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Розділ І 
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

ЧАСТИНА 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Тема 1.1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

1.1.1. Суть, мета та основні завдання економічного аналізу 
1.1.2. Предмет, об'єкти економічного аналізу та основні його принципи Місце економічного 

аналізу в системі дисциплін та його зв 'язок з іншими науками 
1.1.4. Поняття, економічна сутність господарських резервів та їх класифікація 
1.1.5. Структура аналітичного процесу та основні форми викладення аналітичного мате-

ріалу 

1.1.1. Суть, мета та основні завдання економічного аналізу 

Вивчення явищ природи і суспільного життя неможливо без аналізу. Аналіз (від грець-
кого — апа1І8І5) буквально означає розчленування, розклад об'єкту, що вивчається, на час-
тини, елементи, на внутрішньо притаманні цьому об'єкту складові (умовні або реальні). 
Аналіз виступає в діалектичному, суперечливому єднанні з поняттям «синтез» — поєднан-
ням раніше розчленованих елементів об'єкта, що вивчається, в єдине ціле. Це дозволить 
заглянути в середину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню 
суть, визначити роль кожного елемента та його залежність від різних впливів внутрішнього 
га зовнішнього характеру. 

Економічний аналіз як наукова дисцшіліна — це система спеціальних знань, пов'язана з 
дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропор-
цій, а також тенденцій розвитку, виявленням глибинної їх суті і причин, що спричиняють 
різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов'язань, виробничих потуж-
ностей та об'єктивною оцінкою їх виконання. 

Економічний аналіз досліджує явища та процеси на макро- (на рівні світової і національної 
економіки та її окремих галузей) та мікрорівнях (на рівні окремих суб'єктів господарюван-
ня). Комплексний економічний аналіз виробничо-фінансової діяльності займає центральне 
місце в системі управління підприємством. На його основі розробляються і обґрунтовуються 
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управлінські рішення. Економічний аналіз передус рішенням і діям, обґрунтовує їх і є осно-
вою наукового управління виробництвом, забезпечує його ефективність. 

Отже, економічний аналіз є методом вивчення економічних об'єктів, процесів, явищ та 
взаємозв'язків між ними. 

Окремо необхідно вказати на можливості економічного аналізу як засобу, який сприяє 
управлінню підприємством. Економічний аналіз забезпечує необхідне обгрунтування пла-
нових та розрахункових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва і 
витрачання ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін та ефективності роботи — з іншо-
го, є необхідною умовою планування діяльності підприємства. Економічний аналіз госпо-
дарської діяльності є засобом не лише обґрунтування планів, а й контролю за виконанням їх 
з метою виявлення недоліків, помилок і оперативного впливу на економічні процеси, кори-
гування планів та управлінських рішень. 

Велику роль відводять аналізу при визначенні та використанні резервів підвищення 
ефективності діяльності суб'єктів господарювання в конкретному середовищі на основі ви-
користання досягнень науково-технічного ироіресу та передового досвіду. 

Економіка як наука широко користується методом аналізу, який залежно від об'єкта дослі-
дження одержав назву «економічний аналіз», «техніко-економічний аналіз», «аналіз господарсь-
кої діяльності підприємства», чи «аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства». 

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і госпо-
дарських об'єктів, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшо-
му недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення 
обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи. 

Виникнення та становлення будь-якої науки зумовлюються нагальними потребами гос-
подарської практики. Розвиток економічного аналізу спричиняється необхідністю періодичної 
оцінки стану господарських процесів, загальних результатів і нових напрямів у роботі. У 
зв'язку з цим економічний аналіз вирішує наступні завдання-. 
1. Вивчення механізму дії економічних законів, визначення закономірностей і тенденцій 

економічних явищ та процесів у конкретних умовах підприємства. 
2. Об'єктивна оцінка роботи підприємства, його підрозділів, окремих виконавців з точки 

зору контролю за виконанням ними планів, договірних зобов'язань, зміни основних по-
казників в динаміці. Виявлення впливу факторів і причин на відхилення проти завдань і 
даних за попередні роки. 

3. Виявлення та організація використання резервів підвищення ефективності виробництва, 
підготовка відповідних управлінських рішень для їх реалізації на основі вивчення пере-
дового досвіду та досягнень науки та практики. 

4. Вивчення новацій та аналіз їх ефективності за конкретних умов даного суб'єкта, зокрема 
впровадження нової техніки, технології, організації праці га виробництва на даному 
суб'єкті. 

5. Оцінювання ступеня фінансових та операційних ризиків і вироблення внутрішніх меха-
нізмів управління ними з метою зміцнення ринкових позицій підприємства та підвищення 
ефективності виробництва. 

6. Дослідження конкурентоспроможності підприємства та кон'юнктури ринку. 
7. Розробка проекту управлінських рішень для усунення виявлених недоліків та освоєння 

резервів підвищення ефективності господарської діяльності. 

Х А М Т Т К П Р Е С 
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Окремі завдання різняться між собою методикою розрахунків, але для будь-якої аналіти-
чної роботи характерна вироблена практикою послідовність. Завдання економічного аналізу 
не вичерпуються наведеним вище переліком, вони трансформуються внаслідок змін підхо-
дів і вимог до економічного аналізу. 

1.1.2. Предмет, об'єкти економічного аналізу та основні його 
принципи 

Об'єкти аналізу — це результати господарської діяльності підприємства, в якій насам-
перед виділяють технічні, економічні, соціальні та природоохоронні процеси. Усі об'єкти 
аналізу у своїй сукупності с предметом економічного аналізу. Систематизований перелік 
об'єктів чи питань аналізу, іцо вивчаються в курсі, являють його зміст. 

Предметом економічного аналізу є вивчення причинно-наслідкових зв'язків і залежно-
стей економічних явищ та процесів господарської діяльності, що дозволяє розкрити їх сут-
ність і на цій основі дати правильну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підви-
щення ефективності виробництва, обґрунтувати плани і відповідні управлінські рішення. 

Класифікація, систематизація, моделювання, зміна причинно-наслідкових зв'язків є 
головним методологічним питанням в аналізі господарської діяльності. Проведення аналі-
тичних досліджень повинні відповідати певним методологічним принципам, серед яких слід 
виділити науковість, об'єктивність аналітичних висновків, системність і комплексність, 
вибір основної ланки, конкретність і дієвість, оперативність, плановість і ефективність, 
масовість, державність. Розкриємо сутність найважливіших з них. 
1. Аналіз повинен носити науковий характер, тобто базуватися на положеннях діалекти-

чної теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку підприємства, 
використовувати досягнення НТГІ і передового досвіду, нові методи економічних дослі-
джень, із застосуванням економіко-математичного апарату та комп'ютерної техніки. 

2. Аналіз господарської діяльності повинен бути об'єктивніш і точніш. Він повинен 
базуватися на достовірній, перевіреній інформації, яка реально відображає об'єктивну 
дійсність, а висновки його повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунка-
ми. Недостатня об'єктивність результатів аналізу спричинює прийняття невірних або 
шкідливих рішень. 
Основними причинами необ'єктивних висновків є такі: 
• недостовірна інформація про стан аналізованого об'єкта; 
• тенденційність, упередженість у відборі вихідної інформації; 
• підбір фактів для обгрунтування заздалегідь прийнятого рішення з ігноруванням 

факторів, що не підтверджують цього; 
• використання невідповідних до ситуації прийомів чи моделей форм взаємозв'язку 

між показниками. 
3. Принцип системності і комплексності вимагає розгляду всіх явищ і процесів госпо-

дарської діяльності як складових частин єдиної системи, взаємопов'язаних у комплексі. 
4. Принцип основної ланки передбачає виділення у системі однієї основної частини, яка в 

даний момент для підприємства є суттєвою, а інші частини другорядні. Вибір основної 
ланки диктується завданням аналізу. 

ХАіЯ-ТЕК ПРЕС 
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5. Принцип конкретності і дієвості аналізу вимагає конкретної спрямованості і прив'яз-
ки до потреб економіки. Досліджуються найбільш актуальні для даного об'єкта питання 
головні напрямки розвитку. Аналіз повинен бути дієвим, активно впливати на хід вироб-
ництва та його результати, своєчасно виявляти недоліки, прорахунки в роботі і інформува-
ти про це керівництво підприємства. З цього принципу витікає необхідність практичного 
використання матеріалів аналізу для управління підприємством, для розробки конкрет-
них заходів, для обгрунтування, коригування і уточнення планових даних. В зворотному 
випадку мста аналізу не досягається. 

6. Принцип оперативності передбачає своєчасне, чітке і швидке здійснення розрахунків 
для негайного втілення в життя результатів аналізу, реалізації виявлених резервів. Цей 
принцип відображається через застосування комп'ютерної технології аналітичних роз-
рахунків. 

7. Аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не від випадку до випадку. З 
цього принципу витікає необхідність планування аналітичної роботи на підприємствах, 
розподіл обов'язків но її виконанню між виконавцями і контролю за її проведенням. 

8. Принцип масовості і відкритості (демократизму) передбачає участь в аналітичній 
роботі спеціалістів різних профілів та рівнів, охоплення всіх сторін господарської діяль-
ності за допомогою конкретних виконавців, а також висвітлення результатів засобами 
інформації. 

9. Аналіз повинен бути ефективніш, тобто виграти на його проведення повинні давати 
багатократний ефект. 

Ю.АналЬ повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ, про-
цесів, результатів господарювання. Інакше кажучи, оцінюючи визначення прояви еконо-
мічного життя треба враховувати їх відповідність державній економічній, соціальній, 
екологічній, міжнародній політиці і законодавству. 
Дотримання перелічених принципів є необхідною умовою проведення аналітичних 

досліджень в певній послідовності, яку доцільно розбити на три етапи: 
I етап — попередня оцінка інформації (підготовчий). На цьому етані визначається 

мета та задачі аналізу. В плані аналітичної роботи повинні знайти відбиття такі питання: 
• строки проведення аналізу; 
• коло виконавців з їх розподілом за розділами (темами) аналізу; 
• джерела інформації; 
• період, який охоплюватиме аналіз; 
• розробка макетів аналітичних таблиць. 

Також на цьому етапі здійснюється підготовка матеріалів до аналізу, тобто перевіряється якість 
заповнених форм, повнота звітних даних, їх достовірність, наявність відповідних підписів. 

II етап — аналіз факторів і причин впливу на результативні показники (аналітич-
ний). На цьому етапі відбувається класифікація показників, формалізація зв'язків між ними, 
побудова моделей, визначення розміру впливу факторів спеціальними методичними прийо-
мами, виявлення причин зміни економічних явищ, що вивчаються, тобто: 
• знаходяться відхилення від базового періоду (чи плану); 
• обчислюються відсотки виконання плану, коефіцієнти та середні величини; 
• визначаються фактори, що вплинули на рівень показників; 
• встановлюються взаємозв'язки та взаємозалежності між показниками; 
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• визначається вилив кожного фактора на підсумковий показник; 
• виявляються втрати та оцінюється діяльність господарського об'єкта. 

/// етап —узагальнення результатів, висновки та пропозиції (заключний). 
На цьому етапі узагальнюються та оформлюються результати аналізу, узагальнюються 

резерви, розроблюються пропозиції щодо прийняття рішень за результатами аналізу. Тради-
ційно готується пояснювальна записка до річного звіту та доповідні записки керівництву 
об'єкта з окремих тем проведеного аналізу. Також цей етап націлений на розробку організа-
ційно-технічних заходів по усуненню виявлених у результаті аналізу недоліків та викорис-
тання виявлених резервів підвищення ефективності промислового виробництва. 

1.1.3. Місце економічного аналізу в системі дисциплін та його 
зв'язок з іншими науками 

У широкому значенні аналіз є методом людського пізнання явиш природи і суспільства. 
Тому він знаходить застосування в усіх науках і виконує роль наукового аналізу або науко-
вого дослідження. 

Аналіз виробничо-госнодарської діяльності як практична функція управління цією ді-
яльністю в процесі становлення і розвитку викликав до життя науковий напрям по дослі-
дженню стану і вдосконаленню цієї функції з метою підвищення її ефективності. 

Для успішного виконання цієї ролі в складній системі економічного управління суспільним 
виробництвом на різних його рівнях виникла потреба в спеціальних теоретичних знаннях 
про аналіз виробничо-господарської діяльності; його предмет і метод; місце і роль у системі 
управління; його зміст і задачі; методики аналізу і принципи їх удосконалення; раціональну 
організацію аналізу в управлінні. 

Вироблення і систематизація цих знань перетворили даний науковий напрям у спеціальну 
економічну науку. Аналіз виробничо-господарської діяльності став соціальною наукою, що 
відповідає потребам практики в поліпшенні функцій аналізу в системі економічного 
управління. 

Становлення та розвиток аналізу визначили його місце в системі суспільних наук і 
зв'язок з ними. Економічний аналіз вивчає економічний, технічний та соціальний аспекти 
роботи виробничо-госиодарських об'єктів, всі різноманітні форми виробничо-госнодарської 
діяльності та їх взаємозв'язок. Саме тому для вивчення свого предмета теорія економічного 
аналізу синтезувала елементи ряду сфер знань: галузевих економік, соціології, фінансування і 
кредитування, організації і планування виробництва, технічного нормування, контролю яко-
сті продукції, бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку, менеджменту, комер-
ційної діяльності та маркетингу, інших наук. 

У свою чергу елементи аналізу використовуються іншими економічними науками, в 
яких аналізуються окремі сторони виробничо-господарської діяльності при викладанні ос-
новного змісту цих наук. Підсилення елементів економічного дослідження в інших науках 
сприяє їх збагаченню і, в той же час, є необхідною передумовою розвитку теорії економіч-
ного аналізу. 

Економічний аналіз — спеціальна галузь знань, становлення якої як науки обумовлюва-
лося об'єктивними вимогами і умовами, які властиві появі будь-якої нової галузі наукових 
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знань. Перша з них — практична потреба. Друга умова пов'язана з розвитком самої науки в 
цілому і її окремих галузей. З розвитком науки відбувається і диференціація її галузей. 
Економічний аналіз сформувався в результаті диференціації суспільних наук. Раніше окремі 
форми економічного аналізу були притаманні переважно обліковим наукам: бухгалтерському 
обліку, статистиці. Але ио мірі заглиблення економічної роботи на підприємствах виникла 
необхідність в виділенні аналізу як відокремленої системи знань, оскільки облікові дисцип-
ліни вже не здатні були відповісти на всі вимоги практики. 

Економічний аналіз дуже тісно пов'язаний з багатьма економічними і неекономічними 
науками. Ці зв'язки з відокремленням аналізу не тільки не звужуються, а, навпаки, стають 
ще більш численними, що обумовлено в першу чергу місцем аналізу в системі економічних 
наук, його методологічним характером і тією роллю, яку він виконує в системі управління 
виробництвом на підприємстві. 

В першу чергу серед наук, з якими пов'язаний аналіз господарської діяльності, потрібно 
виділити економічну теорію. Вона вивчає економічні закони, механізм їх дії, і створює тео-
ретичну основу для розвитку всіх економічних дисциплін. При проведенні аналітичних до-
сліджень необхідно враховувати дію цих законів. В свою чергу аналіз господарської діяль-
ності певним чином сприяє розвитку економічної теорії. Численні аналітичні дослідження 
накопичують факти прояви тих чи інших економічних законів. Вивчення цих даних дозво-
ляє формувати нові, раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки 
країни або світової економіки. 

Економічний аналіз як наука в своїй основі містить теоретичні аспекти вивчення навко-
лишнього світу, визначений такою наукою, як філософія, теорія пізнання. Зйання основних 
засад філософії забезпечує об'єктивність і правильність сприймання суті явищ і процесів, 
що відбуваються в економіці. 

Згідно з теорією пізнання вивчення об'єктивної реальності через осмислення вимагає 
формалізації, тобто розгляду явищ у спрощеному формалізованому вигляді і з використан-
ням математичної логіки, формул, рівнянь зв'язку, символів, графіків і схем, що широко 
застосовуються в економічному аналізі. 

Все це також можна перенести і на взаємозв'язок аналізу з галузевими економіками. 
Глибокий аналіз господарської діяльності підприємства неможливо провести, якщо не зна-
єш економіку галузі і організацію виробництва на підприємстві, яке аналізується. В свою 
чергу результати економічного аналізу використовуються для удосконалення організації 
виробництва, упровадження наукової організації праці, передового досвіду. Аналіз сприяє 
підйому економіки конкретних підприємств і галузі в цілому. 

Економічний аналіз дуже тісно пов'язаний з плануванням і управлінням підприємством. 
В аналізі широко використовуються планові та розрахункові матеріали. Тому аналітик 

повинен добре знати основи державного регулювання економіки і методику планування ви-
робництва підприємства, яке аналізується. В той же час науково обґрунтоване планування 
управління національною економікою і підприємствами неможливо здійснювати без широ-
кого використання результатів економічного аналізу. Він створює інформаційну базу для 
розробки планів і вибору найбільш доцільних управлінських рішень. 

Економічний аналіз як прикладна наука тісно пов'язаний із статистикою, якою розро-
блено багато методичних прийомів оброблення та аналізу інформації. Відмінність між дис-
циплінами, зокрема, в тому, що статистика узагальнює, усереднює дані в територіальному 
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чи галузевому плані, оскільки мета статистики — виявити загальні принципи і тенденції розвит-
ку економіки. Економічний аншііз на відміну від статистики концентрує увагу на відхиленнях 
віч тенденцій, вивчаючи інформацію в конкретних умовах (за місцем, часом) з метою визначен-
ня причин відхилення від очікуваного чи досягнутого раніше результату, тенденцій розвитку. 

Зв'язок аналізу з бухгалтерським обліком також мас двоїстий характер. З одного боку, да-
ні бухгалтерського обліку є головним джерелом інформації при аналізі господарської діяльно-
сті. Не знаючи методики бухгалтерського обліку і складу звітності, дуже важко підібрати для 
аналізу необхідні матеріали і перевірити їх доброякісність. З іншого боку, вимоги, які став-
ляться перед аналізом, гак чи інакше переадресовуються бухгалтерського обліку. Щоб більш 
якісно забезпечити аналіз інформацією, зробити її більш оперативною, доступною і зрозумі-
лою, вся система бухгалтерського обліку постійно удосконалюється. Для більшої своєї аналі-
тичності бухгалтерський облік змінює форми і зміст регістрів, порядок документообігу тощо. 

Економічніш аналіз тісно пов'язаний також з фінансуванням і кредитуванням підприємств. 
Без знання діючого порядку фінансування і кредитування відповідних галузей національної 
економіки, взаємозв'язків з фінансовими і кредитними органами і закладами неможливо 
кваліфіковано проводити аналіз господарської діяльності. З іншого боку, ставки відраху-
вань до бюджету, умови отримання кредитів, проценти виплат за користування кредитами і 
інший фінансово-кредитний інструментарій постійно удосконалюється з урахуванням 
результатів аналізу, який показує ефективність впливу цих важелів на виробництво. 

Серед Наук не економічного направлення в першу чергу слід виділити математичні і 
технологічні. Необхідність рішення складних економічних задач стала потужним стимулом 
розвитку математики Тут достатньо згадати хоча б історію виникнення математичного 
програмування. Використання в аналітичних дослідженнях математичних методів суттєво 
підвисило їх авторитет. Аналіз став більш глибоким, обгрунтованим. За допомогою цих ме-
тодів він може проводитися більш оперативно, охоплювати більшу кількість об'єктів, ви-
вчати значно більше інформації. 

Не можна аналізувати той чи інший процес виробництва не знаючи особливостей тех-
нології. Тільки інформований в цій галузі економіст може об'єктивно оцінити результати 
виробництва, зробити корисні рекомендації по їх поліпшенню. В той же час треба відміти-
ти, що сама технологія виробництва прагне бути більш ефективною і її удосконалення не-
можливо без аналітичних досліджень. Яркий приклад цьому — використання методики 
функціонально — вартісного аналізу. 

Результати економічного аналізу є базою для наукового обґрунтування таких наук, як 
організація виробництва, планування, нормування, менеджмент, маркетинг, а він вико-
ристовує встановлені цими науками положення та їх науковий апарат для вивчення вироб-
ничо-господарської діяльності об'єктів, що аналізуються, об'єктивної її оцінки та визначен-
ня можливостей її подальшого покращання. 

1.1.4. Поняття, економічна сутність господарських резервів 
та їх класифікація 

Обов'язковою умовою будь-якого матеріального виробництва є забезпеченість відповід-
ними ресурсами. Ощадливе їх використання — це повсякденна турбота і обов'язок кожного 
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підприємства. Зменшення питомого втрачання ресурсів на одиницю кінцевої продукції приводить 
до зростання ефективності суспільного виробництва, поліпшує всі показники самого виробника. 

Існує чимало видів ресурсів, серед них — природні, виробничі, інтелектуальні, фінансо-
ві, валютні гоїло. Для виробництва придатна така класифікація ресурсів: трудові ресурси, 
основні засоби і предмети праці. Важливими виробничими ресурсами є простір (земельна 
шіоша) і час. Ресурси можуть бути вихідні, природні і похідні, штучні. До останніх нале-
жать товарні, фінансові, наукові та ін. 

У процесі виробництва ресурси починають взаємодіяти один з одним. Такі взаємодії 
мають форму факторів (чинників). 

Фактор — це рушійна сила будь-якого процесу або явища, який визначає їх характер та 
результат. Інакше кажучи, фактор — це причина, яка виливає на певний результат (наслідок). 

На виробництві мають місце чимало нричинно-наслідкових зв'язків, а отже, факторів, 
виявлення, вимір і вивчення яких — важливе завдання економічного аналізу. 

Фактори класифікують згідно з певними ознаками: 
• відповідно до простих елементів праці; 
• за місцем дії; 
• за змістом досліджуваних явищ (кількісні і якісні); 
• за ступенем охоплення (загальні (комплексні) і часткові (специфічні)); 
• за ступенем синтезу (основні та другорядні); 
• за способом формування (об'єктивні й суб'єктивні); 
• за напрямом дії (позитивні і негативні); 
• за характером відображення економічних явищ (об'єктивні й суб'єктивні). 

З негативними факторами часто пов'язують резерви виробництва. Отже, фактор — попе-
редник виникнення резервів виробництва. 

Аналіз виробничо-господарської діяльності є важливим засобом виявлення резервів під-
вищення ефективності виробництва. Для значного підвищення матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі високих темпів розвитку промислового виробництва та підви-
щення його ефективності необхідно розгорнути пошук резервів на всіх напрямках і досягти 
їх повного використання. Пошук резервів значно полегшиться, якщо користуватися їх нау-
ковою класифікацією. 

Резерви класифікуються за: місцем утворення; простими моментами процесів праці; 
способами виявлення; строками використання; характером впливу на результати виробництва; 
напрямами мобілізації на базі вдосконалення. 

Класифікація резервів за кількома ознаками, що рекомендується для використання в аналізі, 
показана на малюнку 1.1. 

Групування резервів за місцем їх утворення дозволяє встановити, від яких органів управ-
ління залежить їх використання. Слід пам'ятати, що відповідно до цього групування розріз-
няються народногосподарські, галузеві, регіональні, внутрішньовиробничі резерви. 

Діючі класифікації резервів мають багато спільного з класифікаціями факторів. 
Отже, економічний аналіз виробничо-госиодарської діяльності є важливим елементом 

управління, дійовим знаряддям керівництва та контролю, засобом укріплення комерційного 
розрахунку та втілення режиму економії, сприяє технічному прогресу, узагальненню та 
поширенню передового досвіду, ліквідації недоліків у роботі, виявленню та мобілізації 
резервів, демократизації управління. 

Х А Й - Т Е К П Р Е С 
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Рис. 1.1. Класифікація резервів за ознаками 

Інакше кажучи, аналіз виробничо-господарської діяльності вивчає економічні процеси під-
приємств та об'єднань в їх органічному зв'язку з метою оцінки результатів господарської діяль-
ності і виявлення резервів, тобто з властивого лише йому боку, шо і визначає предмет вивчення. 

1.1.5. Структура аналітичного процесу та основні форми 
викладення аналітичного матеріалу 
Аналітичний процес складасгься з кількох видів самостійних робіт, кожна з яких у свою 

чергу поділяють на самостійні операції. 
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Аналітична операція — це дія над економічним цифровим матеріалом (даними, інфор-
мацією) з метою одержання різних проміжних або кінцевих показників аналітичного харак-
теру, що можуть бути використані для розроблення і прийняття управлінських рішень. 

Аналітичні операції бувають трьох типів — механічні, переробні та творчі. 
Механічні операції — це пошук і одержання різних звітних, планово-нормативних та 

позаоблікових даних, передавання та зберігання інформації, запис у формі таблиць. 
Переробні операції — це виконання різних математичних розрахунків, систематизація, 

групування, елімінування та інші аналітичні дії. 
Творчі операції — це складання та формування аналітичних висновків, розроблення 

рекомендацій, пропозицій тощо. 
Всі три типи операцій тісно пов'язані між собою. Вдосконалення економічного аналізу 

йде в напрямі скорочення, спрощення, механізації та автоматизації саме механічних та 
переробних операцій, а застосування системного підходу до економічного аналізу дозволяє 
також формалізувати та уніфікувати і творчі операції. 

Аналітична номенклатура (перелік) визначається змістом господарської діяльності конк-
ретного підприємства та формується за допомогою системи аналітичних показників та їх 
цифрових значень. На різних етанах економічного аналізу аналітична номенклатура може 
мати різну форму та склад. 

Система показників — це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну 
чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звіднос-
ті та подільності, пов'язаний з іншими, але не дублює їх. 

В аналізі використовується велика кількість різноякісних показників і тому потрібні їх 
групування і систематизація. 

Показники, що застосовуються в аналітичних розрахунках, носять назву «аналітичні 
показники». Всі вони перебувають у причинно-наслідковому зв'язку і класифікуються за 
наступними ознаками. 

За ознакою їх ролі в причинно-наслідковому зв'язку показники поділяються на: 
• результативні (зазнають впливу інших показників); 
• факторні (впливають на результативний показник). 

За змістом досліджуваних явищ показники поділяють на: 
• кількісні (відображають розмір аналізованих об'єктів і кількісні зміни, що в них відбуваються, 

а також величину дії відповідних факторів, обсяг різного виду ресурсів, результат господар-
ської діяльності); 

• якісні (характеризують суттєві властивості окремих об'єктів, напрямів діяльності, ефектив-
ність використ ання ресурсів (кожного виду чи в цілому по підприємству)). 
За характером відображення економічних явищ показники поділяються на: 

• натуральні (умовно-натуральні) (виражаються в одиницях рахунку або в різних фізичних 
одиницях виміру або в умовних одиницях, які використовуються для узагальненої характе-
ристики обсягів виробництва і реалізації продукції різноманітного асортименту); 

• вартісні (показують величину складних за складом явищ в ірошових одиницях); 
• трудові (у витратах праці). 

За способом виміру: 
• абсолютні (вимірюються в натуральних, вартісних або трудових одиницях); 
• відносні (у відносних вимірниках і показують співвідношення яких-небудь двох абсолют-

них показників, вони виражаються в процентах, коефіцієнтах та шлексахі. 
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За ступенем охоплення виділяють: 
• загальні (характеризують результат роботи підприємства незалежно від галузі і є загально 

прийняті в практиці планування чи аналізу всіх підприємств); 
• часткові (є специфічними для галузей, виробництв). 

За ступенем синтезу показники, які використовуються в аналізі господарської діяльності 
поділяються на: 
• узагальнюючі (використовують для узаіиііьненої характеристики складних економічних явищ); 
• поодинокі (відбивають окремі сторони, елементи явищ і процесів, які вивчаються); 
• допоміжні (непрямі) (використовуються для більш повної характеристики того чи іншого 

об'єкта аналізу). 
За способом формування розрізняють: 

• нормативні показники (норми витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, норми аморти-
зації, ціни та інші); 

• планові (дані планів економічного і соціального розвитку підприємства, планові завдання 
внутрішньогосподарським підрозділам); 

• облікові (дані бухгалтерського, статистичного, оперативного обліку); 
• звітні (дані бухг алтерської, статистичної, оперативної звітності); 
• аналітичні (оціночні), які розраховуються в ході самого аналізу для оцінки результатів і 

ефективності роботи підприємства. 


