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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У даній статті розглянуто методологічні підходи застосування методів економічного
аналізу необхідних для оцінювання господарської діяльності промислового підприємства.
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Вступ. Економічний аналіз як наукова дисципліна – це система спеціальних знань,
пов’язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів,
пропорцій, а також тенденцій розвитку, з виявленням глибинної їх суті і причин, що
зумовлюють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих
потужностей, та об’єктивною оцінкою їх виконання.
Дорадча діяльність - сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб
особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського
населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового
ведення господарства[6].
Аналіз останніх досліджень. Значний внесок з питань методу економічного аналізу
досліджували такі науковці, як Гилка У. Л., Гринчук Ю. С., Демченко Т.А., Ільєнко А.А.,
Купалова Г.І., Лисенко Н. О., Яцків М. І. та ін..
Мета. Дослідити особливості використання методів економічного аналізу для
характеристики виробничої діяльності підприємства; також висвітлення теоретикометодологічних засад і практичних рекомендацій, які сприятимуть удосконаленню
методологічних положень економічного аналізу в системі управління підприємством.
Виклад основного матеріалу. У процесі розвитку економіки як науки виділилися окремі
складові частини, які становлять групу функціональних наук. До них належить і економічний
аналіз, який користується системою знань інших наук. Водночас, він надає їм допомогу і
стимулює подальший розвиток.
Економічний аналіз виступає і як функція функцій, і як синтетична наука, що виникла на
стику декількох суспільних наук. Одні з них забезпечують потік необхідної інформації, другі –
технічні прийоми дослідження, а третім він допомагає розвиватися[5].
Економічний аналіз як наука – це система спеціальних знань з дослідження організації,
структури і стану господарського життя та окремої сфери економічної діяльності для
узагальнення передового досвіду та виявлення невикористаних резервів підвищення їх
ефективності[4].
Існують такі основні види економічного аналізу:
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