
Уманська В.Г., к.е.н., доц. 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Економічний аналіз відноситься до наук, що вивчають економіку 

підприємств, галузей, а також економіку в цілому, і є системою спеціальних 

знань для дослідження господарської діяльності. 

Господарська діяльність потребує постійного якісного аналізу 

економічних процесів та явищ, що нерозривно пов’язано з станом економічних 

умов, в яких функціонує суб’єкт господарювання та змінами в законодавчій 

базі країни.  

Результативність діяльності підприємства проявляється через ряд 

економічних показників, які в узагальненому вигляді відображають результати 

діяльності та потенціал економічного розвитку суб'єкта господарювання.  

В процесі оцінки ефективності діяльності підприємства та пошуку шляхів 

її підвищення важливу роль відіграє раціональна організація економічного 

аналізу. Але на практиці належні підходи щодо забезпечення якісного 

проведення аналітичних робіт реалізуються частково, що негативно 

позначається на результативності фінансово-господарської діяльності.  

Переважна частина господарюючих суб’єктів, які зіштовхуються з 

перешкодами, не беруть до уваги необхідністю здійснення та важливість 

аналізу господарської діяльності. До того ж, набутий та сформований 

практичний досвід свідчить про те, що можливості економічного аналізу для 

вирішення даних проблем повною мірою не реалізуються на багатьох 

підприємствах. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у залученні 

кваліфікованих економістів, які могли б ефективно здійснювати аналіз 

господарської діяльності підприємства і своєчасно розробляти можливі шляхи 

його виходу з кризових ситуацій. 

Крім того, окремим аналітичним дослідженням мають підлягати такі 

економічні явища і процеси, що вимагають оцінки для забезпечення 

ефективності діяльності підприємств, як ділова активність, виробничі, 

фінансові і комерційні ризики, кредитоспроможність тощо. Сьогодні вагоме 

місце займає маркетинговий аспект діяльності підприємств, що втілюється у 

формуванні стилю мислення керівника з пріоритетною орієнтацією на запит 

споживача, у підтримці конкурентоспроможних позицій, максимальному 

використанні сприятливих умов участі на ринку тощо. Це зумовлює 

розширення сфери аналітичних досліджень, зміну їх цільової орієнтації, 

трансформацію загальної моделі комплексного економічного аналізу в цілому. 

Економічний аналіз виступає невід’ємним елементом діяльності 

підприємства, оскільки дозволяє провести оцінку його функціонування, 

спрогнозувати подальший розвиток, виявити резерви підвищення виробництва, 

ефективності діяльності підприємства в цілому, а також є базою для прийняття 

оптимальних управлінських рішень.  



Вагомою особливістю розвитку економічного аналізу в нинішніх умовах є 

використання в процесі його проведення останніх досягнень світової науки і 

практики, збагачення методичних арсеналів, широке використання 

евристичних методів, розширення об’єктів аналізу. Значення аналізу зростає у 

зв’язку з чітким розмежуванням відповідальності за прийняті управлінські 

рішення, посиленням мотивації вибору найефективніших варіантів управління 

в умовах конкуренції.  

На даному етапі функціонування діяльності підприємств перед 

економічним аналізом постало багато проблем. З метою покращення його 

діяльності на підприємствах країни необхідно провести ряд заходів, що 

дозволить не лише ефективно функціонувати суб’єктам  господарювання, але й 

забезпечить стабільне зростання в державі. Зокрема, необхідно створити єдину 

систему економічного аналізу, яка б інтегрувала аналіз діяльності на всіх 

рівнях. З цим має бути пов’язана і система різнострокових прогнозів, що 

базувалася б на виявлених аналізом закономірностях і тенденціях. В той же 

час, належить створити єдину обґрунтовану систему оцінювальних показників 

ефективності діяльності підприємства. Існує також необхідність у підвищенні 

оперативності економічного аналізу та перебудові інформаційних потоків.  

Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно 

забезпечити комплексність аналізу. Комплексний економічний аналіз 

зобов’язаний стати тим інструментом, за допомогою якого економічний аналіз 

діяльності організації повинен виконувати свою багатоцільову функцію в 

сучасній системі господарювання. Він виступає як засіб отримання цілісного 

знання про господарську діяльність, про бізнес, розуміння діяльності 

економічного суб’єкта. 

Вирішення актуальних проблем аналізу потребує широкого застосування 

економіко-математичних і евристичних методів, електронно-обчислювальної 

техніки та персональних комп’ютерів, що в свою чергу дозволить скоротити 

розміри інформаційних потоків та знизити ймовірність помилок у вихідній 

інформації. 

За допомогою економічного аналізу розробляється стратегія розвитку 

підприємства, обґрунтовується вибір оптимальних варіантів управлінських 

рішень, здійснюється контроль за їх здійсненням, оцінюються результати 

діяльності підприємства, виявляються причини недоліків і наявні резерви.  

В умовах сьогодення економічний аналіз являє собою динамічну систему, 

що перебуває на етапі розвитку. Тому, завдання економістів та аналітиків 

полягає в тому, щоб зберегти кращі надбання економічної думки, перейняти 

корисний закордонний досвід, удосконалювати вітчизняний економічний 

аналіз і в результаті отримати діючий інструмент для підвищення ефективності 

діяльності підприємств. 

Отже, економічний аналіз діяльності підприємств є важливим елементом у 

системі управління виробництвом, дійовим засобом виявлення резервів, 

основою розробки науково обґрунтованих планів та управлінських рішень.  
 


