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1. 1. ВизначенняВизначення тата характерніхарактерні особливостіособливості методуметоду
економічногоекономічного аналізуаналізу

Змістом і особливостями
предмета, що вивчається

МетоюМетою, , завданнямизавданнями, , 
вимогамивимогами, , якіякі стоятьстоять передперед

економічнимекономічним аналізоманалізом

КожнаКожна науканаука повиннаповинна матимати свійсвій предметпредмет іі методикуметодику. . ДляДля тоготого, , щобщоб одержатиодержати новінові
знаннязнання требатреба свідомосвідомо застосовуватизастосовувати науковонауково--обгрунтованіобгрунтовані методиметоди дослідженнядослідження

МетодМетод економічногоекономічного аналізуаналізу нана
кожномукожному етапіетапі економічногоекономічного

розвиткурозвитку

ОбумовлюєтьсяОбумовлюється

ВизначаєтьсяВизначається

ВідповідноВідповідно додо вимогвимог економічногоекономічного аналізуаналізу методметод економічногоекономічного аналізуаналізу -- цеце системнесистемне, , 
комплекснекомплексне взаємозввзаємозв''язанеязане вивченнявивчення технічноїтехнічної, , економічноїекономічної, , соціальноїсоціальної сторінсторін діяльностідіяльності
підприємствпідприємств різнихрізних формформ власностівласності, , зз метоюметою обоб''єктивноїєктивної оцінкиоцінки результатіврезультатів діяльностідіяльності, , 
виявленнявиявлення іі мобілізаціїмобілізації резервіврезервів підвищенняпідвищення ефективностіефективності роботироботи підприємствапідприємства, , йогойого
структурнихструктурних підрозділівпідрозділів, , аа такожтакож забезпеченнязабезпечення необхідноюнеобхідною інформацієюінформацією користувачівкористувачів
((керівництвкерівництв, , акціонерівакціонерів, , інвесторівінвесторів тощотощо) ) щодощодо фінансовофінансово--господарськоїгосподарської діяльностідіяльності тата
прийняттяприйняття управлінськихуправлінських рішеньрішень



Особливості методу економічного аналізу

ВикористанняВикористання
системисистеми

показниківпоказників

ВиявленняВиявлення іі вивченнявивчення
причинпричин, , якіякі

обумовлюютьобумовлюють змінузміну
господарськихгосподарських

показниківпоказників

ВиявленняВиявлення іі вимірюваннявимірювання
взаємозввзаємозв’’язківязків, , 

взаємообумовленостейвзаємообумовленостей іі
взаємозалежностейвзаємозалежностей міжміж

показникамипоказниками

МетодМетод економічногоекономічного аналізуаналізу повиненповинен забезпечитизабезпечити
правильністьправильність виборувибору показниківпоказників ((вартіснівартісні, , трудовітрудові, , 

натуральнінатуральні))



ВимогиВимоги додо системисистеми показниківпоказників

ДоДо системисистеми повинніповинні входитивходити одинодин загальнообзагальнооб''єднуючийєднуючий іі декількадекілька утворюючихутворюючих
показниківпоказників, , якіякі разомразом забезпечуютьзабезпечують єдністьєдність системисистеми

УУ системісистемі повиннаповинна бутибути достатнядостатня кількістькількість показниківпоказників, , заза допомогоюдопомогою якихяких здійснюєтьсяздійснюється
оцінкаоцінка загальнихзагальних іі окремихокремих аспектіваспектів фінансовофінансово--господарськоїгосподарської діяльностідіяльності підприємствпідприємств

УсіУсі показникипоказники повинніповинні бутибути адекватніадекватні тата взаємозввзаємозв''язаніязані, , реальнореально відображативідображати усіусі
явищаявища, , процесипроцеси іі операціїоперації , , щощо відбуваютьсявідбуваються нана підприємствіпідприємстві

СистемаСистема повиннаповинна бутибути динамічноюдинамічною іі зіставленоюзіставленою, , тобтотобто зз однозначнимоднозначним тлумаченнямтлумаченням
економічнихекономічних явищявищ, , господарськихгосподарських процесівпроцесів іі операційоперацій, , якіякі відбуваютьсявідбуваються нана підприємствіпідприємстві

СистемаСистема повиннаповинна бутибути інтегрованаінтегрована, , щощо дозволяєдозволяє використовувативикористовувати їїїї припри програмнопрограмно--
цільовомуцільовому дослідженнідослідженні фінансовофінансово--господарськоїгосподарської діяльностідіяльності ппідприємстваідприємства



МетодомМетодом економічногоекономічного аналізуаналізу єє діалектичнийдіалектичний спосібспосіб
підходупідходу додо системногосистемного іі комплексногокомплексного вивченнявивчення, , 

вимірюваннявимірювання іі узагальненняузагальнення впливувпливу чинниківчинників нана результатирезультати
фінансовофінансово--господарськоїгосподарської діяльностідіяльності підприємствпідприємств шляхомшляхом
обробкиобробки спеціальнимиспеціальними способамиспособами, , прийомамиприйомами системисистеми

показниківпоказників зз метоюметою обґрунтуванняобґрунтування іі перетворенняперетворення
оптимальнихоптимальних управлінськихуправлінських рішеньрішень нана практичніпрактичні діїдії попо

усуненнюусуненню недоліківнедоліків іі недоробокнедоробок уу діяльностідіяльності підприємствпідприємств

МетодикаМетодика економічногоекономічного аналізуаналізу -- цеце сукупністьсукупність
методівметодів іі прийомівприйомів обробкиобробки економічноїекономічної інформаціїінформації длядля
аналізуаналізу окремихокремих абоабо системисистеми показниківпоказників зз метоюметою оцінкиоцінки

фінансовофінансово--господарськоїгосподарської діяльностідіяльності підприємствапідприємства іі їхїх
структурнихструктурних підрозділівпідрозділів різнихрізних формформ власностівласності



 22. . СистемаСистема аналітичниханалітичних показниківпоказників якяк елементелемент
методикиметодики аналізуаналізу, , їхїх класифікаціякласифікація

ОбОб''єктиєкти економічногоекономічного аналізуаналізу вимірюютьсявимірюються показникамипоказниками, , уу якихяких знаходитьзнаходить відображеннявідображення
обоб''ємєм, , рівеньрівень тата економічнаекономічна ефективністьефективність господарськихгосподарських процесівпроцесів, , щощо відбуваютьсявідбуваються нана

підприємствіпідприємстві тата йогойого структурнихструктурних підрозділахпідрозділах

СтатистичнихСтатистичних довідниківдовідників НормативноНормативно--правовихправових актівактів ЗвітностіЗвітності

ПоказникиПоказники, , щощо характеризуютьхарактеризують фінансовофінансово--господарськугосподарську діяльністьдіяльність підприємствапідприємства, , 
отримуютьсяотримуються безпосередньобезпосередньо зз::

БухгалтерськогоБухгалтерського облікуобліку ПісляПісля додатковихдодаткових
розрахунківрозрахунків

БізнесБізнес--плануплану

ДіяльністьДіяльність підприємствапідприємства характеризуєтьсяхарактеризується системоюсистемою показниківпоказників, , щощо відображаютьвідображають результатирезультати
діяльностідіяльності підприємствпідприємств, , їхїх ефективністьефективність іі економічністьекономічність процесівпроцесів



ПоказникиПоказники характеризуютьсяхарактеризуються

АбсолютнимиАбсолютними
величинамивеличинами

ВідноснимиВідносними
величинамивеличинами

ВимірювачіВимірювачі

ТрудовіТрудові
ВартісніВартісні
НатуральніНатуральні
УмовноУмовно--натуральнінатуральні

ПроцентиПроценти
КоефіцієнтиКоефіцієнти



 УзагальненаУзагальнена класифікаціякласифікація показниківпоказників, , якіякі
використовуютьсявикористовуються вв економічномуекономічному аналізіаналізі

КількісніКількісні ЯкісніЯкісніЗаЗа характеромхарактером

АбсолютніАбсолютні ВідносніВідносніЗаЗа способомспособом розрахункурозрахунку

ЗагальніЗагальні ((обоб''ємніємні) ) -- длядля підприємствапідприємства вв ціломуцілому
ЧастковіЧасткові -- результатрезультат окремоїокремої галузігалузі підприємствапідприємства
ПитоміПитомі

ЗаЗа ступенемступенем синтезусинтезу

НормативніНормативні ((кошториснікошторисні))
ПлановіПланові
ОбліковіОблікові

ЗаЗа способомспособом формуванняформування

ВартісніВартісні
НатуральніНатуральні -- длядля кількісноїкількісної характеристикихарактеристики

виробленоївиробленої іі реалізованоїреалізованої продукціїпродукції

ВВ ЗалежностіЗалежності відвід
вимірювачіввимірювачів

ВидиВиди економічнихекономічних показниківпоказниківОзнакаОзнака класифікаціїкласифікації



3. 3. ПоняттяПоняття іі класифікаціякласифікація факторівфакторів АГДАГД

ФАКТОРФАКТОР –– цеце причинапричина, , якаяка впливаєвпливає нана певнийпевний результатрезультат
((наслідокнаслідок), ), виникненнявиникнення іі розвитокрозвиток економічнихекономічних процесівпроцесів..

ДіяльністьДіяльність підприємствпідприємств ––
багатофакторнабагатофакторна

томутому їхїх роботаробота залежитьзалежить відвід
БагатьохБагатьох чинниківчинників::

Технічних

Технологічних

Економічних

Соціальних

Організаційних



КЛАСИФІКАЦІЯКЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВФАКТОРІВ::

1.1. ЗовнішніЗовнішні іі внутрішнівнутрішні факторифактори..
2.2. ОбОб''єктивнієктивні іі субсуб''єктивнієктивні факторифактори..
3.3. ПостійніПостійні іі тимчасовітимчасові..
4.4. ЕкстенсивніЕкстенсивні йй інтенсивніінтенсивні..
5.5. ЗагальніЗагальні тата специфічніспецифічні..
6.6. КількісніКількісні тата якісніякісні..
7.7. ПростіПрості тата складніскладні ((комплекснікомплексні).).
8.8. 3 3 точкиточки зорузору впливувпливу факторівфакторів нана економічнеекономічне явищеявище

абоабо процеспроцес виділяютьвиділяють факторифактори першогопершого, , другогодругого, ... , ... 
nn--гого порядкупорядку. . 



ЗАВДАННЯЗАВДАННЯ ФАКТОРНОГОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУАНАЛІЗУ::

 1. 1. ВідбірВідбір факторівфакторів, , якіякі визначаютьвизначають досліджуванідосліджувані результативнірезультативні
показникипоказники

 2.2.КласифікаціяКласифікація йй систематизаціясистематизація їхїх зз метоюметою забезпеченнязабезпечення
можливостейможливостей системногосистемного підходупідходу

 3.3.ВизначенняВизначення формиформи залежностізалежності міжміж факторамифакторами йй результативнимрезультативним
показникомпоказником

 4.4.МоделюванняМоделювання взаємозввзаємозв''язківязків міжміж результативнимрезультативним іі факторнимифакторними
показникамипоказниками

 5.5.РозрахунокРозрахунок впливувпливу факторівфакторів іі оцінкаоцінка роліролі кожногокожного зз нихних уу змінізміні
величинивеличини результативногорезультативного показникапоказника..

 6.6.РоботаРобота зз факторноюфакторною моделлюмоделлю ((практичнепрактичне їїїї використаннявикористання длядля
управлінняуправління економічнимиекономічними процесамипроцесами).).


