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Метою статті є критичний аналіз і подальший розвиток методології аналізу господарської діяльності підприємств для постіндустріальної 
економіки. Обґрунтовано, що розвиток методології економічного аналізу повинен здійснюватись у напрямку створення передумов, за яких 
забезпечується можливість за результатами аналітичних розрахунків діагностувати та контролювати тенденції поліпшення кількісних 
і якісних параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень. Доведено, що теоретико-
методологічна конструкція економічного аналізу в умовах постіндустріальної економіки потребує удосконалення. Здійснено критичний аналіз ду-
мок провідних учених-аналітиків щодо сутності та класифікації принципів, методів і методик економічного аналізу. Уточнено сутність принципів, 
рекомендовано види та методи аналізу, що дозволять бухгалтерам, аналітикам, аудиторам, контролерам та іншим суб’єктам краще розуміти 
й ефективно використовувати теоретично-методологічні аспекти економічного аналізу на практиці. Сформовано порядок застосування методів 
економічного аналізу залежно від фаз інвестиційно-інноваційного процесу на підприємствах.
Ключові слова: економічний аналіз, методологія, методи, принципи, інвестиційно-інноваційний розвиток, постіндустріальна економіка.
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 26. 
Ізмайлов Ярослав Олексійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Криворізький економічний інститут  
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна)
E-mail: izmyar@ukr.net

УДК 303.7;005;65.01
Измайлов Я. А. Развитие методологии экономического анализа  

хозяйственной деятельности предприятий  
в постиндустриальной экономике

Целью статьи является критический анализ и дальнейшее раз-
витие методологии анализа хозяйственной деятельности пред-
приятий в постиндустриальной экономике. Обосновано, что разви-
тие методологии экономического анализа должно осуществляться 
в направлении создания предпосылок, при которых обеспечивается 
возможность по результатам аналитических расчетов диагности-
ровать и контролировать тенденции улучшения количественных 
и качественных параметров производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий для принятия эффективных управленческих 
решений. Доказано, что теоретико-методологическая конструкция 
экономического анализа в условиях постиндустриальной экономи-
ки требует совершенствования. Осуществлен критический анализ 
мнений ученых-аналитиков относительно сущности и классифика-
ции принципов, методов и методик экономического анализа. Уточ-
нена сущность принципов, рекомендованы виды и методы анализа, 
позволяющие бухгалтерам, аналитикам, аудиторам, контролерам 
и другим субъектам лучше понимать и эффективно использовать 
теоретико-методологические аспекты экономического анализа на 
практике. Сформирован порядок применения методов экономическо-
го анализа согласно фазам инвестиционно-инновационного процесса 
предприятий.
Ключевые слова: экономический анализ, методология, методы, прин-
ципы, инвестиционно-инновационное развитие, постиндустриальная 
экономика.
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for Economic Analysis of Enterprise Business Activity  
in the Post-Industrial Economy

The aim of the article is critical analysis and further development of the 
methodology for analysis of economic activities of enterprises in the post-
industrial economy. It is proved that the development of the methodology 
for economic analysis should be carried out in the direction of creating 
preconditions that would provide a possibility to diagnose and monitor 
trends in improving the quantity and quality of production and economic 
activities of enterprises for making sound management decisions by the 
results of analytical calculations. It is justified that the theoretical and 
methodological structure of economic analysis in the post-industrial 
economy requires improvement. The critical analysis of views of analytical 
scientists about the nature and classification of principles, methods and 
techniques of economic analysis is performed. The essence of the principles 
are clarified, the types and methods of analysis that allow accountants, 
analysts, auditors, inspectors and others to better understand and apply 
the theoretical and methodological aspects of economic analysis in practice 
are recommended. The order of applying the methods of economic analysis 
in accordance with phases of the investment and innovation process at 
enterprises is developed.
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Вступ. Формування моделі інвестиційно-іннова-
ційного розвитку економіки України є неможливим без 
удосконалення інформаційно-аналітичного інструмента-
рію господарської діяльності підприємств. Саме резуль-
тати економічного аналізу надають можливість діагнос-
тувати та контролювати тенденції поліпшення кількісних 
і якісних параметрів виробничо-господарської діяльності 
підприємств. Аналітичні розрахунки допомагають активно 
впливати на економічні процеси суб’єкта господарювання, 
мобілізуючи потенційні резерви збільшення прибутко-
вості та віддачі від інвестованого капіталу. Належним чи-
ном узагальнена та структурована аналітична інформація 
сприяє вчасному прийняттю економічно обґрунтованих 
інвестиційно-інноваційних та управлінських рішень. 

Розвиток методології економічного аналізу в системі 
управління господарською діяльністю суб’єктів господа-
рювання повинен відповідати процесу переходу України 
до постіндустріального суспільства. Зміни зовнішнього 
середовища, трансформація економічної та інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств, умови обмеженості 
ресурсів, нестача фінансування та періодичні економічні 
кризи спонукають будь-яку науку перебувати в стані по-
стійного розвитку та вдосконалення, що стосується насам-
перед її методологічних засад.

Розвиток методології та організації економічно-
го аналізу в постіндустріальному суспільстві стикається 
з певною невизначеністю змістової інтерпретації, класифі-
кації методів економічного аналізу та механізму їх засто-
сування через те, що ця наука має міждисциплінарний ха-
рактер і впливає на ефективність господарської діяльності 
підприємств. Розвиток методології аналізу господарської 
діяльності підприємств та окремих аналітичних методик, 
що адаптовані до умов інвестиційно-інноваційного роз-
витку економіки України, дозволить створити необхідне 
аналітичне підґрунтя для ефективного менеджменту під-
приємств.

Удосконалення теорії економічного аналізу в постін-
дустріальних умовах має відбуватися на єдиних методоло-
гічних принципах, від застосування яких залежить ство-
рення системи взаємопов’язаних аналітичних даних, які 
відтворюють динаміку та структурні зрушення, що відбу-
ваються у господарській діяльності підприємств під впли-
вом інвестиційно-інноваційних чинників. Тому потрібно 
визначити відповідність принципів аналізу господарської 
діяльності підприємств вимогам моделі інвестиційно-
інноваційного розвитку економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та методологічні питання аналізу господарської ді-
яльності підприємств та особливості їх вирішення відпо-
відно до вимог розвитку України знайшли відображення 
в наукових працях українських учених, серед яких І. Бланк, 
Ф. Бутинець [9], В. Геєць [6], Д. Грицишен [7], В. Доля [8], 
В. Завгородній, В. Сопко [11], В. Івахненко [12], С. Калабу-
хова [13], І. Лазаришина [16], Л. Лахтіонова [17], В. Мельник 
[18], Є. Мних [13], О. Олійник [20], А. Пересада, В. Семино-
женко, С. Свірко [22], А. Сухоруков [23], М. Чумаченко [10]. 
Деякі аспекти економічного аналізу в постіндустріальному 
суспільстві опрацьовані закордонними науковцями: Х. Ан-
дерсоном, Г. Александером, М. Бакановим [3], С. Барнгольц 
[2], Д. Барсуковим [4], С. Барнесом, Дж. Бейлі, Г. Бірманом, 

С. Шмідтом [25], М. Бромвичем, Л. Бернстайном [5], В. Бе-
ренсом, П. Хавранеком, Е. Нікбахтом, А. Гроппеллі, Б. Нід-
лзом, В. Ковальовим [14; 15], Д. Колдуеллом, Г. Савицькою 
[21], Я. Соколовим, М. Фрідманом [26], Р. Холтом, У. Шар-
пом, А. Шереметом [24] та ін.  

Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій 
з економічного аналізу в постіндустріальному суспільстві 
дозволяє констатувати, що наукових робіт, які присвячено 
комплексному дослідженню проблем методології та прак-
тики аналізу господарської діяльності підприємств в мо-
делі інвестиційно-інноваційного розвитку України, не так 
багато. Привертає увагу відсутність однозначності у роз-
критті сутності, групуванні, забезпеченні взаємозв’язку 
й обґрунтованості принципів, видів і методів економічного 
аналізу.

Тому, враховуючи наявні теоретичні та практичні 
досягнення, потрібно виробити чітко визначений підхід до 
методології економічного аналізу, яка б відповідала моделі 
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. 

Постановка завдання. Метою статті є критичний 
аналіз і подальший розвиток методології аналізу господар-
ської діяльності підприємств для постіндустріальної еко-
номіки.

Викладення матеріалу та результати. Зміст аналізу 
господарської діяльності підприємств у постіндустріаль-
ній економіці визначається насамперед метою досліджен-
ня, а також наявністю інформації і методикою його про-
ведення. Головною метою економічного аналізу в моделі 
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України 
є виявлення і кількісна оцінка внутрішньовиробничих 
резервів із подальшою розробкою відповідних техніко-
економічних заходів щодо їхньої реалізації. Особливість 
аналізу господарської діяльності полягає в тому, що він ви-
вчає економічні процеси не взагалі, а на кожному підприєм-
стві в специфічних умовах його діяльності. Ці умови утво-
рюються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів. 
Для підприємства головне значення мають суб'єктивні 
фактори (техніко-економічні показники), тому що ними 
можна керувати, змінювати їх для досягнення конкретної 
поставленої мети. 

Відповідно до Академічного тлумачного словника 
української мови методологія – це: по-перше, вчення про 
науковий метод пізнання й перетворення світу, його філо-
софська, теоретична основа, а по-друге, сукупність прийо-
мів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці від-
повідно до специфіки об'єкта її пізнання [1].

Структуру методології економічного аналізу в по-
стіндустріальному суспільстві у взаємозв’язку її елементів 
наведено на рис. 1.

На думку А. Д. Шеремета, методологія (філософія 
методики) економічного аналізу складається із методу як 
загального підходу до дослідження та конкретної методики 
як сукупності спеціальних прийомів (методів), що засто-
совуються для обробки й аналізу економічної інформації. 
Метод економічного аналізу як загальний підхід до дослі-
дження базується на діалектиці [24, с. 26–27].

З точки зору С. В. Калабухової, якість прийнятих 
господарських рішень залежить не стільки від методоло-
гії спостереження, вимірювання та реєстрації даних про 
предметну сутність господарського факту або господар-
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ської операції, тобто від бухгалтерського обліку, скільки 
від методології осмислення інформації, від принципів по-
будови та наукового інструментарію обробки зафіксованої 
бухгалтерським обліком інформації для перетворення її  
у релевантну для зовнішніх і внутрішніх користувачів [13].

Тому для економічного аналізу господарської діяль-
ності підприємств у постіндустріальній економіці, як і для 
бухгалтерського обліку, є характерним визначення базових 
принципів, які визначають результативність аналізу, його 
зв’язки з іншими функціями і системами управління, да-
ють змогу відобразити основні функції аналізу як науки та 
практичної діяльності, виражають стан і етику дослідника, 
регулюють процедурну сторону методології і методики. 
Відмінність полягає в тому, що в економічному аналізі вони 
законодавчо не регламентуються. 

Аналіз багатьох джерел [2–26] виявив, що більшість 
фахівців-аналітиків по-різному підходять до формування 
системи принципів аналізу, неоднозначно тлумачать зміст 
того чи іншого принципу, залишаючи в дискусійній площи-
ні деякі важливі аспекти теорії економічного аналізу. Це не 
дуже сприятливо позначається на організації аналітичного 
процесу. На нашу думку, при формуванні принципів слід 
запобігати суб’єктивних суджень, орієнтуючись на усві-
домлення та узагальнення об’єктивних процесів і тенден-
цій в аналітичній сфері в межах єдиної методології еконо-
мічного аналізу.

В Академічному тлумачному словнику української 
мови зазначено, що принцип – це: 1) основне вихідне поло-
ження будь-якої наукової системи, теорії, ідеологічного на-
пряму і т. ін.; 2) особливість, яку покладено в основу ство-
рення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або 
здійснення чогось; 3) переконання, норма, правило, яким 
керується хто-небудь у житті, поведінці [1]. 

Принципи економічного аналізу незалежно від еко- 
номіко-політичного устрою є обов’язковими для всіх гос-
подарських відносин. Зміна предмета економічного аналізу 
та поява нових об’єктів не означає змін у його принципах, 

тому що аналіз розв’язує проблеми, що виникають, тільки 
за допомогою властивих йому методів і принципів.

І. Д. Лазаришина [16] об’єднує принципи аналізу 
господарської діяльності підприємств у такі групи: мето-
дологічні, правові, організаційні та принципи професійної 
етики.

В результаті проведеного дослідження літературних 
джерел визначено перелік основних принципів економіч-
ного аналізу (табл. 1) 

З табл. 1 можна побачити, що науковці сходяться у 
поглядах на важливість таких основних принципів еконо-
мічного аналізу, як: ефективність (економічність), конкрет-
ність, комплексність, науковість, об’єктивність, оператив-
ність, періодичність, системність.

Водночас зазначений перелік принципів виглядає 
досить великим. Тому пропонується використати більш 
раціональний, структурований підхід до принципів аналі-
зу господарської діяльності підприємств, який передбачає 
групування принципів залежно від складових системи еко-
номічного аналізу. Згідно з цим підходом рекомендується 
виділити системні принципи, принципи інформації, що є 
результатом економічного аналізу, принципи організації, 
принципи здійснення економічного аналізу. 

Доречним є також уточнення сутності осно-
вних принципів економічного аналізу в умовах моделі 
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, 
які б характеризували аналіз господарської діяльності під-
приємств як цілісну систему (табл. 2).

Рекомендоване уточнення змістовної наповненості 
зазначених принципів дозволить при їх застосуванні в ана-
літичній практиці якісно формувати комплекс даних для 
ефективного управління господарською діяльністю під-
приємства в умовах постіндустріального розвитку країни. 
Принципи є складовою методології. Тому їх дотримання є 
необхідною умовою проведення аналітичних досліджень, 
запорукою вирішення завдань і досягнення поставлених 
аналітичних цілей. Адже вони визначають особливості за-

Рис. 1. Загальна структура методології аналізу господарської діяльності в постіндустріальній економіці

Джерело: сформовано автором на основі [14; 24]
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Таблиця 1

Підходи науковців до визначення системи принципів економічного аналізу

Принципи економічного аналізу
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 [2
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Всього

адаптивність + + 2

автономність + 1

Безперервність + + + 3

варіативність + 1

визначальної ролі практики в процесі 
пізнання + 1

випереджаючого відображення + + 2

демократизм + + + 3

дієвість (конкретність) + + + + + 5

динамізм + + + 3

доречність + + + 3

достовірність + + 2

ефективність (економічність) + + + + + + 6

Зрозумілість + 1

історизм + 1

конкретність + + + + + 5

комплексність + + + + + + + 7

науковість + + + + + + 6

обґрунтованість + 1

об’єктивність + + + + + + + 7

оперативність + + + + + 5

періодичність + + + + + 5

пізнаваність + 1

плановість + 1

повнота + 1

порівнянність + 1

послідовність + 1

пропорційність + + 2

прямоточність + 1

ритмічність + 1

Системність + + + + + + + 7

Спадкоємність + 1

Співставність + + + + 4

Субординація + 1

Суперечності + 1

творча активність + 1

Джерело: сформовано автором
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Таблиця 2

Рекомендоване уточнення сутності основних принципів аналізу господарської діяльності підприємств  
в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку країни

Принцип Сутність

визначальна роль 
практики в процесі 

пізнання
суспільна практика є основною, кінцевою метою пізнання та критерієм істини

дієвість 
аналіз повинен активно впливати на досягнення поставлених цілей господарської діяльності, своє-
часно виявляти недоліки, прорахунки в роботі підприємства і резерви поліпшення її показників, ви-
вчати можливості підвищення ефективності роботи організації 

ефективність 
(економічність)

витрати на проведення аналізу повинні давати великий позитивний ефект. З цією метою, крім доціль-
ності організації, під час його проведення повинні широко використовуватися провідні методики, 
засоби, які полегшують роботу аналітика

конкретність результатом аналізу є цільова спрямованість і адресність аналізу. конкретний аналіз означає цільову 
спрямованість дослідження на конкретну практику і результативність у досягненні поставленої мети

комплексність 

тісно пов'язаний із принципом системного підходу, хоча має більш вузьке значення. він передба-
чає всебічне дослідження причинних взаємозалежностей, комплексну оцінку вхідних параметрів 
функціонально-структурної побудови, їх зміну та розвиток на досліджуваному об'єкті у просторі і часі 
за кількісними і якісними ознаками та вихідні (результативні) параметри цього процесу. у полі зору 
аналітика повинні бути не лише основні (цільові) результати, а й побічні. цілісність системи, яка відріз-
няється визначеною завершеністю, припускає й відокремлений аналіз її складових елементів

науковість

методологія економічного аналізу спирається на останні досягнення науки та залежить від дії еконо-
мічних законів, передбачає пізнання об'єктивної реальності функціонування економічної системи, 
впливу об'єктивних факторів її зміни та розвитку, Значний прогрес забезпечив широке застосування 
в економічному аналізі економіко-математичних методів і моделей та комп'ютерної технології оброб-
ки аналітичної інформації

оперативність аналіз повинен проводитися швидко і чітко з рекомендаціями, що спрямовані на поліпшення госпо-
дарської діяльності підприємства та перетворюють аналіз в інструмент оперативного контролю

об’єктивність 

результати аналізу повинні відображати об'єктивну реальність і базуватися на достовірній інформації 
та точних аналітичних розрахунках, а не на думках зацікавлених осіб. при інтерпретації даних необ-
хідно враховувати вплив на них усіх факторів та обмежень. ідеальним варіантом для аналізу є вико-
ристання економічних даних і фінансової звітності, достовірність яких підтверджено аудитором

періодичність 
передбачає необхідність систематичного проведення аналітичних досліджень за відповідні звітні пе-
ріоди з метою цілісного уявлення про динаміку господарських процесів, основних показників, а також 
планування аналітичної роботи

пізнаваність економічні явища та процеси є пізнаваними, слугують об’єктами пізнання для економічних наук, зо-
крема для економічного аналізу

регламентованість відповідність методик аналізу сучасній міжнародній і державній соціально-економічній політиці та 
законодавству

Системність
кожний досліджуваний об'єкт повинен розглядається як складна динамічна система, складена з час-
ток. використовувати в аналізі чітко визначену методику, а не розрізнені показники. при цьому по-
трібно намагатися ухилятися від аналізу показників, які не пов’язані з досягненням конкретної мети

творча активність пізнання не вичерпується новою інформацією про світ

Джерело: сформовано автором

стосування окремих методів або комплексу методів еконо-
мічного аналізу на етапі інвестиційно-інноваційного роз-
витку суспільства.

Важливою методологічною рисою аналізу є і те, що 
він здатний не тільки встановлювати причинно-наслідкові 
зв'язки, але і давати їм кількісну характеристику, тобто за-
безпечувати зміну впливу факторів на результати діяльнос-
ті. Це робить аналіз господарської діяльності підприємства 
точним, а висновки – обґрунтованими. 

Вагоме значення в підборі методів аналізу господар-
ської діяльності для формування комплексного обліково-

аналітичного забезпечення управління промисловими під-
приємствами в постіндустріальній економіці мають напря-
ми такого аналізу. Зважаючи на визначені вище класифіка-
ційні ознаки економічного аналізу, вважаємо за необхідне 
виокремлювати такі види аналізу діяльності підприємств 
у  постіндустріальних умовах (табл. 3).

Основним завданням управління господарською 
діяльністю підприємств у постіндустріальному суспіль-
стві є прийняття ефективних рішень. Процес прийняття 
рішень можна умовно об’єднати у три основних етапи:  
1) отримання інформації; 2) аналіз інформації; 3) безпосе-
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Таблиця 3

Рекомендовані види аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці  
за різними суб’єктно-об’єктними рівнями

Вид аналізу Сутність

За відношенням до користувача

внутрішній здійснюється на підприємстві для потреб управління господарською діяльністю

Зовнішній здійснюється на підставі статистичної та фінансової звітності органами господарського управління, банками, 
фінансовими органами, акціонерами, інвесторами

За об’єктами управління

Фінансово-
економічний основну увагу спрямовано на фінансові показники та результати діяльності підприємства

техніко-
економічний вивчає взаємодію технічних та економічних процесів на результати господарської діяльності

Соціально-
економічний

вивчає взаємозв’язок і вплив соціально-економічних процесів на результати господарської діяльності підпри-
ємства

економіко-
статистичний

використовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління: підприємства, галузі, 
регіону (муніципальному рівні)

економіко-
екологічний

здійснюється органами охорони навколишнього середовища, економічними службами підприємства з  метою 
дослідження взаємодії екологічних і економічних процесів, що пов'язані зі збереженням та поліпшенням на-
вколишнього середовища і витратами на екологію

інвестиційний використовується для розробки програм і оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства

маркетинговий

застосовується службою маркетингу підприємства або об'єднання для вивчення зовнішнього середовища 
функціонування підприємства, ринків сировини і збуту готової продукції, її конкурентоспроможності, попиту 
і пропозиції, комерційного ризику, формування цінової політики, розробки тактики і стратегії маркетингової 
діяльності

Функціонально-
вартісний

основне призначення цього виду аналізу в тому, щоб виявити непотрібні функції об'єкта і попередити зайві ви-
трати за рахунок ліквідації непотрібних вузлів, деталей, спрощення конструкції виробу, заміни матеріалів тощо

За галузевою ознакою

галузевий методика якого враховує специфіку окремих галузей економіки (промисловості, сільського господарства, бу-
дівництва, транспорту тощо)

міжгалузевий вид аналізу господарської діяльності, що є теоретичною і методологічною основою економічного аналізу у всіх 
галузях економіки (видах економічної діяльності)

За змістом програми

комплексний діяльність підприємства вивчається всебічно

тематичний аналізуються тільки окремі сторони господарської діяльності підприємства, що представляють в певний мо-
мент часу найбільший інтерес

Організаційна форма

централізо-
ваний 

вид аналізу, при якому керівництво вищої ланки залишає за собою більшу частину повноважень, необхідних 
для прийняття найважливіших рішень

децентралізо-
ваний вид аналізу в організаціях, в яких повноваження розподілені за підпорядкованими рівнями управління

інтегрований поєднує у різних співвідношеннях централізовану та децентралізовану форми, є найбільш розповсюдженою 
на металургійних підприємствах

Періодичність проведення

разовий аналіз проводиться епізодично за певних умов (у разі зміни керівництва, акціонерів, форс-мажорних обставин)

періодичний аналіз, що проводиться систематично через певний інтервал часу

Систематичний
сприяє впровадженню на підприємствах більш досконалої організації виробництва і праці, дозволяє знайти 
нові джерела для підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, поліпшення використан-
ня засобів виробництва, сприяє інноваціям і розподілу передового виробничого досвіду 

Повнота охоплення об’єктів

Суцільний висновки за його результатами формуються після вивчення всіх без виключення об’єктів

вибірковий висновки формуються за результатами дослідження тільки частини об’єктів
Джерело: сформовано автором
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редньо акт прийняття рішення. Для кожного виду управ-
лінських рішень застосовуються відповідні методи аналізу: 
для прогнозування – методи перспективного аналізу; для 
прийняття оперативних рішень – методи оперативного 
аналізу; для оцінки та контролю господарської діяльності 
за минулі періоди – методи ретроспективного аналізу. До 
становлення економічного аналізу як науки привела необ-
хідність створення універсальних методів дослідження 
і управління в галузі економіки. 

Під методом науки в широкому сенсі розуміють спо-
сіб пізнання і дослідження досліджуваного предмета. У су-
часній науковій літературі зустрічається безліч визначень 
цього поняття, найбільш розповсюдженим з яких є розу-
міння методу як: по-перше, способу пізнання явищ приро-
ди та суспільного життя, а по-друге, прийому або системи 
прийомів, що застосовується в певній галузі діяльності (на-
уці, виробництві тощо) [1].

Для економічного аналізу як галузі науки притаман-
ний свій метод. На думку С. Б. Барнгольц, під методом 
економічного аналізу потрібно розуміти спосіб системно-
го, комплексного вивчення, вимірювання та узагальнення 
впливу окремих факторів на виконання господарських 
планів і динаміку господарського розвитку, що здійсню-
ється шляхом обробки спеціальними прийомами показни-
ків плану, обліку, звітності та інших джерел інформації [2]. 
Згідно з поглядами В. В. Ковальова і О. М. Волкової, метод 
економічного аналізу є системою теоретико-пізнавальних 
категорій, наукового інструментарію і регулятивних прин-
ципів дослідження процесів функціонування економічних 
суб'єктів, засобом пізнання економічного суб'єкта, який 
складається з ряду послідовно здійснюваних дій (стадій, 
етапів). Ці дослідники представляють метод економічного 
аналізу як комбінацію трьох складових: категорій науки, ін-
струментарію дослідження та принципів [14].

Узагальнюючи наведені підходи до характеристики 
методу економічного аналізу, пропонується визначати ме-
тод аналізу господарської діяльності підприємств як спосіб 
вивчення і пізнання економічних процесів. Діалектичний 
метод пізнання визнаний найбільш прийнятним для всіх 
економічних наук. Використання діалектичного методу 
в аналізі означає, що вивчення господарської діяльності 
підприємства має проводитися з урахуванням усіх його 
внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків. Так, при впрова-
дженні на підприємстві нової техніки – збільшуються ви-
трати на її придбання та утримання, але водночас зменшу-
ються витрати на оплату праці робітникам у зв'язку з під-
вищенням її продуктивності.

Реалізація у практичній діяльності бізнес-суб’єктів 
методу економічного аналізу, яку характеризують прин-
ципи економічного аналізу, потрібно розуміти як процес 
використання методу як елемента конкретної методики 
дослідження.

Під методикою розуміють сукупність способів, пра-
вил найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. 
В економічному аналізі методика являє собою сукупність 
аналітичних способів і правил дослідження економіки під-
приємства, певним чином підпорядкованих досягненню 
мети аналізу.

С. В. Калабухова в дослідженні елементів методу бух-
галтерського аналізу в інформаційній економіці приходить 

до висновків, що реалізація процесу управління господар-
ською діяльністю суб’єктів господарювання повинна від-
повідати процесу переходу України до постіндустріального 
суспільства. Але в той же час, коли політика держави спря-
мована на побудову інноваційної економіки – інновації та 
інноваційна діяльність досі не розглядаються як самостійні 
об'єкти не тільки економічного аналізу, але і бухгалтерсько-
го обліку. Звідси виникають проблеми, що пов'язані з об-
ліком інновацій, розкриттям інформації про них у фінан-
совій звітності, обґрунтуванням системи показників ефек-
тивності інноваційної діяльності, розробкою комплексних 
методик її аналізу [13]. Тому оцінювання результатів інно-
ваційної діяльності суб’єктів господарювання, її облік та 
аналіз вимагають нових концептуальних підходів 

Згідно з поглядами А. Д. Шеремета [24], удоскона-
ленню методології економічного аналізу та розробці підля-
гають такі розділи, як оцінка та аналіз ризиків, аналіз інно-
ваційної діяльності, ціна капіталу та оцінка бізнесу, оцінка 
грошових потоків та грошей у часі, особливості управлін-
ського аналізу в окремих галузях економіки тощо. Особли-
во він наголошує на важливості розвитку інформаційних 
систем через те, що швидкість аналітичних процедур має 
вирішальне значення.

Методи економічного аналізу, які застосовуються 
в дослідженнях господарської діяльності підприємств, на-
лічують близько 100 найменувань, серед яких основними є 
формалізовані (логіко-економічні, економіко-математичні, 
традиційні методи статистики), неформалізовані (методи 
індивідуальних та колективних експертних оцінок) та мето-
ди стратегічного аналізу (SWOT, STEP, SPACE, GAP, PIMS, 
модель Мак-Кінсі) тощо. У той же час, зважаючи на недо-
статню дослідженість інновацій як складової інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств, рекомендується при 
виборі методів економічного аналізу враховувати окремі 
умовні фази інвестиційно-інноваційного процесу (табл. 4).

В умовах невідворотних процесів глобалізації еконо-
міки України національним виробником для виходу з кон-
курентоспроможною продукцією (послугами) на зовнішні 
та внутрішній ринки слід адаптувати свою господарську 
діяльність до умов інвестиційно-інноваційного розвитку 
суспільства. Тому для аналізу господарської діяльності під-
приємств та прийняття ефективних рішень у постіндустрі-
альному суспільстві потребують розвитку такі перспектив-
ні методики економічного аналізу, як: 

ситуаційний аналіз, методика якого повинна від- 
повідати постійним запитам управлінців, вра-
ховувати інфляційні процеси, дії конкурентів, 
кон’юнктуру ринку, ризики тощо;
стратегічний аналіз, що аналізує майбутнє не тіль- 
ки за показниками минулого, а й за прогнозова-
ними умовами майбутнього. При аналізі ефектив-
ності бізнес-процесів рекомендується розробити 
нові й адаптувати класичні методи аналізу, що 
враховуватимуть їх кількісні та якісні характерис-
тики;
АВС-аналіз, який дозволяє обґрунтувати пріори- 
тети та ключові напрямки змін у виробничому 
процесі. Результатом повинна бути мобілізація 
резервів господарювання через поліпшення орга-
нізації та ефективності виробництва;
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Таблиця 4
Рекомендоване застосування методів економічного аналізу підприємства залежно  

від фаз інвестиційно-інноваційного процесу

Фаза Метод Сутність
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SWOT-аналіз

метод аналізу, який дозволяє знайти оптимальне співвідношення між сильними та слабкими сторо-
нами господарської діяльності підприємства з урахуванням її можливостей і загроз, спрямований 
на виявлення резервів зниження витрат за їх реалізації завдяки запровадженню більш ефективних 
варіантів виробництва, раціонального співвідношення між споживчими властивостями виробу та 
витратами на його виготовлення, сприяє визначенню способів зниження матеріало-, енерго- і тру-
домісткості продукції

дорожня карта

метод аналізу розвитку бізнесу або продажу певного продукту з урахуванням усіх відомих факторів 
за декількома сценаріями з оцінкою можливих ризиків. побудова дорожньої карти складається 
з аналітичного визначення вузлів (або певних точок), на яких слід приймати важливі для господар-
ської діяльності підприємства  рішення залежно від поточної конкурентної ситуації на ринку з ура-
хуванням можливих наслідків

Бенчмаркінг метод оцінки стратегій і цілей роботи підприємства порівняно з компаніями-лідерами для визна-
чення його позиції на конкретному ринку товарів і послуг

портфоліо  
технологій

це метод фіксування, акумулювання, оцінки та самооцінки технологічно-виробничих досягнень під-
приємства за певний проміжок часу з метою відстеження прогресу в господарській діяльності  
за окремий проміжок часу

аналіз життєвого 
циклу продукту

метод аналізу процесу розроблення товару з огляду на стадії його життєвого циклу, оцінки потен-
ціалу його збуту, одержання прибутку, з урахуванням поведінки конкуруючих компаній та обраної 
маркетингової стратегії підприємства

Сценарій розви-
тку техніки

метод оцінки ризиків проекту розвитку технічної бази підприємства  шляхом встановлення впливу 
на проект різних факторних комбінацій з урахуванням ймовірності настання кожного сценарію

евристичні  
методи

спеціальні методи аналізу, що ґрунтуються на використанні досвіду, інтуїції фахівця-аналітика та 
його творчого мислення

ге
не

ра
ці

я 
ід

ей

мозковий штурм метод висування, порівняння та відбору ідей групою експертів у процесі розв'язування аналітично-
го завдання

теорія розв’язан-
ня винахідниць- 
ких завдань (трвЗ)

метод що передбачає класифікаційний аналітичний механізм розв’язання винахідницьких 
завдань із застосуванням матриці протиріч, алгоритмізації процесів на підставі використання за-
конів розвитку технічних систем

Загальна оцінка 
інвестицій (RGI) забезпечує оцінювання інвестиційних потреб і можливостей підприємства

інтелектуальний 
аналіз даних

метод виявлення раніше невідомих, практично корисних і нетривіальних інтерпретацій аналітич-
ної інформації, необхідної для прийняття управлінських та інвестиційно-інноваційних рішень 
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аналіз витрат / 
прибутку

метод системного аналізу структури витрат у взаємозв’язку з  обсягами реалізації та прибутками 
підприємства

аналіз ризиків метод аналізу ймовірності виникнення ризику й обсягів можливих фінансових втрат при настанні 
ризикової події

оцінка технології метод аналізу й оцінки економічних наслідків та ризику впровадження технологій у разі нормаль-
ної чи аварійної експлуатації

рейтинговий 
метод

полягає у визначенні системи аналітичних показників, які оцінюють бізнес-ідею, порівняно з умов-
ним еталонним результатом

ре
ал

іза
ці

я

Бізнес-модель метод концептуальної аналітичної діагностики способу створення інновації або отримання корис-
ного ефекту від бізнесової діяльності

Структурування 
функції якості 
(QFD)

метод систематичного і структурованого перетворення побажань споживачів у вимоги до якості 
продукції, послуг і / або процесу, що забезпечує через аналітичну інформацію краще розуміння 
вимог споживачів при проектуванні, розробці й удосконаленні продукції, послуг і процесів

аналіз видів на-
слідків і потенцій-
них відмов (FmEA)

метод превентивної аналітики спрямований на попередження та / або ослаблення шкідливих 
наслідків у споживача через можливі дефекти продукції і процесів її виробництва, що можуть ви-
никати під час модернізації

мінімізація  
витрат

метод аналізу, що передбачає вибір найбільш дешевого варіанта в період прийняття управлін-
ського й інвестиційно-інноваційного рішення
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GAP-аналіз, завдяки якому можна знайти шлях  
від існуючого стану до бажаного;
інституційний аналіз, який має на меті оцінити  
організаційні, правові, політичні й адміністратив-
ні умови діяльності підприємства.

Розглянута теоретико-методологічна конструкція 
економічного аналізу дозволить сформувати комплексне 
обліково-аналітичне управління підприємством на засадах 
інвестиційно-інноваційного розвитку, яке можливо вико-
ристовувати для прийняття управлінських рішень, спрямо-
ваних на: зміну параметрів функціонування підприємства 
в поточному періоді для уникнення або зменшення всіх 
видів ризиків; виправлення збоїв, допущених у попередніх 
періодах, які впливають на стан підприємства; формування 
стратегічних напрямів розвитку та функціонування підпри-
ємства шляхом розробки заходів попередження ризиків, що 
забезпечить безперервність функціонування підприємства.

Висновки та напрямок подальших досліджень. 
Розвиток методології економічного аналізу повинен здій-
снюватись у напрямку створення передумов, за яких забез-
печується можливість за результатами аналітичних розра-
хунків діагностувати та контролювати тенденції поліпшен-
ня кількісних і якісних параметрів виробничо-господар- 
ської діяльності підприємств як наслідок ефективних 
управлінських рішень.

Доведено, що теоретико-методологічна конструкція 
економічного аналізу в умовах постіндустріальної економі-
ки потребує удосконалення. 

Проведено критичний аналіз думок провідних уче-
них-аналітиків щодо сутності та класифікації принципів, 
методів і методик економічного аналізу. Уточнено сутність 
принципів, рекомендовано види та методи аналізу, що до-
зволять бухгалтерам, аналітикам, аудиторам, контролерам 
та іншим суб’єктам краще розуміти й ефективно викорис-
товувати теоретично-методологічні аспекти економічного 
аналізу на практиці. Сформовано порядок застосування ме-
тодів економічного аналізу залежно від фаз інвестиційно-
інноваційного процесу на підприємствах.

Подальший науковий пошук доцільно зосередити на 
доповненні теоретико-методологічної бази економічно-
го аналізу показниками, які дозволять проводити якісний 
і швидкий аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності під-
приємств для прийняття ефективних управлінських рішень.  

лІТеРАТУРА 

1. академічний тлумачний словник української мови 
[електронний ресурс[. – режим доступу :  http://sum.in.ua/. 

2. Барнгольц С. Б. экономический  анализ хозяйствен-
ной деятельности на  современном этапе развития / С. Б. Барн-
гольц.  – м. : Финансы и статистика, 2008. – 345 с.

1 2 3

маркетинговий 
аналіз

метод аналізу комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації певного продукту 
на обраному ринку й отримання рівня доходу, який зміг би покрити витрати за проектом і задо-
вольнити інтереси інвесторів

Джерело: сформовано автором

Закінчення табл. 4

3. Баканов м. и. теория экономического анализа : учеб-
ник / м. и. Баканов, а. д. Шеремет. – м. : Финансы и статистика, 
1998. – 416 с.

4. Барсуков д. п. экономический анализ как инструмент 
оценки экономической деятельности организаций культуры 
[електронний ресурс] / д. п. Барсуков, а. а. екатерининская // 
концепт : науч.-метод. электрон. журнал. – 2016. – т. 15. – С. 2636–
2640. – режим доступу :  http://e-koncept.ru/2016/96448.htm.

5. Бернстайн л. а. анализ финансовой отчетности: теория, 
практика и интерпретация / л. а. Бернстайн ; пер. с англ. – м. :  
Финансы и статистика, 1996. – 624 с.

6. геєць в. м. інституційна обумовленість інноваційних 
процесів у промисловому розвитку україни / в. м. геєць // еконо-
міка україни. – 2014. – № 12 (637). – С. 4–19.

7. грицишен д. о. обліково-аналітичне забезпечення 
управління економіко-екологічною безпекою підприємств : мо-
нографія / д. о. грицишен. – житомир : ждту, 2015. – 450 с.

8. доля в. т. економічний аналіз: теорія практичні методи-
ки : навч. посіб. / в. т. доля. – київ : кондор, 2003. – 208 с.

9. економічний аналіз : навч. посіб. / За ред. Ф. Ф. Бутин-
ця. – житомир : рута, 2003. – 680 с.

10. економічний аналіз : навч. посіб. / м. а. Болюх, в. З. Бур-
чевський, м. і. горбаток ; за ред. м. г. Чумаченка. – київ : кнеу, 
2001. – 540 с.

11. Завгородній в. п. організація бухгалтерського обліку, 
економічного контролю та аналізу / в. п. Завгородній, в. в. Со-
пко. – київ : кнеу, 2000. – 258 с.

12. івахненко в. м. курс економічного аналізу : навч.-ме-
тод. посіб. для самост. вивч. дисц. / в. м. івахненко. – київ : кнеу, 
2000. – 263 с.

13. калабухова С. в. елементи методу бухгалтерського 
аналізу в інформаційній економіці / С. в. калабухова // економіч-
ний аналіз. – 2015. – т. 19. – № 1. – С. 6–12.

14. ковалев в. в. анализ хозяйственной деятельности 
предприятия : учебник / в. в. ковалев, о. н. волкова. – м. : про-
спект, 2004. – 424 с.

15. ковалев в. в. Финансовый анализ: управление капита-
лом. выбор инвестиций. анализ отчетности / в. в. ковалев. – м. : 
Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

16. лазаришина і. д. економічний аналіз в україні: історія, 
методологія, практика : монографія / і. д. лазаришина. – рівне : 
нувгп, 2005. – 369 с.

17. лахтіонова л. а. Функції економічного аналізу на 
мікрорівні / л. а. лахтіонова, н. о. кириченко // Фінанси, облік  
і аудит : зб. наук. пр. кнеу, 2008. – вип. № 11. – С. 245–250.

18. мельник в.м. основи економічного аналізу: короткий 
теоретико-методологічний курс : навч. посіб. / в. м. мельник. – 
київ : кондор, 2003. – 128 с.

19. мних Є. в. економічний аналіз : підручник / Є. в. мних. – 
київ : цнл, 2005. – 472 с.

20. олійник о. в. розвиток економічного аналізу в умо-
вах інституційних змін : монографія / о. в. олійник. – житомир : 
ждту, 2008. – 653 с.

21. Савицька г. в. економічний аналіз діяльності підпри-
ємства : навч. посіб. / г. в. Савицька. – київ : Знання, 2005. – 662 с.



174 Проблеми економіки № 3, 2016

 економіка та управління підприємствами

22. Свірко С. в. державні фінанси україни: визначаль-
ні вектори, результати та проблеми розвитку / С. в. Свірко,  
Б. Ю. кузьмінський // незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (ііі). –  
С. 24–31.

23. Сухоруков а. і. активізація інвестиційно-інноваційної 
політики у промисловості – стратегічний пріоритет національ-
них економічних інтересів україни / а. і. Сухоруков, о. в. Соб-
кевич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. –  
№ 3 (80). – С. 193–205.

24. Шеремет а. д. теория экономического анализа : учеб-
ник / а. д. Шеремет. – м. : инФра-м, 2011. – 352 с.

25. Bierman H. The Capital Budgeting Decision. Economic 
Analysis and Financing, 8th ed. / H. Bierman, S. Smidt. – New york : 
macmillan Publishing, 1993. – 645 p.

26. Friedman m. The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits / m. Friedman. – New york : Times magazine. – 
2011. – 650 p.

REFERENCES

“Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy“ [Aca-
demic explanatory dictionary of Ukrainian language]. http://sum.
in.ua/

Barngolts, S. B. Ekonomicheskiy analiz khozyaystvennoy 
deyatelnosti na sovremennom etape razvitiya [Economic analysis of 
economic activities at the present stage of development]. moscow: 
Finansy i statistika, 2008.

Bakanov, m. I., and Sheremet, A. D. Teoriya ekonomicheskogo 
analiza [The theory of economic analysis]. moscow: Finansy i statis-
tika, 1998.

Barsukov, D. P., and Ekaterininskaya, A. A. “Ekonomiches-
kiy analiz kak instrument otsenki ekonomicheskoy deyatelnosti 
organizatsiy kultury“ [Economic analysis as a tool for assessment 
of economic activities of cultural organizations]. http://e-koncept.
ru/2016/96448.htm

Bernstayn, l. A. Analiz finansovoy otchetnosti: teoriya, prak-
tika i interpretatsiya [Financial statement analysis: theory, practice 
and interpretation]. moscow: Finansy i statistika, 1996.

Boliukh, m. A., Burchevskyi, V. Z., and Horbatok, m. I. Ekono-
michnyi analiz [Economic analysis]. Kyiv: KNEU, 2001.

Bierman, H., and Smidt, S. The Capital Budgeting Decision. 
Economic Analysis and FinancingNew york: macmillan Publishing, 
1993.

Dolia, V. T. Ekonomichnyi analiz: teoriia praktychni metodyky 
[Economic analysis: the theory of practical techniques]. Kyiv: Kon-
dor, 2003.

Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Zhytomyr: Ruta, 
2003.

Friedman, m. The Social Responsibility of Business is to In-
crease its ProfitsNew york: Times magazine, 2011.

Hrytsyshen, D. O. Oblikovo-analitychne zabezpechennia up-
ravlinnia ekonomiko-ekolohichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Regis-
tration-analytical maintenance of management of economic-eco-
logical safety of enterprises]. Zhytomyr: ZhDTU, 2015.

Heiets, V. m. “Instytutsiina obumovlenist innovatsiinykh 
protsesiv u promyslovomu rozvytku Ukrainy“ [Institutional condi-
tioning of innovative processes in the industrial development of 
Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, no. 12 (637) (2014): 4-19.

Ivakhnenko, V. m. Kurs ekonomichnoho analizu [Course of 
economic analysis]. Kyiv: KNEU, 2000.

Kovalev, V. V., and Volkova, O. N. Analiz khoziaystvennoy 
deyatelnosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the en-
terprise]. moscow: Prospekt, 2004.

Kovalev, V. V. Finansovyy analiz: Upravleniye kapitalom. Vybor 
investitsiy. Analiz otchetnosti [Financial analysis: capital manage-
ment. The choice of investments. Analysis reporting]. moscow: Fin-
ansy i statistika, 2000.

Kalabukhova, S. V. “Elementy metodu bukhhalterskoho 
analizu v informatsiinii ekonomitsi“ [Elements of accounting 
analysis in the information economy]. Ekonomichnyi analiz vol. 19,  
no. 1 (2015): 6-12.

lakhtionova, l. A., and Kyrychenko, N. O. “Funktsii ekonom-
ichnoho analizu na mikrorivni“ [Functions of economic analysis at 
the micro level]. Finansy, oblik i audyt, no. 11 (2008): 245-250.

lazaryshyna, I. D. Ekonomichnyi analiz v Ukraini: istoriia, met-
odolohiia, praktyka [Economic analysis: history, methodology, prac-
tice]. Rivne: NUVHP, 2005.

mnykh, ye. V. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Kyiv: 
TsNl, 2005.

melnyk, V. m. Osnovy ekonomichnoho analizu: korotkyi teo-
retyko-metodolohichnyi kurs [Fundamentals of economic analysis:  
a brief theoretical and methodological course]. Kyiv: Kondor, 2003.

Oliinyk, O. V. Rozvytok ekonomichnoho analizu v umovakh in-
stytutsiinykh zmin [Development of economic analysis in the con-
text of institutional change]. Zhytomyr: ZhDTU, 2008.

Svirko, S. V., and Kuzminskyi, B. yu. “Derzhavni finansy 
Ukrainy: vyznachalni vektory, rezultaty ta problemy rozvytku“ 
[Public finances in Ukraine: defining the vectors, the results and 
problems of development]. Nezalezhnyi audytor, no. 13 (3) (2015): 
24-31.

Sukhorukov, A. I., and Sobkevych, O. V. “Aktyvizatsiia inv-
estytsiino-innovatsiinoi polityky u promyslovosti - stratehichnyi 
priorytet natsionalnykh ekonomichnykh interesiv Ukrainy“ [The 
intensification of investment and innovative policy in the industry 
is a strategic priority of national economic interests of Ukraine]. 
Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no. 3 (80) (2015): 
193-205.

Sheremet, A. D. Teoriya ekonomicheskogo analiza [The theo-
ry of economic analysis]. moscow: INFRA-m, 2011.

Savytska, H. V. Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstva 
[Economic analysis of enterprise activity]. Kyiv: Znannia, 2005.

Zavhorodnii, V. P., and Sopko, V. V. Orhanizatsiia bukhhalter-
skoho obliku, ekonomichnoho kontroliu ta analizu [Organization of 
accounting, economic control and analysis]. Kyiv: KNEU, 2000.


