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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні вказівки розроблені для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка». 

Основна мета вивчення дисципліни — засвоєння знань про системне оцінювання 

діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні опанувати наступні 

програмні компетентності у відповідності з компонентами ОПП : 

 Здатність вирішувати стереотипні професійні задачі за допомогою евристичних 

способів мислення.  

 Володіння навичками роботи з інформаційними джерелами та умінням логічно і 

послідовно давати стислу інформацію з професійних питань. 

 Володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та 

систематизації економічних процесів. 

 Співставляти та порівнювати альтернативні варіанти, прогнозувати можливі 

наслідки впливу на поведінку економічних суб’єктів, застосовуючи методи аналізу 

економічних процесів. 

Вивчення курсу цього предмету повинно забезпечити наступні програмні результати 

навчання: 

 Уміння оперувати економічними категоріями. 

 Уміння застосовувати статистичні методи при здійсненні аналізу виробничо-

господарської діяльності підприємства та її фінансових результатів.  

 Здатність проводити порівняльний і факторний аналіз, досліджувати взаємозв’язки 

економічних показників. 

 Уміння складати фінансову, податкову, статистичну звітність та аналізувати 

фінансово- господарську діяльність суб’єктів господарювання. 

 Уміння здійснювати аналіз і планування продуктивності праці, чисельності 

персоналу, фонду оплати праці. 

Підготовка спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань і практичних навичок, 

здатних до всамодосконалення і творчого пошуку, неможлива без інтенсивної 

самостійної роботи. 

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу самостійна 

робота є однією із форм організації навчання, основною формою опанування 

навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Завдяки самостійній роботі студенти повинні: 

- здобувати професійні знання, вміння, навички, а також виховувати прагнення до 

навчання, внутрішню потребу постійно поповнювати та оновлювати власні знання; 

- сформувати практичні навички організації самостійної роботи, як 

найраціональнішого використання часу; 

- навчитися приймати рішення, формувати конкретні завдання, визначати методи і 

засоби вирішення проблем, що виникають під час навчання та практики. 
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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від її організації. 

Самостійна робота студентів здійснюється в різних формах і передбачає: 

- опрацювання теоретичних засад, роботу з навчальними літературними джерелами 

(підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій); 

- самостійне вивчення окремих тем згідно з робочою програмою; 

- написання конспекту при самостійному опрацюванню теми  або її окремих питань; 

- підготовку до виступу на семінарі з конкретної теми; 

- виконання індивідуальних завдань з подальшим обговоренням результатів на 

семінарі; 

- написання рефератів; 

- систематику опанованого матеріалу перед заліком. 

З метою своєчасного виконання завдань студент повинен ретельно спланувати 

самостійну роботу, визначити термін збирання та опрацювання інформації , аналізу та 

оформлення результатів роботи. 

Ефективність результатів роботи досягається за допомогою принципів наукової 

організації праці, вміння здійснювати пошук необхідної інформації в каталогах бібліотек, 

в мережі Інтернет. 

Результати самостійної роботи оцінюються і враховуються при поточній і 

семестровій успішності студентів. 

Контроль виконання самостійної роботи здійснюється як під час аудиторних занять, 

так  і в позааудиторний час згідно плану-графіку , завчасно доведеного до відома 

студента. 

Методи контролю знань студентів: 

- опитування на практичних заняттях та індивідуальних консультаціях; 

- тестування; 

- розв’язок задач; 

- рецензування результатів аналізу, методик і рекомендацій, що розроблялися 

студентами при виконанні індивідуальних завдань в позааудиторний час, презентація їх 

на семінарах або на індивідуальних консультаціях; 

- презентація рефератів; 

- залік (виконання залікової роботи). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

Тема 3 Абстрактно-логічні (якісні) прийоми економічного 

аналізу 

2 

2 Тема 4 Кількісні описові прийоми в економічному аналізі  2 

3 Тема 5 Кількісні аналітичні прийоми в економічному аналізі 2 

4 Тема 8 Інформаційна база та організація економічного 

аналізу 

2 

5,6 Тема 9 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

9.1.Значення і задачі аналізу виробництва продукції.  

9.3.Аналіз якості продукції. Аналіз браку виробництва.  

 

2 

2 

7 Тема 10  Аналітичне обґрунтування виробничої програми та 

оцінювання її виконання 

2 

8,9,10 Тема 11 Аналіз реалізації продукції та виконання 

договірних зобов’язань 

11.1. Значення і завдання аналізу збуту продукції.  

11.3.Оцінка ризику незатребуваності продукції. Аналіз 

ринку збуту продукції.  

11.4. Аналіз цінової політики підприємства. 

 

 

2 

 

2 

2 

11,12 Тема 12 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами 

12.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 

трудових ресурсів.  

12.3.Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної 

продукції.  

 

 

2 

 

2 

13,14 Тема 13 Аналіз забезпеченості підприємства основними 

засобами та ефективності їх використання 

13.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 

основних засобів.  

13.3.Аналіз технічного розвитку виробництва. Розрахунок 

впливу факторів на обсяг товарної продукції. Аналіз 

показників ефективності використання основних фондів. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

15 Тема 14 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними 

ресурсами та ефективності їх використання  

14.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 

матеріальних ресурсів.  

 

 

 

2 

16,17 Тема 15 Аналіз витрат на виробництво продукції 

15.1.Економічна сутність класифікації витрат підприємства. 

Значення і задачі аналізу витрат і собівартості продукції. 

Оцінка виконання плану по собівартості.  

15.2.Аналіз операційних витрат на виробництво продукції. 

Аналіз  прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих витрат 

на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Аналіз 

 

2 

 

 

 

2 
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собівартості окремих видів продукції.  

15.4.Аналіз фонду оплати праці. 

 

 

 

 

18,19 Тема 16 Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 

16.1. Значення, задачі та інформаційне забезпечення для 

проведення аналізу фінансових результатів підприємства. 

Економічна природа прибутку та його роль в умовах 

ринкової економіки. 

16.2. Модель формування фінансових результатів діяльності 

підприємства.  

Аналіз факторів формування чистого прибутку 

підприємства.  

16.3.Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації, що 

базується на категорії маржинального доходу.  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Всього 38 
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Тема 3 Абстрактно-логічні (якісні) прийоми економічного аналізу  

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти такі поняття, як метод, методика, 

методологія. 

Метод економічного аналізу визначається змістом та особливостями його предмета. 

Якщо предмет відповідає на запитання «що вивчає?» то метод – «як вивчається?». 

В економічному аналізі застосовується діалектичний підхід при вивченні діяльності 

суб'єктів господарювання. Це означає, що вивчення економічних показників, явищ, 

процесів проводиться з урахуванням їх взаємозвязку та взаємозалежності. 

Характерними рисами методу економічного аналізу є: 

- використання системи економічних показників, за допомогою яких проводиться 

кількісна оцінка окремих сторін господарської діяльності підприємства. Від того 

наскільки повно й точно вони відображають сутність досліджуваних явищ, залежать 

результати аналізу; 

- вивчення економічних явищ в динаміці з урахуванням дії економічних законів. При 

вивченні діяльності підприємства необхідно враховувати загальні тенденції, які 

випливають із економічних законів і їх проявленні в конкретних умовах; 

- дослідження причин, які викликали зміну тих чи інших показників; 

- виявлення співпідпорядкованості показників, виділення узагальнюючого 

показника і чинників, що на його показника і чинників, що на нього впливають; 

- кількісний вимір впливу чинників на узагальнюючий показник. 

Усі прийоми економічного аналізу можна поділити на якісні і кількісні. 

Якісні(абстрактно-логічні) не дають числової характеристики явищ, що 

досліджуються, а тільки визначають способи підходу до вивчення закономірностей та 

шляхи дослідження господарських процесів і економічних явищ. До якісних (абстрактно-

логічних) прийомів відносять аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, евристичні 

прийоми, моделювання. 

Евристичні прийоми, або методи активізації творчого, нестандартного мислення, 

застосовують тоді, коли звичайні способи аналізу, які ґрунтуються на аналізі минулого 

досвіду та поточних умов, не дають змоги вирішення проблеми. Особливо широко 

застосовують їх у стратегічному аналізі для прогнозування розвитку економічної 

ситуації. До них відносяться методи ненаправленого пошуку (―мозкового штурму‖, 

―експертних оцінок‖, ‖колективного блокнота‖, ‖контрольних запитань‖, ―асоціацій та 

аналогій‖, ділові ігри та ситуації, кібернетичні наради) та методи направленого пошуку 

(морфологічний метод, алгоритм розв’язання винахідницьких задач). 

Термінологічний словник. 

Виділення «вузьких місць» і «ведучих ланок» - це прийом для виявлення 

диспропорцій в роботі підприємства. 

Деталізація - розкладання загальних показників на складові. 

Метод - це спосіб пізнання дійсності, дослідження процесів, явищ у природі та 

суспільстві. 

Метод науки - це властивий для науки спосіб проникнення у зміст предмета, що 

вивчається. 

Метод економічного аналізу - це системне комплексне вивчення та вимір впливу 

чинників на результати діяльності підприємства з метою визначення напрямів 
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підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Методика - це сукупність прийомів найбільш доцільного виконання будь-якої 

роботи. 

Методика економічного аналізу - це сукупність аналітичних прийомів дослідження 

багатосторонньої діяльності підприємства. 

Методологія - це наука про методи дослідження. 

Порівняння - це прийом пізнання, у процесі якого невідоме явище (предмет, процес) 

зіставляють з уже відомим для виявлення загальних ознак або відмінностей між ними. 

Теми рефератів. 

1. Методика комплексного економічного аналізу діяльності підприємства. 

2. Методика визначення впливу чинників на економічні показники діяльності 

підприємства. 

 

Питання для контролю знань. 

1. У чому полягає сутність порівняння? 

2. Перерахуйте найбільш типові ситуації, коли використовується метод порівняння і 

визначите цілі, що при цьому досягаються. 

3. Назвіть умови порівнянності показників. 

4. У чому полягають особливості використання групувань в економічному аналізі? 

5. Назвіть правила моделювання. 

Тести. 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 
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Тема 4 Кількісні описові прийоми в економічному аналізі 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти такі поняття, як метод, методика, 

методологія. 

Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристику досліджуваних 

процесів (явищ) і поділяються на описові й аналітичні. 

Описові прийоми – визначають масштаб, розміри, тенденції, динаміку розвитку 

економічних явищ та господарських процесів, їх структуру (середні й відносні величини, 

ряди динаміки, графічний прийом, структурні й типологічні групування, табличний 

метод), дають  кількісну характеристику окремим напрямам фінансово – господарської 

діяльності суб’єкта господарювання.  

      Графічні методи використовуються для кращого сприйняття та розуміння суті 

економічних явищ та процесів, тенденцій та закономірностей їх зміни та розвитку, 

вивчення структурних зрушень, взаємозв'язків між показниками тощо. 

Абсолютний приріст визначається як різниця між наступним і попереднім рядами 

динаміки, темпи приросту - як відношення абсолютного приросту до базового рівня 

(обчислюють у відсотках або частках одиниці). 

Характеризуючи показники динаміки, розраховують темпи росту і приросту. Їх  

можна обчислити як відносні величини. 

Відносні величини – це  величини, що виражають кількісні відношення між 

соціально-економічними явищами. Їх отримують діленням однієї абсолютної величини 

на іншу. За формою відносні величини поділяються на коефіцієнти (зіставлення двох 

показників, один з яких приймають за одиницю), відсотки (характеризують 

співвідношення величин, одна з яких береться за 100%), індекси (базисні – перший 

показник динамічного ряду приймають за 100%, а наступні розраховуються в 

відсотковому співвідношенні до базисного та ланцюгові, коли кожний  показник 

динамічного ряду зіставляється не з базисним, а з попереднім роком).  

Відносні показники застосовують також для оцінки структури. Показник структури 

- це відносна частка (питома вага) частини в цілому, що виражається у відсотках або 

коефіцієнтах, наприклад, питома вага окремих видів продукції в загальному обсязі, 

питома вага робітників у загальній кількості працівників підприємства та ін. 

Середні величини – це абстрактні величини, за допомогою яких досягається 

узагальнення відповідних сукупностей типових, однорідних явищ, процесів, показників. 

Найбільш часто в аналізі застосовуються: 

- середня арифметична проста (незважена), яка обчислюється діленням суми 

окремих значень ознак на їх кількість, 

Х середня арифметична проста = 
i

xi
 

- середня арифметична зважена (Хзв), 

Хзв =



i

ii

f

fx
 , 

де xі – варіанти значень аналізованого показника, fі – частоти (ваги); 

- середня гармонічна (Хгар), обчислюється як відношення суми ознак до суми 

добутків цих ознак на обернені значення, розраховується за формулою 
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Хгар = 





 i
i

i

f
x

f

1
 , 

- середня хронологічна ( Ххр). Для однакових проміжків часу розраховується за 

формулою 

Ххр = 
1

)5.0...5.0( 21





n

xxx n  , 

де х1, х2,...,хп –варіанти значень аналізованого показника, п – кількість варіантів. 

За допомогою середньохронологічної можна обчислити середні залишки оборотних 

коштів, коли відома їх вартість станом на кожне перше число місяця. 

Середньохронологічна застосовується для визначення середньої величини у  моментних 

рядах, 

- середня геометрична ( Х геом.) застосовується  для обчислення середніх темпів 

зростання під час аналізу динамічних рядів. Обчислюєть за формулою 
1

геом. 1 2Х ...n
nx x x    , 

- середня квадратична (Хкв). Формула розрахунку для простої середньоквадратичної 

має вигляд 

 2 2 2

кв 1 2X ... /nx x x n     ,                            

Групування – слугує для об’єднання однакових  за змістом і структурою частини 

економічних явищ та процесів у групи, виявляє причинно – наслідкові зв’язки, 

взаємообумовленість  і взаємозалежність , головні причини і  чинники, які впливають на 

об’єкт дослідження. 

Під час складання структурних і факторних групувань  важливу роль відіграє 

визначення інтервалів групувань. Вони можуть бути закритими ( з визначенням нижньої 

і верхньої границі) і відкритими (визначена одна границя). 

Для визначення кількості інтервалів групування використовують спеціальні 

статистичні таблиці або формулу 

n = 1 + 3,32 lg N   , 

де  n – кількість груп, 

N– кількість спостережень. 

Величина рівновеликого інтервалу визначається як 

і = ( хmax - хmin) / п, 

де хmax, хmin  - найбільше і найменше значення досліджуваної сукупності. 

Групування можна вважати першим кроком кореляційного аналізу, оскільки 

останній передбачає попереднє встановлення зв’язків між явищами, визначення суттєвих 

ознак та напрямів його впливу. 

Термінологічний словник. 

Виділення «вузьких місць» і «ведучих ланок» - це прийом для виявлення 

диспропорцій в роботі підприємства. 

Графічний прийом – це порівняння складу і змісту економічних показників за 

допомогою просторових зображень: фігур, ліній, діаграм. 

Ряд динаміки - це ряд абсолютних, середніх, відносних величин, що 

характеризують стан економічного явища в часі. 
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Угрупування - це поділ загального числа досліджуваної сукупності об'єктів на якісні 

однорідні групи за відповідними ознаками. 

Теми рефератів. 

1. Методика комплексного економічного аналізу діяльності підприємства. 

2. Методика визначення впливу чинників на економічні показники діяльності 

підприємства. 

 

Питання для контролю знань. 

1. Визначте сутність відносних і середніх величин. 

2. У чому полягають особливості використання групувань в економічному 

аналізі? 

3. Назвіть вимоги до графіків і діаграм. 

4. Які правила оформлення таблиць Ви знаєте? 

 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5  Кількісні аналітичні прийоми в економічному аналізі 

 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти такі поняття, як метод, методика, 

методологія. 

Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристику досліджуваних 

процесів (явищ) і поділяються на описові й аналітичні. 

Аналітичні прийоми – за їх допомогою визначаються не тільки показники, що 

характеризують економічні процеси, а й досліджуються  причинно-наслідкова залежність 

зв’язків між процесами і  явищами та рівень впливу окремих чинників на предмет 

дослідження (аналізований показник). 

У свою чергу, аналітичні прийоми поділяються на прийоми, які досліджують 

функціональні (детерміновані) зв’язки, прийоми для дослідження стохастичних 

(ймовірних) взаємозв’язків, та  прийоми оптимізації. 
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До аналітичних методів аналізу функціональних детермінованих зв’язків належать: 

прийом деталізації, методи елімінування, балансовий метод, метод пропорційного 

ділення, метод часткової участі, інтегральний спосіб. 

До аналітичних методів аналізу стохастичних залежностей належать: статистичний 

метод, аналітичне групування, дисперсійний аналіз, компонентний аналіз, кореляційно-

регресійний аналіз (парна та множинна кореляція). 

Балансовий метод – це  відображення співвідношень і пропорцій двох груп 

взаємозв’язаних і зрівноважених показників, результати яких повинні бути тотожними. 

Його використання ґрунтується на обмеженості (закінченості) величини 

матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами 

сукупності, які при цьому виникають. 

Наприклад,  математичну модель товарного балансу можна записати: 

Зп + Н  = Р + В + Зк 

де Зп, Зк  – залишок продукції відповідно на початок і кінець року,  Н – 

надходження готової продукції з виробництва, Р – реалізація продукції, В – вибуття 

продукції. 

 

Балансовий метод використовується при  складання балансу виробничих 

потужностей, при складанні моделі  одержання фінансового результату  чи формування 

балансу підприємства. Наприклад: 

А =  ВК + П К 

де А – майно (активи) підприємства, ВК – власний капітал, ПК – позиковий капітал. 
ПНП-ФВ-ФДІОВ-ВЗ-АВ-С-ВЧП   

де  В - чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  С - 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),  ОД - операційні доходи , АВ 

- адміністративні витрати, ВЗ - витрати на збут, ІОВ - інші операційні витрати, ФД - 

фінансові доходи ,  ФВ - фінансові витрати , ПНП - податок на прибуток від звичайної 

діяльності, Чп - чистий прибуток. 

Для проведення розрахунків пропонується скористуватись балансовою моделлю: 

( Зпр +  Нп ) = (Вп+Зкр). 

Процес розробки моделі дослідження і пізнання називається моделюванням. 

Моделювання факторних систем базується на критеріях: причинності, достатності, 

специфічності, самостійності існування, облікової можливості.  

В факторному аналізі розрізняють моделі детерміновані (функціональні) і 

стохастичні (кореляційні). 

При моделюванні детермінованих факторних систем потрібно виконувати наступні 

вимоги : 

- фактори (чинники), що включені в модель  і самі моделі  повинні мати 

визначений характер, реально існувати, а не бути придуманими абстрактними 

величинами, 

- фактори, що входять в систему повинні бути не лише необхідними елементами 

формули, але і знаходитись в причинно-наслідковому зв’язку з досліджуваними 

показниками, 

- всі показники факторної системи повинні  мати кількісний вимір, тобто повинні 

бути інформаційно забезпеченими, 

- факторна модель повинна забезпечувати можливість виміру окремих факторів, 

тобто в ній повинна враховуватись розмірність змін результативного і факторних 
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показників, а сума впливу окремих факторів повинна дорівнювати загальному приросту 

результативного показника. 

 

Термінологічний словник. 

Балансовий прийом - це складання балансів, встановлення рівноваги між кількома 

однорідними і взаємопов’язаними показниками для виявлення значення одного з них за 

відомих значень іншого. 

Деталізація - розкладання загальних показників на складові. 

Елімінування - це ізольоване вивчення впливу безлічі різноманітних чинників на 

узагальнюючий показник. 

Індекс – це співставлення рівня певного показника з рівнем його в минулому або з 

рівнем аналогічного показника, прийнятому за базу. 

Теми рефератів. 

 

1. Особливості використання інтегрального прийому в економічному аналізі. 

2. Методика дослідження впливу чинників на показники діяльності підприємства. 

 

Питання для контролю знань. 

1. Що необхідно зробити для нейтралізації впливу вартісних, об'ємних, якісних 

і структурних чинників? 

2. У чому сутність балансового засобу? 

3. У чому полягають принципи ланцюгових підстановок? 

4. Як визначити алгоритм розрахунку впливу чинників: 

- індексним методом; 

- способом абсолютних різниць; 

-  способом відносних різниць; 

-  інтегральним способом; 

-  способами  пропорційного ділення та часткової участі?  

 

 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

 

 



13 

 

Тести до тем 3,4,5. 

1. Послідовність аналітичних процедур, що мають на меті одержання висновків і 
рекомендацій щодо прийняття оптимальних рішень стосовно досліджуваного 
економічного об’єкта чи явища є: 

а) аналіз; 
б) синтез; 
в) індукція; 
г) дедукція. 

 
2. Під терміном «фактори» розуміють: 
а) індукцію та дедукцію; 
б) взаємозв'язки та взаємозалежності; 
в) рушійні сили розвитку явищ; 
г) види економічного аналізу та резерви виробництва. 

 
3. Факторний аналіз передбачає: 
а) класифікацію факторів за просторовою ознакою; 
б) оцінку зміни факторів у просторі й часі; 
в) поділ факторів на кількісні та якісні; 
г) кількісну і якісну оцінку зміни досліджуваних економічних показників. 
 
4. Модель в економічному аналізі – це: 
а) система показників, що характеризують об’єкт аналізу; 
б) метод економічного аналізу; 
в) критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкта;  
г) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики. 
 
5. Моделі, що використовуються в економічному аналізі, коли досліджуваний 

показник є добутком кількох факторів, – це: 
а) мультиплікативні моделі; 
б) адитивні моделі; 
в) змішані моделі. 
 
6. Сукупність методів і прийомів, що визначають алгоритм розв’язання задачі – це: 
а) метод економічного аналізу; 
б) методика економічного аналізу; 
в) предмет економічного аналізу; 
г) принцип аналітичних досліджень. 
 
7. До прийомів економічного аналізу належать: 
а) фактори й причини; 
б) деталізація економічних показників; 
в) прийом порівняння показників; 
г) статистичне групування; 
д) балансовий прийом; 
е) метод абсолютних і відносних величин; 
ж) метод середніх величин; 
з) вибірковий метод; 
и) прогнозні розрахунки; 
к) спосіб зіставлення паралельних рядів; 
л) кореляція; 
м) індексний метод; 
н) ланцюгові підстановки; 
о) статистичні таблиці; 
п) експертні оцінки; 
р) графіки; 
с) ряди динаміки. 
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8. Який метод економічного аналізу використовують для розрахунку впливу 
окремих чинників на зміну досліджуваних показників: 

а) прийом деталізації; 
б) ланцюгові підстановки; 
в) індексний метод; 
г) спосіб обчислення абсолютних різниць; 
д) кореляція? 
 
9. Метод ланцюгових підстановок дозволяє: 
а) оцінити зміну параметрів у часі; 
б) визначити вплив факторів на результативний показник; 
в) визначити тип функціонального зв’язку; 
г) виявити тенденцію та закономірності зміни й розвитку економічних явищ та 

процесів. 
 
10. Якщо різницю за кількісним показником помножимо на базисне значення 

якісного показника, то за способом різниць визначаємо: 
а) вплив зміни якісного показника на зміну аналізованого показника; 
б) вплив зміни кількісного показника на зміну аналізованого показника; 
в) вплив зміни аналізованого показника на зміну кількісного показника. 

 
11. За допомогою яких статистичних групувань можна встановити причинно-

наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками економічних явищ та факторів: 
а) типологічних;    
б) структурних;    
в) аналітичних? 

 
12. Середні величини в економічному аналізі використовують для: 
а) визначення структурних зрушень; 
б) узагальнення характеристики сукупності однорідних явищ; 
в) оцінки впливу факторів на зміну результативного показника; 
г) визначення тенденції зміни економічних явищ і процесів. 
 
13. За допомогою яких способів аналізу виявляються взаємозв’язки між економічними 

явищами: 
а) деталізація; 
б) статистичне групування; 
в) кореляція; 
г) спосіб зіставлення паралельних рядів? 

 
14. Засіб аналітичного методу, за яким йдуть від загальних показників до 

деталізованих, послідовно розчленовуючи загальні показники на складові: 
а) порівняння; 
б) елімінування; 
в) розкладання; 
г) деталізація. 

 
15. Метод, за допомогою якого предмет (явище) характеризується через 

співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або 
явищами: 

а) порівняння; 
б) деталізація; 
в) абстрагування; 
г) абсолютизація. 

 
16. Метод, при якому будуть зменшені предмети або умовні подоби (образи), які 

замінюють у нашій уяві дійсні предмети або явища: 
а) елімінування; 
б) моделювання; 
в) порівняння; 
г) деталізація. 
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17. Метод, що ґрунтується на обмеженості, кінцевості величини матеріальних 

ресурсів і жорстких взаємозв`язках між окремими елементами сукупності: 
а) деталізація; 
б) статистичний; 
в) порівняння; 
г) балансовий. 
 

18. Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, 
послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за 
незмінності інших факторів: 

а) порівняння; 
б) елімінування; 
в) балансовий; 
г) моделювання. 

 
        19. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать накопиченню, 
опрацюванню і зберіганню цифрової інформації: 

а) табличний; 
б) динамічні ряди; 
в) кореляційний; 
г) балансовий. 

 
         20. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або 
виробництва з метою з`ясування певних питань: 

а) елімінування; 
б) запит; 
в) анкетний метод; 
г) листування. 

 
        21. Впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, 
сукупність даних і знань про них це: 

а) анкета; 
б) модель; 
в)  аналіз; 
г) інформація. 

 
        22. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі 
виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це: 

а) деталізація; 
б) структура; 
в) баланс; 
г) елімінування. 

 
23. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення величини фактичних 

та планових індивідуальних показників: 
а) зведені; 
б) агрегатні; 
в) індивідуальні; 
г) вибіркові. 

 
        24. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв`язку між факторами, 
що вивчаються, - це: 

а) елімінування; 
б) кореляція; 
в) порівняння; 
г) моделювання. 

 
       25. Розклад (аналіз) загального на частки називають: 

а) дедукція; 
б) кореляція; 
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в) індукція; 
г) елімінування. 

 
       26. Узагальнення (синтез) часток у загальне називають: 

а) дедукція; 
б) кореляція; 
в) індукція; 
г) елімінування. 

 
27. Резерви виробництва за місцем знаходження класифікують на: 
а) поточні і перспективні; 
б) зовнішні і внутрішні; 
в) власні і залучені. 
 
 
 

Тема 8 Інформаційна база та організація економічного аналізу  

Методичні поради до вивчення теми. 

При вивченні теми студенти перш за все, повинні розглядати сутність, вимоги до 

інформації та особливі її джерела, які використовуються в економічному аналізі. Носіями 

інформації є документи, звіти, оперативні зведення. Для організації інформаційного 

забезпечення економічного аналізу ставляться такі вимоги: повнота даних, достовірність, 

оперативність, неперервність інформації, адаптованість та перспективність. 

В основу створення раціонального потоку інформації покладено такі принципи: 

єдність інформації, з’ясування інформаційної потреби та способів найефективнішого її 

задоволення, об’єктивність відображення господарських процесів. Основними 

джерелами інформації є: планові дані (нормативні, прогнозні, кошторисні, проектні, 

договірні); облікові дані (бухгалтерські, статистичні, оперативно-технічні, реєстри 

обліку); звітні дані ( бухгалтерські, статистичні, оперативні); позаоблікові (матеріали 

обстежень, перевірок, анкетування, розпоряджень, постанов, публікацій, Діні про 

виставки, презентації, рекламні матеріали). В умовах ринку зростає значення додаткової 

інформації – матеріалів конференцій, біржових торгів, ярмарків, преси, радіо, 

телебачення. Знайомлячись з інформацією, яка використовується в економічному аналізі, 

необхідно спинитися на системі маркетингової інформації, використання якої 

продиктовано вимогами ринку. 

Подальше вивчення теми вимагає засвоєння етапів проведення економічного 

аналізу: розробка програми; відбір інформації та перевірка її вірогідності; аналітична 

обробка інформації з допомогою технічних прийомів; оцінка діяльності господарської 

діяльності; визначення ефективності діяльності підприємства; передача аналітичної 

інформації у відповідні служби для розробки конструктивних заходів і прийняття 

управлінських рішень. Організація управління кожним етапом аналізу залежить від 

наявності в структурних підрозділах спеціалізованих служб. 

Виконавцями економічного аналізу на підприємстві виступають наступні групи осіб: 

загальне керівництво аналітичною роботою здійснюється заступником директора по 

аналітичній роботі (або головним економістом); безпосередньо аналіз господарської 

діяльності очолює начальник планового відділу або головний бухгалтер; проводять 

економічний аналіз на підприємстві економісти, бухгалтери, менеджери, інженери і 

працівники інших професій. При проведенні зовнішнього аналізу виконавцями можуть 

бути аудитори, працівники банків, податкові інспектори, відомчі ревізори. Результати 

аналізу оформляються у вигляді довідок, актів перевірок, аналітичних, доповідних і 
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пояснювальних записок, звітів. Реалізація пропозиції за результатами аналізу 

здійснюється шляхом видання наказів і розпоряджень, у яких визначається перелік 

заходів, терміни їхнього здійснення, необхідні матеріальні і фінансові ресурси, 

виконавці. 

В процесі вивчення теми студентам слід зосередити увагу на технічному 

забезпеченні обробки економічної інформації. В ринкових умовах господарювання 

значно збільшується потреба в аналітичній інформації. Це обумовлено тим, що для 

досягнення високих кінцевих результатів кожне підприємство повинно постійно 

аналізувати рівень ефективності управлінських рішень, розробляти проекти, які 

передбачають впровадження інновацій, спроможних забезпечити 

конкурентоспроможність продукції (товарів, послуг). 

Аналітична обробка економічної інформації – вельми трудомістка робота; в зв’язку 

з цим, велике значення має автоматизація аналітичних розрахунків. На сучасному етапі 

найбільш прогресивною є організація аналітичного процесу з використанням ПЕОМ; на 

їх базі створюються автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера, економіста, 

фінансиста, аналітика. 

Термінологічний словник. 

Інформація – це впорядковані відомості про явища і процеси, сукупність певних 

даних і знань про них. 

Бухгалтерська звітність – це сукупність показників обліку, відображених у 

вигляді таблиць, які характеризують використання матеріальних і трудових ресурсів, 

обсяги діяльності, фінансові результати. 

Статистична звітність – це сукупність даних оперативно-технічного обліку для 

дослідження та установлення закономірностей і тенденцій розвитку діяльності, вивчення 

соціальних явищ. 

Податкова звітність – це сукупність даних про нарахування і сплату податків та 

платежів. 

Економічна інформація – це сукупність відомостей про стан економіки 

підприємства. 

Система маркетингової інформації – це постійно діюча система взаємозв’язку 

людей, обладнання і методичних прийомів, призначена для збору, аналізу, оцінки і 

поширення актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її службами 

маркетингу з метою вдосконалення планування і контролю за виконанням 

маркетингових заходів. 

Теми рефератів. 

1. Форми та методи організації аналітичної роботи на підприємстві. 

2. Регламентація та форми реалізації аналітичного процесу на підприємстві. 

3. Організація комп’ютерної обробки економічної інформації для економічного 

аналізу. 

4. Методика накопичення та систематизації аналітичної інформації. 

Питання для самостійного вивчення. 

1. Інформаційна база економічного аналізу. 

2. Організація економічного аналізу. 
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Літературні джерела. 

1. Про інформацію //Закони України Т2. - С.215-218. 

2. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

4. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

Питання для контролю знань. 

1. Охарактеризуйте класифікацію джерел даних і дайте їхню характеристику.  

2. Які існують вимоги до організації інформаційного забезпечення економічного 

аналізу?  

3. У чому полягає перевірка вихідної інформації?  

4. На які етапи підрозділяється аналітична робота на підприємстві?  

5. Хто є суб'єктами економічного аналізу?  

6. Як і між ким розподіляються функції економічного аналізу на підприємстві?  

7. Які існують форми проведення внутрішнього і зовнішнього аналізу?  

8. Назвіть і охарактеризуйте види планів аналізу: 

а) комплексний план 

б) тематичний план  

9. Які документи оформляються за результатами аналізу?  

10. Охарактеризуйте безтекстову форму оформлення результатів аналізу.  

Тести. 

1. До внутрішньої інформації, яка використовується в економічному аналізі 
відносяться: 

а) договори; 
б) рекламація; 
в) фінансовий план підприємства. 
г) статистичні збірники; 
д) бухгалтерська звітність. 
 
2. До технічних джерел інформації відносяться: 
а) технологічні карти; 
б) матеріали перевірок податкової служби; 
в) проектно-кошторисна документація; 
г) технічний паспорт; 
д) матеріали обстежень. 
 
3. Додаткова інформація включає матеріали: 
а) ярмарків; 
б) преси; 
в) перевірок; 
г) реклами; 
д) біржових торгів. 
 
4. Позаоблікова інформація включає: 
а) прогнозні дані; 
б) матеріали конференцій; 
в) розпорядження; 
г) дані про презентації; 
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д) рекламні матеріали. 
 
5. Результати економічного аналізу знаходять відображення в таких документах: 
а) пояснювальна записка; 
б) акт перевірки; 
в) звіти; 
г) висновки і пропозиції; 
д) довідка. 

 
6. Статистична звітність в економічному аналізі використовується для: 
а) дослідження тенденції розвитку підприємства; 
б) визначення внутрішніх резервів; 
в) розрахунку впливу чинників на економічні показники; 
г) оцінки ступеню використання ресурсів. 
 
7. Найвідповідальніший етап економічного аналізу: 
а) збір інформації; 
б) розробка програми; 
в) оцінка результатів господарської діяльності підприємства. 
 
8. Аналітичне опрацювання економічних показників включає: 
а) правильність оформлення документів щодо наявності реквізитів; 
б) узгодженість показників у різних формах звітності; 
в) надання показникам порівняльного виразу; 
г) вивчення опрацьованих матеріалів; 
д) складання аналітичних розрахунків. 
 
9. Організація економічного аналізу на підприємстві передбачає: 
а) визначення виконавців аналітичної роботи; 
б) розробку системи управління; 
в) контроль за виконанням заходів, спрямованих на підвищення економічної 

ефективності; 
г) розподіл обов’язків у підрозділах, які координують аналітичну роботу. 

 

 

 
Тема 9 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

План вивчення СРС 

9.1.Значення і задачі аналізу виробництва продукції. 

9.3.Аналіз якості продукції. Аналіз браку виробництва. 

 

Методичні поради до вивчення теми. 

При вивченні теми студенти перш за все, повинні уяснити та зрозуміти, що: 

У нових ринкових умовах господарювання всі підприємства одержали повну 

оперативну самостійність — яку і скільки випускати продукції, з ким співробітничати і 

кому продавати свої вироби, як організовувати і відповідно планувати всі виробничі 

процеси. Зрозуміло, що ця свобода дій надається для належного врахування кон’юнктури 

ринку, його потреб і вимог. 

Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції 

забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. 

Тому виробнича діяльність підприємства, врешті-решт, жорстко зумовлюється загальною 
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економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом 

населення. 

В процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі 

питання: 

а) якість планування виробництва, напруженість і обгрунтованість планів діяльності 

як у цілому, так і окремих виробничих підрозділів; 

б) оцінка виконання планів виробництв, постачання й реалізації продукції; динаміки 

обсягів виробництва; 

в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги виробництва 

протягом останніх років і зокрема у звітному періоді; 

г) взаємозв’язок і взаємозумовленість показників обсягу виробництва, реалізації, 

асортименту, якості виробів тощо; 

д) визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів випуску продукції і 

реалізації, а також розробка заходів щодо їх використання. 

Для виконання аналітичного дослідження використовують статистичну звітність 

про виробництво продукції (форма № 1-п), а також планові матеріали відповідного 

відділу і бухгалтерські дані (про випуск, відвантаження і реалізацію продукції), інші 

оперативні дані виробничої діяльності. Бажано також ознайомитись із залишками 

незавершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів відвантажених (форма 

№ 1). 

Аналіз звичайно починають з оцінки того, як виконано план виробництва в цілому 

по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць, які були рівні виконання 

по місяцях і кварталах звітного періоду, визначають причини можливих невдач і винних 

у цьому осіб. 

Враховуючи складне економічне становище в країні, повсюдний спад виробництва, 

доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів випуску продукції на нашому 

підприємстві. При цьому використання натуральних вимірників обсягів випуску 

продукції найбільш доречне, оскільки дозволяє запобігти перекручень, які заподіює 

інфляція. Якщо ці вимірники не можна використати, то обсяги вимірюють у незмінних 

цінах. 

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов’язково визначити, які 

фактори спричинили таку тенденцію розвитку й відокремити ті, що діяли на 

народногосподарському рівні, тобто були зовнішніми. Дійсно, у нашому прикладі 

цементне виробництво, яке дуже пов’язане з будівництвом, зазнало спаду за браком 

інвестицій у зв’язку з кризою в економіці України. 

Проте внутрішні фактори заслуговують на увагу не менш. Обсяг виробництва 

можна збільшити, використовуючи більш коштовні матеріали і відповідно піднімати 

ціну виробів, або, навпаки, збільшувати у складі рецептур дешеві компоненти, а 

зекономлені дефіцитні спрямовувати на додатковий випуск продукції. Всі заходи щодо 

розвитку спеціалізації та кооперації також помітно впливають на обсяги виробництва. 

Регулювання рівня якості та зміни асортименту були улюбленими засобами збільшення 

обсягів виробництва на підприємствах і в цілих галузях промисловості колишнього 

СРСР. До речі, сучасний ринок ефективно бореться з цими «хитрощами» простим 

зниженням попиту. 

Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску продукції є вивчення його в 

асортиментно-структурному розрізі. Під асортиментом розуміють перелік вироблюваних 

видів продукції із зазначенням обсягів випуску. Більш вузьким поняттям є номенклатура 

випуску, яка характеризує тільки кількість, різноманітність продукції, що виробляється. І 

нарешті, структура — це співвідношення окремих виробів у загальному обсязі 
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виробництва, вираженому здебільшого у відсотках. Зміна асортименту в порівнянні з 

планом призводить до асортиментних, а структури випуску — структурних зрушень. 

Взагалі ці явища тісно пов’язані один з одним і тому ми маємо єдині асортиментно-

структурні зрушення у випуску продукції. 

Розрахунок показників виконання плану асортименту здійснюють трьома 

способами. Перший має назву «спосіб найменшого числа», суть якого — у виборі 

меншої із двох сум. Інакше кажучи, береться фактична сума, але за умови, якщо вона не 

перевищує планове завдання. 

Другий спосіб вимагає брати як загальний показник найменший процент виконання 

плану серед усіх виробів, тобто 50%, а у вираженні коефіцієнта — 0,5. 

Третій спосіб пропонує знаходити співвідношення кількості виробів з повним 

виконанням плану й кількості планових позицій. Цей показник має «справу» з 

номенклатурою продукції і звідси його назва «коефіцієнт номенклатурності». 

Не можна пояснювати зрушення в асортименті й структурі випуску продукції 

якимись «об’єктивними» причинами, бо всі вони оперативно враховуються на самому 

підприємстві шляхом коригування планових завдань. Тому будь-які відхилення при 

виконанні плану — це відверто погана праця виконавців і адміністраторів низових ланок 

(дільниць, цехів, філіалів). 

Завершуючи аналіз, слід дати оцінку проведеної роботи щодо підготовки нових 

зразків продукції для виробництва і взагалі стану науково-дослідних і конструкторських 

розробок, які можуть бути запорукою майбутніх успіхів підприємства. 

У сучасних умовах господарювання великого значення набуває поліпшення якості 

вироблюваної продукції. Це треба усвідомлювати, але не на словах, як це здебільшого 

було раніш, а повсякденно й копітко займатися цією справою. Ті підприємства, які не 

позбулися старих стереотипів у роботі, в тому числі нехтували якістю продукції, зараз 

зазнали відчутних втрат у конкурентній боротьбі з іноземними виробниками. 

Красномовним прикладом є робота взуттєвої промисловості, і взагалі всієї легкої 

промисловості України. 

Аналіз якості продукції ґрунтується на системі численних показників, серед яких слід 

виділити загальні й часткові, прямі й побічної дії. Найбільш узагальнюючий характер 

мають питома вага продукції зі «знаком якості», або атестованої державою як продукція 

вищої якості (зараз це не робиться), питома вага продукції, яка одержала товарні знаки, в 

загальному обсязі випуску. Своєрідним знаком якості є фірмовий знак всесвітньовідомих 

корпорацій, які вибороли славу виробників якісної продукції. Нарешті, достатньо 

надійним показником якості може бути відповідність міжнародним стандартам. Крім того, 

використовують такі загальні об’єктивні показники якості: 

— сортність (легка, харчова, хімічна та інші галузі промисловості); 

— марочність (харчова, промисловість будівельних матеріалів); 

— вміст корисних речовин або шкідливих домішок (% до загального обсягу або 

ваги); 

— строк служби (ресурс) і надійність; 

— призначення одного з часткових показників якості як єдиного провідного 

(міцність металів, калорійність харчів, теплотворність палива тощо). 

В процесі аналізу вивчають і такі побічні показники якості продукції: 

— гарантійний термін роботи, кількість і вартість гарантійних (безкоштовних для 

споживачів) ремонтів у розрахунку на один виріб; 

— наявність рекламацій, їх кількість і вартість; 

— відсоток браку; 

— пониження у сортності продукції за межами підприємства; 
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— відсоток повернення продукції на виправлення дефектів; 

— відповідність моді; 

— наявність і рівень попиту на даний виріб тощо. 

Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід надавати перевагу 

об’єктивним і кількісним показникам якості, які забезпечують належну точність 

визначення стану якості продукції. Найбільш вдалою ілюстрацією цього може бути 

аналіз показника сортності продукції. 

Сортність використовують щодо продукції, в якій допускаються певні несуттєві 

відхилення деяких ознак і якостей від діючих стандартів і технічних вимог. Зважаючи на 

кількість передбачених сортів і співвідношення їх у загальному обсязі виробництва, 

визначають середній показник сортності як за планом, так і фактично. 

Виконання плану за сортністю можна визначити трьома основними способами: 

1.  Спосіб першосортних одиниць. Посортові коефіцієнти (на підставі посортових 

знижок) слід помножити на відповідну кількість продукції або показники питомої ваги і 

одержані суми скласти. 

2.  Спосіб порівняння середньовиважених цін. Якщо фактична середньовиважена 

ціна одного виробу більше або дорівнює плановій, план по сортності вважається 

виконаним. Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду — його не можна 

використовувати для розрахунку загального показника по підприємству. 

3. Спосіб порівняння процентів виконання плану у вартісному й натуральному 

вираженні. Випередження рівня виконання плану у вартісному вираженні. 

З наведених вище трьох способів найбільш універсальним є спосіб першосортних 

одиниць, бо він практично виключає вплив зміни й асортименту продукції. 

Напослідок виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості продукції на 

обсяг її випуску у вартісному вираженні. 

Частина виробів у процесі виробництва псується через порушення технології, 

несправності устаткування або низьку кваліфікацію чи несумлінність робітників. Це 

явище має назву «брак продукції». 

Брак може бути остаточним і виправним. При аналізі визначають загальну суму 

браку й відносну його величину (% браку), а також вивчають динаміку цього показника за 

ряд періодів. Особливу увагу необхідно приділити виявленню так званого прихованого 

браку, який з різних причин не обліковується. Цей брак фігурує як доброякісні деталі, 

напівфабрикати і навіть готові вироби і є причиною порушення в майбутньому ритму 

роботи і несподіваних збитків.  

При аналізі браку обов’язково з’ясовують причини його виникнення, місця 

знаходження, час і винуватців. 

Важливі умови профілактики браку такі: 

— висока культура й організація виробництва; 

— стабільний ритм роботи і постачання; 

— впровадження у виробництво сучасних технологій і устаткування; 

— кваліфікація персоналу, його дисциплінованість і відповідальність тощо. 

Нарешті, варто пам’ятати, що між якістю продукції і величиною браку існують 

складні й суперечливі зв’язки. Наприклад, зростання кількості бракованої продукції не 

обов’язково спричиняє погіршення її якості, як це іноді вважається. Рівень браку — це 

передусім показник якості роботи, налагодженості технологічних процесів і чіткої 

організації виробництва, це також показник порушення ритму виробництва, погіршення 

організації та контролю за виробництвом. 

Ритмічність виробництва — це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність 

підприємства, яка дозволяє рівномірно випускати продукцію і виконувати свої 
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зобов’язання перед споживачами. Ритмічна робота — це випуск продукції рівними 

частками за будь-які однакові проміжки робочого часу. 

Відрізняють два поняття ритмічності: 

— ритмічність випуску продукції (товарної); 

— ритмічність виробництва (як завершеного, так і незавершеного). 

Існує багато способів розрахунку показників ритмічності (аритмічності) роботи 

підприємства, але й найпростіші з них надійно характеризують це явище. 

Якщо необхідно проаналізувати ритм роботи за квартал або рік, то відповідно 

знаходять обсяги виробництва у перші, другі та треті декади, а далі діють, як при аналізі 

даних за місяць. За відсутності планових показників ритму їх можна самостійно 

розрахувати, спираючись на саме визначення поняття ритмічності. Наприклад, за декаду 

має бути виконана третина місячного плану тощо. 

Після того як буде з’ясований ступінь ритмічності роботи, слід перейти до вивчення 

основних чинників, які зумовлювали можливі порушення ритмічності. 

Неритмічність роботи притаманна багатьом підприємствам. Тому треба ретельно 

вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої «хвороби», але й наслідки, а саме: 

— збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів; 

— погіршення якості продукції; 

— подорожчання собівартості продукції; 

— порушення у ритмі відвантаження, а отже — затримки реалізації продукції; 

— посилення плинності кадрів; 

— виникнення інших небажаних проблем. 

Ритмічність тісно пов’язана з комплектністю виробництва. Це поняття може бути 

визначено як пропорційність, збалансованість виробництва окремих деталей, вузлів, 

напівфабрикатів. Комплектне виробництво забезпечує нормальний процес зборки 

готових виробів і запобігає затримкам у зв’язку з відсутністю якихось деталей. Засобом, 

який забезпечує необхідний темп збірних робіт при деяких неузгодженнях поточного 

виробництва деталей, є незавершене виробництво. Тому при аналізі комплектності 

виробництва треба звертати увагу і на комплектність залишків деталей і вузлів у 

незавершеному виробництві. Водночас треба пересвідчитись, наскільки фактична 

наявність деталей відповідає даним обліку і плановій потребі. 

Термінологічний словник. 

Асортимент -  перелік вироблюваних видів продукції із зазначенням обсягів 

випуску.  

Брак виробничий – вироби, напівфабрикати, заготовки тощо, які не відповідають 

через свої низькі якості встановленим стандартам, технічним вимогам та ін. 

Відносний рівень якості – визначається шляхом співставлення абсолютних 

показників якості продукції з відповідними показниками аналогічних кращих зразків.  

Внутрізаводський оборот – кількість продукції підприємства, яка використовуйся 

всередині нього для подальшої переробки. 

Готова продукція – сукупність повністю виготовлених на підприємстві виробів і 

продуктів, які фактично відпущені або призначені для реалізації на сторону. 

Незавершене виробництво – продукція, яка не пройшла всіх стадій обробки і 

встановлених випробувань на даному підприємстві, не укомплектована, а також не 

прийнята замовником. 

Номенклатура - кількість, різноманітність продукції, що виробляється.  
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Ритмічна робота — це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові 

проміжки робочого часу. 

Структура — це співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, 

вираженому здебільшого у відсотках. 

Товарна продукція – продукція підприємства, яка виготовлена за певний період і 

призначена для реалізації або вже фактично реалізована за цей період. 

Чиста продукція – різниця між сумою валової продукції та матеріальними 

затратами на її виробництво. 

Якість продукції – сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь 

придатності її для використання за призначенням. 

Теми рефератів. 

1. Оперативний аналіз резервів виробництва і реалізації продукції. 

2. Аналіз випуску готової продукції  та її реалізації. 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

4. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2004. 

5. Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

6. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

1. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 

2. Основні причини асортиментно-структурних зрушень при виробництві 

продукції. 

3. Аналіз якості продукції та основних причин зміни її рівня. 

4. Аналіз сортності продукції. 

5. Аналіз виробничого браку і причин його виникнення. 

6. Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції. 

Тести. 

1. За ступенем готовності промисловості продукція поділяється на:  
а) готові вироби і напівфабрикати;  
б) незавершене виробництво;  
в) брак.  
 
2. Наявність структурних зрушень в обсязі виготовленої продукції:  
а) приводить до зростання валового прибутку;  
б) приводить до зниження валового прибутку;  
в) не впливає на величину валового прибутку.  
 
3. Система показників якості продукції включає:  
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а) загальні, часткові та непрямі показники;  
б) узагальнюючі, структурні та якісні показники;  
в) прямі, зворотні й узагальнюючі показники.  
 
4. До узагальнюючих показників якості продукції відноситься:  
а) коефіцієнт сортності;  
б) питома вага сертифікованої продукції;  
в) питома вага бракованої продукції.  
 
5. До часткових показників якості продукції відноситься:  
а) питома вага сертифікованої продукції;  
б) гарантійний термін придатності;  
в) рівень сервісного обслуговування.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 10  Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її 

виконання 

Методичні поради до вивчення теми. 

При вивченні теми студенти перш за все, повинні уснити та зрозуміти, що: 

 
Виробнича програма (план виробництва продукції) – це конкретна сукупність 

завдань щодо обсягу виробництва продукції визначеної номенклатури та асортименту, а 

також належної якості, на певний календарний період (місяць, квартал, рік, кілька років). 

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, використовуючи 

різні джерела її формування.  

Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках (ОВ ) установлюють на 

основі обсягу надходження матеріальних ресурсів ОВ = ОН –Зп + Зк  

де ОВ – обсяг виробництва продукції, натуральних одиниць; ОН – обсяг 

надходження матеріальних ресурсів, натуральних одиниць; Зп, Зк – запаси продукції на 

складі на початок і кінець планового року, натуральних одиниць.  

Значення натуральних показників виробничої програми в умовах ринку зростає, 

оскільки саме вони дають можливість оцінити ступінь задоволення потреб споживачів у 

певних товарах і врахувати якісні характеристики товарів. Вартісними показниками 

виробничої програми є обсяги валової, товарної, реалізованої та чистої продукції. 

Запроектовану й від ображену в плані підприємства виробничу програму треба 

економічно обґрунтувати, тобто узгодити:  

1) з наявними виробничими потужностями цього підприємства; 

 2) трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами.  

Визначення реальної можливості виконання плану виробництва продукції полягає 

передусім у визначенні максимального обсягу випуску виробів,що його може 

забезпечити наявна виробнича потужність підприємства, та обчисленні даного її 

нарощування протягом періоду,на якій було складено виробничу програму.  

За вихідні дані для визначення ресурсного забезпечення беруть середньорічну 

виробничу потужність підприємства та коефіцієнт її використання.  
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Збільшення потужності підприємства може здійснюватися: 

 - за рахунок внутрішньо – виробничих резервів ( певних організаційно – 

технічних заходів). Але це не завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу 

продукції; 

 - уведення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного 

переозброєння, реконструкції або розширення підприємства. 

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства з огляду на її 

забезпечення необхідними трудовими , матеріальними та інвестиційними ресурсами в 

цілому зводиться до визначення загальної потреби в них та ефективного використання. 

Виробнича програма - це система адресних завдань з виробництва і доставки 

продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та 

в установлені терміни згідно із договорами поставки. Об'єктом аналізу в умовах 

переходу до ринкових відносин є не просто виробничий процес, а отримання 

замовлень на продукцію, роботи, послуги, виконання цих замовлень за обсягом, 

номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами поставки, а також оплата виконаних 

замовлень, тобто обсяг реалізації продукції.  

Основні завдання аналізу виробничої програми:  

- дослідження економічної обґрунтованості виробничої програми;  

- перевірка відповідності вимогам ринку прийнятих завдань з обсягу виробництва 

та реалізації продукції; 

- аналіз ринку продукції, виконання договорів поставки за попередній період з 

тим, щоб визначити, розширення чи продовження яких договорів може принести 

підприємству максимальну вигоду за наявних ресурсів;  

-  оцінка рівня виконання планових завдань та динаміки випуску продукції за 

обсягом, номенклатурою, асортиментом, якістю та вплив цього рівня на 

фінансово-економічні показники; 

- вивчення забезпечення виробничої програми матеріальними, фінансовими, 

трудовими ресурсами, основними фондами та ефективності їх використання; 

- виявлення додаткових резервів підвищення ефективності використання засобів і 

предметів праці, трудових ресурсів для встановлення найоптимальнішого обсягу 

та асортименту виробництва під найбільш вигідні пропозиції при укладанні 

договорів;  

- розроблення пропозицій щодо прийняття оптимальних управлінських рішень із 

формування виробничої програми.  

Для аналізу виробничої програми використовують:  

- бізнес-план підприємства;  

- державні замовлення, господарські договори;  

- звіти про виконання планів з виробництва продукції цехами, дільницями, 

бригадами; 

 - звіт ф. № 1-П "Звіт підприємства (об'єднання) по продукції"; 

- матеріали спостережень, обстежень, соціологічних досліджень тощо; 

 - дані оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку. 

 Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення 

попиту населення високоякісною продукцією.  

 

Темпи росту обсягу виробництва, підвищення якості продукції безпосередньо 

впливають на величину витрат виробництва, прибутку та рентабельності, тому аналіз 

господарської діяльності починають з вивчення показників обсягу виробництва.  

Отже, основні завдання:  
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1) оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації 

продукції;  

2) визначення впливу факторів на зміну величини даних показників;  

3) виявлення внутрішньогосподарських резервів, збільшення випуску та реалізації 

продукції;  

4) розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.  

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися внатуральних, 

умовно-натуральних і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу 

виробництва продукції отримують із допомогою вартісної оцінки в оптових цінах. 

Основними показниками обсягу виробництва продукції є: 

 • валова продукція; 

 • товарна продукція.  

Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції та виконаних робіт у 

грошовому вираженні, включаючи незавершене виробництво та 

внутрішньогосподарський оборот, які не включаються в товарну продукцію.  

Як правило, вона виражається в цінах, що зіставляються.  

Обсяг реалізації продукції визначається в діючих цінах (оптових, договірних) і 

включає вартість реалізованої продукції, відвантаженої та оплаченої споживачами. 

Важливе значення для оцінки виробничої програми мають і натуральні показники 

обсягу виробництва продукції. 

 

 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

4. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2004. 

5. Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

6. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах 

ринкових перетворень в Україні. 

2. Аналіз обсягу виробництва продукції у натуральному і вартісному виразі. 

3. Аналіз динаміки обсягів виробництва продукції. 

4. Основні причини спаду обсягів виробництва у перехідний період. 
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Тема 11 Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань 

План вивчення СРС  

11.1. Значення і завдання аналізу збуту продукції.  

11.3.Оцінка ризику незатребуваності продукції. Аналіз ринку збуту продукції.  

11.4. Аналіз цінової політики підприємства. 

Методичні поради до вивчення теми. 

Розпочинаючи вивчення матеріалу цієї теми, треба передусім усвідомити значення 

показника обсягу реалізації для підприємства в сучасних складних умовах 

господарювання. Якщо обсяги реалізації продукції мають тенденцію до постійного 

зниження через відсутність належного попиту на неї, то слід уважно проаналізувати всі 

обставини й фактори, що формують цей попит. Необхідно також з’ясувати основні 

засади маркетингової політики підприємства: чи вона достатньо гнучка і активна, чи 

практикуються відмінні підходи на різних ринках тощо. 

Далі треба ознайомитися з практикою бартерних угод і комерційного кредиту. 

Оскільки багато підприємств залишились практично без обігових коштів, купувати 

необхідні їм ресурси для власного виробництва вони можуть тільки в умовах бартерних 

поставок, тобто товарообмінних операцій.  

Бартеризація економіки — тимчасовий крок, але це явище, здається, увійшло в 

наше життя надовго і скрізь. Тому при аналізі виконання плану з реалізації продукції 

треба приділити належну увагу доцільності бартерних поставок на підприємстві, 

правильності їх відображення в обліку на рахунках 46 і 48 згідно з новими 

рекомендаціями Міністерства фінансів України. Нарешті, необхідно з’ясувати, чи 

мають місце тривалі поставки продукції тим підприємствам, які вже заборгували значні 

суми і не мають жодної можливості розрахуватися за боргами. 

При аналізі обсягу реалізації треба вивчити її динаміку за кілька років, а також по 

кварталах і місяцях звітного року. Необхідно дати оцінку виконання плану по обсягу 

реалізації в цілому, в розрізі окремих груп видів продукції, зон реалізації тощо.  

Обов’язково слід зіставити обсяги виробництва, відвантаження і реалізації, 

визначити основні причини можливих розходжень цих показників. 

Після вивчення цих найбільш загальних факторів слід перейти до детального 

розгляду дії конкретних факторів, які можуть впливати на кінцевий обсяг реалізації 

продукції. Систематизуючи фактори, що впливали на реалізацію продукції, необхідно 

виділити фактори внутрішньої та зовнішньої дії. 

Далі потрібно зосередити свою увагу на виконанні плану відвантаження продукції 

споживачам. Використовуючи дані бухгалтерського обліку, аналізують стан виконання 

плану відвантаження по місяцях і кварталах звітного року, а за необхідності деталізують 

місячні обсяги в декадному розрізі і по видах продукції. Якщо під час аналізу 

встановлюють неритмічність відвантаження продукції, слід ретельно з’ясувати причини 

такого становища і визначити винних. 

Останні роки зростає значення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 

оскільки це дозволяє використовувати значні за обсягом світові ринки збуту  продукції 

і заробляти валюту. Тому обсяги поставок на експорт, строки виконання, види 

продукції, а також ефективність цих операцій мають бути одними з першочергових 

завдань аналізу реалізації продукції. Особливо важливо виявити можливі недоліки в 

цій справі і навіть зловживання, спланувати заходи по використанню резервів 

зростання обсягів експорту і поліпшення відповідних економічних показників. 



29 

 

 

 

 

- Рівень виконання плану виробництва товарної продукції. 

- Якість продукції. 

- Асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції. 

- Ритмічність випуску продукції. 

 

 

- Рівень забезпеченості кадрами, устаткуванням і відповідними складськими 

приміщеннями. 

- Загальний рівень організації роботи з маркетингу (в т. ч. її ритмічність). 

- Величина портфеля замовлень. 

- Стан і комплектність залишків готової продукції на складі. 

- Забезпеченість тарою та упаковкою. 

- Наявність договорів на поставку і дотримання їх умов при відвантаженні 

продукції покупцям. 

- Дотримання умов співпраці з транспортними установами. 

 

 

- Відповідність кількості і видів транспортних засобів потребам підприємства 

(зроблених замовлень і договірних домовленостей). 

- Ритмічність подачі транспортних засобів . 

- Придатність наданих транспортних засобів для завантаження відповідних 

видів продукції. 

- Дотримання термінів перевезень та інших договірних умов. 

 

 

 

- Вибір форм розрахунків з покупцями. 

- Своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю 

за їх сплатою. 

- Вивчення платоспроможної здатності покупців і можливих форм співпраці з 

ними. 

- Своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобов’язань по сплаті 

боргів покупцями та іншими установами. 

 

 

Терміни документообігу, якість опрацювання документів в установах банку. 

Зміна цін і кон’юнктури ринку, рішення арбітражних судів щодо позовів. 

Зміни митних правил і загального законодавства тощо. 

 

Завершуючи аналіз показників реалізації продукції, необхідно визначити резерви і 

здійснити підрахунок їх величин. 

Термінологічний словник. 

Державні замовлення виражають потреби держави у поставках продукції для 

задоволення суспільних потреб на прискорення науково-технічного прогресу. 

1. Група виробничих факторів 

2. Фактори, пов’язані з роботою відділу збуту і складів 

3. Фактори, пов’язані з транспортуванням продукції 

4. Фактори, пов’язані з роботою фінансового та 

інших підрозділів підприємства 

5. Інші чинники 
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Конкурентоспроможність підприємства – динамічна характеристика 

спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і 

забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг. 

Конкурентна перевага підприємства – конкретний компонент зовнішнього або 

внутрішнього його середовища, за яким воно випереджає підприємства, висока 

компетентність підприємства в будь-який галузі діяльності або у виготовленні продукції 

у порівнянні з конкуруючими організаціями. 

Конкурентоспроможність продукції – спроможність продукції бути проданою на 

даному ринку в даний часовий період. 

Конкурентний статус підприємства – визначає рівень освоєння потенційних 

можливостей підприємства. 

Нечесна конкуренція – конкуренція, яка спрямована на одержання комерційної 

вигоди та забезпечення домінуючого становища на ринку обманом споживачів, 

партнерів, інших господарських суб’єктів і державних органів. 

Обсяг реалізованої продукції – критерій оцінки виробничої діяльності підприємства, 

результативний показник взаємодії пропозиції та попиту. 

Роздрібний товарооборот  - реалізація товарів населенню для особистого 

споживання в обмін на його грошові доходи. 

Політика цін – загальні принципи, яких підприємство збирається дотримуватися в 

сфері встановлення цін на свої товари або послуги. 

Попит – представлена на ринку потреба в життєвих засобах, що визначається 

кількістю тих чи інших товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що 

склалися на ринку. 

Пропозиція – показує кількість товарів і послуг, яка є у продажу за певною ціною. 

Прямі договори поставки – найпрогресивніша форма поставки споживачам 

підприємствами-виробниками і підприємствами оптової торгівлі. 

Рівноважна ціна – ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і 

пропозиції однакова, ціна за якої немає ні дефіциту, ні надлишку товарів і послуг. 

Ціна – кількість грошей, яку покупець сплачує продавцю за товар чи послугу. 

Ціна виробництва – ціна, що дорівнює сумі всіх виробничих і маркетингових 

витрат підприємства плюс середній прибуток на весь авансований капітал. 

Ціноутворення – процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, 

визначення їх рівня, співвідношення та структури. 

Цінова політика – сукупність економічних і організаційних заходів, спрямованих 

на досягнення за допомогою цін кращих результатів господарської діяльності, стійкості 

збуту, одержання достатнього прибутку. 

Теми рефератів. 

1. Значення аналізу виробництва продукції в умовах ринкових перетворень в 

Україні. 

2. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку. 

3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

4. Аналіз стану ринку та визначення ринкових перспектив. 

Питання до самостійного вивчення. 

1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності. 

2. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. 

http://revolution.allbest.ru/marketing/00034550.html


31 

 

3. Оцінювання ризику незатребуваності продукції. 

4. Аналіз ринків збуту продукції. 

5. Аналіз цінової політики підприємства. 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

4. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2004. 

5. Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

6. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

1. За який період проводиться аналіз реалізації продукції?  

2. Які показники розраховуються в процесі проведення аналізу?  

3. Охарактеризуйте чинники, що впливають на зміну обсягу продажів.  

4. Назвіть принципові положення, що характеризують економічний зміст попиту.  

5. Намалюйте графік попиту.  

6. Які об'єктивні чинники формування попиту Ви знаєте, дайте характеристику?  

7. Які суб'єктивні чинники визначають рівень попиту на продукцію і послуги?  

8. У чому полягають задачі аналізу виконання договірних зобов'язань з постачання?  

9. Дайте оцінку задачам аналізу виконання зобов'язань по зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства.  

10. Як визначається конкурентноздатність підприємства на зовнішніх ринках?  

11. Виходячи з чого формується результат про ефективність експортних операцій?  

12. Який зміст підсумкового аналізу виручки від реалізації продукції і послуг?  

13. Якими джерелами інформації користуються під час аналізу обсягу реалізації? 

14. Напрями аналізу обсягу реалізації. 

15. Які фактори впливають на обсяг реалізації? 

16. Які резерви збільшення обсягу реалізації? 

 

Тести. 

1. Ринкова ціна – це ціна, при якій попит на продукцію:  
а) максимальний;  
б) мінімальний;  
в) дорівнює пропозиції.  
 
2. Між ціною та величиною попиту існують:  
а) функціональний зв’язок;  
б) зворотній зв’язок;  
в) прямий зв’язок.  
 
3. При еластичному попиті витрати споживача при знижені ціни:  
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а) знижуються;  
б) зростуть;  
в) не змінюються.  

 
4. При нееластичному попиті витрати споживача зі зростанням цін:  
а) зростуть;  
б) не змінюються;  
в) знижуються.  
 
5. При зростанні ціни обсяг пропозиції:  
а) зростає;  
б) зменшується;  
в) залишається без змін.  
 
6. При поставках товару різних видів за якістю і кількістю 
встановлюється ціна:  
а) контрактна (договірна);  
б) тверда;  
в) рухома;  
г) операційна.  
 
7. Етапи операційного аналізу ринку:  
а) попередній;  
б) поточний;  
в) оперативний;  
г) комплексний.  
 
8. Прийоми оцінки виконання договірних зобов’язань:  
а) прийом найменшого числа;  
б) прийом середнього відсотка;  
в) за обсягом поставок.  
 
9. Відсоток виконання договірних зобов’язань можна розрахувати за 

формулою:  
а) min відвантаження / план відвантаження х 100%;  
б) (план відвантаження – сума недопоставок) / план відвантаження х 100%;  
в) (сума поставок – сума недопоставок) / план поставок х 100%. 
 
 
10. Основні показники конкурентоспроможної продукції:  
а) коефіцієнт еластичності збуту;  
б) співвідношення обсягу продаж і залишків нереалізованої продукції на 
складі;  
в) питома вага ринку, освоєна цією продукцією.  
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Тема 12 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 

План вивчення СРС 

          12.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів. 

      12.3.Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції. 
 

Методичні поради до вивчення теми. 

При вивченні цієї теми слід пам’ятати, що найважливішим ресурсом підприємства 

є його працівники, які цілеспрямовано використають усі інші ресурси для виробництва 

продукції (послуг). У зв’язку з цим великої ваги набуває аналіз праці, оцінка 

ефективності її використання у виробничому процесі, вивчення впливу окремих 

трудових факторів (чисельність працівників, їх структура, тривалість робочого періоду 

і робочого дня одного працівника, продуктивність праці та ін.) на зміну кінцевих 

результатів діяльності аналізованого підприємства. 

Виходячи з цього, під час аналізу праці необхідно вивчити динаміку чисельності 

працівників за останні періоди часу, забезпеченість ними підприємства, їх склад і 

структуру за окремими ознаками, рух робочої сили, ефективність використання 

робочого часу, проаналізувати продуктивність праці, визначити вплив трудових 

факторів на виконання виробничої програми. 

Аналіз динаміки здійснюють за допомогою таких показників: середньооблікової 

чисельності працівників і облікової чисельності працівників на початок (кінець) 

аналізованих періодів часу. Вивчення забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами починають з встановлення відповідності між передбаченою планом ( 

нормами) кількістю персоналу і його фактичним числом. 

Склад і структуру чисельності працівників аналізують за статтю, віком, стажем 

роботи, кваліфікацією, професіями, рівнем освіти, формами організації та оплати праці 

тощо. 

Групування працюючих, за цими ознаками дає змогу удосконалювати склад 

робочої сили, її розподіл та використання, планувати підготовку кадрів, їх рух і 

відтворення. 

Для аналізу інтенсивності руху робочої сили використовують коефіцієнти 

обороту кадрів по прийому, звільненню, змінності і плинності кадрів. Ці показники 

бажано вивчати в динаміці за ряд періодів, а також в розрізі окремих категорій 

працюючих і структурних підрозділів підприємства. 

При аналізі використання кадрового потенціалу за його чисельністю 

використовують показники середньої облікової, явочної та середньої фактичної 

чисельності працюючих, а також коефіцієнти використання облікового складу 

працюючих, явок на роботу і використання явочного складу працюючих. 

Важливим у практиці аналітичної роботи є проведення аналізу використання 

робочого часу. Це здійснюється на основі даних балансу робочого часу і наступних 

показників: середньої тривалості робочого періоду і робочого дня одного працівника, 

коефіцієнтів використання тривалості нормального робочого періоду, нормального 

робочого дня, календарного, табельного і максимально можливого фонду робочого 

часу. 

При аналізі продуктивності праці використовують показники середньогодинної, 

середньоденної і середньої продуктивності праці за період (рік, квартал, місяць). Слід 

здійснити аналіз виконання плану по кожному з них, вивчити динаміку за ряд періодів, 
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вивчити вплив окремих факторів на їх зміну, розрахувати вплив продуктивності праці 

на кінцеві результати роботи підприємства. 

Велике значення має визначення впливу зазначених вище трудових факторів на 

виконання виробничої програми аналізованого підприємства. Для цього перш за все 

необхідно побудувати вихідні мультиплікативні моделі обсягу продукції (послуг) з 

таким розрахунком, щоб у їх складі були відповідні трудові чинники, а потім за 

допомогою способу ланцюгових підстановок обчислюють вплив кожного з них на 

зміну аналізованих показників. 

На основі проведеного аналізу треба розробити організаційно – технічні і 

фінансові заходи щодо поліпшення структури кадрового потенціалу, зменшення втрат 

робочого часу і підвищення продуктивності праці. 

Термінологічний словник. 

Баланс робочого часу – фактично відпрацьований час працівниками підприємства 

(за зміну, добу, місяць, рік). 

Відпрацьований час – тривалість фактичної зайнятості працівників на роботі. 

Основними одиницями виміру відпрацьованого часу є людино-день і людино-година. 

Виробіток – кількість продукції, що вироблена за одиницю часу. 

Допоміжні робітники – робітники, які виконують функції обслуговування 

основного виробництва. 

Кадри підприємства – сукупність постійних працівників, які отримали необхідну 

професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи. 

Календарний рік - рік, що обчислюється строго за календарем, і з яким збігаються 

обліковий і звітний періоди. 

Кваліфікація – характеризує якість, складність праці і є сукупністю спеціальних 

знань та навиків. 

Керівник – працівник, що обіймає посади керівника підприємства або його 

структурних підрозділів. 

Коефіцієнт змінності -відношення числа людино-днів, що відпрацьовані в усіх 

змінах, до числа відпрацьованих людино-днів в одну зміну.  

Коефіцієнт механізації праці  - відношення кількості робітників (відпрацьованих 

людино-днів, обсягу робіт), зайнятих на механізованих роботах, до загальної чисельності 

робітників (відпрацьованих людино-днів, загального обсягу робіт).  

Коефіцієнт трудової участі  - кількісна оцінка міри трудової участі окремого 

працівника в загальних результатах праці групи працівників.  

Коефіцієнт трудомісткості - затрати праці в розрахунку на одиницю виробленої 

продукції (продуктивність праці).  

Людино-година - одиниця обліку робочого часу; є точнішою мірою праці робітників 

порівняно з людино-днем. Відпрацьованою Л.-г. вважають годину фактичної праці 

робітника в урочний і надурочний час. У відпрацьовані Л.-г. не включають той час зміни, 

коли робітник не працював: простої, різні перерви в роботі, запізнення на роботу, 

передчасне звільнення від неї тощо. Але Л.-г. не враховує втрат робочого часу протягом 

години, тому в дея-ких випадках час фактичної праці визначають у хвилинах.  

Людино-день  - одиниця обліку робочого часу. Відпрацьованим Л.-д. вважають 

вихід робітника на роботу 1 його участь у виробництві незалежно від кількості 

відпрацьованих ним у цей день годин. До відпрацьованих Л.-д. належать: Л.-д.. що 

відпрацьованіу звичайні й вихідні дні (понаднормові роботи); Л.-д. працівників, які 

перебувають у службових відрядженнях чи працюють за нарядом поза територією свого 
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підприємства; Л.-д. ро-бітників, яких через простої на основній роботі використовують 

на інших роботах. Людино-день і людино-година - показники, необхідні для аналізу 

використання робочого часу.  

Неповний робочий день - робочий день меншої тривалості, ніж передбачено 

законом для даної професії (посади). 

Непрацездатність  - тимчасова або постійна втрата працездатності внаслідок 

хвороби, нещасного випадку або з інших причин, неможливість займатися трудовою 

діяльністю з причин, що не залежать від людини. 

Норма часу  - регламентована величина витрат робочого часу (людино-хвилин, 

людино-годин, людино-днів), встановлена для виготовлення одиниці продукції одним 

або групою робітників відповідної кваліфікації у певних організаційно-технічних і 

природно-кліматичних умовах. 

Нормативи обслуговування  - регламентовані величини витрат часу на 

обслуговування одиниці обладнання, робочого місця та інших виробничих одиниць. 

Застосовуються для визначення затрат праці допоміжних працівників.  

Нормативи праці - регламентовані величини витрат праці (часу) на виконання 

окремих елементів (комплексів) робіт, обслуговування одиниці обладнання, робочого 

місця тощо, а також чисельність працівників, необхідних для виконання управлінських 

функцій або обсягу робіт, прийнятого за одиницю виміру, залежно від конкретних 

організаційно-технічних умов і факторів виробництва.  

Нормативи часу - величини затрат робочого часу, що обчислюються для 

визначення тривалості виробничих операцій та їхніх елементів. 

Нормований робочий день  - визначена законом тривалість роботи в годинах 

протягом доби. В Україні існують такі види Н.р.д.: нормальний (тривалістю 8год.); 

скорочений (для окремих категорій робітників і службовців зі шкідливими умовами 

праці, неповнолітніх тощо), але з оплатою як за повний робочий день; неповний (коли за 

різних обставин індивідуального порядку людина не може працювати повний робочий 

день) з оплатою, пропорційною відпрацьованому часові або залежно від виробітку. 

Нормований час - час, встановлений робітникові для виконання певних операцій 

(робіт) на підставі діючих технічно обґрунтованих норм часу. 

Нормо-година - одиниця виміру нормативної трудомісткості виробу, обсягу 

виробництва та продуктивності праці. Н.-г. дорівнює нормативній затраті праці одного 

робітника протягом години. 

Персонал - особовий склад установи, підприємства, фірми або частина цього 

складу, виділена за ознакою характеру виконуваної роботи . 

Підвищення продуктивності праці - підвищення ступеня ефективності праці, 

тобто збільшення випуску продукції за одиницю часу або зменшення часу на 

виготовлення одиниці продукції. 

Продуктивність праці – показник, що характеризує її ефективність і показує 

здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. 

Промислово-виробничий персонал – працівники, які зайняті в основних і 

допоміжних підрозділах підприємства, в заводських лабораторіях, дослідних установах, 

працівники апарату заводоуправління, охорони. 

Професія – характеризує вид трудової діяльності. 

Робітники – персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних 

цінностей, ремонті, переміщенні вантажів, перевезення пасажирів, наданні матеріальних 

послуг тощо. 

Робота  - 1. Вид і місце трудової діяльності людини. 2. Здійснення трудової 

діяльності, виконання людиною певного кола завдань, доручень. 
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Робота надурочна  - робота, яка виконана понад встановлений робочий час. У 

трудовому законодавстві передбачений перелік виняткових випадків, коли надурочні 

роботи дозволяються, в інших випадках адміністрація не має права застосовувати таку 

працю. Р.н. має оплачуватись у підвищеному розмірі. Відмова робітника без поважних 

причин від Р.н., що проводиться у встановленому порядку, розглядається як порушення 

трудової дисципліни. 

Робота сезонна - робота, яка виконується у певні періоди року, сезони, що 

пов'язано з природними, кліматичними умовами (напр.. збирання і переробка грибів, 

стрижка овець тощо). 

Робоча карта  - документ, що фіксує робочий час, затрачений робітником на певну 

роботу, операцію чи завдання. Р.к. використовується для визначення затрат, пов'язаних з 

оплатою праці, на певні роботи або партії продукції. 

Робоча сила - сукупність фізичних і духовних здібностей людини, що 

використовується нею в процесі виробництва матеріальних благ, здатність до праці; 

головний елемент виробництва. Особливість Р.с. полягає в тому, що вона здатна 

створювати і створює більшу вартість, ніж витрати для її відтворення у формі оплати 

праці з урахуванням її кількості та якості. 

Робоче місце  - ділянка виробничої площі, закріпленої за ок-ремим робітником або 

бригадою, що оснащена необхідним устаткуванням та інструментами відповідно до 

характеру робіт з виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва.  

Робочий день  - кількість годин на добу, протягом яких працівник виконує службові 

обов'язки на підприємстві, в установі або організації.  

Робочий період - тривалість робочого часу, потрібного для перетворення вихідної 

сировини на готовий продукт.  

Робочий тиждень  - встановлена законом для робітників і службовців тривалість 

робочого часу в годинах протягом календарного тижня. Середня тривалість Р.пг. при 

п'яти робочих днях ставить 40 годин. Для багатьох робітників і службовців, які мають 

скорочений робочий день, тривалість п'ятиденного й шестиденного Р.т. становить 36 і 

менше годин. 

Робочий час  - встановлена законом тривалість перебування працівника на 

підприємстві, в установі, організації з метою виконання службових обов'язків.  

Розряд кваліфікаційний  - показник рівня кваліфікації робітника даної професії. 

Встановлюється на основі тарифно-кваліфікаційного довідника. Підставою для 

присвоєння робітникові Р.к. є висновок кваліфікаційної комісії. 

Спеціаліст – працівник, який виконує спеціальні інженерно-технічні, економічні та 

інші роботи. 

Спеціальність – виділяється в межах певної професії і характеризує відносно 

вузький вид робіт. 

Трудові ресурси – частина населення країни у працездатному віці, яка здатна до 

трудової діяльності. 

Фонд робочого часу максимально можливий – різниця між календарним фондом 

робочого часу та числа людино-днів щорічних відпусток і кількості людино-днів у 

святкові та вихідні дні. Цей фонд характеризує максимальний обсяг часу, який може 

бути відпрацьовано за визначений період. 

Фонд робочого часу табельний – різниця між календарним фондом та  числа 

людино-днів у святкові та вихідні дні. 

Час вільний  - вільний від роботи час, який використовується людиною за власним 

бажанням. 
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Час робочий - період, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати 

службові обов'язки. 

Чисельність - економічний, статистичний показник, що визначає кількість людей, 

які належать до певної категорії, згрупованої за певними ознаками. 

Чисельність облікова – чисельність усіх постійних, тимчасових і сезонних 

працівників, яких прийнято на роботу терміном на один і більше днів незалежно від того, 

чи перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному 

листку тощо. 

Чисельність середньооблікова – чисельність працівників за певний період, яка 

визначається як сума середньомісячної чисельності, поділеної на кількість місяців у 

розрахунковому періоді. 

Чисельність явочна робітників - кількість робітників, які повинні з'являтись або 

з'явились на роботу. 

Штатний розпис  - документ, що встановлює для даної установи, організації або 

підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові 

оклади.  

Теми рефератів. 

1. Трудові ресурси України та ефективність їх використання. 

2. Організація та ефективність використання трудового потенціалу промислового 

підприємства. 

3. Аналіз робочої сили на промисловому підприємстві. 

4. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу підприємства. 

5.  Аналіз продуктивності праці.    

Літературні джерела. 

Нормативні: 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІУ. 

Цивільний кодекс України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. 

Про освіту: Закон України №1060-ХІІ від 23.05.1991р. 

Про професійно-технічну освіту: Закон України №103/98-ВР  від 02.10. 1998 р.  

Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному 

господарстві України: Наказ Міністерства статистики України  № 171 від 07.07.1995 р. 

Основні: 

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник.- 

К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

Додаткові: 
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Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2004. 

Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання та завдання для контролю знань. 

Завдання 1. Дати характеристику забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами та продуктивності їх праці:  

 чисельність та структура робочих кадрів;  

 абсолютна (відносна) економія чи надлишок робочої сили; 

 чинники забезпечення підприємства робочою силою; 

 основи класифікації трудових ресурсів;  

 кваліфікаційний рівень кадрового потенціалу; 

 рух трудових ресурсів;  

 продуктивність праці;  

 факторний аналіз продуктивності праці; 

 резерви підвищення виробітку одного працюючого та одного робітника; 

 оцінка впливу трудових чинників на обсяг виробництва та реалізації продукції. 

 

Завдання 2. Побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу ресурсного 

потенціалу підприємства.  

Склад організаційно-інформаційної моделі аналізу:  

- мета і завдання аналізу; 

- об'єкти і суб'єкти аналізу;  

- система економічних показників;  

- джерела інформації. 

 

Завдання 3. Визначити особливості факторного аналізу трудових ресурсів 

підприємства: 

 основи класифікації чинників, що обумовлюють величину та ефективність 

використання ресурсів підприємства; 

 мета та завдання факторного аналізу трудових ресурсів; 

 методичні прийоми факторного аналізу трудових ресурсів; 

 особливості факторного аналізу трудових ресурсів;  

 оцінка впливу ресурсних чинників на обсяги виробництва та реалізації продукції. 

Тести. 

1. В аналізі забезпеченості підприємства робочою силою використовують: 
а) порівняльний прийом; 
б) структурний аналіз; 
в) аналіз динаміки. 
 
2. В аналізі показників руху кількості робітників розрізняють: 
а) загальний обіг кадрів; 
б) необхідний обіг кадрів; 
в) надлишковий обіг кадрів. 
 
3. В аналізі руху кількості робітників використовуються показник: 
а) коефіцієнт обігу з прийому; 
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б) коефіцієнт обігу зі звільнення; 
в) коефіцієнт плинності. 
 
4. Плинність кадрів – це: 
а) необхідний обіг; 
б) надлишковий обіг; 
в) загальний обіг. 
 
5. Ступінь використання робочого часу аналізується за допомогою коефіцієнта 

використання: 
а) змінного режиму; 
б) календарного фонду; 
в) робочих місць. 
 
6. Ступінь фактичного використання часу, що максимально могли відпрацювати 

робітники певного підприємства, аналізується за допомогою коефіцієнта: 
а) використання календарного часу; 
б) використання змінного режиму; 
в) використання максимально-можливого фонду. 
 
7. Для операційного аналізу структури відпрацьованого та невідпрацьованого часу 

використовують: 
а) календарний фонд; 
б) максимально-можливий фонд; 
в) режимний фонд. 
 
8. Який з наведених показників характеризує ефективність  використання 

персоналу? 
а) зменшення цілодобових простоїв; 
б) зменшення числа  управлінського персоналу; 
в) прибутковість персоналу; 
г) зростання числа відпрацьованих днів. 
 
9. На величину фонду оплати праці впливають фактори: 
а) собівартості реалізованої продукції і чистий доход від реалізації; 
б) прибутку від реалізації продукції; 
в) соціально-економічні фактори і чисельність підприємства;  
г) середньорічної заробітної плати  працівників та їх чисельність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13 Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх 

використання 

План вивчення СРС 

13.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів.  

13.3.Аналіз технічного розвитку виробництва. Розрахунок впливу факторів на обсяг 

товарної продукції. Аналіз показників ефективності використання основних фондів. 
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Методичні поради до вивчення теми. 

В усіх підручниках і навчальних посібниках питання аналізу основних фондів 

висвітлені достатньо повно. Слід звернути увагу тільки на деякі моменти. Насамперед, 

у ході аналізу треба вивчити динаміку основних фондів за ряд періодів, забезпеченість 

ними виробництва, їх склад і структуру, наявність і рух, технічний стан, 

фондоозброєність праці, ефективність використання основних фондів, виробничого 

устаткування, земельних площ підприємства, визначити їх вплив на кінцеві показники 

роботи підприємства. 

При аналізі динаміки основних фондів використовують такі показники: середню 

вартість основних фондів і вартість основних фондів на початок (кінець) відповідних 

періодів (рік, квартал, місяць). Для вивчення забезпеченості підприємства основними 

фондами залучають наступні показники: середню вартість виробничих основних 

фондів, середню вартість їх активної частини і частку активної частини засобів праці у 

вартості виробничих основних фондів. Склад і структуру основних фондів вивчають за 

різними ознаками (натурально –предметний склад, форма власності, виробниче 

призначення, форма підпорядкування підприємства та інше). Для дослідження руху 

основних фондів використовують відповідний баланс руху основних фондів, а також 

показники надходження, оновлення і вибуття, які виступають узагальнюючою 

характеристикою інтенсивності цього процесу. 

У процесі аналізу актуальним є вивчення технічного стану основних фондів, що 

важливо для наукового обґрунтованого планування їх відтворення. Для цього 

використовують коефіцієнти зносу і придатності засобів праці. Особливу увагу під час 

аналізу основних фондів слід звернути на озброєність ними праці. З цією метою 

використовують такі показники: фондоозброєність праці одного робітника і технічна 

озброєність праці одного робітника. 

Важливе значення під час аналізу надається дослідженню ефективності 

використання основних фондів. Для цього застосовують загальні (фондовіддача, 

фондоозброєність і рентабельність основних фондів) і часткові показники, що 

характеризують використання виробничого устаткування: коефіцієнти готовності 

устаткування до роботи, використання встановленого і наявного устаткування, 

змінності роботи, змінного режиму, екстенсивний, інтенсивний і інтегральний 

коефіцієнти. 

У процесі аналізу слід вивчити вплив наведених вище показників – чинників на 

кінцевий виробничий і фінансовий результати господарської діяльності підприємства 

(обсяг продукції, дохід, прибуток). При подальшому аналізі треба виявити конкретні 

причини відхилень фактичних показників від базисних (планових), зробити відповідні 

висновки, накреслити заходи і пропозиції щодо покращення структури основних 

фондів, їх своєчасного оновлення і підвищення ефективності використання. 

Термінологічний словник. 

Амортизація - поступове зношування основних фондів (обладнання, приміщень, 

будівель) і перенесення цієї частини їх вартості на собівартість виготовленої за їх участю 

продукції, наданих послуг з метою нагромадження коштів на поновлення основних 

фондів (для наступного інвестування заміни обладнання, устаткування замість зношених 

основних фондів). 

Амортизаційний період - економічно доцільний термін експлуатації основних 

фондів, який визначається залежно від їх видів і груп з урахуванням морального 
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зношення, умов експлуатації та інших факторів.  

Баланс основних фондів  - система показників, яка характеризує рух основних 

фондів за планом або за звітом.  

Баланс виробничих потужностей - система показників, яка характеризує динаміку 

виробничих потужностей, що спричинюється умовами відтворення і ступенем 

використання, як правило, активної частини основних виробничих фондів.  

Виробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції 

або обсягу виробітку і переробки сировини за одиницю часу при повному використанні 

виробничого потенціалу обладнання і потужностей з урахуванням здійснення комплексу 

заходів щодо впровадження сучасної технології виробництва. 

Виробничі основні фонди - сукупність ресурсів, засобів праці, що становлять 

матеріальну базу виробництва, забезпечують випуск продукції, відтворення 

виробництва. Поступово зношуючись, протягом тривалого періоду, вони переносять 

частково свою вартість на собівартість продукції.  

Залишкова вартість основних засобів - вартість основних засобів, фондів з 

урахуванням їхнього зносу, що дорівнює початковій вартості з відрахуванням 

амортизації протягом усього терміну експлуатації.  

Засоби виробництва  - сукупність засобів і предметів праці, що їх використовують 

у процесі виробництва матеріальних благ.  

Коефіцієнт змінності устаткування  - показник кількості змін, протягом яких у 

середньому щодня працює одиниця устаткування (верстат, машина тощо). Цей показник 

визначають як відношення загальної кількості верстате-змін (машино-змін), 

відпрацьованих усіма верстатами (машинами) за день, до кількості верстато-змін 

(машино-змін), відпрацьованих у зміні, коли діяло найбільше верстатів (машин). 

Коефіцієнт оновлення основних фондів - показник інтенсивності заміни старої 

техніки новою, процесу розширення виробництва, введення в дію нових об'єктів і т.д. 

Обчислюється діленням вартості нововведених в експлуатацію основних виробничих 

фондів за звітний період на початкову вартість усіх основних виробничих фондів 

підприємства за станом на кінець звітного періоду.  

Ліквідаційна вартість - надходження від продажу основних засобів, придатних 

будівельних матеріалів, деталей, металобрухту, що залишилися після припинення 

функціонування об'єкта. 

Моральне старіння - знецінення основних засобів виробництва через застарілість, 

відсталість від показників світового рівня основних техніко-технологічних 

характеристик. 

Моральний знос основних засобів - старіння основних засобів виробництва через те, 

що їхні технічні параметри відстають від новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу; відбувається їх знецінення, зниження реальної вартості, ціни. 

Норми амортизації - річний розмір амортизаційних відрахувань, виражений у 

відсотках до первісної вартості основних фондів. 

Основні засоби - сукупність засобів праці, що діють протягом тривалого періоду й у 

процесі виробництва (відтворення) поступово переносять свою вартість на виготовлений 

продукт. 

Основні фонди - засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом 

багатьох циклів і поступово, в міру зношування, переносять свою вартість на вироблену 

продукцію, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. 

Первісна вартість основних фондів  - сукупність грошових витрат, пов'язаних з 

виготовленням або придбанням основних фондів, включаючи витрати на 

транспортування і монтаж. 



42 

 

Поточна вартість основних - вартість основних засобів, активів, обчислена з 

урахуванням зношення, залишкова вартість основних фондів 

Початкова вартість основних - вартість будівництва споруд, придбання 

устаткування, за якою ці основні засоби внесені в баланс підприємства, фірми.  

Фондовіддача - відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до 

вартості основних виробничих фондів. 

Фондомісткість виробництва - відношення вартості основних виробничих фондів 

підприємства до вартості валової продукції, що виробляється зарік. 

Фондоозброєність - вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного 

працівника. Ф. визначають діленням середньорічної вартості діючих основних 

виробничих фондів на середньоспискову кількість пра-цівників в одній найбільшій зміні. 

Теми рефератів. 

1. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства. 

2. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів. 

3. Економічна ефективність використання виробничих фондів та джерела 

фінансового забезпечення відтворення основних засобів. 

4. Аналіз використання основних фондів підприємства. 

Літературні джерела. 

Основні: 

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник.- 

К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

 Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

Додаткові: 

Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2004. 

Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

Завдання 1. Дати характеристику методики аналізу основних засобів: 

 класифікація основних засобів; 

 оцінка забезпеченості підприємства основними засобами; 

 оцінка якісного стану основних засобів; 

 оцінка технічного рівня виробництва; 

 оцінка інтенсивності використання основних засобів; 

 факторний аналіз фондовіддачі;  

 резерви підвищення ефективності використання основних засобів; 

 оцінка впливу забезпеченості основними засобами та ефективності їх 

використання на обсяг виробництва та реалізації продукції. 

http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=2557
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=16811
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=20744
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=20744
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=14865
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Завдання 2. Побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу ресурсного 

потенціалу підприємства.  

Склад організаційно-інформаційної моделі аналізу:  

- мета і завдання аналізу; 

- об'єкти і суб'єкти аналізу;  

- система економічних показників;  

- джерела інформації. 

 

Завдання 3. Визначити особливості факторного аналізу ресурсного потенціалу 

підприємства: 

основи класифікації чинників, що обумовлюють величину та ефективність 

використання основних засобів підприємства; 

мета та завдання факторного аналізу основних засобів; 

методичні прийоми факторного аналізу основних засобів підприємства; 

особливості факторного аналізу основних засобів;  

оцінка впливу ресурсних чинників на обсяги виробництва та реалізації продукції. 

Тести. 

1. В аналізі технічного стану устаткування групується за: 
а) вартістю; 
б) видами; 
в) термінами експлуатації. 
 
2. Стан основних засобів аналізується за допомогою показників: 
а) надходження, вибуття; 
б) придатності, зносу; 
в) фондовіддачі, фондомісткості. 
 
3. Коефіцієнт придатності основних засобів визначається станом: 
а) на початок року; 
б) на кінець року; 
в) як середньорічний. 
 
4. Відношенням залишкової вартості основних засобів до їх повної 

вартості отримують коефіцієнт: 
а) вибуття; 
б) придатності; 
в) зносу. 
 
5. Коефіцієнт зносу основних засобів можна визначити за формулою: 
а) К = сума зносу / первісна вартість; 
б) К = (первісна вартість – залишкова вартість) / первісна вартість; 
в) К = 1 – Кпридатності. 
 
6. Для аналізу використання основних засобів доцільно застосовувати: 
а) прийом ланцюгових підставок; 
б) факторний аналіз; 
в) прийом абсолютних різниць. 
 
7. Для аналізу ефективності використання основних засобів використовуються 

показники: 
а) узагальнюючі; 
б) структурні; 
в) часткові. 
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8. До часткових показників ефективності використання основних 

засобів відносять показники: 
а) придатності; 
б) фондовіддачі, фондомісткості; 
в) заміни устаткування. 
 
9. В аналізі використання устаткування за часом вивчають: 
а) повний календарний фонд; 
б) табельний фонд; 
в) режимний фонд. 
 
10. Використання устаткування за потужністю характеризує коефіцієнт: 
а) екстенсивний; 
б) інтенсивний; 
в) інтегральний. 
 
11. Час роботи устаткування згідно зі встановленим графіком – це: 
а) повний календарний фонд; 
б) режимний фонд; 
в) плановий фонд. 
 
12. Факторний аналіз використання устаткування проводять за допомогою: 
а) коефіцієнта змінності; 
б) коефіцієнта використання змінного режиму; 
в) коефіцієнта змінності встановленого устаткування. 
 
13. Основні засоби - це...  
а) частина матеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі 

виробництва; 
б) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства 

протягом понад одного календарного року із дня введення їх в експлуатацію, а також 
предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання); 

в) матеріальні активи, які тривалий час перебувають у незмінній натурально-речовій 
формі;  

г) матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений 
продукт.  

 
14. Відтворення основних засобів - це...  
а) процес безперервного поновлення основних виробничих засобів; 
б) заміна окремих зношених частин основних засобів; 
в) придбання нових основних засобів; 
г) заміна зношеного устаткування на нове.  
 
15. Знос основних засобів - це...  
а) втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації; 
б) заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво.; 
в) матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через 

капітальне будівництво або капітальний ремонт; 
г) заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного 

обладнання.  
 
16. Амортизація - це...  
а) процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і 

нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або 
поліпшення; 

б) поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу; 
в) поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену 

продукцію; 
г) поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати 

виробництва.  
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17. Прискорена амортизація - це...  
а) метод визначення амортизації основних засобів за нормами, що перевищують 

офіційно затверджені норми амортизаційних відрахувань;  
б) визначення амортизації за нормами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України; 
в) визначення амортизації за нормами, затвердженими законодавчими актами; 
г) визначення амортизації за звичайними нормами, збільшеними у 2 рази.  
 
18. Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?  
а) множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на норму 

амортизаційних відрахувань; 
б) множенням балансової вартості основних засобів на норму амортизаційних 

відрахувань; 
в) множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на 

норму амортизаційних відрахувань; 
г) з допомогою застосування норм амортизації балансової вартості груп основних 

засобів на початок звітного періоду. 
 
19. Як визначається балансова вартість груп основних засобів на початок звітного 

періоду?  
а) як балансова вартість груп основних засобів на початок періоду, що передував 

звітному, збільшена на суму уведених основних засобів та витрат, понесених на 
придбання і поліпшення основних засобів, і зменшена на суму виведених з експлуатації 
основних засобів відповідної групи та суму амортизаційних відрахувань, нарахованої в 
кварталі, що передував звітному кварталу; 

б) як середньохронологічна балансова вартість основних засобів за період, що 
передував звітному;  

в) як балансова вартість основних засобів у звітному кварталі з урахуванням 
уведення й вибуття основних засобів цього кварталу; 

г) як балансова вартість основних засобів на початок періоду, що передував 
звітному, з урахуванням уведення й вибуття основних засобів.  

 
20. На що впливає прискорена амортизація основних засобів?  
а) сприяє збільшенню прибутку від реалізації продукції; 
б) призводить до збільшення суми податку на прибуток;  
в) скорочує тривалість експлуатації основних засобів; 
г) прискорює процес формування власних фінансових ресурсів; 
д) збільшує валові витрати та зменшує податок на прибуток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та 

ефективності їх використання 

План вивчення СРС 

14.1.Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 
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Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне 

забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Цими питаннями на 

підприємстві займаються спеціальний підрозділ — відділ матеріально-технічного 

постачання, складські та транспортні служби. Значну увагу приділяють цьому 

плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства. 

У процесі аналізу необхідно дати оцінку забезпечення підприємства необхідними 

основними та допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, паливом та 

електроенергією тощо. Слід з’ясувати причини і виявити винних осіб, якщо по будь-яких 

позиціях викривалися факти недопостачання, які шкодили процесу виробництва. 

Одна з причин — недбале складання плану постачання, внаслідок чого в ньому не 

зазначені деякі з потрібних матеріалів, а отже, не робляться відповідні замовлення 

постачальникам. Водночас можуть бути прорахунки в обсягах потреби і термінах 

постачання. Аналіз повинен виявити, де провина постачальників матеріалів, а де 

недогляд якогось працівника підприємства. 

Далі необхідно проаналізувати якість придбаних матеріалів, комплектність 

постачання, дотримання передбачених угодами термінів і ритму виробництва. Треба взяти 

до уваги, що повне та якісне постачання значною мірою залежить від своєчасності 

укладання договорів і старанного відпрацювання всіх умов і зобов’язань. Надалі це дає 

змогу уникнути багатьох непорозумінь і прикростей. Вибір постачальників і перехід на 

довгостроковий характер співробітництва з найбільш відповідальними і надійними — теж 

важливий фактор нормального забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. 

Аналіз мусить показати, як на підприємстві налагоджено контроль за виконанням 

договірних умов постачальниками, які заходи вживались у разі затримок чи інших 

порушень у поставках, наскільки оперативно реагує підприємство на ті чи інші відхилення. 

Певним показником у цій справі можуть бути суми штрафних санкцій, які 

підприємство пред’явило своїм постачальникам для покриття збитків унаслідок 

порушень постачання. Доречно вивчити і «коефіцієнт корисної дії» цих санкцій, якість 

юридичного обґрунтування і супроводження. Взагалі, юридичний бік процесу 

постачання, юридична підтримка договірних стосунків — вельми важлива справа, яка 

потребує окремої оцінки при аналізі. 

Термінологічний словник. 

Абсолютна матеріаломісткість – витрати основних видів сировини і матеріалів за 

абсолютними значеннями на фізичну одиницю виготовленої продукції. 

Економія ресурсів – скорочення витрат сировини, матеріалів, палива, інших 

матеріальних ресурсів, основних виробничих фондів, фінансових коштів, заробітної 

плати на виробництво одиниці продукції певної якості або на обсяг виконаних робіт 

порівняно з базовим періодом. 

Загальна величина матеріальних оборотних ресурсів підприємства визначається 

як сума запасів на початок аналітичного періоду та надходження ресурсів протягом 

цього ж періоду. 

Загальна матеріаломісткість – вартість всіх матеріальних затрат на одиницю 

виробу або на одну гривню виготовленої продукції. 

Запаси сировини і матеріалів - залишки ресурсів на відповідний момент часу.  

Класифікація матеріалів – групування матеріалів за їх видами: сировина і основні 

матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, запчастини, тара, 

відходи виробництва, тощо; групування матеріалів за фізико-технічними властивостями: 

сорт, марка, профіль, вміст корисної речовини тощо. 
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Матеріали – різні речові елементи, що їх використовують як предмети праці в 

основних і допоміжних виробничих процесах. 

Матеріаловіддача характеризує величину виробленої продукції у розрахунку на 1 

грн. запасів або витрат ресурсів. 

Матеріаломісткість визначається витратами або запасами ресурсів у розрахунку 

на 1 грн. виробленої продукції. 

Матеріальні оборотні ресурси звітного періоду визначаються шляхом вилучення 

із загальних матеріальних оборотних ресурсів запасів на кінець звітного періоду, 

обчислених відповідно до нормативу. 

Норма витрат матеріальних ресурсів – це гранично допустима кількість 

сировини, матеріалів, палива, енергії, яка може бути використана для виробництва 

одиниці продукції визначеної якості. 

Основні матеріали – предмети праці, що складають матеріальну основу 

виготовлюваної продукції (тканина – у швейній, шкіра – у взуттєвій промисловості, 

метал – у машинобудуванні та ін.). 

Теми рефератів. 

1. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів. 

2. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання матеріальних 

ресурсів в Україні. 

3. Економічна ефективність використання матеріальних ресурсів в умовах 

ринкового механізму господарювання. 

4. Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємства. 

5. Облік і аналіз матеріальних засобів праці. 

Літературні джерела. 

1. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

3. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

4. Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. 

– К.: КНЕУ, 2004. 

5. Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

6. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

Завдання 1. Дати характеристику методики аналізу використання матеріалів у 

виробництві: 

 матеріальні ресурси, їх склад та структура; оцінка обґрунтованості потреби в 

матеріалах; 

 аналіз нормативної бази використання матеріалів у виробництві; 

 оцінка ефективності використання сировинно-матеріальних ресурсів; 

 аналіз руху сировинно-матеріальних ресурсів; 

 факторний аналіз матеріаломісткості; 

http://8800.org.ua/linkinfo_5165.html
http://8800.org.ua/linkinfo_5165.html
http://8800.org.ua/linkinfo_5165.html
http://8800.org.ua/linkinfo_5165.html
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=22222
http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=22222
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 резерви підвищення ефективності використання сиро винно-матеріальних 

ресурсів; 

 оцінка впливу забезпеченості сировинно-матеріальними ресурсами та 

ефективності їх використання на обсяг виробництва та реалізації продукції. 

 

Завдання 2. Побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу ресурсного 

потенціалу підприємства.  

Склад організаційно-інформаційної моделі аналізу:  

- мета і завдання аналізу; 

- об'єкти і суб'єкти аналізу;  

- система економічних показників;  

- джерела інформації. 

Завдання 3. Визначити особливості факторного аналізу ресурсного потенціалу 

підприємства: 

 основи класифікації чинників, що обумовлюють величину та ефективність 

використання матеріальних ресурсів підприємства; 

 мета та завдання факторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства; 

 методичні прийоми факторного аналізу матеріальних ресурсів; 

 особливості факторного аналізу сировинно-матеріальних ресурсів; 

 оцінка впливу ресурсних чинників на обсяги виробництва та реалізації продукції. 

 

Тести. 

1. Ефективне використання матеріальних ресурсів сприяє: 
а) зменшенню собівартості продукції; 
б) збільшенню матеріальних витрат; 
в) зростанню матеріалоємності; 
г) виконанню договорів  продажу. 
 
2. Збільшення  сировини і матеріалів на складах свідчить: 
а) про зростання обсягів виробництва; 
б) про зростання матеріалоємності продукції; 
в) про необґрунтовані  витрати на придбання  сировини і матеріалів; 
г) про зміни в асортименті. 
 
3. Факторна модель  аналізу матеріаломісткості  включає залежність від: 
а) матеріальних витрат і вартості випущеної продукції; 
б) ємності матеріальних складів; 
в) вартості матеріалів; 
г) рецептури виробів. 
 
4. Кількість використаних матеріальних ресурсів на одиницю продукції залежить 

від: 
а) часу роботи виробництва; 
б) якості матеріалів; 
в) продуктивності праці робітників; 
г) ціни на сировину. 

 
5. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в 

сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?  
а) одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, розрахованих за 

виробничою собівартістю ІV кв. планового року; 
б) собівартості одиниці продукції; 
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в) норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів; 
г) обсягу реалізації продукції в плановому році.  

 

 

Тема 15 Аналіз витрат на виробництво продукції 

 

План вивчення СРС 

15.1.Економічна сутність класифікації витрат підприємства. Значення і задачі аналізу 

витрат і собівартості продукції. Оцінка виконання плану по собівартості.  

15.2.Аналіз операційних витрат на виробництво продукції. Аналіз  прямих матеріальних 

витрат. Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Аналіз 

собівартості окремих видів продукції.  

15.4.Аналіз фонду оплати праці. 

 

Методичні поради до вивчення теми. 

У системі економічних показників, що характеризують господарську діяльність 

підприємства, собівартість являє собою важливий якісний показник, в якому находять 

відображення всі сторони його роботи (науково - технічний рівень, організація 

виробничого процесу, продуктивність праці та ін.). Виходячи з цього, завдання, що 

ставляться перед аналізом собівартості продукції різноманітні, найважливішими серед 

них є: встановлення динаміки собівартості продукції за ряд останніх періодів, оцінка 

виконання планового завдання по її зниженню, встановлення причин, що зумовили 

утворення відхилень фактичної собівартості продукції від її планової величини, 

вивчення складу і структури собівартості продукції за певними ознаками, здійснення 

факторного аналізу окремих економічних елементів операційних затрат, визначення 

впливу важливих факторів на загальну величину одержаної економії чи допущеної 

перевитрати, а також на зміну прибутку підприємства. 

При аналізі динаміки можна використовувати такі показники, як собівартість всієї 

продукції і собівартість одиниці продукції. Для останніх, як уже зазначалося, 

розраховують відповідні аналітичні показники динаміки і на їх основі досліджують 

окремі тенденції в зміні собівартості продукції (послуг). Зрозуміло, що при цьому 

необхідно аналізовані показники собівартості відкоригувати відповідно до змін, 

обумовлених інфляцією. 

При аналізі виконання плану із затрат на одиницю продукції розраховують і 

аналізують індивідуальні індекси планового завдання, виконання плану та динаміки. 

Залежно від поставленої мети і завдань аналізу склад і структура собівартості 

продукції можна вивчати за такими ознаками: ступенем складності (однорідності) 

витрат, способом віднесення на окремі види продукції, видами витрат, участю у 

виробничому процесі, місцем виникнення витрат, призначенням, центрами 

відповідальності та інше. 

Становить аналітичний інтерес вивчення складу і структури витрат за 

економічними елементами і калькуляцій ними статтями. У ході подальшого вивчення 

собівартості продукції слід виконати факторний аналіз окремих економічних 

елементів операційних витрат, а також обчислити і проаналізувати різноманітні 

показники – індикатори, що дають якомога більшу характеристику аналізованого 

показника. Важливим є також дослідження впливу собівартості продукції (послуг) на 

зміну прибутку аналізованого підприємства. Більш детальний аналіз дає змогу 
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різнобічно оцінити виявлені закономірності і окремі тенденції у зміні собівартості 

продукції (послуг) підприємств міського господарства ,відзначити успіхи і недоліки, 

намітити шляхи і відповідні заходи щодо усунення негативних сторін. 

Термінологічний словник. 

Витрати виробництва  - витрати живої та уречевленої праці на виробництво 

продукції. 

Витрати диференційні  - розподіл, розчленування додаткових, непередбачених 

зростаючих витрат на різні одиниці виробів, різні підрозділи, на різні рахунки.  

Витрати експлуатаційні - витрати, пов’язані з експлуатацією обладнання, машин, 

транспортних засобів, використанням і застосуванням різних видів засобів виробництва і 

предметів господарського призначення.  

Витрати загальні  - 1. Загальна сума витрат, пов'язана з випуском і збутом 

конкретного виду продукції або на спорудження й здачу в експлуатацію будівельного 

об'єкта. 2. Матеріальні й фінансові витрати на випуск кількох (багатьох) видів продукції 

чи спорудження кількох будівель, які розподіляються (членуються) диференційовано на 

кожну окрему одиницю.  

Витрати калькуляційні -витрати, обчислені на основі калькуляцій, складених 

кошторисів, виходячи з реальних, нормативних, планових, прогнозованих витрат у 

розрахунку на одиницю виробленої продукції, що пов'язані з функціонуванням 

підприємства.  

Витрати майбутніх періодів - витрати, пов'язані з підготовкою і ходом реалізації 

перспективних програм випуску продукції або будівництва промислових і житлових 

об'єктів.  

Витрати маркетингу - витрати виробника, дистриб`ютера на організацію і 

стимулювання збуту продукції. На споживчі товари витрати маркетингу здебільшого 

вищі, ніж витрати виробництва і, як правило, становлять більшу частину ціни реалізації.  

Витрати на оплату праці -суми виплат на заробітну плату за виконану роботу 

робітників і службовців разом з різними нарахуваннями, у т. ч. податками.  

Витрати на переміщення - витрати, пов'язані з просуванням товарів від однієї 

країни до іншої. Розрізняють витрати на фізичне переміщення (пакування, 

транспортування та обробку товарів) і витрати на державне регулювання міжнародної 

торгівлі (імпортні мита, квоти, валютний контроль тощо).  

Витрати непередбачені - непередбачені (неочікувані) позапланові витрати, 

пов'язані з псуванням обладнання, транспортних засобів, зі сплатою штрафів, а також 

зумовлені стихійним лихом.  

Витрати непродуктивні - витрати і втрати, зумовлені порушеннями і недоліками у 

виробничій і господарсько-фінансовій діяльності підприємств. 

Витрати непрямі - витрати, які входять у собівартість виробленої продукції 

опосередковано за допомогою спеціальних розрахунків, розподільчих коефіцієнтів.  

Витрати обігу- витрати, пов'язані зі збутом і при-дбанням товарів, з переміщенням 

у сфері обігу.  

Витрати податкові - 1. Витрати суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані зі 

сплатою податків. 2. Витрати (втрати) держави внаслідок встановлення пільг платникам 

податків, надання додаткових пільг суб'єктам підприємницької діяльності.  

Витрати позавиробничі - витрати, пов'язані з післявиробничою реалізацією 

продукції, що входять у її собівартість, збільшуючи ціну.  
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Витрати приведені - опосередкований показник оцінки ефективності використання 

основних фондів і оборотних засобів. Характеризується відношенням вартості основних 

фондів і оборотних засобів до загальної суми виготовленої продукції, а в торгівлі - 

відношенням усіх торгових витрат до загальної суми товарообороту (проданих товарів).  

Витрати приховані  - витрати організацій, підприємств, установ (часто вкрай 

необхідні), які не фіксуються на основних рахунках бухгалтерського обліку, а 

розміщуються в обліковій системі завуальовано (приховано). 

Витрати прямі - виробничі витрати, пов'язані з випуском певного виду продукції 

чи спорудженням конкретного об'єкта. Вони входять безпосередньо у собівартість.  

Витрати реалізації - загальні суми витрат, пов'язаних з реалізацією виробленої 

продукції, послуг. Вони входять у собівартість продукції і впливають на розмір цін.  

Витрати умовно-постійні  - витрати, величина яких не залежить або мало 

залежить від зміни обсягу виробництва продукції, робіт, послуг.  

Загальновиробничі витрати - витрати на загальне обслуговування, організацію 

виробництва та управління виробничими підприємствами. 

Змінні витрати виробництва  - витрати, що безпосередньо зв'язані з обсягами 

виробництва, зростають разом із збільшенням їх обсягів. 

Калькулювання  - спосіб розрахунків, групування й розподілу (членування) витрат у 

натуральному і вартісному показниках для вирахування загальної собівартості продукції, 

послуг.  

Калькуляційна одиниця -одиниця виміру продукції (послуги, виконання робіт), 

прийнята для обчислення собівартості (ціни) об'єкта, на котрий складається 

(розраховується, встановлюється) калькуляція. 

Кошторис  - план наступних грошових витрат і надходжень. 

Кошторис затрат  - повне постатейне зведення затрат на виготовлення продукції, 

виконання певних робіт, надання послуг, проведення окремих акцій, заходів.  

Кошторисна вартість - сума витрат, необхідних для створення нових, 

реконструкції й розширення наявних основних фондів. 

Кошторисна документація  -набір статистичних матеріалів, нормативів, даних 

бухгалтерського обліку, необхідних для складання кошторису.  

Кошторисна калькуляція - обчислення собівартості на нові види продукції, роботи 

та послуги для розрахунку відпускних (договірних) цін; при проектуванні нових 

підприємств - для розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень та для 

обґрунтування собівартості продукції нового підприємства. 

Операційні витрати - витрати об'єктів господарювання. що не пов'язані 

безпосередньо з розширенням виробництва й не включаються у собівартість продукції. 

Повна собівартість – всі затрати підприємства на виробництво і реалізацію 

продукції, виражені в грошовій формі. 

Позареалізаційні втрати - втрати підприємства, фірми, що не пов'язані 

безпосередньо з виробництвом і реалізацією продукції. 

Поточні витрати - грошові витрати на товари та послуги, призначені для 

щоденного використання або споживання. 

Собівартість - грошовий вираз усіх витрат виробничого підприємства, пов’язаних з 

виготовленням і реалізацією продукції.  

Собівартість продукції  - сума грошових витрат підприємства (фірми) на 

виробництво і збут продукції. 

Стаття калькуляції – певний вид витрат, що утворюють собівартість. 

Явні витрати - постійні грошові платежі (проплати) стабільним постачальникам 

виробничих ресурсів (сировини, напівфабрикатів, вузлів), які підлягають першочерговій, 



52 

 

беззастережній оплаті. 

Теми рефератів. 

1. Формування інформаційних потоків оперативного аналізу витрат підприємства. 

2. Особливості аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності. 

3. Аналіз прямих витрат у собівартості реалізованої продукції. 

4. Аналіз адміністративних витрат. 

5. Аналіз витрат на проведення витрат основних засобів. 

6. Аналіз непродуктивних витрат. 

Літературні джерела. 

Нормативні: 

Господарський кодекс України// www.Rada.com.ua. 

Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції 

(робіт і послуг) у промисловості. Затверджено КМУ від 26.04.96 р. // Бухгалтерський 

облік і аудит. – 1996. – № 7.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом 

МФУ від 31.12.1999 р. №318. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. 

за №27/4248. 

Основні: 

Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник.- 

К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

Додаткові: 

Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2004. 

Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

Завдання 1. Необхідно дати визначення наведених термінів, що використовуються 

при аналізі витрат і собівартості реалізованої продукції: 

 критерії визнання витрат; 

 витрати операційної діяльності; 

 прямі витрати; 

 собівартість реалізованої продукції;  

  кошторис витрат;  

 граничний рівень витрат. 
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Завдання 2. Розкрити суть класифікації витрат підприємства і її необхідність для 

цілей аналізу та управління за такими ознаками: 

за економічним змістом (елементами витрат); 

методичні прийоми загального аналізу витрат підприємства; 

система показників загального аналізу витрат підприємства; 

критерії оцінки динаміки витрат за показниками структури та рівнем витрат 

відносно доходу від реалізації продукції. 

 

Завдання 3. Визначити особливості факторного аналізу прямих витрат у 

собівартості реалізованої продукції: 

 характеристика чинників, що обумовлюють величину прямих матеріальних і 

трудових витрат підприємства; 

 мета та завдання факторного аналізу прямих витрат у собівартості реалізованої 

продукції; 

 методичні прийоми факторного аналізу прямих витрат; 

 особливості факторного аналізу прямих матеріальних витрат; 

 особливості факторного аналізу прямих трудових витрат;  

 оцінка впливу витратних чинників на собівартість реалізованої продукції. 

Тести. 

1. Виробнича собівартість включає: 
а) всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її 

реалізацію;                        
б) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 

загальновиробничі прямі витрати; 
в) прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці. 
 
2. Як поділяються витрати промислового підприємства за способом перенесення 

вартості на продукцію? 
а) умовно-змінні та умовно-постійні; 
б) матеріальні та трудові; 
в) операційні та фінансові; 
г) прямі і непрямі. 

 
3. Як поділяються витрати за ступенем впливу обсягу виробництва на їх рівень? 
а) операційні та фінансові; 
б) матеріальні та трудові; 
в) умовно-змінні та умовно-постійні; 
г) прямі і непрямі. 

 
4. Як змінюється рівень умовно-змінних витрат при зростанні обсягу виробництва? 
а) зменшується; 
б) не змінюється; 
в) зростає прискорено; 
г) зростає пропорційно. 
 
 
5. Як змінюється рівень умовно-постійних витрат при зростанні обсягу 

виробництва? 
а) не змінюється; 
б) зменшується; 
в) зростає пропорційно; 
г) зростає прискорено. 
 
6. Як змінюється обсяг умовно-змінних витрат при зростанні обсягу виробництва? 
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а) зростає пропорційно; 
б) зростає прискорено; 
в) зменшується; 
г) не змінюється. 
 
7. Які витрати підприємства залежать від обсягу виробництва продукції? 
а) адміністративні витрати; 
б) транспортні витрати; 
в) витрати на рекламу; 
г) витрати на паливно-енергетичні ресурси. 
 
8. Які чинники виливають на собівартість реалізованої продукції підприємства? 
а) операційний прибуток; 
б) адміністративні витрати; 
в) обсяг і структура реалізованої продукції; 
г) витрати на збут. 
 
9. До якої групи витрат належать витрати на рекламу? 
а) прямі витрати; 
б) умовно-змінні витрати; 
в) умовно-постійні витрати; 
г) виробничі витрати. 
 
10. Які витрати пов'язані з організацією виробництва і належать до діяльності 

підприємства в цілому? 
а) непрямі витрати; 
б) прямі витрати; 
в) умовно-змінні витрати; 
г) виробничі витрати; 
 
11. До якої групи витрат належать витрати на оплату праці виробничого персоналу? 
а) прямі виграти; 
б) умовно-змінні витрати; 
в) умовно-постійні витрати; 
г) виробничі витрати. 
 
12. До якої групи витрат належать адміністративні витрати? 
а) прямі витрати; 
б) умовно-змінні витрати; 
в) умовно-постійні витрати; 
г) виробничі витрати. 
 
13. В якій формі фінансової звітності міститься інформація про величину 

собівартості реалізованої продукції? 
а) баланс; 
б) звіт про фінансові результати; 
в) звіт про рух грошових коштів; 
г) звіт про власний капітал. 
 
14. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції? 
а) адміністративні витрати; 
б) витрати на збут; 
в) амортизаційні відрахування; 
г) фінансові витрати. 
 
15. Як оцінюється витратомісткість продукції? 
а) як відношення доходу від реалізації продукції до витрат; 
б) як відношення чистого прибутку до витрат; 
в) як відношення витрат до доходу від реалізації продукції; 
г) як відношення витрат до чистого прибутку. 
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Тема 16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

 

План вивчення СРС 

16.1. Значення, задачі та інформаційне забезпечення для проведення аналізу фінансових 

результатів підприємства. Економічна природа прибутку та його роль в умовах ринкової 

економіки. 

16.2. Модель формування фінансових результатів діяльності підприємства.  

Аналіз факторів формування чистого прибутку підприємства.  
16.3.Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації, що базується на категорії 
маржинального доходу. 

 

Методичні поради до вивчення теми. 

У сучасних ринкових відносинах прибуток є один з основних показників 

господарської діяльності підприємства, відображає кінцевий фінансовий результат його 

роботи і в певній мірі характеризує ефективність використання наявних ресурсів 

(матеріальних, трудових, фінансових). Під час аналізу можна використовувати такі 

показники прибутку:  

 валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції і 

собівартістю реалізованої продукції; 

 прибуток від операційної діяльності – алгебраїчна сума валового прибутку, іншого 

операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних 

витрат; 

 прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – алгебраїчна сума прибутку 

від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та 

інших витрат (збитків); 

 прибуток від звичайної діяльності – різниця між прибутком від звичайної 

діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку; 

 чистий прибуток – визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної 

діяльності та надзвичайного прибутку і податків з надзвичайного прибутку. 

Серед наведених показників найважливішим є чистий прибуток, що 

використовується для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства, оскільки 

характеризує ступінь його ділової активності, ефективність менеджменту та фінансового 

благополуччя. 

У ході аналізу показників прибутку необхідно вивчити їх динаміку за ряд періодів, 

виявити і кількісно оцінити вплив різних чинників на їх зміну, визначити резерви 

подальшого збільшення. Особливу увагу необхідно приділити аналізові прибутку від 

реалізації продукції (робіт, послуг). 

Цей показник залежить від обсягу реалізації продукції, її структури, собівартості і 

рівня цін (тарифів), їх вплив на зміну прибутку необхідно обчислити під час аналізу. 

Важливо підкреслити, що аналіз прибутку від реалізації продукції можна здійснити і 

за допомогою другого набору факторів. Цей показник являє собою добуток доходу від 
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реалізації продукції і рівня рентабельності продажу. Вплив цих факторів на величину 

прибутку визначають за допомогою способу ланцюгових підстановок. При більш 

детальному факторному аналізі прибутку можна визначити вплив на його зміну і інших 

факторів. Це перш за все фактори, що впливають на зміну доходів від реалізації 

продукції. Враховуючи це, можна побудувати математичні моделі для багатофакторного 

аналізу показника прибутку стосовно того чи іншого комунального підприємства. 

Слід мати на увазі, що прибуток підприємства сам по собі не характеризує рівень 

ефективності господарської діяльності підприємства. Тому для більш повної оцінки 

роботи підприємства використовують різноманітні показники – індикатори прибутку – 

рівні рентабельності. Залежно від поставленої мети і завдань аналізу можна обчислювати 

і досліджувати показники, що характеризують рентабельність виробничих фондів, 

капіталу, активів, продукції інвестиційних проектів та інше. Усі ці показники показують, 

скільки одиниць прибутку (валового, операційного, оподаткованого, чистого тощо) 

приходиться на одиницю реалізованої продукції (продажів) або на одиницю 

застосованих ресурсів (капіталу). 

У ході аналізу необхідно вивчити динаміку перелічених вище показників 

рентабельності за ряд періодів, зробити порівняння з аналогічним галузевими 

показниками, з такими же показниками підприємств – конкурентів, що дозволить 

визначити чи є аналізоване підприємство конкурентоспроможним. 

Закінчують аналіз прибутку і рентабельності відповідними висновками і підсумком 

резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності його роботи за рахунок 

використання резервів зростання виручки від реалізації продукції (послуг), зниження її 

собівартості, позавиробничих витрат і ліквідації збитків від іншої діяльності. 

 

Термінологічний словник. 

Валовий доход – новостворена працею вартість, яка включає заробітну плату та 

чистий дохід; визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції і 

матеріальними затратами на її виробництво. 

Валовий прибуток – частина валового доходу підприємства, що залишається в 

нього за вирахуванням усіх витрат. 

Доходи – а) грошові надходження юридичним і фізичним особам за господарську та 

інші види діяльності, що становлять залишок між грошовою виручкою і матеріальними 

витратами, які пов’язані з відповідною діяльністю; б) доходи певних верств населення в 

грошовій та натуральній формі, що мають характер соціальних виплат (пенсії, різні 

допомоги і пільги, стипендії тощо); в) доходи від власності. 

Доходи від власності – доходи, які породжуються правом власності на землю, 

капіталом, майном. 

Економічний прибуток – різниця між бухгалтерським і нормальним прибутком; 

виникає тоді, коли загальна виручка перевищує всі витрати. 

Економічні витрати виробництва – вартість усіх чинників виробництва 

незалежно від того, купуються вони на ринку чи є власністю підприємства. 

Збитки – кошти, витрачені підприємством у процесі господарської діяльності. 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, 

що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 

Об'єктами оподаткування — є доходи (прибуток), додана вартість продукції 

(робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання природних 



57 

 

ресурсів, майно юридичних та фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавством 

України про оподаткування.  

Одиниця оподаткування — одиниця виміру об'єкта оподаткування. 

Підприємницький дохід як форма винагороди – нормальний прибуток, який є 

винагородою підприємця за його підприємницьку діяльність.  

Прибуток (збиток) від операційної діяльності – визначається як алгебраїчна сума 

валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, 

витрат на збут та інших операційних витрат. 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування – визначається як 

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших 

доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності – визначається як різниця між 

прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податків з прибутку. 

Прибутковість – коефіцієнт співвідношення суми прибутку і сумарного значення 

будь-якого показника (активи, капітал, товарооборот, об’єм продаж). 

Рентабельність — показник, що характеризує рівень прибутковості підприємства 

або продукції. 

Розподіл прибутку — направлення прибутку на формування доходів бюджетів та 

на задоволення власних потреб суб'єктів господарювання. 

Реальний дохід – кількість благ і послуг, які можна купити на номінальний дохід за 

існуючими цінами. 

Рентабельність – узагальнюючий показник економічної ефективності 

виробництва, що характеризує співвідношення між результатами виробничо-

господарської діяльності і затратами на виробництво продукції, тобто показує 

доходність, прибутковість. 

Рентабельність виробництва – показник, що характеризує ефективність 

використання виробничих фондів і визначається як відношення прибутку до 

середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. 

Фінансова діяльність – це діяльність, яка приводить до змін розміру і складу 

власного та позикового капіталу підприємства. 

Чистий дохід – грошовий вираз частини вартості виробленого продукту, 

створеного додатковою працею працівників матеріального виробництва. 

Чистий прибуток – прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства 

після сплати всіх обов’язкових платежів із суми прибутку від звичайної діяльності. 

Теми рефератів. 

1. Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління доходами і витратами 

підприємства. 

2. Моделювання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства в умовах 

використання сучасних інформаційних технологій. 

3. Аналіз формування і розподілу чистого прибутку підприємства. 

4. Факторні моделі в аналізі фінансових результатів підприємства. 

5. Аналіз рентабельності підприємства. 

Питання до самостійного вивчення. 

1. Значення, задачі та інформація для проведення аналізу. 

2. Аналіз факторів формування чистого прибутку. 
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3. Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації продукції, що базується на 

категорії маржинального доходу. 

4. Факторний аналіз показників рентабельності. 

Літературні джерела. 

Нормативні: 

Господарський кодекс України від 16.01.2003р. 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. 

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. 

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР, із 

змінами та доповненнями. 

 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. №238/97 

ВР, зі змінами і доповненнями. 

 Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04. 1993 р. 

 Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на 

транспорті, затверджені Наказом Міністерства транспорту № 65 

 від 0 5.02.2001 р. 

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» 

затверджений наказом МФУ № 87 від 31.03. 1999 р. 

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом 

МФУ від 31.12.1999 р.  № 318. 

Національні нормативи аудиту, затверджені Аудиторською палатою України у 2000 

році. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ № 291 

від 30.11.1999 р. 

Основні: 

 Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: 

Підручник.- К.: Атіка, Харків: Легас, 2004. 

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2004. 

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навч.  

посібник. -К.: Алерта, 2003. 

Додаткові: 

Івахненко В.М., Горбатюк М.І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник. – 

К.: КНЕУ, 2004. 

 Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2003. 

Череп А.В . Економічний аналіз: Навч.посібник. -К.: Кондор, 2006. 

Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. 

Питання для контролю знань. 

Завдання 1. Дати визначення наступних термінів:  
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 доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  

 чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

 валовий прибуток;  

 фінансовий результат від операційної діяльності;  

 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; 

 фінансовий результат від звичайної діяльності;  

 чистий прибуток;  

 рентабельність. 

 

Завдання 2 . Розкрити основні елементи методики аналізу формування чистого 

прибутку підприємства: 

 мета і завдання аналізу формування чистого прибутку підприємства; 

 об'єкти і суб'єкти аналізу формування чистого прибутку підприємства; 

 зміст аналізу формування чистого прибутку підприємства; 

 система економічних показників аналізу формування чистого прибутку 

підприємства; 

 джерела інформації аналізу формування чистого прибутку; 

 методичні прийоми обробки економічної інформації;  

 методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів аналізу формування 

чистого прибутку підприємства. 

 

Завдання 3 . Побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансових 

результатів діяльності підприємства. Склад організаційно-інформаційної моделі 

аналізу: 

 мета і завдання аналізу; 

 об'єкти і суб'єкти аналізу; 

 система економічних показників; 

 джерела інформації; 

 методичні прийоми обробки економічної інформації;  

 методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів аналізу. 

 

Завдання 4 . Дати відповідь на наступні питання стосовно аналізу фінансових 

результатів діяльності підприємства: 

1. У чому полягає значення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства? 

2. Що таке фінансові результати діяльності підприємства? 

3. Що є метою аналізу фінансових результатів діяльності підприємства? 

4.  Які завдання вирішуються в аналізі фінансових результатів? 

5.  Як впливають доходи і витрати підприємства на формування його фінансових 

результатів? 

6.  За якими ознаками класифікують доходи підприємства? 

7.  За якими ознаками класифікують витрати підприємства? 

8.  Які методичні прийоми застосовують у факторному аналізі чистого прибутку 

підприємства? 

9.  Які методичні прийоми застосовують в аналізі рентабельності підприємства? 

 

Завдання 5. Дати відповідь на наступні питання стосовно факторного аналізу 

чистого прибутку підприємства: 

1. Які чинники обумовлюють зміну чистого прибутку підприємства? 

2.  Що таке адитивна модель чистого прибутку? 
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3.  Що таке мультиплікативна модель чистого прибутку? 

4. Як впливають на величину чистого прибутку наступні чинники - власний капітал, 

мультиплікатор капіталу, доходність активів підприємства, чиста рентабельність? 

5.  Як обчислити мультиплікатор капіталу? 

6.  Як обчислити доходність активів? 

7.  Як обчислити чисту рентабельність? 

8.  В якій формі фінансової звітності міститься інформація для побудови адитивної 

моделі чистого прибутку? 

9.  В якій формі фінансової звітності міститься інформація для побудови 

мультиплікативної моделі чистого прибутку? 

10. Які методичні прийоми застосовуються у факторному аналізі чистого прибутку 

підприємства? 

 

Завдання 6. Розкрити особливості методики аналізу рентабельності 

підприємства: 

 запропонувати систему показників рентабельності підприємства, розкрити їх 

економічний зміст та обґрунтувати доцільність застосування; 

 запропонувати критерії оцінки показників рентабельності; 

 визначити джерела інформації та особливості розрахунку показників 

рентабельності підприємству; 

 розглянути основні елементи методики аналізу рентабельності підприємства. 

Тести. 

1. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як: 
а) валовий прибуток + прибуток від фінансової діяльності + результат від іншої 

звичайної діяльності; 
б) чистий прибуток + податок на прибуток; 
в) прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності + 

результат від іншої звичайної діяльності. 
 

2. Прибуток від реалізації певної продукції буде максимальним, якщо: 
а) граничні доходи від реалізації перевищують граничні витрати при реалізації; 
б) доходи від реалізації додаткової одиниці продукції дорівнюють граничним 

затратам при реалізації цієї одиниці; 
в) середні валові доходи дорівнюють середнім валовим витратам  при реалізації; 
г) валові доходи підприємства суттєво перевищують валові витрати. 

 
3. Доходи від реалізації фінансових інвестицій за стандартами бухгалтерського 

обліку відносяться до: 
а) операційних доходів підприємства; 
б) фінансових доходів підприємства; 
в) інших доходів підприємства. 

 
4. Валовий прибуток характеризує: 
а) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування; 
б) виручку від реалізації, зменшену на податки, що входять до складу ціни та 

собівартість реалізованої продукції; 
в) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. 

 
5.  Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту 

про фінансові результати? 
а) мультиплікативну; 
б) кратну; 
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в) адитивну;  
г) змішану. 
 
6. Як визначити валовий прибуток підприємства? 
а) як суму операційного прибутку та прибутку від фінансової діяльності; 
б) як різницю між валовим доходом і валовими витратами підприємства; 
в) як різницю між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції; 
г) як різницю між чистим доходом і сукупними витратами підприємства. 

 
7. Як визначити чистий прибуток підприємства? 
а) як різницю між сукупними доходами і сукупними витратами підприємства; 
б) як різницю між валовим доходом і валовими витратами підприємства; 
в) як суму операційного прибутку та прибутку від фінансової діяльності; 
г) як різницю між чистим доходом і операційними витратами підприємства. 
 
8. Яка модель застосовується для дослідження впливу середніх залишків капіталу на 

чистий прибуток підприємства? 
а) адитивна; 
б) кратна; 
в) мультиплікативна; 
г) змішана. 
 
9. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції? 
а) фінансові витрати; 
б) витрати на збут; 
в) адміністративні витрати; 
г) амортизаційні відрахування. 
 
10. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції? 
а) адміністративні витрати; 
б) витрати на збут; 
в) прямі матеріальні витрати; 
г) фінансові витрати. 
 
11. Які чинники впливають на величину доходу від реалізації продукції? 
а) собівартість реалізованої продукції; 
б) операційний прибуток; 
в) обсяг виробництва; 
г) рентабельність продукції. 
 
12. Які чинники впливають на величину операційних витрат підприємства? 
а) обсяг виробництва; 
б) операційний прибуток; 
в) собівартість реалізованої продукції; 
г) рентабельність продукції. 
 
13. Які методичні прийоми застосовуються у факторному аналізі прибутку? 
а) елімінування; 
б) методичний прийом балансового пов'язання; 
в) дисконтування грошових потоків; 
г) методичні прийоми експертної оцінки. 
 
14. Які методичні прийоми застосовуються для аналізу рентабельності 

підприємства? 
а) елімінування; 
б) методичний прийом балансового пов'язання; 
в) дисконтування грошових потоків; 
г) обчислення відносних величин. 
 
15. Який чинник обумовлює рентабельність капіталу підприємства? 
а) чистий прибуток; 



62 

 

б) доход від реалізації продукції; 
в) собівартість реалізованої продукції; 
г) величина капіталу підприємства. 
 
16. Що таке операційний доход підприємства? 
а) сума чистого прибутку й операційних витрат; 
б) сума чистого доходу від реалізації продукції та іншого 

операційного доходу; 
в) сума операційного прибутку та змінних витрат; 
г) сума операційного прибутку та постійних витрат. 
 
17. Який показник обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації і 

собівартістю реалізованої продукції? 
а) чистий прибуток; 
б) операційний прибуток; 
в) прибуток від звичайної діяльності; 
г) валовий прибуток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ПОВТОРЕННЯ 

1. Предмет і види економічного аналізу. 

2. Задачі, принципи економічного аналізу та його зв’язок з іншими науками і 

дисциплінами. 

3. Сутність методу економічного аналізу, його характеристика  та  методологічна 

основа. 

4. Технічні прийоми ЕА та їх класифікація. 

5. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження. 
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6. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях. 

7. Евристичні прийоми дослідження. 

8. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в ЕА. 

9. Використання в ЕА рядів динаміки. 

10. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності. 

11. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях. 

12. Балансовий спосіб. 

13. Методика факторного аналізу. Сутність моделювання господарської діяльності в 

ЕА. 

14. Прийоми елімінування в ЕА. 

15. Інформаційна база та організація економічного аналізу. 

16. Значення і завдання аналізу виробничої програми підприємств. 

17. Методика аналізу виконання виробничої програми. 

18. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. 

19. Оцінювання ризику незатребуваності продукції. 

20. Аналіз ринків збуту продукції та цінової політики підприємства. 

21. Аналіз обсягів виробництва продукції. 

22. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 

23. Аналіз ритмічності виробництва, якості продукції та браку виробництва. 

24. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 

25. Аналіз використання робочого часу. 

26. Аналіз продуктивності праці. 

27. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції. 

28. Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. 

29. Аналіз виробничих потужностей. 

30. Аналіз використання основних фондів і устаткування. 

31. Розрахунок впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції. 

32. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання. 

33. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів. 

34. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг 

випуску продукції. 

35. Значення і задачі аналізу витраті собівартості продукції. 

36. Оцінка виконання плану собівартості. 

37. Аналіз загальної суми витрат на виробництво і збут продукції. 

38. Аналіз матеріальних затрат. 

39. Аналіз затрат на оплату праці. 

40. Затрати на обслуговування виробництва та управління. 

41. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

42. Аналіз витрат на гривню товарної продукції. 

43. Аналіз факторів формування чистого прибутку. 

44. Аналіз впливу факторів на прибуток від реалізації продукції, що базується на 

категорії маржинального доходу. 

45. Факторний аналіз показників рентабельності. 
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