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Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та 

фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та 

підприємств. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Головним завданням економічного аналізу є оцінка фінансово-

економічного стану підприємства на основі достовірної фінансової звітності, 

визначення фінансового результату, фінансової стійкості підприємства, 

ліквідності його балансу, платоспроможності акціонерного підприємства, 

зокрема оцінка ефективності використання його активів, власного капіталу та 

запозичених коштів на певну дату. Проте альтернативність цілей економічного 

аналізу визначають не тільки часові межі, а й цілі конкретних користувачів 

фінансової інформації. Цілі економічного аналізу досягаються внаслідок 

вирішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань.  

 Економічний аналіз діяльності акціонерного підприємства за 

постановкою мети і завдань не відрізняється від традиційного підходу. Під 

традиційним підходом у економічному аналізі розуміють сукупність методів, 

інструментів, технологій, які застосовуються для збору, обробки, пояснення 

даних про господарську діяльність підприємства.  

Визначимо, що основними завданнями економічного аналізу є: вивчення 

ефективності використання фінансово-економічних ресурсів; визначення 

положення підприємства на ринку; визначення рентабельності і фінансової 

стійкості; якісна характеристика конкурентоспроможності підприємства; оцінка 

рівня виконання планових економічних заходів, плану; вивчення динаміки 

розрахованих показників; розробка заходів для поліпшення фінансово-

господарської діяльності підприємства; оцінка виправлення виявлених 

недоліків і підвищення ефективності використання фінансово-економічних 

ресурсів. 
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 Так як, аналіз заради аналізу не має змісту, саме через це в практичній 

діяльності аналіз нерідко розглядається як складова частина більш широкої 

сфери діяльності – економіки, управління. Результати і висновки, отримані в 

ході аналізу, є лише одним з аргументів у процесі ухвалення управлінського 

рішення. Це об'єктивний аргумент, отриманий за допомогою економічних 

методів, але це не означає, що він дозволить  прийняти однозначне рішення.  

 Отже, за допомогою економічного аналізу  проводиться визначення 

шляхів підвищення ефективності роботи акціонерного підприємства, 

планування оздоровлення виробництва, а також приймаються управлінські 

рішення щодо покращення ефективності діяльності акціонерного підприємства. 

 


