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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах трансформації економіки України істотно зростають
вимоги до рівня знань майбутніх менеджерів, спроможних прийня-
ти обґрунтоване управлінське рішення. Важливою умовою підго-
товки фахівців з менеджменту є оволодіння ними сучасними мето-
дами аналізу та планування діяльності підприємств.

Дисципліна “Методи аналізу та планування у промисловості” —
складова циклу професійно орієнтованих дисциплін підготовки спе-
ціалістів за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Мета вив-
чення дисципліни — опанувати методики дослідження і плануван-
ня господарської діяльності промислових підприємств, а також на-
бути практичних навичок їх застосування при розв’язанні управлін-
ських проблем.

Основні завдання дисципліни:
• засвоїти особливості аналітичного методу та конкретних ме-

тодичних прийомів і способів його реалізації;
• визначити суть і умови застосування методів передбачення

майбутнього розвитку підприємства;
• опанувати методику фінансового аналізу діяльності промис-

лових підприємств;
• ознайомитися з основними методами проведення управлінсь-

кого аналізу;
• вивчити алгоритм SWOT-аналізу середовища промислового

підприємства;
• вміти застосовувати методику планово-економічних розра-

хунків при плануванні виробництва і реалізації продукції,
ресурсного забезпечення виробництва, витрат і фінансів про-
мислового підприємства;

• розглянути призначення і технологію бізнес-планування.
Навчальна програма дисципліни складається з трьох розділів:

теоретико-методологічні основи, методи аналізу та планування гос-
подарської діяльності промислових підприємств. Така структура
програми дає змогу студентам отримати необхідні теоретичні знан-
ня з аналізу і планування господарської діяльності промислових
підприємств, а також набути практичних навичок їх застосування в
процесі управління промисловими підприємствами.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕТОДИ  АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ
У ПРОМИСЛОВОСТІ”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 І. Теоретико-методологічні основи аналізу  і планування  
у промисловості 

  1 Роль аналізу і планування в системі управління промисловими 
підприємствами 

  2 Методика та інструменти планово-аналітичних розрахунків  
  3 Інформаційне забезпечення аналізу та планування у 

промисловості 
 ІІ. Методи аналізу  господарської діяльності промислових 

підприємств  
  4 Аналіз фінансово-майного стану промислових підприємств 
  5 Аналіз фінансових результатів діяльності промислових 

підприємств 
  6 Аналіз інвестиційної діяльності промислового підприємства 
  7 Аналіз виробництва та реалізації промислової продукції  
  8 Аналіз ресурсозабезпечення промислових підприємств 
  9 Аналіз витрат на виробництво продукції 
10 Комплексний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 

промислового підприємства методом SWOT 
 ІІІ. Методи планування господарської діяльності 

промислових підприємств  
11 Маркетингові дослідження і планування реалізації продукції 
12 Планування виробництва промислової продукції 
13 Планування ресурсозабезпечення промислових підприємств 
14  Планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури 

промислових підприємств 
15 Планування витрат промислових підприємств 
16 Фінансове планування діяльності промислових підприємств 
17 Бізнес-планування  
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИ  АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ
У ПРОМИСЛОВОСТІ”

Розділ І. Теоретико-методологічні основи аналізу
і планування у промисловості

Тема 1. Роль аналізу і планування в системі управління
промисловими підприємствами

Взаємозв’язок загальних функцій управління. Аналіз і плану-
вання в умовах ринку. Об’єкт і предмет навчальної дисципліни.

Функції і завдання економічного аналізу. Основні категорії еко-
номічного аналізу: показники, фактори, резерви, їх класифікація.
Характеристика показників, які використовують в аналізі діяль-
ності промислових підприємств. Зміст і процедури комплексного
аналізу в промисловості.

Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє
діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та кри-
терії прийняття раціональних рішень. Концепції планування. Фор-
мальний і системний підходи у плануванні. Система планів. Класи-
фікаційні ознаки та різновиди планів промислового підприємства.
Зміст планів і організація їх розробки. Види та напрями плануван-
ня діяльності промислових підприємств.

Література [2, гл. 1; 3, гл. 1; 5, гл. 1]

Тема 2. Методика та інструменти планово-аналітичних
розрахунків

Аналітичний метод дослідження та його особливості. Методика
економічного аналізу і її елементи. Класифікація методів аналізу за
рівнем об’єктивності (формалізовані і неформалізовані) та за рівнем
аналітичності (наївні та причинно-наслідкові).

Характеристика основних методів планування: екстраполяцій-
ного, інтерполяційного, пробно-статистичного, балансового, матрич-
ного, економіко-математичного та факторного.
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Методи прогнозування показників діяльності промислового
підприємства. Якісні (експертні) методи прогнозування, кількісні
(статистичні) методи прогнозування.

Література [2, гл. 3, 4, 5; 3, гл. 3; 6, гл. 4]

Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу та планування
у промисловості

Види інформації та її роль у планово-аналітичний роботі. Систе-
ма інформаційного забезпечення у промисловості: перелік інфор-
маційних одиниць (склад інформації), закономірності її формуван-
ня та використання; побудова схем документообігу та інформацій-
них моделей. Основні способи формування бази даних: скануван-
ня, моніторинг, прогнозування.

Характеристика планової інформації. Класифікація обліково-
звітної інформації підприємства за такими ознаками: функціональ-
не призначення, зміст звітності, рівень узагальнення даних, спосіб
і періодичність подання, характер користувачів. Особливості за-
повнення фінансової та податкової звітності. Характеристика ос-
новних форм статистичної звітності промислових підприємств.

Склад і призначення необлікової інформації. Підготовка еконо-
мічної інформації до використання в планово-аналітичній роботі.

Література [2, гл. 7; 3, гл. 5, 6]

Розділ ІІ. Методи аналізу господарської діяльності
промислових підприємств

Тема 4. Аналіз фінансово-майного стану промислових
підприємств

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінан-
сового стану діяльності промислових підприємств. Методи гори-
зонтального та вертикального аналізу майна промислових
підприємств та джерел його покриття. Оцінка причин змін у струк-
турі майна та їхнього впливу на платоспроможність і фінансову
стійкість підприємства.

Аналіз складу та співвідношення власного та залученого капіта-
лу на конкретну дату та у динаміці. Оцінка впливу змін у структурі
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джерел коштів на фінансовий стан промислових підприємств. Аналіз
причин зміни окремих джерел формування власного капіталу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Абсолютні і відносні
показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка до-
сягнутого рівня. Методи аналізу платоспроможності промислових
підприємств: за ліквідністю балансу та системою відносних показ-
ників. Узагальнені та проміжні показники ліквідності: методи об-
числення, оцінка їх відповідності оптимальним значенням.

Сутність левериджу, його значення та види. Аналіз рівнів ви-
робничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу.

Аналіз ділової активності організації. Детермінована модель діло-
вої активності. Послідовність аналізу основних показників ділової
активності. Співвідношення між рентабельністю капіталу і рента-
бельністю продажу. Модель Дюпона. Аналіз оборотності оборот-
них засобів і причин її зміни.

Методи аналізу ризику банкрутства промислового підприємства.
Узагальнення результатів аналізу фінансово-майнового стану

промислових підприємств та визначення шляхів їх фінансового оз-
доровлення. Взаємозв’язок фінансово-майнового стану промисло-
вих підприємств та результатів їх господарської діяльності.

Література [2, гл. 9; 3, гл. 8]

Тема 5. Аналіз фінансових результатів діяльності
промислових підприємств

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінан-
сових результатів діяльності промислових підприємств.

Прибуток від звичайної діяльності та його складові. Методи
факторного аналізу впливу окремих видів фінансових результатів
на розмір прибутку від звичайної діяльності. Аналіз факторів зміни
прибутку від реалізації. Оцінка втрачених можливостей збільшен-
ня прибутку та причин цього. Аналіз і обґрунтування доцільності
основних напрямків використання прибутку.

Аналіз показників рентабельності діяльності промислових
підприємств: рентабельність капіталу, продукції, окремих виробів.
Фактори зміни рентабельності, резерви її зростання.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


8

Аналіз взаємозв’язку витрат, виручки і прибутку. Графічне пред-
ставлення аналізу беззбитковості. Аналіз покриття різних видів
витрат при різних обсягах виробництва.

Література [2, гл. 10; 3, гл. 7]

Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності промислового
підприємства

Аналіз обсягів та структури інвестиційних вкладень підприєм-
ства. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестицій-
них проектів: визначення чистої теперішньої вартості, аналіз рен-
табельності проекту, аналіз внутрішньої норми прибутку, аналіз
періоду окупності інвестицій. Аналіз фінансових інвестицій у сис-
темі прийняття управлінських рішень. Стратегічний аналіз інвести-
ційних проектів.

Література [3, гл. 9; 6, гл. 12]

Тема 7. Аналіз виробництва та реалізації промислової
продукції

Аналіз рівня, динаміки та структури виробленої і реалізованої
продукції. Методи аналізу номенклатури, асортименту та оновлен-
ня продукції. Індекс сезонності та “хвиля” сезонності виробництва
(реалізації) продукції. Розрахунок коефіцієнта ритмічності, арит-
мічності та варіації виробництва продукції промисловим підприєм-
ством. Аналіз виконання договорів поставки продукції. Аналіз якості
за системою узагальнювальних, непрямих та індивідуальних показ-
ників. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності промислової про-
дукції.

Графічний і аналітичний методи маржинального аналізу вироб-
ництва (реалізації) продукції.

Література [1, гл. 4; 2, гл. 11; 3, гл. 12]

Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення промислових
підприємств

Методи горизонтального і вертикалього аналізу забезпечення
промислових підприємств трудовими ресурсами. Аналіз викорис-
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тання робочого часу. Аналіз динаміки ефективності праці та впли-
ву трудових і організаційно-технічних факторів на її зміну. Аналіз
оплати праці.

Загальна модель та інформаційна база аналізу основних засобів
і нематеріальних активів промислових підприємств. Застосування
методів аналізу складу, структури, технічного стану і оновлення
основних засобів промислових підприємств. Методи факторного
аналізу ефективності використання основних засобів. Методика
визначення й розрахунку резервів збільшення випуску продукції.

Аналіз забезпечення промислових підприємств матеріальними
ресурсами та ефективності їх використання. Аналіз факторів зміни
й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та підви-
щення ефективності виробництва.

Література [1, гл. 6, 7, 6; 2, гл. 12; 3, гл. 13]

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво продукції

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення ана-
лізу витрат промислових підприємств. Класифікація видів витрат і
об’єктів аналізу. Система показників рівня витрат. Методи гори-
зонтального і вертикального аналізу витрат звичайної діяльності
промислових підприємств. Порівняльний і факторний аналіз вит-
рат на 1 грн виробленої (реалізованої) продукції. Методи аналізу
витрат промислових підприємств за економічними елементами та
статтями калькулювання. Фактори формування витрат. Аналіз ви-
робничої собівартості продукції.

Література [2, гл. 13; 3, гл. 14]

Тема 10. Комплексний аналіз внутрішнього і зовнішнього
середовища промислового підприємства методом
SWOT

Методичний підхід до аналізу середовища промислового підпри-
ємства. Методи ситуаційного аналізу. Алгоритм методу SWOT. Пе-
реваги і недоліки SWOT-аналізу.

Аналіз макрооточення. Аналіз безпосереднього (мезо-) оточення
підприємства. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і заг-
роз підприємства.
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Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприємства.
Побудова матриці SWOТ. Дослідження результатів аналізу та

можливих шляхів подальшого розвитку промислового підприємства.

Література [6, гл. 7]

Розділ ІІІ. Методи планування господарської діяльності
промислових підприємств

Тема 11. Маркетингові дослідження і планування реалізації
продукції

Методи визначення ринкового попиту на продукцію промисло-
вого призначення. Моделі планування асортиментних портфелів.

Планування реалізації продукції промисловими підприємства-
ми. Методичний підхід до визначення прогнозу продажу з ураху-
ванням еластичності попиту. Вплив на попит і обсяги реалізації
продукції різних детермінант попиту. Показники плану збуту. Пла-
нування витрат на збут. Канали збуту.

Література [4, гл. 2; 5, гл. 3]

Тема 12. Планування виробництва промислової продукції

Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація. Еко-
номіко-математичні методи оптимізації виробничої програми. Роз-
рахунок виробничої потужності промислового підприємства та ре-
зервів її зростання. Визначення максимально можливого випуску
продукції з наявної потужності. Визначення введення в дію нових
(додаткових) потужностей.

Методи визначення середньорічної потужності для обґрунтуван-
ня обсягів випуску продукції у плановому році. Визначення про-
пускної спроможності, завантаження і змінності роботи устатку-
вання. Підвищення ефективності виробництва і система плануван-
ня на основі нормативів на початок планового періоду. Методика
розрахунку виробничої потужності в підрозділах різних типів ви-
робництва.

Література [4, гл. 3, 4; 5, гл. 4]
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Тема 13. Планування ресурсозабезпечення промислових
підприємств

Методи вивчення ринку матеріальних ресурсів. Методи плану-
вання потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва
(подетальний, на виробничу одиницю, за аналогами, за типовими
представниками тощо). Особливості визначення потреби в матері-
альних ресурсах в окремих галузях промисловості. Нормування
матеріальних ресурсів. Оптимізація обсягів запасів матеріальних
ресурсів. Методи розрахунку ціни матеріалів з урахуванням
інфляції.

Планування кількості працівників промислових підприємств та
джерел поповнення кадрів. Показники кількості персоналу. Мето-
ди визначення кількості окремих категорій працівників. Розраху-
нок планового балансу робочого часу. Визначення додаткової по-
треби у персоналі.

Факторний метод планування зростання продуктивності праці:
переваги і недоліки. Сутність методу розрахунку продуктивності
праці за нормами. Методика прогнозу кількості працівників і про-
дуктивності праці.

Планування оплати праці. Методи визначення планового фонду
заробітної плати. Розрахунок планового фонду і середньої заробіт-
ної плати. Співвідношення зростання продуктивності праці та се-
редньої заробітої плати.

Література [4, гл. 5, 6; 5, гл. 6–8]

Тема 14. Планування діяльності підрозділів виробничої
інфраструктури промислових підприємств

Особливості функціонування та планування підрозділів вироб-
ничої інфраструктури.

Планування забезпечення промислових підприємств технологіч-
ною оснасткою. Методи визначення потреб в інструментах у різних
типах виробництва. Методика обчислення оборотного фонду інстру-
ментів.

Планування діяльності ремонтного виробництва. Методи визна-
чення середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічно-
го обслуговування. Розрахунок кількості робітників із ремонту та
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технічного обслуговування. Планування собівартості ремонтних
робіт.

Планування енергозабезпечення промислового підприємства.
Визначення потреби в енергетичних ресурсах. Методи розрахунку
потреби в електроенергії. Методика розрахунку енергобалансів.

Планування транспортного обслуговування промислового вироб-
ництва. Розрахунок вантажопотоків та вантажообороту. Розраху-
нок кількості різних категорій робітників транспортного цеху. Ме-
тоди визначення собівартості транспортних робіт.

Література [5, гл. 9]

Тема 15. Планування витрат промислових підприємств

Планування собівартості продукції балансовим і нормативним
методами. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат.
Методика розрахунку зміни собівартості продукції внаслідок дії
факторів.

Планування собівартості готової продукції. Розрахунок собівар-
тості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на
збут, інших операційних витрат.

Методи розрахунку планових витрат промислового підприєм-
ства за економічними елементами. Прямі матеріальні витрати. Прямі
витрати на оплату праці. Відрахування на соціальні заходи. Амор-
тизація. Інші витрати. Класифікація факторів, що впливають на
рівень витрат. Методика складання зведеного кошторису. Взаємо-
зв’язок кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньо-
фірмового плану.

Література [4, гл. 7; 5, гл. 10]

Тема 16. Фінансове планування діяльності промислових
підприємств

Зміст і завдання фінансового плану. Методи планування потре-
би у фінансових ресурсах. Джерела фінансування капітальних вкла-
день. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.

Планування прибутковості промислових підприємств. Плануван-
ня прибутку підприємства методом прямого розрахунку. Аналітич-
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ний метод розрахунку суми прибутку від реалізації продукції. Пла-
нування валового прибутку. Пасивна і активна стадії складання
плану з прибутку. Методика побудови проектованого балансу і звіту
про фінасові результати.

Графічний і аналітичний методи дослідження “витрати—обсяг—
прибуток” у процесі фінансового планування. Методи планування
ретабельності промислових підприємств.

Література [4, гл. 9, 10; 5, гл. 11; 6, гл. 11]

Тема 17. Бізнес-планування

Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Склад
бізнес-плану та технологія його розробки. Вибір різновиду методи-
ки бізнес-плану з урахуванням його функціональної належності,
виду діяльності, масштабів виробництва. Послідовність розроблен-
ня бізнес-плану. Методи оцінки ринку і формування промисловим
підприємством своєї ринкової позиції. Методика розроблення пла-
ну маркетингу. Методи планування виробництва продукції та його
ресурсного забезпечення. Фінансове планування.

Література [5, гл. 12–14]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Аналіз і планування як функції управління промисловим
підприємством в умовах ринку.

2. Основні категорії економічного аналізу: показники, факто-
ри, резерви, їх класифікація.

3. Характеристика показників, які використовують в аналізі гос-
подарської діяльності промислових підприємств.

4. Процес планування і прийняття рішень.
5. Види та напрями планування діяльності промислових

підприємств.
6. Аналітичний метод дослідження та його особливості.
7. Методика економічного аналізу і її елементи.
8. Класифікація методів аналізу за рівнями об’єктивності та

аналітичності.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 4

9. Характеристика основних методів планування: екстраполя-
ційного, інтерполяційного, пробно-статистичного, балансо-
вого, матричного, економіко-математичного та факторного.

10. Методи прогнозування показників діяльності промислового
підприємства.

11. Інформаційне забезпечення аналізу та планування у промис-
ловості.

12. Методи аналізу майна промислових підприємств та джерел
його покриття.

13. Методи оцінки досягнутого рівня фінансової стійкості про-
мислового підприємства.

14. Методи аналізу платоспроможності промислових підприємств:
за ліквідністю балансу та системою відносних показників.

15. Узагальнювальні та проміжні показники ліквідності: методи
обчислення, оцінка їх відповідності оптимальним значенням.

16. Послідовність аналізу основних показників ділової активності.
17. Співвідношення між рентабельністю капіталу і рентабельністю

продажу (модель Дюпона).
18. Методи аналізу ризику банкрутства промислового підприєм-

ства.
19. Методи факторного аналізу впливу окремих видів фінансо-

вих результатів на величину прибутку від звичайної діяль-
ності.

20. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
21. Аналіз і обґрунтування доцільності основних напрямів вико-

ристання прибутку.
22. Система показників рентабельності діяльності промислових

підприємств: капіталу, продукції, окремих виробів.
23. Методи аналізу номенклатури, асортименту та оновлення про-

дукції.
24. Розрахунок коефіцієнта ритмічності, аритмічності та варі-

ації виробництва продукції промисловим підприємством.
25. Аналіз виконання договорів поставки продукції.
26. Аналіз якості за системою узагальнювальних, непрямих та

індивідуальних показників.
27. Графічний і аналітичний методи маржинального аналізу ви-

робництва (реалізації) продукції.
28. Методи горизонтального і вертикалього аналізу забезпечен-

ня промислових підприємств трудовими ресурсами.
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29. Аналіз використання робочого часу.
30. Аналіз динаміки ефективності праці та впливу трудових і

організаційно-технічних факторів на її зміну. Аналіз оплати
праці.

31. Методи факторного аналізу ефективності використання ос-
новних засобів.

32. Аналіз забезпечення промислових підприємств матеріальни-
ми ресурсами та ефективності їх використання.

33. Методи горизонтального і вертикального аналізу витрат зви-
чайної діяльності промислових підприємств.

34. Порівняльний і факторний аналіз витрат на 1 грн виробленої
(реалізованої) продукції.

35. Методи аналізу витрат промислових підприємств за еконо-
мічними елементами та статтями калькулювання.

36. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестицій-
них проектів.

37. Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлін-
ських рішень.

38. Методичний підхід до аналізу середовища промислового
підприємства.

39. Алгоритм методу SWOT. Переваги і недоліки SWOT-аналі-
зу.

40. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз
підприємства.

41. Визначення та оцінка сильних і слабких сторін підприєм-
ства.

42. Методи визначення ринкового попиту на продукцію промис-
лового призначення.

43. Формування плану реалізації з урахуванням досліджень рин-
ку, життєвого циклу продукції і детермінант попиту.

44. Методичний підхід до прогнозування продажу з урахуван-
ням еластичності попиту.

45. Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація.
46. Розрахунок виробничої потужності промислового підприєм-

ства та резервів її зростання.
47. Визначення максимально можливого випуску продукції з на-

явної потужності.
48. Методи визначення середньорічної потужності для обґрун-

тування обсягів випуску продукції у плановому році.
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49. Методи планування потреби в матеріальних ресурсах для
основного виробництва.

50. Особливості визначення потреби в матеріальних ресурсах в
окремих галузях промисловості.

51. Нормування матеріальних ресурсів.
52. Методи планування кількості працівників промислових

підприємств та джерел їх поповнення.
53. Методи визначення кількості окремих категорій працівників.
54. Факторний метод планування зростання продуктивності праці:

переваги і недоліки.
55. Сутність методу розрахунку продуктивності праці за норма-

ми.
56. Методика прогнозу кількості працівників і продуктивності

праці.
57. Планування оплати праці.
58. Особливості планування діяльності підрозділів виробничої

інфраструктури.
59. Планування собівартості продукції балансовим і норматив-

ним методами.
60. Планування собівартості готової продукції.
61. Методи розрахунку планових витрат промислового підпри-

ємства за економічними елементами.
62. Методика складання зведеного кошторису.
63. Методи планування потреби у фінансових ресурсах.
64. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.
65. Планування прибутку підприємства методом прямого розра-

хунку.
66. Аналітичний метод розрахунку суми прибутку від реалізації

продукції.
67. Методика побудови проектованого балансу промислового

підприємства.
68. Методика побудови проектованого звіту про фінансові ре-

зультати діяльності промислового підприємства.
69. Графічний і аналітичний методи дослідження “витрати—об-

сяг—прибуток” у процесі фінансового планування.
70. Методи планування рентабельності промислових підприємств.
71. Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.
72. Склад бізнес-плану та технологія його розробки.
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