети; 

в) яка завершує будь-яку діяльність і являє собою перевірку, а також 

постійне спостереження для перевірки чи нагляду. 

Тест 7. Змістом аналізу господарської діяльності є: 

а) характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка 

забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі 

використовуваних фінансових засобів; 

б) забезпечення підвищення ефективності використання виробничих та 

фінансових ресурсів і на цій основі – збільшення прибутку та зниження 

собівартості; 

в) комплексне дослідження процесів основної діяльності підприємств та 

їх структурних підрозділів, визначення причинно-наслідкових зв’язків і 

тенденцій розвитку з метою обґрунтування управлінських рішень та 

оцінювання їх ефективності. 

Тест 8. У теорії управління виокремлюють основні моделі прийняття 

рішень: 

а) класична модель, поведінкова модель, ірраціональна модель; 

б) класична модель і поведінкова модель; 

в) класична модель, загальнонаукова модель, ірраціональна модель. 

Тест 9. Визначити відповідність між методами обґрунтування 

управлінських рішень та їх характеристикою: 
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A. Кількісні методи 

B. Якісні методи 

 

 

 

1. використовують тоді, коли фактори, що визначають 

прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати або 

вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню; 

2. застосовують, коли фактори, що впливають на вибір 

рішення, можна кількісно визначити та оцінити. 

 

4. Кросворд: 

       1.               

      1.                

                      

                      

          Г            

   3.   2.    О   4.         

 2.         С            

          П            

3.          О            

          Д     5.       

        А Н А Л І З         

          Р            

       6.   С            

      Д І Я Л Ь Н О С Т І       

          К            

          О    4.        

          Ї            

                      

     7.      8.           

    5.                  

                      

          6.     9.       

                      

       7.               

                      

                      

   8.               10.    

                      

           9.           

                      

                      

                      

                      

                      

 

По горизонталі: 

1) функція управління, яка завершує будь-яку діяльність і являє собою 
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перевірку, а також постійне спостереження для перевірки чи нагляду; 

2) причина будь-якого процесу, явища, істотні обставини у їх визначенні; 

3) метод пізнання, який надає можливість одержати загальний висновок 

на підставі аналізу окремих фактів; 

4) стан стійкої рівноваги (застиглий або нерухомий стан); 

5) принцип, що характеризує проведення аналізу господарської діяльності 

за планом; 

6) одна з основних моделей прийняття рішень; 

7) методи, за яких чинники неможливо кількісно охарактеризувати або 

вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню; 

8) рухомий стан (рух, удосконалення, розвиток); 

9) функція управління, метою якої є формування керівної і керованої 

систем, а також зв’язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування 

людей і знарядь праці з максимальною ефективністю здійсення їх спільної 

трудової діяльності. 

По вертикалі: 

1) функція управління, яка вказує на комплекс причин, які спонукають 

членів трудового колективу до спільних упорядкованих і узгоджених дій для 

досягнення поставленої перед суб’єктом господарювання мети; 

2) метод пізнання, за допомогою якого ми мислено поєднуємо в одне ціле 

розчленовані в аналізі окремі частини предмета, явища;  

3) метод пізнання, який полягає в одержанні окремих фактів на підставі 

аналізу загального висновку; 

4) розчленовування явища або предмета на складові частини (елементи) 

для їхнього вивчення; 

5) принцип, що характеризує проведення аналізу шляхом обґрунтування 

висновків точними аналітичними розрахунками; 

6) методи, за яких чинники можна кількісно визначити. 

7) функція управління, що визначає перспективи розвитку економічної 
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системи та її майбутній стан у вигляді конкретних планових моделей 

(розрахунків) завдань і показників з установленням термінів виконання; 

8) діяльність підприємства, що є сукупним об’єктом аналізу 

господарської діяльності; 

9) модель прийняття рішень, яка ґрунтується на передбаченні, що 

рішення приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи; 

10) модель прийняття рішень, яка спирається на поняття «раціональності» 

у прийнятті рішень. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття «система управління підприємством». 

2. Охарактеризуйте складові елементи системи управління 

підприємством. 

3. Охарактеризуйте функції управління підприємством та їх 

взаємозв’язок. 

4. Визначте дефініцію аналізу господарської діяльності. 

5. Що є предметом і об’єктом аналізу господарської діяльності? 

6. Визначте функцію і значення аналізу господарської діяльності. 

7. Які завдання аналізу господарської діяльності? 

8. Укажіть основні принципи проведення аналізу господарської 

діяльності. 

9. Як пов’язані управлінські рішення та аналіз господарської діяльності? 

10. У якому значенні застосовують термін «прийняття управлінських 

рішень»? 

11. Які основні моделі прийняття управлінських рішень? Надайте їх 

характеристику. 

Література: [13, с. 9–23; 9]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Види аналізу діяльності суб’єктів господарювання 
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Мета: ознайомитися з історією і перспективами розвитку аналізу 

господарської діяльності, дослідити взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання з іншими навчальними дисциплінами, розглянути 

класифікацію видів аналізу господарської діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Системний підхід – один зі спеціальних способів наукового дослідження, 

за яким досліджуваний об’єкт розчленовують на елементи, що їх розглядають в 

єдності, тобто як систему. Системний підхід є найбільш перспективним і 

науково обґрунтованим напрямом удосконалення аналізу.  

Класифікація аналізу має важливе значення для правильного розуміння 

аналізу господарської діяльності. За галузевою ознакою аналіз може 

бути галузевим, методика якого враховує специфіку окремих галузей економіки 

(промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, торгівлі 

тощо), і міжгалузевим, що є теоретичною і методологічною засадою аналізу 

господарської діяльності у всіх галузях національної економіки або теорією 

аналізу господарської діяльності. 

За ознакою часу аналіз господарської діяльності поділяється на 

попередній (перспективний) і подальший (ретроспективний, історичний). 

Попередній аналіз проводиться до здійснення господарських операцій. Він 

необхідний для обґрунтування управлінських рішень і планових завдань, а 

також для розробки економічної стратегії підприємства. Подальший 

(ретроспективний) аналіз проводиться після здійснення господарських 

операцій. Він використовується для моніторингу реалізації економічної 

стратегії підприємства, виконання плану, виявлення невикористаних резервів, 

об’єктивного оцінювання результатів діяльності підприємств. Перспективний і 

ретроспективний аналізи тісно пов'язані між собою. Без ретроспективного 

аналізу неможливо здійснити – перспективний. Ретроспективний аналіз 

поділяють на оперативний і підсумковий (результативний). Оперативний 

(ситуаційний) аналіз проводять відразу після здійснення господарських 
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операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу, декаду тощо). 

Його мета – оперативно виявляти недоліки і впливати на господарські процеси. 

Підсумковий (заключний) аналіз проводять за звітний період часу (місяць, 

квартал, рік). Його цінність полягає в тому, що діяльність підприємства 

вивчають комплексно і всебічно за звітними даними за відповідний період. Цим 

забезпечується грунтовніше оцінювання діяльності підприємства стосовно 

використання відповідних можливостей. Підсумковий і оперативний аналізи 

взаємозалежні і доповнюють один одного. 

За просторовою ознакою можна виокремити  внутрішньогосподарський і 

міжгосподарський аналіз. Внутрішньогосподарський аналіз вивчає діяльність 

тільки досліджуваного підприємства і його структурних підрозділів. 

Мміжгосподарський аналіз порівнює результати діяльності двох або кількох 

підприємств. 

За об’єктами управління аналіз господарської діяльності поділяється на: 

техніко-економічний, фінансовий, управлінський, маркетинговий, аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

За методикою вивчення об’єктів аналіз господарської діяльності можна 

подати так: експрес-аналіз, факторний аналіз, детермінований аналіз, 

стохастичний, функціонально-вартісний аналіз. 

За суб’єктами (користувачами аналізу) розрізняють внутрішній і 

зовнішній аналіз. 

За охопленням досліджуваних об’єктів виокремлюють суцільний і 

вибірковий аналіз. 

За змістом програми аналіз може бути комплексним і тематичним. 

Мета експрес-аналізу – наочне і просте оцінювання фінансового стану і 

динаміки розвитку об’єкта господарювання. Під час аналізу можна виконати 

розрахунок різних показників і доповнити його методами, що ґрунтуються на 

досвіді та кваліфікації фахівця.  
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Факторний аналіз – один із видів комплексного аналізу основної 

діяльності, пов’язаний з пошуком і класифікацією факторів, що впливають на 

економічні явища і процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв’язків, що 

впливають на зміну конкретних показників основної діяльності. 

Детермінований підхід спрямований на вивчення прямих зв’язків, коли 

зв’язок між результативним і факторними показниками функціональна. 

Стохастичний аналіз спрямований на вивчення непрямих зв’язків. 

Функціонально-вартісний аналіз одночасно та у взаємозв’язку досліджує 

функції об’єкта і вартість цих функцій. Під функціями розуміють споживчі 

властивості (якість) об’єкта. 

Завдання до теми 

1. Вивчення навчального матеріалу. 

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми. 

2.1  Етапи еволюції теорії та практики аналізу господарської діяльності. 

2.2  Використання системного підходу для удосконалення методики 

аналізу господарської діяльності. 

2.3  Єдність аналізу і синтезу як наукових методів пізнання економічних 

явищ. 

3. Розв’язання  тестів. 

Тест 1. За методикою вивчення об’єктів виокремлюють такий вид аналізу 

господарської діяльності: 

а) оперативний; 

б) фінансовий; 

в) детермінований; 

г) комплексний.  

Тест 2. За часовою ознакою виокремлюють такий вид аналізу 

господарської діяльності: 

а) оперативний; 

б) фінансовий; 
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в) детермінований; 

г) комплексний.  

Тест 3. За об’єктом виокремлюють такий вид аналізу господарської 

діяльності: 

а) оперативний; 

б) фінансовий; 

в) детермінований; 

г) комплексний.  

Тест 4. За програмою виокремлюють такий вид аналізу господарської 

діяльності: 

а) оперативний; 

б) фінансовий; 

в) детермінований; 

г) комплексний. 

Тест 5. Оперативний (ситуаційний) аналіз: 

а) проводять до здійснення господарських операцій; необхідний для 

обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки 

економічної стратегії підприємства; 

б) проводять після здійснення господарських операцій; використовують 

для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання 

плану, виявлення невикористаних  резервів, об’єктивного оцінювання 

результатів діяльності підприємства; 

в) проводять відразу після здійснення господарських операцій або зміни 

ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу тощо); 

г) проводять за звітний період часу (місяць, квартал, рік). 

Тест 6. Подальший (ретроспективний) аналіз: 

а) проводять до здійснення господарських операцій; необхідний для 

обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки 

економічної стратегії підприємства; 
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б) проводять після здійснення господарських операцій; використовують 

для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання 

плану, виявлення невикористаних  резервів, об’єктивного оцінювання 

результатів діяльності підприємства; 

в) проводять відразу після здійснення господарських операцій або зміни 

ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу тощо); 

г) проводять за звітний період часу (місяць, квартал, рік). 

Тест 7. Попередній аналіз: 

а) проводять до здійснення господарських операцій; необхідний для 

обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки 

економічної стратегії підприємства; 

б) проводять після здійснення господарських операцій; використовують 

для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання 

плану, виявлення невикористаних  резервів, об’єктивного оцінювання 

результатів діяльності підприємства; 

в) проводять відразу після здійснення господарських операцій або зміни 

ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу тощо); 

г) проводять за звітний період часу (місяць, квартал, рік). 

Тест 8. Підсумковий (заключний) аналіз: 

а) проводиться до здійснення господарських операцій; необхідний для 

обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки 

економічної стратегії підприємства; 

б) проводять після здійснення господарських операцій; використовують 

для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання 

плану, виявлення невикористаних  резервів, об’єктивного оцінювання 

результатів діяльності підприємства; 

в) проводять відразу після здійснення господарських операцій або зміни 

ситуації за короткі відрізки часу (зміну, добу тощо); 

г) проводять  за звітний період часу (місяць, квартал, рік). 
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Тест 9. До економічних (ринкових) процесів відносять: 

а) технічну і технологічну підтримку виробництва, забезпечення його 

виробничими ресурсами, функціонування основного та допоміжного 

виробництва; 

б) затрати праці, витрачання інших ресурсів, формування собівартості, 

формування прибутку, формування ринкових цін на продукцію, деякі види 

розрахунків; 

в) створення відповідних умов праці робітників, їх побуту та відпочинку; 

г) збереження та покращення навколишнього середовища.  

Тест 10. Визначити відповідність факторного аналізу: 

A. Детермінований 

підхід 

B. Стохастичний 

аналіз 

 

 

 

1. Спрямований на вивчення прямих зв’язків, коли зв’язок між 

результативним і факторними показниками функціональний; 

вихідні дані для аналізу подано у формі конкретних чисел; 

результати точні й однозначні; 

2. Спрямований на вивчення непрямих зв’язків; вихідні дані 

задані вибірково; результати – з деякою імовірністю 

(надійністю), яку варто оцінити. 

Контрольні питання 

1. З якими науковими школами в історичному аспекті пов’язують 

розвиток аналізу господарської діяльності? 

2. Як вплинула наука балансознавства на розвиток аналізу господарської 

діяльності? 

3. Які особливості мав аналіз господарської діяльності у адміністративно-

командній системі? 

4. Які тенденції розвитку притаманні сучасному етапу розвитку аналізу 

господарської діяльності? 

5. Як ви розумієте сутність системного підходу до дослідження 

економічних явищ? 

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання з іншими навчальними дисциплінами. 
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7. За якими ознаками класифікують аналіз господарської діяльності? 

8. Охарактеризуйте зміст техніко-аналізу господарської діяльності. 

9. Охарактеризуйте зміст фінансового аналізу. 

10. Охарактеризуйте зміст функціонально-вартісного аналізу. 

11. Яке значення має аналіз господарської діяльності в управлінні 

підприємством?  

Література: [2–7; 9; 13, с. 25–34]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних 

досліджень 

Мета: ознайомитися з організацією аналітичної роботи на підприємстві, 

вивчити етапи проведення аналізу господарської діяльності, розглянути 

систему економічної інформації та класифікацію інформаційного забезпечення, 

дослідити сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності та 

характеристику основних джерел інформаційного забезпечення.  

Короткі теоретичні відомості 

Організація аналітичної роботи на підприємстві передбачає: розробку 

загальних засад і порядку проведення аналізу; планування роботи в цілому, 

окремих її робіт та етапів; матеріальне, науково-методичне та кадрове 

забезпечення; загальне керівництво; прийом виконаних аналітичних робіт, 

порядок їх оформлення; контроль за реалізацією на практиці розроблених 

заходів з метою поліпшення діяльності підприємства. 

Аналітична робота підприємства розпочинається з планування. 

Розрізняють загальний план аналітичної роботи на підприємстві та план 

(програму) конкретних аналітичних робіт. Загальний план роботи складається 

на рік з роподілом за кварталами. У плані зазначаються розділи основної 

діяльності та об'єкти, що мають вивчатися, періодичність і терміни проведення 
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робіт, відповідальні технічні виконавці, технічні засоби та джерела інформації, 

потрібні для здійснення аналізу. 

У планах окремих робіт, які складаються відповідно до загального плану 

аналітичної роботи, передбачаються об’єкти етапи аналізу, терміни виконання 

й завдання робіт тощо. 

Найчастіше виокремлюють три основні етапи проведення аналізу на 

підприємстві: підготовчий, основний, заключний. 

Термін «інформація» (лат.) означає «пояснення», «викладення», 

«повідомлення». Початок уживання цього терміна припадає на кінець ХІХ ст., 

але спочатку це поняття використовувалося лише щодо засобів 

зв’язку. Економічна інформація є одним з найважливіших різновидів 

інформації взагалі. На сьогодні зміст поняття «економічна інформація» 

двоякий: 

1) відомості, дані, значення економічних показників, що є об’єктом 

зберігання, обробки, передачі і використання в процесі аналізу та вироблення 

економічних рішень в управлінні; 

2) один з видів ресурсів, що використовується в економічних процесах, 

отримання якого вимагає витрат часу й інших видів ресурсів, у зв’язкуі з чим ці 

витрати варто включати у витрати виробництва. 

Термін «інформаційне забезпечення» означає: 

1) інформацію, яка необхідна для управління економічними процесами, та 

яка міститься в базах даних інформаційних систем; 

2) створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення 

необхідною інформацією, включення до системи засобів пошуку, отримання, 

збереження, накопичення, передавання, обробки інформації, організація банків 

даних. 

Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності містить такі 

поняття як інформація, інформаційний потік, інформаційна система, 

інформаційна технологія, комунікативне середовище, канали руху інформації, 
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носії та передавачі інформації. З урахуванням того факту, що інформація 

постійно «рухається»: отримується, переробляється, передається; необхідно 

вести мову про інформаційні потоки, які надходять до системи аналізу 

господарської діяльності та забезпечують її функціонування. Якість інформації 

можна визначити як сукупність властивостей, які обумовлюють можливість її 

використання для задоволення певних потреб. 

У структурованому вигляді інформацію, яка є підґрунтям для  

інформаційних потоків і використовується під час проведення аналізу 

господарської діяльності на підприємстві, найбільш доцільно подати у вигляді  

двох груп: 

1) нормативно-довідкова інформація: містить як нормативну, так і 

довідкову інформацію; 

2) фактографічна інформація:містить облікову, звітну та позаоблікову 

інформацію. 

До нормативної інформації відносяться основні законодавчі та 

нормативні акти, які регулюють діяльність підприємств. Довідкова інформація 

передбачає її застосування під час проведення аналітичного оцінювання об’єкта 

дослідження. 

Завдання до теми 

1. Вивчення навчального матеріалу. 

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми. 

2.1 Особливості визначення етапів і змісту для проведення аналізу 

господарської діяльності на підприємстві в умовах реалізації комп’ютерних 

технологій.  

2.2 Історія розвитку теорії інформації. 

2.3 Інформаційна система підприємства: складові елементи, їх 

характеристика та взаємозв’язок. 

2.4 Оптимізація організації інформаційних потоків підприємства. 

2.5 Особливості реалізації аналітичної функції управління в умовах 
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застосування комп’ютерних технологій.  

3. Розв’язання тестів. 

Тест 1. Проведення аналізу господарської діяльності передбачає такі 

етапи: 

а) підготовчий, основний, заключний; 

б) організаційний, інформаційний і методичний; 

в) плановий, організаційний і розрахунковий. 

Тест 2. Ознайомлення з матеріалами та результатами раніше проведеного 

аналізу за окресленою програмою і є елементом наступного аналізу: 

а) підготовчого; 

б) основного; 

в) розрахункового. 

Тест 3. Виявлення резервів підвищення ефективності основної діяльності 

підприємства відбувається на такому етапі аналізу: 

а)  методичному; 

б) основному; 

в) заключному. 

Тест 4. Метою заключного етапу аналізу господарської діяльності є: 

а) узагальнення отриманих результатів аналітичного оцінювання 

діяльності підприємства; 

б) виявлення недоліків у роботі підприємства; 

в) надання висновків і рекомендацій за результатами проведеного аналізу 

господарської діяльності. 

Тест 5. На ефективність використання  інформації впливають: 

а) характеристика осіб, які формують її та сприяють обміну нею; 

б) швидкість її проходження до аналітичної підсистеми в системі 

управління; 

в) надійність джерел, які її формують. 

Тест 6. Функціонування інформаційної системи підприємства передбачає: 
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а) отримання інформації від зовнішніх джерел, її обробку та подальшу 

передачу до зовнішнього середовища; 

б) контроль і регулювання процесу збору, узагальнення та систематизації 

інформації щодо діяльності підприємства; 

в) збір, передачу, обробку та зберігання інформації про об’єкт управління. 

Тест 7. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності 

передбачає: 

а) інформацію та інформаційні потоки; 

б)  інформацію, інформаційну систему, інформаційні технології, 

комунікативне середовище; 

в) джерело формування інформації, носії інформації, осіб, які сприяють 

обміну інформацією. 

Тест 8. Процеси управління забезпечуються: 

а) вертикальними інформаційними потоками; 

б) горизонтальними інформаційними потоками; 

в) вертикальними та горизонтальними інформаційними потоками. 

Тест 9. За ступенем значущості виділяють такі види інформаційних 

потоків: 

а) формальні та неформальні; 

б) суттєві та несуттєві; 

в) пріоритетні та другорядні. 

Тест 10. Репрезентативність інформації пов’язана з: 

а) можливістю проведення відповідних процедур її отримання і 

перетворення; 

б) правильністю її відбору та формування для  адекватного відображення 

заданих властивостей об’єкту; 

в) можливістю її використання для розв’язання завдань аналізу без 

порушення встановлених процедур і термінів. 

Тест 11. Економічність інформації характеризує: 
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а) можливість отримання інформації щодо економічного становища та 

фінансового положення суб’єкта господарювання; 

б) мінімізацію витрат підприємства на одержання максимально корисної 

інформації щодо об’єкта оцінювання; 

в) зіставність витрат на її одержання та ефекту від використання. 

Тест 12. За сферою формування  інформаційне забезпечення аналізу 

господарської діяльності поділяється на: 

а) планове, організаційне, облікове, контрольне; 

б) внутрішнє та зовнішнє; 

в) облікове, фінансове. 

Тест 13. Виокремлення нормативно-довідкової та фактографічної 

інформації відбувається за такою ознакою: 

а) за структурою; 

б) за ступенем значущості; 

в) за рівнем доступності. 

Тест 14. Фактографічне інформаційне забезпечення аналізу господарської 

діяльності поділяється на такі групи: 

а)  внутрішнє та зовнішнє; 

б) облікове, звітне, позаоблікове; 

в)  планове, організаційне, нормативне. 

Тест 15. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових 

коштів, звіт про власний капітал відносяться до: 

а) конфіденційної інформації; 

б) довідкової інформації; 

в) звітної інформації. 

Контрольні питання 

1. Що включає в себе організація аналітичної роботи на підприємстві? 

2. Які суб’єкти і з якою метою можуть проводити аналітичні роботи? 

3. Як оформлюють результати аналітичної роботи? 
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4. Які структурні елементи містить аналітична записка? 

5. У чому зміст підготовчого етапу аналітичного процесу? 

6. У чому зміст основного етапу аналітичного процесу? 

7. У чому зміст заключного етапу аналітичного процесу? 

8. Які особливості та специфіка економічної інформації? 

9. Як класифікується економічна інформація? 

10. Охарактеризуйте складові елементи інформаційного забезпечення 

аналізу господарської діяльності? 

11. Які види вхідних інформаційних потоків на підприємстві? Їх сутність. 

12. Які якісні характеристики притаманні інформації? 

13. Як класифікують інформаційне забезпечення аналізу господарської 

діяльності? 

14. Охарактеризуйте нормативно-довідкове інформаційне забезпечення 

аналізу господарської діяльності? 

15. Надайте характеристику фактографічного інформаційного 

забезпечення аналізу господарської діяльності. 

Література: [1–8; 10; 13, с. 35–56; 14–16]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Методичні прийоми аналітичних досліджень та їх класифікація 

Мета: вивчити сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу 

господарської діяльності, розглянути класифікацію методичних прийомів 

аналітичних досліджень, ознайомитися з характеристикою математичних та 

евристичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Під методом у широкому розумінні слова слід розуміти шляхи, способи 

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

прийомів дослідження різноманітних явищ. Метод визначається змістом та 
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особливостями предмета. Предмет відповідає на питання, що ми вивчаємо, а 

метод – як вивчаємо, якими способами та за допомогою яких саме засобів. 

Під методом аналізу господарської діяльності розуміють науково 

обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів і 

спеціальних прийомів дослідження, що надають змогу приймати обґрунтовані 

управлінські рішення і базуються на діалектичному методі пізнання. 

Особливості діалектичного методу полягають у тому, що всі явища, які 

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 аналізу господарської діяльності – це загальні, ключові 

поняття певної науки: фактори, резерви, модель, результативний показник, 

відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, зобов’язання, активи, 

грошовий потік, леверидж тощо. 

Принципи аналізу господарської діяльності регулюють процедурну 

сторону його методології та методики. 

Основним елементом методу аналізу господарської діяльності є його 

науковий інструментарій (апарат), тобто сукупність загальнонаукових та 

специфічних способів і прийомів дослідження основної діяльності підприємств. 

Під загальною методикою розуміють систему дослідження, що однаково 

використовується для вивчення різних об’єктів аналізу господарської 

діяльності в різних галузях економіки. Індивідуальні методики конкретизують 

загальну відносно визначених галузей економіки, визначеного типу 

виробництва або об’єкта дослідження. 

Усі прийоми аналізу господарської діяльності можна поділити на дві 

групи: якісні та кількісні. Якісні прийоми дослідження не надають числової 

характеристики явищ, що вивчаються, а тільки відповідають на питання, як 

досліджувати економічні процеси, визначають способи підходу до вивчення 

закономірностей. Якісні прийоми притаманні як процесу наукового пізнання в 
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цілому, так і окремим науковим сферам дослідження. До якісних (абстрактно-

логічних) прийомів дослідження відносять: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, 

порівняння, евристичні прийоми. 

Кількісні прийоми дослідження надають числову характеристику 

економічних явищ і поділяються на описові та аналітичні. 

До математичних прийомів і способів аналізу господарської діяльності 

відносять: 

1. Традиційні логічні прийоми обробки інформації (порівняння; відносні 

та середні величини; групування; балансові; графічні; табличні). 

2. Прийоми детермінованого аналізу: моделювання факторних систем 

(адитивних; мультиплікативних; кратних; комбінованих); способи факторних 

розрахунків (ланцюгові підстановки; абсолютних різниць; індексний; відносних 

різниць; інтегральний тощо); способи детермінованого комплексного 

оцінювання (метод сум; суми місць; середньої геометричної; метод відстаней). 

3. Прийоми фінансової математики (прості та складні відсотки, 

дисконтування, визначення нарощеної суми). 

4. Прийоми стохастичного аналізу: кореляція (парна, рангова, канонічна), 

регресійний аналіз; дисперсійний аналіз; компонентний аналіз; сучасний 

багатомірний факторний аналіз тощо. 

5. Прийоми оптимізації показників (математичне програмування, 

дослідження операцій, теорія ігор, теорія масового обслуговування; сітьові 

методи планування і управління, теорія управління запасами тощо). 

Евристичними називають спеціальні методи здобуття нових знань, 

засновані на використанні досвіду, інтуїції фахівця і його творчого мислення як 

сукупності властивих людині механізмів розв’язання творчих завдань. Серед 

евристичних виділяють експертні та психологічні методи. 

Завдання до теми 

1. Вивчення навчального матеріалу. 

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми. 
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2.1 Дискусійні питання визначення методу і методики аналізу 

господарської діяльності. 

2.2 Метод Дельфі: особливості використання в аналізі господарської 

діяльності. 

2.3 «Мозкова атака» як евристичний прийом аналізу господарської 

діяльності. 

3. Розв’язання  тестів: 

Тест 1. Методика в аналізі господарської діяльності – це: 

а) сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки 

підприємства відповідно до мети; 

б) сукупність органічно пов’язаних принципів і прийомів дослідження 

економічних явищ; 

в) послідовність усіх операцій, що складають загальну систему дій і 

способів організації аналізу господарської діяльності. 

Тест 2. Що не відноситься до якісних прийомів дослідження: 

а) синтез; 

б) індукція; 

в) евристичні прийоми; 

г) описові прийоми? 

Тест 3. Що не відноситься до кількісних прийомів дослідження: 

а) детермінований аналіз; 

б) стохастичний аналіз; 

в) евристичні прийоми; 

г) описові прийоми?  

Тест 4. Що не відноситься до математичних прийомів і способів аналізу 

господарської діяльності: 

а) детермінований аналіз; 

б) стохастичний аналіз; 

в) евристичні прийоми; 
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г) традиційні логічні прийоми обробки інформації? 

Тест 5. Що не відноситься до евристичних прийомів та способів аналізу 

господарської діяльності: 

а) експертні; 

б) психологічні; 

в) метод Дельфі; 

г) традиційні логічні прийоми обробки інформації? 

4.  Практичні завдання. 

Завдання 4.1. Розрахувати відносні показники обсягу виробництва 

товарної продукції А і В у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Відносні показники обсягу виробництва товарної продукції 
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Завдання 4.2. Розрахувати відносні показники обсягу виробництва 

товарної продукції А і В у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Відносні показники обсягу виробництва товарної продукції  
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Завдання 4.3. Розрахувати зміну показників у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 – Обсяг товарної продукції 

Товарна 

продукція, 

тис. грн 

За 

планом 
Фактично 

Відхилення 

від плану 

Питома 

вага за 

планом 

Питома 

вага за 

фактом 

Відхилення 

питомої 

ваги 

Б 3000 1000     

В 2500 3000     

Г 2000 2000     

Д 5000 4500     

Ж 3000 3200     

З 2000 2000     

К 6000 7500     

Усього ? ?     
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Завдання 4.4. Розрахувати зміну показників у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 – Обсяг товарної продукції 

Товарна 

продукція, 

тис. грн 

За 

планом 
Фактично 

Відхилення 

від плану 

Питома 

вага за 

планом 

Питома 

вага за 

фактом 

Відхилення 

питомої 

ваги 

1 ? ?     

Б 3000 1000     

В 2500 3000     

Г 2000 2000     

Д 5000 4500     

2 3000 3200     

3 2000 2000     

4 6000 7500     

Усьго ? ?     

Завдання 4.5. Розрахувати зміну показників у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Обсяг товарної продукції 

Товарна 

продукція, 

тис. грн 

За 

планом 
Фактично 

Відхилення 

від плану 

Питома 

вага за 

планом 

Питома 

вага за 

фактом 

Відхилення 

питомої 

ваги 

1 ? ?     

Б 2000 1000     

В 2500 3000     

Г 4000 2000     

Д 3200 4500     

2 4400 3200     

3 2500 2000     

4 3520 7500     

Усього ? ?     
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Контрольні питання 

1. Надайте визначення методу аналізу господарської діяльності. 

2. Що таке методика аналізу господарської діяльності? 

3. Як класифікуються методичні прийоми аналітичних досліджень? 

4. Охарактеризуйте математичні способи та прийоми аналізу 

господарської діяльності. 

5. Назвіть основні  математичні способи та прийоми аналізу 

господарської діяльності. 

6. Охарактеризуйте евристичні способи та прийоми аналізу господарської 

діяльності. 

7. Назвіть основні  евристичні способи та прийоми аналізу господарської 

діяльності. 

Література: [3; 10–12; 13, с. 59–68; 14–16]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Методичні прийоми та способи оцінювання діяльності 

підприємств 

Мета: ознайомитись із сутністю та характеристикою детермінованих 

факторних систем і прийомів детермінованого факторного аналізу, вивчити 

характеристику способів комплексного оцінювання, дослідити прийоми 

оптимізації показників.  

  Короткі теоретичні відомості 

Одним з важливих інструментів аналізу господарської діяльності є 

моделювання, під яким розуміють метод дослідження економічних явищ і 

процесів, шляхом створюючи їх абстрактний образ – модель. Модель надає 

можливість отримати чітке уявлення про аналізований об’єкт, надати йому 

характеристику, кількісно описати внутрішню структуру та зовнішні зв’язки. У 

детермінованих моделях ні цільова функція, ні рівняння зв’язку не містять 

випадкових факторів. Значить, для цієї множини вхідних значень на виході 
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може бути отриманий лише один–єдиний результат. Існюють такі типи 

детермінованих моделей: адитивні, кратні, комбіновані (змішані).  

До детермінованих методів факторного моделювання відносять: метод 

подовження, розширення, скорочення та формального розкладання факторної 

системи. 

Метод подовження факторної системи передбачає подовження 

чисельника вихідної факторної системи шляхом заміни одного чи кількох 

факторів на суму однорідних факторів. Таке перетворення дозволяє отримати 

кінцеву факторну модель у вигляді суми (адитивна модель) нового набору 

факторних показників. 

Метод розширення факторної системи передбачає розширення моделі 

вихідної факторної системи шляхом множення чисельника і знаменника дробу 

на один і той самий факторний показник. Таке перетворення дозволяє отримати 

кінцеву факторну модель у вигляді добутку (мультиплікативна модель) нового 

набору факторних показників. 

Метод скорочення факторної системи передбачає розширення вихідної 

факторної системи шляхом ділення чисельника і знаменника дробу на один і 

той самий факторний показник. Таке перетворення не викликає зміни моделі 

вихідної факторної системи (кратна модель). 

Метод формального розкладання факторної системи передбачає 

подовження знаменника вихідної факторної системи шляхом заміни одного чи 

більше факторів на суму однорідних факторів. Таке перетворення не викликає 

зміни моделі вихідної факторної системи (кратна модель). 

У детермінованому аналізі для вимірювання впливу факторів на 

результативний показник використовують різні способи, у основу яких 

покладено прийом елімінування. Елімінування означає усунення, виключення 

впливу всіх, окрім одного, факторів на величину результативного показника. 

Цей прийом виходить зумовлений визнанням того, що всі фактори змінюються 

незалежно один від одного. 
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Поширеним в аналітичних розрахунках є спосіб ланцюгової підстановки з 

можливісю використовувати його в детермінованих моделях усіх типів. Суть 

методу ланцюгових підстановок полягає у послідовній, почерговій заміні у 

функціональній моделі, яка описує базисний рівень економічного показника, 

базисних параметрів на звітні, в обчисленні умовних результатних показників 

та їх порівнянні для визначення впливу факторів. При цьому передусім 

підлягають заміні кількісні параметри, потім – структурні, останніми – якісні. 

Якщо у формулі міститься кілька кількісних, структурних або кілька якісних 

показників, послідовність замін залежить від оцінки того, які з них є 

основними, а які – похідними, які – вторинні. За почергової заміни базисних 

показників у формулі на звітні одержані результати можна зіставляти між 

собою, різниця між кожним наступним та попереднім показником указуватиме 

на елімінування впливу всіх інших факторів, окрім заміненого. 

Спосіб відносних різниць використовується аналогічно, як і абсолютних 

різниць, тільки в мультиплікативних і комбінованих (змішаних) моделях. 

Інтегральний спосіб застосовується в детермінованому факторному 

аналізі в мультиплікативних, кратних і комбінованих моделях. Цей метод 

дозволяє розкласти додатковий приріст результативного показника у зв’язку із 

взаємодією факторів між ними. Практичне використання інтегрального методу 

базується на спеціально створених робочих алгоритмах для відповідних 

факторних моделей. 

Конструювання інтегрального показника для узагальнюваного 

комплексного оцінювання може проводитися методами: сум; середньої 

геометричної; коефіцієнтів; суми місць; відстаней тощо. 

Основними та найбільш розповсюдженими методами оптимізації 

показників є побудова дерева рішень, програмування, аналіз чутливості, теорія 

масового обслуговування, теорія ігор, дослідження операцій. Використання 

методів оптимізації показників надає змогу поглибити кількісний аналіз, 

розширити осферу економічної інформації, інтенсифікувати розрахунки. 
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Завдання до теми 

1. Вивчення навчального матеріалу. 

2. Підготовка та обговорення рефератів на теми. 

2.1 Методичні підходи до імітаційного моделювання за методом Монте-

Карло. 

2.2 Використання методики лінійного програмування в аналізі 

господарської діяльності. 

3. Розв’язання  тестів. 

Тест 1. Модель типу  є: 

а) адитивною; 

б) мультиплікативною; 

в) кратною; 

г) комбінованою. 

Тест 2. Модель типу  є: 

а) адитивною; 

б) мультиплікативною; 

в) кратною; 

г) комбінованою. 

Тест 3. Модель типу  є: 

а) адитивною; 

б) мультиплікативною; 

в) кратною; 

г) комбінованою. 

Тест 4. Модель типу  є: 

а) адитивною; 

б) мультиплікативною; 

в) кратною; 

г) комбінованою. 
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Тест 5. Яким методом неможливо сконструювати інтегральний показник 

для узагальнюваного комплексного оцінювання діяльності підприємства: 

а) середньої геометричної; 

б) середньої хронологічної; 

в) суми місць; 

г) відстаней. 

Тест 6. Виберіть формулу методу скорочення: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  . 

Тест 7. Виберіть формулу методу розширення: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  . 

Тест 8. Виберіть формулу методу формального розкладання: 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г)  . 

4.  Практичні завдання. 

Завдання 4.1. За даними таблиці 4.1 з використанням методу суми місць 

визначте, яке з підприємств більш привабливе для інвесторів. Зробіть висновки.  
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Таблиця 4.1 – Вихідні дані підприємств 

 

Підприємства 

Термін 

окупності 

вкладених 

інвестицій, 

роки 

Рентабельність 

інвестиційних 

вкладень, % 

Темп 

зростання 

доходу від 

реалізації, % 

Продуктивність 

праці, тис. грн / 

чол. 

А 3,0 2,5 120 135,4 

Б 3,5 3,8 115 140,0 

В 4,0 3,2 122 180,2 

Г 4,5 5,4 118 120,7 

Завдання 4.2.  За даними таблиці 4.2 з використанням методу відстаней 

оцініть, яке з підприємств ефективніше використовує основні засоби. Зробіть 

висновки.  

Таблиця 4.2 – Вихідні дані підприємств 

 

Підприємства Фондовіддача Фондоозброєність 

Коефіцієнт 

зносу 

основних 

засобів 

Рентабельність 

основних 

засобів 

1 47,9 25,6 0,45 1,2 

2 54,3 16,0 0,32 2,4 

3 62,0 18,4 0,86 3,8 

4 74,1 20,3 0,57 4,0 

5 35,8 17,8 0,70 2,9 

6 58,2 16,9 0,64 3,4 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте сутність детермінованих факторних систем. 

2. Назвіть етапи моделювання факторних систем. 

3. Укажіть прийоми детермінованого факторного аналізу. 

4. Охарактеризуйте способи комплексного оцінювання діяльності 

підприємств. 

5. Укажіть прийоми оптимізації показників. 

6. У чому полягає зміст методу відстаней? 

7. У чому полягає зміст методу дерева рішень?  

8. У чому полягає зміст методу аналізу чутливості? 

9. У чому полягає зміст методу Монте-Карло? 

10. У чому полягає зміст методики лінійного програмування? 

Література: [3; 5–8; 10–12; 13, с. 70–87; 15; 16]. 

 

2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль № 1 

 

1. Система управління підприємством: характеристика, склад і 

взаємозв’язок функцій. 

2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, 

значення та завдання. 

3. Принципи проведення аналізу господарської діяльності. 

4. Взаємозв’язок управлінських рішень та аналізу господарської 

діяльності. 

5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами аналізу 

господарської діяльності. 

6. Історія і перспективи розвитку аналізу господарської діяльності. 

7. Взаємозв’язок аналізу діяльності суб’єктів господарювання з іншими 
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навчальними дисциплінами. 

8. Класифікація та взаємозв’язок видів аналізу господарської діяльності. 

9. Характеристика основних видів аналізу. 

10. Значення окремих видів аналізу господарської діяльності в управлінні 

підприємством. 

11. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

12. Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві. 

13. Система економічної інформації, її особливості. 

14. Сутність процесу забезпечення аналізу господарської діяльності 

інформацією та вимоги до неї. 

15. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення 

аналізу господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль № 2 

 

1. Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської 

діяльності. 

2. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. 

3. Характеристика математичних способів і прийомів аналізу 

господарської діяльності. 

4. Характеристика евристичних способів і прийомів аналізу господарської 

діяльності. 

5. Сутність і характеристика детермінованих факторних систем. 

6. Сутність і характеристика прийомів детермінованого факторного 

аналізу. 

7. Загальна характеристика способів комплексного оцінювання. 

8. Прийоми оптимізації показників. 

9. Метод Дельфі: особливості використання в аналізі господарської 

діяльності. 
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10. «Мозкова атака» як евристичний прийом аналізу господарської 

діяльності. 

11. Методичні підходи до імітаційного моделювання за методом Монте-

Карло. 

12. Використання методики лінійного програмування в аналізі 

господарської діяльності. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ АНАЛІЗУ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

(лекцій – 16 год, практичних – 14 год, форма контролю – залік) 

 

Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції 2 2 2 2 2 10 

Робота студента на 

практичних 

заняттях 

2 2 2 2 2 10 

Поточний 

контроль: 

– реферат 

4 4 4 4 4 

80 

– написання 

тестових робіт з 

поточного 

контролю 

4 4 4 4 4 

– опитування 4 4 4 4 4 

– змістовні 

доповнення при 

обговоренні питань 

2 2 2 2 2 

– розв’язування 

задач 
- - - 5 5 

Усього 18 18 18 23 23 100 

 

Підсумки складання заліку 

 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Залік 

Відмінно 90–100 А Відмінно 

Добре 
82–89 В Дуже добре 

74–81 С Добре 

Задовільно 
64–73 D Задовільно 

60–63 E Достатньо 

Незадовільно 
35–59 FX Незадовільно 

1–34 F Неприйнятно 
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