
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
І ДІАrНОСТИКА СТАНУ 

СУЧАСНОrо ПІДПРИЄМСТВА 



УДК 65.012.12(075.8) 
ББК 65.053я73 

Е 45 
Гриф надано 

Міиістерстао.лt освіти і науки Україии 
(Лист ~ 14/18.2-2749 mд 21.122004 р.) 

Рецензе1пи: 
10.В. Макогои - доктор еко11оміч11нх наук, проф р, ш<адс 1ік АЕН 

України, завідувач кафедри «Міжнар дна коно 1іка Дон •цького націо
Ііаль1юго університету 

І.Л. Булєєв - доктор ко,юмічшrх наук, проф ор, завідувач відділом 
Інституrу економі кн прОl\ШСJІОВ сті l І А І J краї1111 

Т.В. Кузнєцова - кандндат скономічннх наук, доцент кафедри 
сФінанси Донбаської д ржавної машинобудівної академії 

КостенкоТ.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. , 
Герасимов А.А., Ровенська В.В. 

Е 45 Економічний юrаліз и діапюстнка стану суча ного підпри · мства/ 
видання 2-ге пер робл II та доповнене. ІІавч. по іб11111<. - К.: 
Центр учбової літ •paтyprr, 2007 - 400 с. 

І BN 978-966-364-452-3 

Навчаль1111й посіб1111к спрямованиїr на розш11рс11ня аналітнчннх на
вичок студентів, засвоєння 1стод11ю1 аналізу і діапюстнюr економічно
го стану сучасних пром11слов11х підпр11 м тв. 

В першому розділі посібника внклад ні методичні підходи економ
ічного аналізу як сист м11 узагальнюючих нань про предмет, методи, 
види і організацію аналітичної роботи в ювах сучасного підприємства. 

У другому та третьому розділах розrлядаются ш1та1111я 1етодики 
проведення управлінського аналізу діяльно ті під11р11 мства та діапюс

тики його еко11оміко-фіна11сового стану. І Іав дені l\tстодичпі підходи 
супроводжуються практнчнш.ш прнкладамн, які l\Іістять у собі аналі
тичні розраху~1ю1, відповідні висновки та р комендації щодо покращ 11-

11я СТаJіУ підпри мств, що аналізуються. 

Навчальниіі посібн11к розроблений у відповідності із нормативною 
програмою д11сциплію1 •Еко11омічн11іі аналіз• і призначений для сту
дентів, що навчаються за спрямуванням "Економіка і підпри мшщтво". 
Також він може бути в11кор11ста.~шй студентами інши .. '< спеціально тей і 
слухачами системн в11робничо-економічноrо навча~шя кадрів. 

ISBN 978-966-361-452-3 © ДДМА, 2007 
© Т.Д. Кост нко, Є.О. Підгорна, 

В.С. Р11ж11ков та ін., '2f.YJ7. 
© Центр учбової літератури, 2007 

З.міст 

Зміст 

Вступ ............................................................................ 7 

Розділ 1. Основи теорії економічного аналізу .................. 9 
1.1 Предм т, об'єкт і завдання еко11оміч11оrо а11алізу ................ 9 
1.1.1 Зміст, предмет, завдання економічного аналізу ................ 9 
1.1.2 Основні категорії кономічrюrо а 11 алізу ............ ....... .. .. ... .. 12 
1.1.3 Зв'язок еко1rо 1іч1rого аналізу із суміжшrм11 наука ш .. 15 
Ко11троль11і пита1111я ............................................................. ......... ...... 16 
1.2 Метод і , тою1чні 11р11йоr-.111 ско11омічного аналізу ... .... .. .17 
1.2.1 ІlОІІ}ІТІН Mt'TO/~Y СКОІ!ОМЇ<ІJ!ОГО а11алізу 

і його характ р11і р11 ·11 ......... ..................................................... 17 
1.2.2 Класифікація метол.ів кономічн го аналізу .................... 19 
І .З Вили аналізу, його інформаційне забезпечення й 

організація кономічноrо аналізу ...................... ................ .. .... 65 
І :l 1 ндн еконо 1іч1юго аналізу .................. ............................... ... 65 
І .:3.2 Інформаційн забезпечення кономічноrо аналізу ........ 68 
1 .. 3 рrанізаuія економічного аналізу на підпри мстві ...... 71 
Ко11трольні питання ............................................................................ 74 

Розділ 2. Управлінський аналіз ...................................... 75 
2.1 Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг ...................... 75 
2.1.1 Зна•1ення й завдання аналізу виробництва продукції .. 75 
2.1.2 Аналіз обсягу виробництва .............................. .. .................... 76 
2.1.3 Аналіз асоршм нту і структури випуску продукції ...... 84 
2.1.4 Аналіз рит 1іч11ості організації внробющтва .................... 90 
2.1.5 Аналіз якості продукції ............................................................ 93 
Ко11трольн і пита111rя ...................... .............................. ..... .. ................. 99 
2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат 

на оплату праці ................ ............................................................ 1 ОО 
2.2.1 Поняття, завдання й джер ла інформації аналізу 

трудовнх ресурсів і витрат на оплату працj .................... 100 
2.2.2 Аналіз наявності й складу працюючих 

11а підп ри мст ві ........................................................................ 104 

J 
І * 



Екоuо;ІІЇІ/Іluй аналіз і діатостика ста11у сучасиого піиприє.мстаа 

2.2.3 Аналіз структур11 п рсо11алу ......................... ........ ........ ....... 106 
2.2.4 Аналіз квалі рікаці1v11юrо рівня кадрів .................. ............ 108 
2.2.5 Аналіз руху робочої с1ш11 ............................................ .. ........ 113 
2.2.6 Аналіз абсолютного і-і відно ного 11адл11шку 

(недостачі) працююч11х (робітшrків) ...... ... ... .............. ...... 116 
2.2. 7 Аналіз в11кор11ста1111я робочого часу .. ..... .......... ................. 118 
2.2.8 Аналіз продуктІІ[ШОсті праці ............................. ... ... ..... ...... 123 
2.2.9 А11аліз фонду заробітної нлат11 .... .. .. ..... .. .. ................ ... ...... 128 
Ко11троль11і питаrшя ..................... .. ................. ... ... .......... ....... .. .. ....... 140 
2.3 А11аліз ос1ювшrх коштів ттідттрн - мства ................................ 141 
2.3.1 По!!яття , завдання 1vr джерела інформації аналізу 

о I ювш1х коштів rrідпрн м тва .......................................... 141 
2.3.2 Аналіз складу Ї1 структур11 основних коштів 

під~rриємства .. .. .. .. .......... .................. ............ ... .... ................. ...... 149 
2.3.3 А11аліз руху ос1юв1111х коштів ......... ... ............ ............. .. ....... 153 
2.3.4 Аналіз тех11ічноrо стану ос1юв1111х коштів ....... .. ........... .. 156 
2.3.5 Аналіз В!!КОрн та11ня ОСНОВ!ІНХ коu1тів, 

у таткува1111я Ї1 11лощі ... .... ... ............ .... .... .. .... .. ...................... 159 
2.3.6 Аналі з озбро ності праці ..... ....... ..... ....... ... ............. .............. 170 
Ко1проль1rі 111па 1111я ................... .. ......... .. ................ ...... ................ .... 173 
2.4 Аналіз мат ріаль r111х ресурсів Їr ефскт11вність їхнього 

викори та1111я ... ... .. .. ....... ............... ..... .. ..... .... ............... ... .. .......... .. 173 
2.4. 1 Аналіз виконання плану постачання й забезпечення 

внробшщтва мат ріа.т1 ь 1111 ш рссурсамн ...... ................. ... 173 
2.4.2 Аналіз ефективності внкористання матеріальшrх 

ре урсів ........................... ............................................................. 175 
2.4.3 Аналіз впл11ву рівня матеріаловіддачі 11а обсяг ....... ... 177 
Контрольні питання : .... ..... .. ... .. .... .. ................................ .... .............. 179 
2.5 АLІаліз витрат на виробшщтво їr собіварті ть 

продукції ...................................................................................... .. 179 
2.5.1 Поняття , завдання Їr джерела інформації аналізу 

витрат 11а внробшщтво Їr собівартість продукції .......... 179 
2.5.2 Аналіз витрат на виробництво .... ........ .... .. ... .. .... ..... .......... .. 187 
2.5.3 Аналіз собівартості продукції 110 статтях калькуляції192 
2.5.4 Аналіз в11трат 11а грнвню товарної продукції .. .. ...... ...... 196 
2.5.5 Аналіз пря шх і\1ате1 іаль1111х витрат .. ....... ....................... 204 
2.5.6 Аналіз пря 111х трудових внтрат ................................ ........ 209 
2.5.7 А11аліз комLІлексш1х статей витрат ........... ....... .. ... .. ........... 212 

Зл,іст 

Ко1rтрольні п1па1111я .................................... ...... ........... ................ ..... 215 
2.6 Аналіз ці11оутворс11ня н а 11родукцію підпрнсмства ..... ... 216 
2.6.1 Склад і структура цін11 продукції п іднрн мст ва .......... 216 
2.6.2 Ці11оутворе11ня за методом «в1rтратн плюс,> .................. 216 
2.6.3 Ціноут 1юрс 1111я за снст мою «днре 1п-кастінг,> ..... ......... 219 
Ко11троль 11і п11та1111я . ........... ................... ............ .... ..... ....... .. ...... ...... 223 

Розділ 3. Діагностика фінансового стану підприємства .. 224 
3.1 Ос11ов 11і положення теорії діаг11остню1 

ско1юміко-фіна11соооrо ста11у ................. ......... ............... ...... .224 
3.1.1 Поняття, знач:,шість і внкор11ста1111я результатів 

СКОІІО JіtШОЇ діаГІІОСТІІКІ1 ........... .............. ......... .......... .......... 224 
3.1.2 Іrнjюрі\~аці,uша база діашостик11 ... ........ ............ ... .. ........ ...... 227 
З . І . З I р ,,. 1 1ш 1111я фінансової звітності для цілей 

/ lі<ІІ ІІОС І ІІІ 11 ..... ....... .... .............................. ...... .. .... ............ ........ .. 241 
3. 1.4 М тод11 обробюr і11форщщїі для 1tілс ї1 діапюстнкrr .. .. 248 
:3.1.5 В11д11 показ1111ків , які в11кор11стовуються 

у Jtіап1оспщі ..................... .... ... ................... ................. .. ....... ..... 250 
І 0111 рол1,11і 111rта111lЯ .......................................................................... 252 
ЇІ '(' 'ІІІ ...... ............ .................. .. ....................... ............ ............................. 252 
:!.2 l lр11 клад11а діапrостика скономіко-фі11ансового 

·та1 ry підп рн -мст ва ........ ..... ..... .................................. ....... ......... 255 
3.2. 1 По11 ред11я оцінка д1111 ам і1 11 фінансового стану 

підпрІІЄі\ІСТБа .......................... .... ......... .... .. ...... .. ........... .. ..... .... ... 255 
І 0 11троль 11і п1па1111я ... ........ .. .... ....................... .. ................................ 257 
Т СТ І! ....... ........... .. ............................................ ..... .......... ...................... . 258 

.2.2 Аналіз д1шамію1 балансу 11ідпр11 - мства і онінка ,uroro 
структур 1111х змін .... ................ ...... ............................................ 259 

Ко1проль11і пита1111я .......... .................... ... ........... .. ..... .... ... ....... ..... .. .. 268 
Т сти ........... ... .... .... .... ......... ................... ................ ..................... .... ....... 269 
3.2.3 Діапюст11ка фінансової стабільності ............... .......... .... .. . 271 
Ко11трольні ш1та111rя .... ...... ..... .................. ... ... ..... ... ................ ..... .. .... 289 
Тести .......... .. .... ..... ...... .. ...... ..................... ....... ........................... ............ 289 
3.2.4 Діапrост11ка ліквідності 1u1 платоспроможності 

підпр11 - мства .............................................................................. 293 
Ко1проль11і п11та1111я ....................................................................... ... 305 
Т 'СТІ! ............. .. .... ... ... ... .. ............. ....... .... ........ .. ... ... ...... ..... .............. .. ... .. 305 

.2.5 Оці11ка ділової актив11ості підпр11 мстоа .... .................... 310 

5 



Екополtі•тий аналіз і діашостuка стаиу сучасиого підприєJ11ства 

Контрольні питашrя ............................................ .......... .................... 317 
Тести .................. ............................................................................... ..... 317 
3.2.6 Оцінка фінансових результатів діяльності 

підприємства .............................................................................. 320 
3.2.6.1 Аналіз формування фінансових результатів .............. 320 
3.2.6.2 Оці І-Іка рентаб льності діяльності підприє 1ства ...... 336 
Контроль11і питання .......................................................................... 348 
Тести ...................................................................................................... 349 
3.2. 7 Діагностика стану підприємства 11а основі 

оцінки потоку коштів .............................................................. 354 
3.2.7.1 Оцінка впливу руху грошових коштів па 

фінаисову стабільність підnр11ємства ............................ 354. 
3.2.7.2 Аналіз якості й збалансованості грошових потоків 

як факторів платоспроможності підприємства .......... 365 
Контрольні питання .......................................................................... 368 
Тести ...................................................................................................... 368 

Література .................................................................. 371 

Додатки ...................................................................... 375 

Додаток А .............................................................................................. 375 
Додаток Б .............................................................................................. 395 

І 

І 

6 

Вступ 
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учасні умови господарювання формують високі вимоги 

до оцінки фінансово-еко1юмічтrої діяльності суб'єктів ринку. 
Особлива увага приділя ться підприємству як первинній і 

провідній ланці економіки держави, оскільки саме тут створю

ються конкретні економічні блага, які стають першоосновою 

національного багатства. 
Узагальнешrя досвіду діяльності українських підприємств 

свіл.ч11т1, 11ро /lO ,пь в л11ку кількість низько ефективних, еко

номічн 11 д ціль1шх бізн -пр ктів різних рівнів. Безумов
но, така ситуація формується під впливом ряду факторів, се

ред яких провідне місце займає економічна нестабільність 
зовнішнього середовища господарювання. Але немаловажну 

роль відіграють і внутрішні фактори, а саме рівень й якість 

ефективності фушщіоrrувашІЯ підприємств. 

Комплексна аналітична оцінка результативності госпо

дарської діяльності підприємства можлива тільки на основі 

якомога більш повного пода[JНЯ про стан його господарського 
механізму, ефективності його функціонування й управління. 

Таким чином, оцінка є результатом порівняная рівня прибут
ковості й показників поточ1юї діяльності. 

Буть-який вид підпрнємницької діяльності повинен бути 

забезпечений певними економічшrми ресурсами (активами, 

фінансами, трудовими ресурсами, інформацією в тому числі). 
Тривалий ко 1ерційний успіх визнача ться ефективним роз

поділом цих ресурсів, тобто ефективність функціонування 
підприємства залежить від того, наскільки відповідають уп

равлінські рішеюrя стану ринкового середовища, власного по

тенціалу й успішності його використання. 

Базою для обrрунтування й зважування управлінських 
рішень у рамках комерційного, іютоваційноrо, інвестицій.ного , 
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