
Вступ 6 

Світлій пам’яті пароха 1938–1945 років  
села Кобильниця-Руська Краковецького деканату1  

о. Лева Согора2 (04.03.1913–15.02.1945) присвячується. 

 
 

ВСТУП 

Розвиток ринкової економіки в національному господарстві 
істотно залежить від рівня професійної підготовки управлінських 
кадрів, отримання нових знань та засвоєння практичних навичок 
аналізування результатів діяльності суб’єктів господарювання на 
товарних ринках. У конкурентних умовах керівник і фахівець будь-
якого рівня повинні мати достатній обсяг знань, щоб об’єктивно 
оцінювати результати діяльності підприємства, враховувати та 
оцінювати дію чинників, що впливають на процес його функці-
онування, та приймати обґрунтовані рішення.  

Приступаючи до аналізування стану підприємства, керівники і 
фахівці насамперед ознайомлюються з його фінансовою і статис-
тичною звітністю. Саме звітність у концентрованому вигляді містить 
найістотнішу інформацію про організацію. На основі вивчення 
фінансової та статистичної звітності можна сформувати загальне 
уявлення про стан підприємства та оцінити чимало аспектів діяль-
ності організації, зокрема успішність маркетингової стратегії 
організації, ефективність використання матеріальних та фінансових 
ресурсів тощо. Очевидно, що така інформація необхідна як внут-
рішнім користувачам (власникам і менеджменту), так і зовнішнім 
(кредиторам, потенційним інвесторам). Але таку інформацію доволі 
складно ідентифікувати, інтерпретувати та оцінити. Часто вона 
суперечлива та неоднозначна. За таких обставин виникає необ-
хідність у відповідних алгоритмах аналізування, що дають змогу не 
лише обчислювати необхідні для характеристики організації 
показники, але й інтерпретувати одержані результати, які впливають 
на діяльність організації та приводять її до тих результатів, які ми 
спостерігаємо у фінансовій звітності.  
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У посібнику висвітлено основи економічного аналізування, 
зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень, обґрунту-
вання управлінських рішень щодо пошуку внутрішніх невико-
ристаних резервів тощо. Розглянуто питання аналізування стану 
товарного ринку, виробництва продукції підприємства, ринків збуту 
та місткості товарного ринку, витрат на виробництво та собівартості 
продукції, фінансових результатів та фінансового стану підпри-
ємства, курсу акцій підприємства, рівня соціальної відповідальності 
менеджменту підприємства та негативного впливу господарської 
діяльності підприємства на довкілля. 

Головна мета навчального посібника – допомогти студентам і 
фахівцям, що мають відношення до організації та управління 
підприємством, засвоїти прийоми, методи і методики, які можуть 
бути використані під час проведення аналітичних розрахунків, а 
також допомогти оволодіти цими аналітичними інструментами. Це 
дасть змогу об’єктивно проводити не лише комплексну оцінку 
фінансово-господарської діяльності підприємства, але й на її основі 
ухвалювати ефективні управлінські рішення, планувати діяльність у 
перспективі, сприяючи економічному процвітанню підприємства.  

У навчальному посібнику проаналізовано та використано 
теоретичні розробки українських і зарубіжних учених в сфері теорії 
економічного аналізу, статистики, мікроекономіки, макроекономіки, 
маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізування господарської 
діяльності підприємства, ринку цінних паперів, соціальної відпо-
відальності підприємництва, сталого економічного розвитку.  

Особливістю посібника є те, що він ґрунтується на використо-
вуванні загальнодоступної звітно-облікової інформації підпри-
ємства, такої як бухгалтерський баланс, звіт про фінансові резуль-
тати, які можна отримати із сайту баз даних – smida.gov.ua. Також у 
посібнику використана інформація із збірників Державної служби 
статистики України. Запропонована логічна послідовність вик-
ладу матеріалу дає змогу забезпечити тяглість у пізнанні основ 
економічного аналізування: виявлення основних чинників, що впли-
вають на фінансово-господарську діяльність підприємства, осмис-
лення та вибір методики аналізування з урахуванням специфіки 
конкретної ситуації, планування діяльності у перспективі, вибір 
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найефективніших способів організації, фінансування, збільшення 
темпів економічного зростання підприємства тощо.  

Розглянуті методи і методика забезпечені наскрізьним прикла-
дом, що дасть змогу зрозуміти логіку аналітичних процедур і 
допоможе у практичній діяльності ухвалювати аргументовані управ-
лінські рішення. Навчальний посібник розрахований як для самості-
йного вивчення, так і для організації навчального процесу з метою 
освоєння практичних навичок організації та методики аналізування 
діяльності суб’єктів господарювання на товарних ринках. 

Він містить перелік питань для самоконтролю та перевірки 
засвоєння теоретичних знань, а тести, завдання, вправи допоможуть 
краще засвоїти методи аналітичних досліджень фінансово-госпо-
дарських показників діяльності підприємства. З метою набуття 
студентами практичних умінь та навичок щодо застосування ста-
тистичних методів в аналізуванні тих чи інших явищ і процесів 
суспільного життя в посібнику передбачається виконання практич-
них завдань за допомогою самостійного збирання та аналізування 
інформації з окремих питань курсу. 

Освоєння знань з курсу “Аналізування діяльності суб’єктів 
господарювання на товарних ринках” потребуватиме виконання 
практичних завдань.  

Виконання практичних завдань не буде зайвим. Адже це дасть 
змогу студентам істотно підвищити рівень їх знань щодо специфіки 
діяльності суб’єктів господарювання на товарних ринках. 


