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ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: МЕТОДИ ТА ЗАДАЧІ. 
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Лекція № 1  – 2  год.  

 

Питання: 

 Сутність економічного аналізу підприємств, його значення, мета та 
завдання в сучасних умовах господарювання.  

 Роль аналізу в розвитку нових форм господарювання, функціонування 
ринкових структур. Зміст і функції економічного аналізу.  

 Предмет і об’єкти аналізу, суб’єкти економічного аналізу, категорії 
економічного аналізу.  

 Місце і роль економічного аналізу в системі управління підприємством. 
Принципи економічного аналізу. 

 Поняття фактора в економічному аналізі. Системний підхід в 
економічному аналізі. Методика економічного аналізу як сукупність 
способів та творчої активності суб’єктів аналізу. Система аналітичних 
показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного 
аналізу. 

 Основні методи фінансового та управлінського аналізу. Аналіз складу, 
структури та руху ресурсів.  

 Методи порівняння і моделювання. Прийоми, що поліпшують 
порівнянність показників.  

 Прийом відносних та середніх величин, динамічних рядів, статистичних 
таблиць. Прийом аналітичних групувань. 

 Використання вертикального та горизонтального методів задля проведення 
економічного аналізу факторів на прикладі бухгалтерського балансу 
підприємства. 

 
ТЕМА 2. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Лекція № 2  – 2  год.  
Питання: 

 Визначення балансу. Балансове рівняння. Активи. Власний капітал. 
Зобов’язання.  

 Структура активу балансу. Необоротні активи. Оборотні активи. 
Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття.  

 Структура пасиву балансу. Власний капітал. Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення.  



 Поточні зобов’язання та забезпечення. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття. 

 Власний капітал та його функції. Елементи власного капіталу. 
Зареєстрований капітал. Капітал у дооцінках. Додатковий капітал. Резервний 
капітал. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Неоплачений 
капітал. Вилучений капітал. Чисті активи підприємства.  

 Аналіз структури і динаміки довгострокових активів підприємства за його 
Балансом. Значення і завдання аналізу стану та використання основних 
засобів. Інформаційна база аналізу.  

 Аналіз структури, динаміки і ефективності використання нематеріальних 
активів. Аналіз наявності інших видів нематеріальних активів. Аналіз 
довгострокових фінансових інвестицій підприємства. 

 Показники ліквідності та платоспроможності. Основні ознаки ліквідності. 
Коефіцієнт покриття та коефіцієнт швидкої ліквідності. Проведення 
факторного аналізу коефіцієнта покриття.  

 Алгоритм розрахунку рівня впливу окремого фактора на коефіцієнт 
покриття. Розрахунок показників оцінки платоспроможності підприємства. 

 
 
 
ТЕМА 3. АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
ТРЕНДОВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Лекція № 3  – 2  год.  
Питання: 

 Розвиток теорія кореляційного дослідження. Види взаємозв’язків між 
явищами. Кореляційний зв’язок.  

 Метод аналітичного групування. Правило розкладання варіацій та 
економічна суть кореляційного відношення. Суть і етапи кореляційно-
регресійного аналізу.  

 Лінійне рівняння регресії та лінійний коефіцієнт кореляції. Множинна 
регресія та багатофакторна кореляція. Перевірка істотності зв’язку. 
Стратегія проведення та план кореляційного дослідження.  

 Типи кореляційних зв’язків: прямий кореляційний зв’язок; кореляція, що 
обумовлена третьою змінною; випадкова кореляція; кореляція, яка 
обумовлена неоднорідністю вибірки.  

 Види кореляційних зв’язків: позитивна, негативна та нульова кореляція. 
Причина та причинно-наслідкові зв’язки. Особливості проведення 
кореляційного аналізу.  

 Регресія та дисперсія випадкової величини. Коефіцієнт кореляції. 
Використання кореляційного і регресійного аналізу при обробці 



експериментальних даних. Рівняння регресії та їх види. Визначення сила 
тісноти зв’язку між факторами.  

 Трендовий аналіз та їх види: лінійний, параболічний, експоненціальний, 
логарифмічний, статечний. Напрями тренду, параметри, їх зміст. Методика 
додавання лінії тренда на діаграму Excel. 
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