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вая продукция, товары отгруженные, дебиторская задолженность 
и др.) баланса на дату отчета, так и в расходных статьях отчета о 
прибылях (убытках) за установленный период. 

Примеры подобного рода методологических нестыковок при 
желании можно продолжать практически до бесконечности. Спи-
сок категорий, которыми оперирует экономическая теория и несо-
поставимых с ними ни в количественном измерении, ни в качест-
венной интерпретации бухгалтерских показателей могут попол-
нить такие как добавленная стоимость, инвестиции, призводи-
тельность труда, ликвидность, платежеспособность и др. Если 
существует экономическая категория, не имеющая своего досто-
верного количественного выражения, то непонятно каким образом 
можно проводить анализа ее сущности, содержания, динамики. 

Очевидно, что существующие разночтения в трактовках и ме-
тодах количественного измерения индикаторов, отражающих со-
стояние экономических процессов и явлений в системе категорий 
экономической теории и бухгалтерского учета негативно сказы-
ваются на состоянии экономической науки в целом. Экономичес-
кая теория лишается объективного и достоверного информаци-
онного базиса для достижения своих целей, а бухгалтерский учет 
и отчетность теряют свою экономическую и социальную значи-
мость в силу недостаточной востребованности генерируемых ими 
данных. Максимально возможное нивелирование этих противо-
речий является одним из перспективнейших направлений разви-
тия науки о бухгалтерском учете, отчетности, экономическом 
анализе, контроле и аудите. 
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Перехід вітчизняної економіки від планово-директивної до 
ринкової суттєво вплинув на зміну структури та змістовне напов-
нення навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності». 
Динамічність економічних процесів, що притаманна ринковим 
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умовам, висуває нові вимоги до процедур проведення аналізу го-
сподарської діяльності, змінює його спрямованість з ретроспек-
тивного на стратегічний, ставить більш складні завдання перед 
аналітиками, потребує симбіозу економічних знань, що знахо-
дяться на стику теорії планування, обліку, аналізу, аудиту, стати-
стики, математики, теорії ймовірності. Все це вимагає детального 
перегляду змісту та завдань економічного аналізу господарської 
діяльності економічних суб’єктів і подальшого удосконалення 
його методологічних засад.  

В умовах ринкової економіки економічний аналіз поступово 
змінює ретроспективну спрямованість на стратегічну, що перед-
бачає комплексне дослідження всіх економічних процесів та їх 
моделювання з метою досягнення стратегічних цілей. При цьому 
суттєво змінюються функціональне навантаження аналітичних 
досліджень. Контрольна функція економічного аналізу, яка в ос-
новному ґрунтувалася на аналізі відхилень фактичних показників 
від планового рівня, відходить на другий план. Оціночна функція 
фінансового аналізу, яка передбачає лише констатацію уже дося-
гнутих результатів та їх аналітичну інтерпретацію, при всій своїй 
значущості в сучасних умовах значно послаблена і поступається 
такій функції, як консультаційна та діагностично-прогнозна (по-
шукова). Саме на аналітичному етапі процесу управління можна 
дати якісну оцінку управлінських рішень, визначити повноту і 
достовірність інформаційного забезпечення для їх обґрунтуван-
ня, виявити можливість та оцінити ризик альтернативних бізнес-
проектів та їх економічну доцільність, дати характеристику стра-
тегії і тактики функціонування економічних систем. 

Враховуючи посилення консультаційної та прогностичної фу-
нкцій економічного аналізу, пропонуємо навчальну дисципліну 
«Аналіз господарської діяльності» розширити такими напрямами 
досліджень:  

— розробка методики кількісного аналізу впливу зовнішнього 
середовища на діяльність суб’єктів господарювання, яка перед-
бачає оцінку впливу на ефективність діяльності таких факторів 
як: політичні, ринкові, конкурентні, географічні, правові; 

— аналіз маркетингової діяльності підприємства, зокрема: 
аналітичне обґрунтування ринкових можливостей стосовно перс-
пектив збільшення обсягів реалізації продукції; оптимізації асор-
тименту з позиції ефективності окремих видів продукції; оцінки 
ефективності цінової політики підприємства; аналіз ефективності 
витрат на маркетинг; обґрунтування політики стосовно конкуре-
нтів і вибору найоптимальніших шляхів конкурентної боротьби; 
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— визначення конкурентної позиції підприємства та оцінка 
його конкурентоспроможності; 

— аналіз ефективності роботи з покупцями та клієнтами; 
— переорієнтація досліджень з традиційного «аналізу відхилень 

від плану» на оцінку «невикористаних можливостей» та оцінку 
ефективності фінансових та операційних стратегій підприємства; 

— оцінка еластичності додаткових витрат та результатів; 
— оцінка ефективності й повноти використання ресурсного 

потенціалу підприємства та його внутрішніх можливостей;  
— врахування ризику підприємництва в аналітичних дослі-

дженнях; 
— використання систем показників для оцінки ефективності 

діяльності внутрішніх структурних підрозділів підприємства та 
центрів відповідальності;  

— розроблення методик рейтингового оцінювання фінансової 
стійкості та ефективності діяльності економічних суб’єктів.  

Для реалізації даних завдань аналізу господарської діяльності 
необхідно вдосконалювати (посилювати) методологічний ін-
струментарій шляхом більш широкого використання прийомів 
візуалізації (матричного аналізу, аналізу в системі координат, 
АСФ-технологій), сценарного аналізу, методик комплексної ана-
лізу та зведень одиничних показників в узагальнюючу оцінку, 
використання кореляційно-регресійного аналізу для дослідження 
стохастичних залежностей, використання прийомів оптимізації 
для пошуку найкращих управлінських рішень. 

Важливим методичним аспектом удосконалення курсу є вра-
хування принципів комплексності та системності в аналітичних 
дослідженнях, заснованих на певних взаємозв’язках аналітичних 
показників. Наприклад, зміна продуктивності праці, або ступінь 
завантаження обладнання має визначатися, як фактор впливу на 
зміну обсягу доходу від реалізації продукції, прибутку, рентабе-
льності, і відтак, і репутацію, імідж, зростання клієнтури та фі-
нансову стійкість організації. Тобто, оцінка результативності пе-
вної господарської операції повинна відслідковуватись від 
самого початку до кінцевих результатів діяльності, або визнача-
тися ланцюгом причинно-наслідкових залежностей відповідних 
рішень на виконання стратегічних цілей. У цьому аспекті основ-
ним напрямком удосконалення аналізу господарської діяльності 
підприємств є використання збалансованої системи показників 
(BSC), яка дозволяє ув’язати не тільки фінансові та нефінансові 
показники, але й різні аспекти діяльності підприємства (фінанси, 
клієнти, бізнес-процеси, навчання та розвиток персоналу).  


