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ПЕРЕДМОВА 
 

Метою дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є формування 
теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики 
проведення аналізу господарської діяльності (АГД) для вирішення 
аналітичних завдань, сформованих власником в процесі управління 
господарською діяльністю.  

Завданнями вивчення дисципліни є опанування методичних 
прийомів АГД, технології їх застосування для пошуку резервів підвищення 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності суб’єкта 
господарювання і його структурних підрозділів, об’єктивної оцінки 
досягнених результатів економічної діяльності взагалі та її складових 
елементів (операційної, фінансової та інвестиційної) в статиці, динаміці та 
у взаємозв’язку, а також формулювання економічно-обґрунтованих 
аналітичних висновків та надання пропозицій.  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна 
дисципліна: 

знання: 
- сутності абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
-  сутності та змісту ініціативи та підприємливості;  
- теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності;  
- методів, інструментарію для обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 
структур; 

уміння: 
- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 
професійних цілях; 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 
торговельній та біржовій діяльності; 

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур; 

- вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати 
проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх 
впливів; 

комунікація: 
- донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і 

значення аналізу господарської діяльності у вирішенні проблем та 
прийнятті рішень; 

soft skills: 
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- здатність аналітично мислити, уміння оптимістично оцінити 
ситуацію та прийняти рішення, чесність та відповідальність за точність та 
об’єктивність подання інформації в аналітичних звітах. 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти 
володітиме наступними компетентностями: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях; 
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
- критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності; 
- здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення; 
- функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур; 
- здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур 
Посібник допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі 

господарські ситуації, вирішувати комплексні економічні проблеми на 
підприємстві тощо. 

Вивчення дисципліни починається з організації, інформаційного 
забезпечення та методики аналізу господарської діяльності, викладених у 
перших п’яти темах (у першому розділі). У наступних п’яти темах (у 
другому розділі) викладається аналіз виробничо-фінансової діяльності 
підприємства, звертається увага здобувачів вищої освіти на особливості 
вивчення окремих тем і питань аналізу. Для перевірки ступеня засвоєння 
нормативного матеріалу наводяться контрольні запитання за всіма темами 
курсу. 

Наведені в посібнику цифрові дані здебільшого є умовними і не 
можуть бути використані як довідковий матеріал. 

 
Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам (доктору 

економічних наук, професору М.Н. Радєвій, доктору економічних наук, 
доценту В.М. Коломієць) за слушні зауваження та побажання. 

Admin
Штамп
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

А 

Адитивні факторні 
моделі 

тип моделей, що використовуються в тих 
випадках, коли результативний показник являє 
собою алгебраїчну суму декількох факторних 
показників 

Акція цінний папір, що засвідчує право власника на 
участь у власному капіталі підприємства 

Аналіз у вузькому сенсі являє собою розчленовування 
явища або предмета на складові його частини 
(елементи) для вивчення їх як частин цілого 

у широкому сенсі розуміється спосіб пізнання 
предметів і явищ навколишнього середовища, 
заснований на розчленовуванні цілого на 
складові частини і вивченні їх у всьому 
різноманітті зв'язків і залежностей 

Аналіз економічних 
явищ 

абстрактне розумове розчленування цих явищ 
на складові частини з допомогою логічних 
висновків та моделювання 

Асортимент перелік вироблюваних видів продукції із 
зазначенням обсягів випуску 

Б 

Багатовимірний 
порівняльний аналіз 

зіставлення результатів діяльності декількох 
підприємств (підрозділів) за широким 
спектром показників 

Баланс групування інформації на початок і кінець 
звітного періоду, тобто підсумок 
господарських операцій на певну звітну дату 

Балансовий спосіб спеціальний прийом зіставлення 
взаємозв’язаних показників господарської 
діяльності 

В 

Валовий прибуток різниця між чистим доходом від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) і 
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собівартістю реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Вартісні показники показники, які характеризують грошову оцінку 
продукції підприємства в оптових, договірних, 
порівняних цінах 

Вертикальний аналіз 
балансу 

розрахунок питомої ваги окремих статей у 
загальній валюті балансу, тобто вивчення 
структури статей активу і пасиву на звітну дату 

Вертикальний 
порівняльний аналіз 

вивчення структури економічних явищ і 
процесів шляхом розрахунку питомої ваги 
частин у загальному цілому, співвідношення 
частин цілого між собою, а також впливу 
факторів на рівень результативних показників 
шляхом порівняння їхньої величини до і після 
зміни відповідного фактору 

Виробнича 
собівартість 

всі витрати підприємства на виробництво 
продукції 

Витрати за статтями 
калькуляції 

витрати на окремі види виробів, а також 
витрати на основне й допоміжне виробництво 

Відносні величини показники, які виражають кількісні 
відношення між соціально-економічними 
явищами 

Відносні величини 
ефективності 

співвідношення ефекту з ресурсами або 
витратами 

Відносні величини 
інтенсивності 

показники, що характеризують міру 
поширення, розвитку якогось явища у 
відповідному середовищі 

Відсотки характеристика співвідношення величин, одну 
з яких беруть за 100 

Внутрішній 
фінансовий аналіз 

фінансовий аналіз, який здійснюється 
фінансистами підприємства на основі 
нормативів, що застосовуються на 
підприємстві, і виконується способом 
порівняння цих нормативів з фактичними 
параметрами фінансової діяльності 
підприємства 
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Г 

Горизонтальний аналіз 
балансу 

аналіз абсолютних й відносних змін величин 
різних статей балансу за звітний період 

Горизонтальний 
порівняльний аналіз 

визначення абсолютних і відносних відхилень 
фактичного рівня показників, що 
досліджуються, від базового (планового, 
минулого періоду, середнього рівня, досягнень 
науки і передового досвіду) 

Господарські резерви можливості розвитку виробництва відносно 
досягнутого рівня на основі використання 
досягнень НТП 

Графік масштабне зображення певних показників за 
допомогою геометричних знаків (ліній, 
прямокутників, кіл) або умовно-художніх 
фігур 

Групування розподіл багатьох одиниць об’єкта 
спостереження на якісно однорідні групи за 
певними суттєвими для них ознаками 

Д 

Дедукція спосіб вивчення явищ від загального до 
часткового, від наслідків до причин 

Детермінований 
факторний аналіз 

методика дослідження впливу чинників, 
зв'язок яких з результативним показником 
носить функціональний характер, тобто 
результативний показник може бути 
представлений у вигляді добутку, частки або 
алгебраїчної суми факторів 

Дюрація середньозважений строк погашення цінного 
паперу – міра приведеної вартості окремого 
цінного паперу або портфеля цінних паперів, за 
допомогою якої вимірюється середня 
тривалість періоду, протягом котрого всі 
потоки доходів, генерованих цінним папером, 
надходять до інвестора 
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Е 

Евристичні прийоми методи активізації творчості, нестандартного 
мислення, до яких відносять зазвичай низку 
методів генерації варіантів розв’язання 
проблеми на основі притаманної людині 
здатності до творчої діяльності 

Економіко-
математичний аналіз 

вибір найбільш оптимального варіанту 
рішення економічної задачі, виявлення 
резервів підвищення ефективності 
виробництва за рахунок більш повного 
використання наявних ресурсів 

Економічний аналіз науковий спосіб пізнання сутності 
економічних явищ і процесів, заснований на 
розчленуванні їх на складові частини і вивченні 
їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей 

Експрес-аналіз спосіб діагностики стану економіки 
підприємства на основі типових ознак, 
характерних для певних економічних явищ 

Експрес-аналіз поточна і достатньо швидка оцінка 
фінансового стану і динаміки розвитку 
підприємства 

Елементи витрат однорідні за своїм економічним змістом 
витрати. до них відносять сировину і 
матеріали, паливо, енергію, заробітну плату, 
амортизацію, єдиний соціальний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та ін. 

Елімінувати усунути, відхилити, виключити вплив усіх 
факторів на величину результативного 
показника, крім одного 

З 

Змінні витрати витрати, які змінюються пропорційно обсягу 
виробництва продукції (відрядна заробітна 
плата виробничників, сировина, матеріали, 
паливо, енергія) 
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Змішані факторні 
(комбіновані) моделі 

поєднання в різних комбінаціях різних 
детермінованих факторних моделей 

Зовнішній фінансовий 
аналіз 

фінансовий аналіз, який здійснюється 
заінтересованими організаціями – податковою 
інспекцією, банком, акціонерами, іншими 
структурами – за даними бухгалтерської 
звітності 

І 

Індукція спосіб вивчення явищ від часткового до 
загального, від окремих факторів до 
узагальнень, від причин до наслідків 

Інструментарій тобто сукупність загальнонаукових та 
специфічних способів і прийомів дослідження 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання 

К 

Категорії АГД найбільш загальні, ключові поняття даної 
науки 

Кількісний 
(факторний) аналіз 

спосіб дослідження, заснований на кількісних 
порівняннях і дослідженні ступеня чутливості 
економічних явищ до зміни різних факторів 

Коефіцієнт 
використання 
автомобілів на роботах 

відношення відпрацьованих машино-днів до 
машино-днів перебування на підприємстві 

Коефіцієнт 
використання 
вантажопідйомності 

відношення виконаного (або відповідно 
запланованого) обсягу роботи автомобілів в 
тонно-кілометрах до технічно можливого 
обсягу 

Коефіцієнт 
використання пробігу 

відношення відстані пробігу з вантажем до 
загального пробігу автомобілів у кілометрах 

Коефіцієнт 
використання 
робочого часу 
автомобілів 

ділення машино-годин у пробігу до машино-
годин у наряді 
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Коефіцієнт 
інтенсивності ведення 
господарства 

відношення рівня валового виробництва 
продукції на 100 га сільськогосподарських 
угідь по підприємству до базисного показника, 
наприклад середнього по району або 
об’єднанню 

Коефіцієнт 
продуктивності 
підприємства 

відношення фактичного рівня виробництва 
продукції, що аналізується, до розрахункового 
показника по підприємству 

Коефіцієнти зіставлення двох взаємозв’язаних показників, 
один з яких беруть за одиницю 

Коефіцієнтний аналіз 
балансу 

вивчення рівня і динаміки відносних 
показників фінансового стану, які 
розраховуються як відношення величин 
балансових статей чи інших абсолютних 
показників, що їх можна одержати на основі 
звітності 

Комплектність 
виробництва 

пропорційність, збалансованість виробництва 
окремих деталей, вузлів, напівфабрикатів 

Кратні факторні 
моделі 

тип моделей, що застосовуються тоді, коли 
результативний показник отримують діленням 
одного факторного показника на величину 
іншого 

Л 

Ліквідність балансу рівень покриття зобов’язань підприємства його 
активами, строк перетворення яких на гроші 
відповідає строкам погашення зобов’язань 

Ліквідність 
підприємства 

спроможність підприємства перетворювати 
свої активи на гроші для покриття всіх 
необхідних платежів 

М 

Макроекономічний 
аналіз 

вивчає економічні явища і процеси на рівні 
світової та національної економік та їхніх 
окремих галузей 

Маржинальний аналіз метод оцінки і обґрунтування ефективності 
управлінських рішень в бізнесі на підставі 
причинно-наслідкового взаємозв'язку обсягу 
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продажів, собівартості і прибутку і розподілу 
витрат на постійні і змінні 
 

Метод у широкому розумінні слова слід розуміти 
шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, 
сукупність органічно пов’язаних принципів та 
прийомів дослідження різноманітних явищ 
 

в АГД розуміють науково обґрунтовану систему 
теоретико-пізнавальних категорій, принципів, 
способів та спеціальних прийомів дослідження, 
що дають змогу приймати обґрунтовані 
управлінські рішення і базуються на 
діалектичному методі пізнання 
 

Метод експертних 
оцінок 

спосіб прогнозування та оцінки майбутніх 
результатів дій на підставі передбачень 
спеціалістів 

Мікроекономічний 
аналіз 

вивчає економічні явища і процеси на рівні 
окремих суб'єктів господарювання 
 

Моделювання один з найважливіших методів наукового 
пізнання, за допомогою якого створюється 
модель (умовний образ) об'єкта дослідження 
 

Мультиплікативні 
факторні моделі 

тип моделей, що застосовуються тоді, коли 
результативний показник являє собою добуток 
декількох факторів 

Н 

Натуральні показники показники, які характеризують кількісно і 
якісно (у фізичних і умовних одиницях виміру) 
сукупність створених на підприємстві 
споживчих вартостей 

Непрямі витрати витрати, пов’язані з виробництвом кількох 
видів продукції (витрати на утримання та 
експлуатацію обладнання, загальновиробничі), 
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що включаються до собівартості за допомогою 
спеціальних засобів 

Номенклатура випуску поняття, яке характеризує тільки обсяг, 
різноманітність продукції, що виробляється 

О 

Одномірний 
порівняльний аналіз 

зіставлення робляться за одним або декількома 
показниками одного об'єкта або декількох 
об'єктів за одним показником 

П 

Платоспроможність наявність у підприємства грошей і 
еквівалентів, достатніх для розрахунків з 
кредиторської заборгованості, що потребує 
негайного погашення 

Показник структури відносна частка (питома вага) частини в 
цілому, яка виражається у відсотках або 
коефіцієнтах 

Порівняння науковий метод пізнання, в процесі якого 
невідоме (досліджуване) явище, предмети 
зіставляються з уже відомими, що 
досліджувалися раніше, з метою визначення 
загальних рис або розходжень між ними 

Постійні витрати витрати, які залишаються незмінними навіть за 
зміни обсягу виробництва (амортизація, 
погодинна оплата працівників, оренда 
приміщень, цехові витрати) 

Прибуток грошовий дохід, утворений в результаті 
виробничо-господарської діяльності 

Принципи АГД регулятори процедурної сторони методології 
та методики АГД 

Прямі витрати витрати, пов’язані з виробництвом окремих 
видів продукції (сировина, основні матеріали, 
покупні вироби, напівфабрикати, паливо, 
енергія, заробітна плата виробничників, 
єдиний соціальний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
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страхування), які можуть бути безпосередньо 
включені до їхньої собівартості 

Р 

Рентабельність 
виробництва 

відношення прибутку від реалізації до вартості 
основних фондів і матеріальних оборотних 
коштів 

Рентабельність 
окремих виробів 

відношення прибутку від виробу до 
собівартості самого виробу 

Рентабельність 
реалізованої продукції 

відношення прибутку від реалізації продукції 
(або чистого прибутку) до виручки від 
реалізації продукції 

Ритмічна робота випуск продукції рівними частками за будь-які 
однакові проміжки робочого часу 

Ритмічність 
виробництва 

чітка, стійка й збалансована діяльність 
підприємства, яка дає змогу рівномірно 
випускати продукцію і виконувати 
зобов’язання перед споживачами 

Ряд динаміки часова послідовність значень економічних 
показників 

С 

Середні величини показники, які використовуються в аналізі для 
узагальнюючої характеристики масових 
однорідних показників 

Синтез виявляє зв'язки і залежності між окремими 
частинами досліджуваного предмета, з'єднує їх 
в єдине ціле 

Синтез економічних 
явищ 

об’єднання однорідних явищ у визначені 
групи, узагальнення впливу різних причин, 
підбивання підсумків діяльності 
досліджуваних об’єктів 

Систематизація розміщення досліджуваних явищ або об'єктів в 
певному порядку з виявленням їх взаємозв'язку 
і підпорядкованості 



257 

Сільськогосподарські 
угіддя 

площі земель, які мають ті або інші якості для 
використання їх на виробничі потреби 

Собівартість продукції витрати підприємства на спожиті засоби 
виробництва, предмети праці й оплату праці 
працівників, виражені в грошовій формі 

Спосіб порівняння для 
підрахунку 
господарських резервів 

підрахунок величини резервів, коли втрати 
ресурсів або можлива їх економія 
визначаються в порівнянні з плановими 
нормами або з їх витратами на одиницю 
продукції на передових підприємствах 

Спосіб прямого 
рахунку господарських 
резервів 

підрахунок резервів, коли відома величина 
додаткового залучення або величина 
безумовних втрат ресурсів 

Створення 
детермінованої 
факторної системи 

представлення явища, що досліджується, у 
вигляді алгебраїчної суми, добутку або частки 
кількох факторів, що впливають на його 
величину і знаходяться з ним у функціональній 
залежності 

Стохастичний 
факторний аналіз 

методика дослідження факторів, зв'язок яких з 
результативним показником є неповним, 
ймовірнісним (кореляційним) 

Структура 
виробництва продукції 

співвідношення окремих виробів у загальному 
обсязі виробництва, вираженому здебільшого у 
відсотках 

Т 

Трендовий аналіз вивчення відносних темпів росту і приросту 
показників за ряд років до рівня базисного 
року, тобто при дослідженні рядів динаміки 

У 

Умовно-натуральні 
показники 

показники, що використовуються в тих 
випадках, коли який-небудь продукт має 
декілька різновидів і загальний обсяг можна 
визначити тільки виходячи із загальної для всіх 
різновидів споживчої властивості 
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Ф 

Факторний аналіз методика комплексного і системного вивчення 
і вимірювання впливу факторів на величину 
результативних показників 

Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить 
інформацію про фінансове становище, 
результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період 

Фінансова стабільність 
підприємства 

характеристика фінансового стану 
підприємства, яка пов’язана з рівнем 
залежності від кредиторів та інвесторів і 
характеризується співвідношенням власних і 
залучених коштів 

Фінансовий аналіз засіб оцінювання і прогнозування фінансового 
стану підприємства на основі його 
бухгалтерської звітності 

Фінансовий стан 
підприємства 

характеристика фінансової 
конкурентоспроможності підприємства, тобто 
кредитоспроможності, платоспроможності, 
виконання зобов’язань перед державою та 
іншими підприємствами 

Фундаментальний 
аналіз 

поглиблене, комплексне дослідження сутності 
досліджуваних явищ з використанням 
математичного апарату та іншого складного 
інструментарію 

Функціонально-
вартісний аналіз 

цілеспрямована оптимізація співвідношень 
між необхідними і надмірними витратами і 
споживчими властивостями виробу 

Ц 

Цехова собівартість витрати конкретного цеху на виробництво 
продукції 

Ч 

Читання балансу попереднє загальне ознайомлення з 
результатами роботи підприємства і його 
фінансовим станом безпосередньо за 
бухгалтерським балансом, а також розрахунок 
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коефіцієнтів, що характеризують фінансовий 
стан підприємства 

Я 

Якісний аналіз спосіб дослідження, заснований на якісних 
порівняльних характеристиках і експертних 
оцінках досліджуваних явищ і процесів 
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