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2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Оперативний аналіз і 
контроль» 

 
2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Оперативний аналіз і контроль» є вивчення 
теоретичних основ, організації і методики проведення оперативного аналізу і 
контролю; формування у слухачів вміння давати об’єктивну оцінку 
оперативної діяльності, діагностувати основні проблеми її розвитку, 
виявляти напрямки вдосконалення та обґрунтовувати управлінські рішення, 
спрямовані на підвищення ефективності функціонування; оволодіння 
науковим підходом до вибору оптимальних варіантів управління. 

Засвоєння цього курсу повинне виробити у слухачів навички 
практичного використання прийомів та методик оперативного аналізу і 



контролю в процесі ухвалення управлінських рішень, що сприятиме 
формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі економіки. 

 
2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 
Перед вивченням дисципліни «Оперативний аналіз і контроль», 

здобувачі мають вивчити такі дисципліни: філософія науки; методологія та 
організація наукових досліджень; педагогіка та психологія вищої школи.  

 
2.3. Завдання вивчення дисципліни.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Оперативний аналіз і 

контроль» є: 
1. Засвоєння теоретичних питань, що стосуються сутності, значення 

оперативного аналізу і контролю в управлінні, його видів, змісту і завдань. 
2. Вивчення методології оперативного аналізу і контролю; 

показників, факторів та резервів та їх роль у системі такого аналізу і 
контролю. 

3. Оволодіння оперативним аналізом та контроль як важливим 
інструментом в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. 

4. Вироблення навиків щодо виявлення тенденцій зміни показників 
оперативного аналізу і контролю за виробництвом і збутом продукції, 
з’ясовування їх причин, а також прогнозування можливих наслідків. 

5. Застосування методик оперативного фінансово-інвестиційного 
аналізу та контролю діяльності підприємства, здійснення економічної 
інтерпретації одержаних результатів та формулювання належних висновків. 

2.4. Завдання лекційних занять. 
Проведення лекцій спрямоване на ознайомлення слухачів з 

категорійним апаратом, інструментарієм аналізу і контролю та умовами їх 
застосування в транзитивній економіці, а також проблемами методології та 
методики оперативного аналізу і контролю, світовим досвідом аналітичної 
діяльності. Мета проведення лекцій полягає у:  

- формулюванні у здобувачів цілісної системи теоретичних знань з 
курсу «Оперативний аналіз і контроль»; 

- викладанні слухачам у відповідності з програмою та робочим планом 
основних питань методології оперативного аналізу і контролю діяльності 
підприємств, звертаючи основну увагу на економічний зміст показників, 
інтерпретацію кількісних параметрів, теоретично прийнятний рівень 
критеріїв оцінки та їх значення у вітчизняній практиці, сутність методик 
аналізу, основні недоліки та переваги застосування, можливі напрямки 
вдосконалення і використання в практичній діяльності. 

2.5. Завдання практичних занять Мета проведення практичних 
занять полягає у тому, щоб сформувати у слухачів практичні навички 
оперативного аналізу і контролю з метою їх використання у подальшій 
прикладній фаховій діяльності. За результатами проведення практичних 
занять слухачі повинні: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на 
лекціях; 



- набути навичок організації та проведення оперативного аналізу і 
контролю; 

- вміло користуватись нормативною та інструктивною інформацією; 
- навчитись читати фінансову та статистичну звітність, уміти 

перевіряти її доброякісність,  
- одержати практичні навики побудови та розрахунку оперативних 

аналітичних і контрольних показників; 
- оволодіти методикою оперативного аналізу і контролю; 
- з’ясувати умови та сфери застосування окремих аналітичних 

методик та прийомів оперативного аналізу і контролю; 
- проілюструвати застосування методик оперативного аналізу і 

контролю в конкретному цифровому матеріалі за даними оперативної 
управлінської звітності підприємств; 

- навчитися грамотно інтерпретувати результати оперативного 
аналізу та контролю і формулювати аналітичні та контрольні висновки; 

- використовувати результати оперативного аналізу і контролю в 
практичній управлінській та науковій діяльності. 

 
3. Зміст дисципліни «Оперативний аналіз і контроль» 

 
Змістовний модуль 1. 
Тема 1. Теорія оперативного аналізу і контролю. 
1. Суть понять «оперативний аналіз» і «оперативний контроль». 
2. Місце, мета й види оперативного аналізу і контролю в системі 

економічних наук. 
3. Проблеми та напрямки розвитку оперативного аналізу і контролю в 

системі управління підприємством. 
4. Предмет та метод оперативного аналізу і контролю. 
5. Завдання та зміст оперативного аналізу і контролю. 
6. Історичні аспекти розвитку оперативного аналізу і контролю 

підприємств. 
 
Тема 2. Методологія оперативного аналізу та контролю.  
1. Поняття та значення методології для розвитку оперативного аналізу 

і контролю. 
2. Показники, фактори та їх роль у системі оперативного аналізу і 

контролю. 
3. Проблеми оптимізації оперативно-аналітичного та оперативно-

контрольного забезпечення управління підприємством. 
 
Змістовний модуль 2. 
Тема 3. Оперативний аналіз і контроль як важливий інструмент в 

управлінні конкурентоспроможністю підприємства.  
1. Оперативний аналіз та контроль за кон’юнктурою ринку. 
2. Фактори, що впливають на формування цін на продукцію (роботи, 

послуги) підприємства. 



3. Оперативний аналіз і контроль за поведінкою конкурентів 
підприємства на ринку.  

4. Підготовка висновків та пропозицій з поліпшення конкурентних 
якостей продукції підприємства і попередження недобросовісної конкуренції. 

 
Тема 4. Оперативний аналіз та контроль за виробництвом і збутом 

продукції. 
1. Актуальні аспекти оперативного аналізу та контролю за розвитком 

виробничого потенціалу підприємства.  
2. Оперативний аналіз і контроль за обсягами виробництва продукції. 
3. Витрати на виробництво продукції та оперативний аналіз і контроль 

за ними.  
4. Вітчизняні та зарубіжні прогресивні методи оперативного аналізу та 

контролю за виробничим процесом. 
5. Оперативний аналіз і контроль за процесом збуту продукції, 

своєчасністю розрахунків за неї. 
 
Тема 5. Оперативний фінансово-інвестиційний аналіз та контроль 

діяльності підприємства. 
1. Оперативний аналіз і контроль за формуванням та використанням 

підприємством нерозподілених прибутків (непокритих збитків).  
2. Грошові потоки підприємства і оперативний аналіз, контроль за 

ними.  
3. Оперативний аналіз та контроль за власним і позиковим капіталом 

підприємства. 
4. Інвестиційна діяльність підприємства та її оперативний аналіз і 

контроль. 
4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Оперативний аналіз і контроль» 
 (денна форма навчання) 

Назва теми 
Кількість годин 

Аудиторні години Самостійна робота 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теорія оперативного аналізу 
і контролю. 

4 25 

Тема 2. Методологія оперативного 
аналізу та контролю. 

8 20 

Змістовий модуль 2.  
Тема 3. Оперативний аналіз і 
контроль як важливий інструмент в 
управлінні 
конкурентоспроможністю 
підприємства. 

4 25 

Тема 4. Оперативний аналіз та 
контроль за виробництвом і збутом 
продукції. 

8 30 



Тема 5. Оперативний фінансово-
інвестиційний аналіз та контроль 
діяльності підприємства. 

6 20 

Разом 30 120 
 

5. Самостійної робота 
 

№ 
п/п 

Тематика 
К-сть 
годин 

1.  
Взаємозв’язок оперативного аналізу і контролю з іншими 
економічними системами . 

5 

2.  Класифікація оперативного аналізу та оперативного контролю. 5 

3.  
Вплив оперативного аналізу і контролю на ефективність управління 
підприємством. 

5 

4.  Історія розвитку оперативного аналізу і контролю підприємств. 5 
5.  Варіанти організації оперативного аналізу і контролю. 5 
6.  Резерви та їх роль у системі оперативного аналізу і контролю. 5 

7.  
Напрямки перспективного розвитку оперативно-аналітичного та 
оперативно-контрольного забезпечення управління підприємством. 

5 

8.  
Моніторинг та оцінка діяльності конкурентів на ринку. 
 

5 

9.  
Зарубіжні системи калькулювання собівартості продукції та 
ціноутворення. 

5 

10.  
Оперативний аналіз та контроль якості продукції з метою її 
оптимізації. 

5 

11.  Оптимізація виробничого потенціалу підприємства.  10 

12.  
Фактори впливу на попит і пропозиції у частині оперативного аналізу 
і контролю. 5 

13.  
Зарубіжні погляди на оперативний аналіз і контролю логістичних 
процесів. 5 

14.  
Оперативний аналіз і контроль погашення заборгованості 
підприємства. 10 

15.  
Оперативний аналіз і контроль напрямків використання 
нерозподілених прибутків (непокритих збитків).  

5 

16.  Оперативний аналіз і контроль валютних операцій.  10 

17.  
Оперативний аналіз і контроль інвестиційної привабливості об’єктів 
інвестування. 

5 

18.  Формування оптимального портфеля цінних паперів. 5 
19.  Оперативний аналіз і контроль інвестиційних ризиків. 5 

20.  
Перспективи автоматизації оперативного аналізу і контролю на 
підприємстві.  

10 

 Разом  120 
 

 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Оперативний аналіз і контроль» 
використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 
результатів навчання: 

 стандартизовані тести;  
 поточне опитування;  
 аналітичні звіти, реферати, есе; 
 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
 виступи на наукових заходах;  
 диференційований залік. 

 
7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Оперативний 

аналіз і контроль» визначається за шкалою оцінювання: 
 

За шкалою 
ТНЕУ 

За 
національною шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 
85-89 

Добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

Задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

№ 
з/п 

Назва 
Номер 
теми 

1. Електронний варіант опорного конспекта лекцій 1-5 
2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 
1-5 

3. Мультимедійний екран  1-5 
4 Компютери 1-5 
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2. Бабіч І. І. Оперативний контроль як функція антикризового 

управління сільськогосподарським підприємством : [монографія] / І. І. Бабіч, 



К. П. Мельник. Тернопіль, 1998 . – 173 с. 
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6. Економічний аналіз: теорія і практика // Проблеми і перспективи 
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Дерій, І. Д. Голяш, М. Т. Щирба, С. І. Саченко та ін.; за ред. д. е. н., проф. В. 
А. Дерія. Тернопіль: Крок, 2016. – 362 c.  

7. Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование 
(микро и макро уровень) : [учеб. пособ.] / А.В. Калина, М.И. Конева, В.А. 
Ященко. К.: МАУП, 1998. – 272 с. 

8. Каракоз И. И. Вопросы теории и практики оперативного учета / И. И. 
Каракоз, П. И. Савичев. М.: Финансы, 1972. 208 с. 

9. Каракоз И.И. Ежедневный экономический анализ работы 
предприятий. М.: Госфиниздат, 1963. – 88 с. 

10. Каракоз И .И. Оперативный экономический анализ работы 
промышленного предприятия / И. И. Каракоз. К.: Техніка, 1965. – 338 с. 

11. Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз в управлінні 
агропромисловим виробництвом : [монографія] / Т. М. Ковальчук. К. : Вид-
во ІАЕ, 2001. – 518 с. 

12. Ковальчук Т. М.  Оперативний економічний аналіз: теорія, 
методологія, організація : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.04 / 
Ковальчук Т. М.; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2004. – 40 с. 
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