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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Дисципліна «Економічний аналіз» належить до циклу дисциплін , які 

формують професійну та практичну підготовку фахівців економічних 

спеціальностей . 

Мета вивчення дисципліни:   є засвоєння знань про системне оцінювання 

діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є 

вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і 

статистичних прийомів та методів.  

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 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 ззабезпечити 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. 
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Мета методичних вказівок полягає в підготовці студентів до виконання 

комплексної контрольної роботи та вихідного контролю знань і наданні допомоги 

студентам в самостійному опануванні практичних вмінь і навичок з дисципліни. 

  Розв’язок та аналіз наведених у даній методичній розробці завдань та ситуації, 

опрацювання питань до самоконтролю, проблемних питань, підготовка до 

семінарських занять, написання рефератів та доповідей – є ефективним засобом 

організації роботи студентів і перевірки отриманих ними знань. 

Сучасний спеціаліст повинен не лише знати нормативні документи та 

інструкції, теорію та термінологію предмету, а й бачити за їх змістом реальні 

економічні процеси, вміти розв’язувати ситуації та завдання, передбачати наслідки 

своїх дій. 

Успішне оволодіння категоріями і логікою дисципліни дозволить студентам у 

майбутньому застосувати надбанні знання в практичній професійній діяльності. 

 Методичними вказівками передбачена самостійна робота студентів по 

підготовці до семінарських занять, розв’язування задач домашнього завдання, 

написання доповідей, опрацювання питань самоконтролю знань з використанням 

підручників, науково-економічної і нормативно-методичної літератури, інформації 

з мережі Internet.   

У практикумі передбачено весь комплекс вправ для глибокого засвоєння курсу. 

Практичні завдання спрямовані на визначення проблемних господарських 

ситуацій та їх моделювання у реальній інформаційній базі за показниками 

діяльності суб’єктів господарювання, проведення аналітичних досліджень за всім 

комплексом функціональних потреб підприємства. 

За визначеними практичними задачами викладач організовує самостійне їх 

розв’язання кожним студентом. При цьому викладачем уточнюється логіка 

розрахункових операцій, коректність інформаційної бази, достатність технічних 

прийомів тощо. Розв’язання задач проводиться у спеціально виділених місцях 

даного практикуму. При розв’язуванні задач можуть утворюватися робочі групи 

студентів. За результатами розв’язання аналітичних задач студенти роблять 

висновки та пропозиції, можливе колективне обговорення проблеми. В кінці 

кожної практичної роботи студенти здають зошит для перевірки правильності 

виконання завдань викладачем.  

Критерії оцінювання практичних робіт 

Рівень, бали Практичні уміння і навички 

1 3 

Високий 

 

5 (відмінно) 

 

Студент самостійно розв'язує типові задачі різними способами, 

стандартні, комбіновані й нестандартні проблеми  задачі, 

здатний проаналізувати й узагальнити отриманий результат. 

При виконанні практичних робіт студент дотримується ycix 

вимог, передбачених програмою курсу. Kрім того, його дії 

відрізняються раціональністю, вміннням оцінювати помилки й 

аналізувати результати 
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Достатній  

 

4(добре) 

 

Студент самостійно розв’язує типові (або за визначеним 

алгоритмом) вправи і задачі, володіє базовими навичками з 

виконання необхідних математичних операцій та 

перетворень, може самостійно сформулювати типову задачу 

за її словесним описом, скласти розрахункову схему та 

обрати раціональний метод  розв’язання, але не завжди 

здатний провести аналіз і узагальнення результату. При 

виконанні практичних робіт студент може самостійно 

виконати роботу в повному обсязі й зробити правильні 

висновки 

Задовільний 

 

3(задовільно) 

Студент може розв’язати найпростіші типові задачі за 

зразком, виявляє здатність виконувати основні елементарні 

операції та перетворення, але не спроможний самостійно 

сформулювати задачу за словесним описом і визначити 

метод її розв’язання. При виконання практичних робіт 

студент виконує роботу за зразком (інструкцією), але з 

помилками; робить висновки, але не розуміє достатньою 

мірою мету роботи 

Незадовільно 

 

2(незадовільно) 

Студент знає умовні позначення та вміє розрізняти основні 

величини, вміє розв’язувати задачі лише на відтворення 

основних формул, здійснювати найпростіші дії. При 

виконання практичних робіт студент вміє користуватися 

окремими прикладами, але не може самостійно виконати 

роботу і зробити висновки 
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Семінарське заняття №1 

 

Тема: Економічний аналіз і теорія наукового пізнання. 

Предмет і види економічного аналізу. 

Мета:  

 уяснити економічний зміст теоретичних понять вивченого матеріалу; 

усвідомити необхідність  та значущість теми в навчальному курсі 

дисципліни; 

 навчитись висловлювати свою думку та вміти відстоювати її; набути 

навиків у економічних розрахунках; 

 виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації; повагу до обраної професії 

 розкрити особливості дослідження економічних систем в умовах 

становлення ринкових відносин та сутність економічного аналізу як науки, 

визначити основні риси та принципи економічного аналізу, визначити 

предмет, об'єкт, завдання та напрямки цільової орієнтації економічного 

аналізу, розкрити управлінську спрямованість економічного аналізу, його 

функції, сучасну парадигму та етапи історичного розвитку в Україні. 

 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його»  

(Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Теми рефератів та доповідей 
1. Інституціональні зміни та економічний аналіз. 

2. Проблеми інтегральної оцінки за принципами економічного аналізу. 

3. Інерція планової економіки та недосконалість аналітичних досліджень. 

4. Галузь наукових досліджень економічного аналізу та її межі. 

5. Міфи та реалії сучасного економічного аналізу. 

6. Науковий доробок вчених-аналітиків (за вибором студента і 

викладача). 
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7. Нова парадигма сучасного економічного аналізу. 

8. Диференціація та інтеграція аналітичних досліджень. 

Огляд ключових понять 
Економічний аналіз передбачає систему філософських, математичних, 

спеціальних економічних та інших знань, що дозволяють зробити 

обґрунтовані судження про природу, зміну та розвиток економічних явищ та 

процесів. 

Економічний аналіз - це система спеціальних знань для дослідження 

зміни і розвитку економічних явищ та процесів у їх взаємозв'язку та 

взаємообумовленості, що визначаються суб'єктивними та об'єктивними 

причинами з метою забезпечення цільового управління ними. 

Принципи економічного аналізу - це вихідні положення, які визначають 

якість та результативність аналітичних досліджень. Головними принципами 

економічного аналізу є принцип науковості, принцип системного підходу, 

принцип комплексності, принцип конкретності та дієвості, принцип 

рейтингової оцінки та принцип демократичності (доказовості). 

Під предметом економічного аналізу розуміють реальну господарську 

діяльність, яка характеризується сукупністю економічних відносин у 

зв'язку з виробничо-фінансовими ресурсами, оточуючим природним 

середовищем та соціально-економічною атмосферою і знаходить своє 

вираження через систему економічної інформації.  

Поділ на предмет та об'єкти має умовний характер і зумовлений 

організацією та методологією економічного аналізу. 

Об'єктами економічного аналізу є: 

1) виробнича, фінансова, інвестиційна, маркетингова та інші види 

діяльності підприємства; 

2) ресурси всіх видів діяльності; 

3) виробничі та управлінські структурні підрозділи підприємства; 

4) організація виробництва та праці; 

     5) форми господарювання та власності тощо. 

Економічний аналіз виконує оцінкову, діагностичну та по шукову функції. 

• Оцінкова функція полягає у визначенні відповідності стану системи до 

її цільових параметрів функціонування та до потенційних можливостей. 

• Діагностична функція полягає у встановленні причинно-наслідкових 

змін економічної системи, кількісному та якісному вимірюванні впливу 

факторів на цю зміну і розвиток. 

• Пошукова функція полягає у виявленні невикористаних резервів та 
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потенційних можливостей зміни і розвитку економічної системи, 

обґрунтуванні механізмів їх мотивації. 

Хід роботи 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей . 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 

1. Що розуміється під аналізом у широкому плані? 

2. За якими ознаками класифікується економічний аналіз? 

3. Яка роль економічного аналізу в управлінні виробництвом і 

підвищенні його ефективності. 

4. Що є предметом економічного аналізу? 

5. Які функції виконує економічний аналіз? 

6. Розкрийте принципи економічного аналізу. 

7. Обґрунтуйте зв'язок економічного аналізу з іншими науками. 

8. Види економічного аналізу 

Завдання для самостійного виконання 
Завдання 1.1. Дати характеристику економічного аналізу як системи 

наукового пізнання через розкриття:суб'єкта та об'єкта пізнання, 

особливостей дослідження інформаційної моделі економічних систем, 

ознак практичної цінності аналітичних досліджень. 

Завдання 1.2. Розкрити зміст принципів економічного аналізу: 

Завдання 1.3. Дати характеристику взаємозв'язку економічного аналізу 

з: 

 економічною теорією; 

 бухгалтерським обліком;  

 статистикою;  

 менеджментом; 

Завдання 1.4. Дати характеристику предмету та об'єктів економічного 

аналізу: 

 

Тести для самостійного виконання 
1.Термін «аналіз» у перекладі з грецької мови означає:  

а) визначення взаємозв’язку показників; 
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б) вимірювання та узагальнення даних про зміну економічних явищ 

та процесів; 

в) вивчення впливу окремих чинників на досліджуваний показник; 

г) об’єднання окремих складових економічних явищ;  

д) розчленування об'єкта на його окремі частини. 

 

2. Предметом дослідження є: 

а) результати господарської діяльності; 

б) прибуток підприємств; 

в) причини зміни результатів; 

г)  причинно-наслідкові зв'язки; 

д) наслідок  як прояв впливу чинників. 

 

3. Економічний аналіз – це: 

а) осмислення і розуміння інформації про діяльність підприємства; 

б) функція управління, яка забезпечує науковість ухвалення рішень; 

в) діалектичний тандем «аналіз-синтез»; 

г) теоретична і методологічна основа аналізу; 

д)  немає вірної відповіді. 

 

4. Зміст аналізу: 

а) це наука; 

б) це система спеціальних знань; 

в) розкривається через функції; 

г) визначає суть дисципліни; 

д) це напрям в методології дослідження. 

 

5. Об'єкт дослідження в аналізі – це: 

а) господарська діяльність підприємства; 

б) господарські процеси і явища; 

в) результати господарської діяльності підприємства; 

г) причинно-наслідкові зв'язки; 

д) фінансовий результат діяльності підприємства. 

 

6. Це функція аналізу, а не принцип: 

а) повинен бути комплексний; 

б) повинен бути оперативний; 

в) повинен проводитися за планом; 
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г) повинен встановити закономірності економічного розвитку; 

д) повинен бути демократичним. 

 

7. Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення: 

а) попередній, оперативний, наступний, перспективний; 

б) системний, оперативний, порівняльний, перспективний; 

в) попередній, оперативний, прогнозний; 

г) оперативний, наступний, прогнозний. 

 

         8. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних 

кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих 

підприємств галузі: 

а) оперативний; 

б) прогнозний; 

в) порівняльний; 

г) системний. 

 

9. Як інакше називають порівняльний аналіз: 

а) ретроспективний; 

б) перспективний; 

в) поточний; 

г) міжгосподарський. 

 

        10. Який аналіз застосовують для досліджень складних економічних 

проблем, великих виробничих комплексів, які поєднують з аналізом 

технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних 

і політичних умов: 

а) ретроспективний; 

б) стратегічний; 

в) статистичний; 

г) системний. 

 

        11. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах 

безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після 

закінчення окремих виробничих чи інших робіт: 

а) оперативний; 

б) наступний; 

в) попередній; 
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г) прогнозний. 

 

        12. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, 

оцінює їхню ефективність: 

а) поточний ; 

б) прогнозний; 

в) порівняльний; 

г) оперативний. 

 

13. Комплексний і тематичний аналіз – це класифікація економічного 

аналізу за: 

а) досліджуваними об'єктами; 

б) просторовою ознакою; 

в) ступенем охоплення аналізом досліджуваних об'єктів. 

 

14. Внутрішній і зовнішній аналіз – це класифікація економічного 

аналізу за:  

а) ступенем охоплення аналізом досліджуваного об'єкта; 

б) напрямами дослідження; 

в) суб'єктами (користувачами) аналізу; 

г) способами проведення аналізу. 

 

15. Горизонтальний, вертикальний і коефіцієнтний аналіз – це 

класифікація економічного аналізу за: 

а) напрямами аналітичного дослідження; 

б) широтою (характером) порівняння; 

в) способами проведення аналізу. 

 

16. Метою економічного аналізу є: 

а) оцінка інвестиційної діяльності підприємства; 

б) розрахунок показників, що характеризують діяльність підприємства; 

в) створення аналітичного забезпечення для системи менеджменту; 

г) використання економіко-математичних методів для дослідження 

явищ та процесів; 

д) визначення резервів. 

 

17. Оцінкова функція економічного аналізу полягає у: 

а)  виявленні резервів підвищення ефективності господарювання; 
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б) використанні методів елімінування; 

в) визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці; 

г) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства. 

 

18. Діагностична функція економічного аналізу полягає у: 

а) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання ; 

б) використанні методів елімінування; 

в) визначенні стану досліджуваних показників та їх  характеристиці; 

г) виявленні пріоритетних напрямків розвитку підприємства; 

д) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни та розвитку 

досліджуваних економічних показників. 

 

19. Пошукова функція економічного аналізу полягає в: 

а) розробці рекомендацій для підвищення ефективності господарювання; 

б) використанні методів елімінування; 

в)  визначенні стану досліджуваних показників та їх характеристиці; 

г) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв’язків зміни й розвитку  

досліджуваних економічних показників. 

 

20. Суб’єктами економічного аналізу діяльності підприємства є: 

а) працівники даного підприємства; 

б) планово-економічні служби; 

в) виконавці структурних підрозділів підприємства; 

г) кредитно-фінансові органи; 

д) аудиторські фірми; 

е) інвестори; 

ж) податкові адміністрації; 

з) банки; 

и) статистичні органи; 

к) профспілки; 

л) акціонери; 

м) власники підприємства; 

н) керівники підприємства; 

о) робітники лінійних підрозділів інших підприємств. 
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Семінар-практикум №2 

 

Тема: Методичні прийоми економічного аналізу 

 

Мета:  

• визначити сутність та особливості методу економічного аналізу, 

дати характеристику можливостей, галузі застосування та змісту 

логічних прийомів аналізу, навчитись використовувати на практиці 

основні та найпоширеніші прийоми аналітичних досліджень. 

• розкрити особливості дослідження функціональних зв'язків зміни та 

розвитку економічних явищ та процесів. 

•     виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його» (Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Огляд ключових понять 
Метод - це спосіб дослідження, пізнання певних явищ та процесів у 

просторі та часі. Метод економічного аналізу являє собою сукупність 

прийомів та способів дослідження господарської діяльності будь-якого 

економічного об'єкта, шляхом виявлення та вивчення взаємозв'язків 

елементів дослід жуваного об'єкта, їх зміни, кількісного та якісного 

вимірювання впливу окремих факторів та їхньої сукупності на цю зміну. 

Метод науки - це властивий для науки спосіб проникнення в зміст 

предмета, що вивчається. Метод економічного 

аналізу базується на діалектичному підході, що визначає його 

характерні особливості: 

1) досліджувані явища та процеси розглядаються як складні економічні 

системи, в процесі вивчення яких дається оцінка структурних 

елементів, їх взаємозв'язків та зміни; 
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2) визначається тип та характер причинно-наслідкових 

зв'язків за допомогою детермінованого та стохастичного факорного 

моделювання; 

3) вимірюється ступінь впливу факторів на зміну параметрів 

економічної системи; 

4) дається оцінка та узагальнення результатів досліджень з точки зору 

мети та завдань аналітичних досліджень. 

В економічному аналізі використовується понад сто прийомів, у тому числі 

і загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо). 

Вибір методу дослідження економічних явищ та процесів обумовлюється 

характером функціональної залежності між параметрами економічної системи, 

а об'єктивність результатів аналізу - достовірністю та якістю економіко-

математичного моделювання функціональних зв'язків та коректністю 

обчислень. 

Всю сукупність функціональних зв'язків можна поділити на детерміновані 

та стохастичні. 

Детерміновані зв'язки - це пропорційні залежності між двома чи більше 

параметрами аналітичної моделі, коли певному значенню фактора відповідає 

адекватне значення аналізованого параметра. 

Стохастичні зв'язки - це складні залежності між параметрами 

аналітичної моделі, коли тому самому значенню фактора можне відповідати 

декілька значень результативного параметра. 

Всі методи економічного аналізу умовно поділяють на: 

• методи якісного виміру й оцінки функціональних зв ‘язку; 

• методи кількісного виміру й оцінки функціональних 

зв'язків. 

До методів якісного аналізу належать загальнонаукові методи (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція) та методи експертних оцінок. 

До методів кількісного аналізу належать: 

 традиційні методи (порівняння, середні величини, індекси, 

динамічні ряди, групування); 

 методи дослідження детермінованих факторних зв'язків; 

 методи комплексної економічної оцінки; 

 графічні методи аналізу; 

 методи оптимальних рішень; 

 фонометричні методи і моделі 

Використання логічних методів в економічному аналізі базується на 

загальнонауковому підході дослідження зміни і розвитку економічних явищ та 
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процесів через їх диференціацію та інтеграцію, абстрактний підхід. До цієї групи 

методів належать: 

 методи порівняння, які використовуються для виявлення загальних 

ознак або відмінностей між досліджуваним явищем та іншим уже 

відомим однорідним явищем; 

 методи елімінування, які використовуються для вимірювання 

факторного впливу в детермінованих функціональних залежностях; 

 статистичні методи, які використовуються для загальної оцінки зміни 

явищ та процесів, виявлення закономірностей і тенденцій зміни та 

розвитку, визначення факторних залежностей та факторного 

впливу; 

 балансові методи, які використовуються для визначення 

співвідношень, пропорцій двох груп взаємопов'язаних урівно-

важених показників. 

Методи комплексної економічної оцінки використовуються для 

узагальнення кількісної та якісної оцінки сукупності параметрів, які всебічно 

характеризують зміну і розвиток однорідних економічних явищ та процесів. 

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. 

Теми рефератів та доповідей 
1. Методика комплексного економічного аналізу діяльності 

підприємства. 

2. Методика визначення впливу чинників на економічні показники 

діяльності підприємства. 

3. Особливості використання інтегрального прийому в економічному 

аналізі. 

4. Методика дослідження впливу чинників на показники діяльності 

підприємства. 

 

Хід роботи 

1. Усне опитування за наведеним  планом. 

2. Прослуховування та обговорення доповідей . 

3. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 

1. В чому полягає суть методу дослідження?  

2. Назвіть характерні особливості методу економічного аналізу. 
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3. Розкрийте суть методики та методології аналітичних досліджень. 

4. Опишіть класифікаційну структурну методів, що використовуються в 

економічному аналізі. 

5. Які Ви знаєте загальнонаукові методи пізнання? 

6. Яку роль відіграє абстрагування в дослідженнях економічних явищ та 

процесів? 

7.  Дайте характеристику класифікаційної системи методів економічного 

аналізу: 

1)  класифікаційні ознаки методів економічного аналізу; 

2)  методи якісного виміру й оцінки;  

3) методи кількісного виміру й оцінки; 

4)  функціональні можливості різних методів економічного аналізу. 

 

Завдання для самостійного виконання 
Завдання . Дати характеристику змісту основних категорій 

(термінів) економічного аналізу за наведеною таблицею: 

Таблиця 1 

Терміни Зміст 

(І)Методологія економічного аналізу   

(2) Метод економічного аналізу   

(3) Методика економічного аналізу   

(4) Принципи економічного аналізу   

(5) Фактор   

(6) Показник   

 

Тести для самостійного виконання 

 

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. 
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2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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? 

 

5. За допомогою яких статистичних групувань можна встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками економічних 

явищ та факторів: 

а) типологічних;    
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б) структурних;    

в) аналітичних? 

 

6. 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. 

 

7. За допомогою яких способів аналізу виявляються взаємозв’язки між 

економічними явищами: 

а) деталізація; 

б) статистичне групування; 

в) кореляція; 

г) спосіб зіставлення паралельних рядів? 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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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11. 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. 

 

12. 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. 

 

        13. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать 

накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації: 

а) табличний; 

б) динамічні ряди; 

в) кореляційний; 

г) балансовий. 

 

         14. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем 

або виробництва з метою з`ясування певних питань: 

а) елімінування; 

б) запит; 

в) анкетний метод; 

г) листування. 

 

        15. 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. 
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        16. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному 

обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це: 

а) деталізація; 

б) структура; 

в) баланс; 

г) елімінування. 

 

17. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення 

величини фактичних та планових індивідуальних показників: 

а) зведені; 

б) агрегатні; 

в) індивідуальні; 

г) вибіркові. 

 

        18. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв`язку між 

факторами, що вивчаються, - це: 

а) елімінування; 

б) кореляція; 

в) порівняння; 

г) моделювання. 

 

       19. Розклад (аналіз) загального на частки називають: 

а) дедукція; 

б) кореляція; 

в) індукція; 

г) елімінування. 

 

       20. Узагальнення (синтез) часток у загальне називають: 

а) дедукція; 

б) кореляція; 

в) індукція; 

г) елімінування. 
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Огляд ключових понять та прикладні задачі по темі 
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). 

Таблиця 2.1 - .Динаміка основних показників середньої заробітної 

плати 

Рік  

С
ер

ед
н

я
 

за
р
п

л
ат

а 
 

1
р
о
б

.,
 г

р
н

. Абсолютний 

 приріст, грн. 

Темп зростання 

,% 

Темп  

 приросту, % 

базис

ний 

ланцюго

вий 

базис

ний 

ланцюг

овий 

базисни

й 

ланцюго

вий 

2002 640 Х Х Х Х Х Х 

2003 690 50 50 107,8 107,8 7,8 7,8 

2004 800 160 110 125,0 115,9 25,0 15,9 

2005 850 210 50 132,8 106,3 32,8 6,3 

2006 920 280 70 143,8 108,2 43,8 8,2 

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: 
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- середня арифметична проста (незважена), яка обчислюється 

діленням суми окремих значень ознак на їх кількість, 

Х середня арифметична проста = 
i

xi
                                 (2.1) 

- середня арифметична зважена (Хзв), 

Хзв =



i

ii

f

fx
 ,                                                   (2.2) 

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 

Хгар = 





 i
i

i

f
x

f

1
 ,                                                             (2.3) 

- середня хронологічна ( Ххр). Для однакових проміжків часу 

розраховується за формулою 

Ххр = 
1

)5.0...5.0( 21





n

xxx n  ,                                 (2.4) 

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    ,                                                  (2.5) 

- середня квадратична (Хкв). Формула розрахунку для простої 

середньоквадратичної має вигляд 

 2 2 2

кв 1 2X ... /nx x x n     ,                              (2.6) 

Розглянемо використання  абсолютних, відносних і середніх величин 

на прикладах й зробимо відповідні висновки щодо одержаних результатів 

аналізу. 
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Приклад 1.  Згідно з вихідними даними комунального підприємства, 

наведеними у табл.2.2, визначити абсолютні й відносні показники 

динаміки доходів (темпи росту  і приросту), базові й ланцюгові, 

абсолютне значення одного відсотка приросту, а також темпи 

середньорічного зростання доходів та середній рівень ряду. 

Таблиця 2.2. Аналітичні показники динаміки доходів підприємства 

Показники 

 

Формула 

розрахунку 

Роки /  Доходи, тис.грн. 

1 2 3 4 5 

935 980 1030 1080 1150 

1.Абсолютний 

приріст, тис. грн. 

а) ланцюговий 

 

 

Х і – Х і – 1 

 

- 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

70 

б) базисний Х і – Х  1 - 45 95 145 215 

2.Темп зростання, 

% 

а) ланцюговий 

 

Х і /Х і – 1×100 

 

- 

 

104,

8 

 

105,

1 

 

104,

9 

 

106,5 

б) базисний Х і /Х 1×100 - 104,

8 

110,

2 

115,

5 

123,0 

3.Абсолютне 

значення одного 

відсотка приросту, 

тис. грн. 

 

 

0,01×Х і – 1  

 

 

- 

 

 

9,35 

 

 

9,8 

 

 

10,3 

 

 

10,8 

4. Темп приросту, 

% 

а) ланцюговий 

[ (Х і – Х і – 1) /  

Х і – 1 ] ×100 

- 4,8 5,1 4,9 6,5 

б) базисний  [ (Х і – Х1) / 

Х1] ×100 

- 4,8 10,2 15,5 23,0 

5.Середньорічний 

темп зростання, % 1і
Х

Хі

1

  
     4      

          1,23  × 100 = 105,3 % 

6. Середній рівень 

ряду, тис.грн. 
iX

i


 

1035 

У процесі вирішення  завдання були використані  середні величини: 

середньоарифметична проста (середній рівень ряду) і середньогеометрична 
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(середньорічний темп зростання). На закінчення проведеної аналітичної 

роботи   аналітик має пояснити  одержані результати аналізу. 

Висновки з розрахунків за табл. 2.2. Згідно з отриманими 

аналітичними даними,  спостерігається тенденція росту доходів від 

реалізації продукції (послуг)  за рахунок щорічних їх приростів. Доход 

другого року порівняно з  першим збільшився на 45 тис. грн. або на 4,8 %,   

третього року порівняно з другим   на 5,1 %, або 50 тис. грн.,   четвертого 

року проти третього на 4,9 %, а п’ятого року  проти четвертого – на  6,5 %. 

За п’ятирічний період доход щорічно збільшувався в середньому на 5,3%. 

Відповідно до розрахунків у другому році кожен відсоток приросту 

відповідав збільшенню доходу на 9,35 тис. грн., у третьому році 

досліджуваного періоду – на 9,8 тис. грн., в четвертому на 10,3 тис. грн., в 

п’ятому  – на 10,8 тис. грн. 

Для вирішення наступного прикладу буде використано середню 

хронологічну величину. 

  

Приклад 2.  Вихідні дані:  

Таблиця 2.3. Оцінка  залишків цементу на складі (тис.грн.) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал 

30 35 45 20 

Визначити середньоквартальні  темпи зміни залишків цементу. 

Вирішення. 

Обчислення проводимо із застосуванням формули середньо 

хронологічної (2.4): 

Ххр = 




1n

0,5XXX0,5X
n321

35
14

205,04535305,0





 

тис. грн. 

Таким чином середньо квартальні залишки цементу склали 35 тис. 

грн. 

Залежно від мети аналізу можна порівняти середньоквартальні й 

поточні показники. 

 

Приклад 3.  

Розглянемо методику визначення середньої арифметичної 

зваженої за   даними табл.2.4. Добуток fx    у цьому прикладі є 
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економічно зрозумілим результатом: кількість зробленої за місяць 

продукції. 

Таблиця 2.4. Кількість робітників меблевого цеху і їхня 

продуктивність праці за  місяць (шт.) 

Групи 

робітників 

Продуктивність 

праці за місяць, шт. 

(x) 

Кількість 

робітників, 

чол. (f) 

Всього 

виготовлено 

виробів за місяць, 

шт. fx   

1 

2 

3 

227 

276 

310 

12 

20 

25 

2724 

5520 

7750 

Разом x 57 15994 

Середньомісячна продуктивність праці 1 робітника в звітному місяці 

складе: 

.шт281
251012

253102027612227










i

ii

f

fx
Х  

Інакше розраховується середня для інтервального ряду розподілу. У 

цьому випадку для кожної групи визначають середнє значення інтервалу (х) 

як півсуму його меж. Ширину відкритого інтервалу приймають рівному 

сусідньому закритому. Наведемо приклад розрахунку середньої 

арифметичної зваженої  інтервального ряду. 

 

 Приклад 4. Визначити середню продуктивність праці робітників, 

якщо відомо: 

Таблиця 2. 5 - Групування робітників за рівнем продуктивності 

праці. 

Групи робітників за рівнем продуктивності 

праці, грн./місяць 

Кількість робітників, 

чол. 

До 200 

200-300 

300-400 

400-500 

500-600 

600 і більше 

Всього 

2 

11 

24 

14 

8 

5 

64 

Результати розрахунків зводемо в табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6   

Групи робітників за 

рівнем продуктивності 

праці, грн. 

Середина 

інтервалу, 

х 

Кількість 

робітників, 

f 

Зроблено 

продукції,  грн. 

fx   

До 200 

200-300 

300-400 

400-500 

500-600 

600 і більше 

150 

250 

350 

450 

550 

650 

2 

11 

24 

14 

8 

5 

300 

2750 

8400 

6300 

4400 

3250 

Всього  х 64 25400 

Середня продуктивність праці робітника за місяць дорівнює  

.397
64

25400
грн

f

fx
Х

i

ii





 

Розглянемо приклад розрахунку середніх величин із застосуванням 

формули середньої гармонійної (2.3). 

 

Приклад 5.  Витрати робочого часу на виготовлення однакової 

деталі трьома робітниками склали 
3

1
 ,

2

1  і 
4

1
 години, тобто  кожний з них за 

годину виготовив відповідно 2, 3, 4 деталі. Визначити середню тривалість 

виготовлення однієї деталі. 

Вирішення. 

Середнє з цих чисел (середня продуктивність) дорівнює 3, а на 

виготовлення однієї деталі в середньому витрачено 1/3  години. Саме такий 

результат одержимо без проміжних обчислень, використовуючи формулу 

простої середньої гармонійної: 

.
3
1

432
3

4
1

:1
3
1

:1
2
1

:1

3
1

год

x

n
x 










  

У практичній роботі найчастіше  використовується середня 

гармонійна зважена. По суті, це перетворена середня арифметична 

зважена ( x ). Її застосовують, коли показник статистичної ваги (f) відсутній 

і його слід додатково визначити на основі відомих варіанта (x) і добутку 



26 

 

варіанта на частоту ( fx  ). Позначивши добуток ( fx  ) через (M), 

одержимо формулу середньої гармонійної зваженої: 

x
M
M

x



  .      (2.7) 

Приклад 6. Розрахуємо середньорічну заробітну плату робітників 

комунального підприємства, коли відомо (використаємо дані табл.2. 7 ): 

Таблиця 2.7. Фонд оплати праці і  середня  заробітна плата  бригади 

робітників комунального підприємства 

Бригада Середня зарплата за 

рік, тис. грн./ чол. (x) 

Фонд оплати праці, тис.грн 

(М) 

Перша 

Друга 

12,0 

15,5 

120,0 

310,0 

Разом х 430,0 

Вирішення  

(120+310) / (120,0/12 + 310,0/15,5) = 14,33 тис.грн. 

Таким чином середньорічна заробітна плата одного робітника по 

підприємству у цілому складе  14,33 тис. грн. на рік. 

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   ,                                             (2.1) 

де  n – кількість груп, 

N– кількість спостережень. 

Величина рівновеликого інтервалу визначається як 

і = ( хmax - хmin) / п,                                                (2.2) 

де хmax, хmin  - найбільше і найменше значення досліджуваної 

сукупності. 
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Групування можна вважати першим кроком кореляційного аналізу, 

оскільки останній передбачає попереднє встановлення зв’язків між 

явищами, визначення суттєвих ознак та напрямів його впливу. 

Приклад аналітичних групувань підприємств для визначення 

залежності  коефіцієнта плинності кадрів і оплати праці персоналу 

наведено в табл. 2.10.  

 

Приклад 7. 

Таблиця 2.10. Приклад аналітичних групувань 

№ 

п/п 

Група підприємства за 

рівнем середньомісячного 

заробітку 1 робітника, грн. 

Кількість 

підприємств у 

групі 

Коефіцієнт 

плинності 

робочої сили, % 

1.  2.  3.  4.  

1 100-150 8 25,0 

2 151-200 14 19,0 

3 201-250 32 15,0 

4 251-300 17 10,0 

5 301-350 8 5,6 

6 351-400 14 3,0 

7 Понад 400 7 2,0 

Усього  100 12,0 

 

Для даного групування максимальне значення ознаки 450 грн., 

мінімальне – 100 грн., кількість одиниць сукупності – 100, величина 

рівновеликого інтервалу складе 

і = ( 450  - 100) / 1 + 3,32lg 100  = 350 / 7  = 50. 

 

 

 
 Завдання для самостійної роботи 

Задача 1. Провести порівняльний аналіз середнього відсотка 

виконання плану випуску продукції об'єднання 1 та об'єднання 2: 

1) середньої арифметичної; 

2) середньої гармонічної; 

3) середньої квадратичної; 

4) середньої кубічної; 

5) середньої геометричної 

Розрахувати невідомі показники. 
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Таблиця 1 

Об'єднання 1 Об'єднання 2 
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о
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, 
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н

. 
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и
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н

ан
н

я
 

п
л
ан

у
, 
%

 

1 800 ? 100 1 250 ? 110 

2 159 ? 106 2 500 ? 90 

3 309 ? 103 3 580 ? 130 

 

Задача 2. У регіоні налічується  10 ремонтно-будівельних дільниць. 

Дані їх діяльності представлені у табл.2. Згрупувати підприємства за 

результатами діяльності у три групи: 

І варіант – за обсягами робіт; 

ІІ варіант – за показником рентабельності; 

ІІІ варіант – за кількістю робітників. 

Діапазони та шкалу групування обрати, розрахувати  і скласти 

самостійно. 

Таблиця 2 

РБУ Обсяг виконання 

робіт, млн.грн 

Рентабельність. % Кількість 

робітників 

1 65,4 16,2 55 

2 50,6 8,3 45 

3 127,3 12,5 48 

4 218,2 20,4 60 

5 115,3 3,2 55 

6 628,3 5,2 112 

7 535,4 10,5 83 

8 43,2 2,7 21 

9 1284,5 6,2 201 

10 650,1 10,0 73 

Задача 3. Використовуючи дані табл. 3 про діяльність двох 

підприємств, що виготовляють однотипну продукцію, необхідно 

розрахувати: 

1) індивідуальні індекси собівартості продукції по кожному 

підприємству; 
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2) загальні індекси собівартості (індекс змінного складу, індекс 

постійного складу, індекс структурних зрушень). 

Таблиця 3 

Підприєм-

ство 

Базовий період Звітний період 

 

 

собівартість 

одиниці про-

дукції, грн. 

обсяг вироб-

ництва, тис. 

шт. 

собівартість 

одиниці про-

дукції, грн. 

обсяг вироб-

ництва, тис. шт. 

ТОВ 

"Марка" 

33,00 180 32,00 300 

ТОВ "Мрія" 42,50 120 40,00 100 

Задача 4. Проаналізувати виробництво продукції за допомогою таких 

показників: 

1) абсолютні прирости, темпи росту та приросту - по роках (А) і до 

базового 2007 р. (Б); 

2) абсолютне значення 1 % приросту 

3) середні темпи зростання та приросту. 

Таблиця 4 

Рік 

Обсяг ви-

робництва 

у факт, 

цінах 

Індекс 

зростання 

цін у % до 

мин.року 

Обсяг ви-

робництва 

у базов. 

цінах 

Абсолют. 

приріст 

Темпи 

 

 

 

 

 

 

 

 

росту приросту 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б А Б А Б 

2007 28 000 -        

2008 29 647 108,2        

2009 29 979 110,5        

2010 30 222 115,0        

2011 30 330 120,6        

2012 30 784 128,0        
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

 Тема: Метод і методичні прийоми економічного аналізу  

Мета:  

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Розглянути методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

2.     Розв'язати самостійно завдання за варіантами. 

 

І. Методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

Задача 1. Фактичний випуск продукції за звітний рік - 550 тис.грн., 

плановий – 500 тис. грн. 

Визначити абсолютне і відносне відхилення обсягів від планового рівня 

і визначити еластичність змін, якщо чисельність персоналу за вказаний 

період зросла на 8%. 

Методичні поради до задачі її розв’язок: 

1.Визначимо величину  абсолютного відхилення:    550 – 500 = 50 

(тис.грн.) 

Тобто, у порівнянні із запланованим рівнем обсяг продукції збільшився 

на 50 тис.грн. 

2. Визначимо величину відносного відхилення (відношення динаміки змін 

порівнюваних параметрів, яка характеризується темпом зростання 

показників і темпом їх приросту): 

Темп зростання: 550/500 · 100% = 110%, 

тобто фактичний обсяг виробництва становить 110% від запланованого. 

Темп приросту (розглянемо два варіанти його визначення): 

1) 550/500 100% - 100  %  = 10%, 

2) (550 - 500) / 500·100% = 10%. 
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Еластичність зміни (Кзм) визначається відповідним коефіцієнтом 

зв’язку, який визначається шляхом порівняння динаміки зміни різних за 

економічним змістом параметрів.  

Для нашого прикладу: поряд із зміною обсягів на 10% чисельність 

персоналу змінилась  на 8%. 

Кзм = 10 / 8 = 1,5. 

Коефіцієнт зміни (еластичності) показує, на скільки відсотків зростає 

випуск продукції проти плану (прогнозу), якщо чисельність персоналу зростає 

на 1 %. 

 

Задача 2 Привести в порівняний вид показники товарної продукції за 

кожний рік п’ятирічки з першим роком вказаного періоду. 

Таблиця 1 

Роки Собівартість звітного 

періоду, тис.грн. 
Зміна цін, тис.грн. 

2000 195 - 

2001 200 10 

2002 205 -15 

2003 207 -13 

2004 210 - 

Методичні поради до задачі її розв’язок : 

1. Визначаємо коефіцієнти приведення: 

К2001 = 200 : (200 - 10) = 1,0526; 

К2002 = 205 : (205 + 15) = 0,9318; 

К2003 = 207 : (207 + 13) = 0,94; 

К2004 = І. 

2. Визначаємо обсяги продукції з урахуванням зміни цін: 

2000 = 195 тис.грн.  

2001 = 200 : 1,0526 = 190 тис.грн.  

2002 = 205 : (1,0526 х 0,9318) = 209 тис.грн.  

2003 = 207 : (1,0526 х 0,9318 х 0,94) = 224,5 тис.грн.  

2004 = 210 : (1,056 х 0,9318 х 0,94 х 1) = 227,7 тис.грн. 

 

Задача 3. Проаналізувати динаміку основних показників. Визначити 

середньорічні, базисні, ланцюгові (відносні і абсолютні) темпи росту обсягів 

продукції.  

Таблиця 2 (тис.грн.) 
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Вид 

продукції 

Минулі роки У середньому за 4 

роки 1-й 2-й 3-й 4-й 

А 280 300 300 320 ? 

В 200 205 218 221 ? 

С 1330 1910 2030 2100 ? 

Д 2020 1495 1482 1509 ? 

Всього 3830 3910 4030 4150 ? 

Методичні поради до задачі її розв’язок: 

1. Середньорічні показники за видами продукції та в цілому по 

підприємству  розраховуються як середньоарифметична величина 

Вид 

продукції 

Минулі роки У середньому за 4 

роки 1-й 2-й 3-й 4-й 

А 280 300 300 320 300 

В 200 205 218 221 211 

С 1330 1910 2030 2100 1842,5 

Д 2020 1495 1482 1509 1626,5 

Всього 3830 3910 4030 4150 3980 

2. Середній темп росту: 

Т =  
3
√ 4150/3830 =  

3
√ 1,083 = 1,027. 

3. Ланцюгові темпи росту  визначаються відношенням показників 

кожного наступного року до попереднього, значення якого 100% або за 1.  

                             Т1 = 3910/3830 = 1,021 

Т2 = 4030/3910 = 1,031 

Т3 = 4150/4030 = 1,030 

4. Базові темпи росту визначаються відношенням обсягу подальших 

років до першого року, значення якого беремо за 100 % або за 1.  

Т1 = 3910/3830 = 1,021 

Т2 = 4030/3830 = 1,052 

Т3 = 4150/3830 = 1,084 

5. Темпи росту  (Тр) за відносними показниками  визначаються за 

середньою геометричною (Т1, Т2, ...Тп – ланцюгові темпи росту): 

 Т р = 
п-1

 √ Т 1*Т 2* Т3 *...* Тп. 

Т р =
п-1

 √ 1,021х 1,031 х 1,030 =
3
√ 1,084 = 1,027 

6.  Базисний абсолютний приріст визначається як різниця між обсягом 

подальших років до першого року. 

Тпр1 =  3910 – 3830 = 80 тис. грн. 
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Тпр2 = 4030 – 3830 = 200 тис. грн. 

Тпр3 = 4150 – 3830 = 320 тис. грн.. 

7. Ланцюговий абсолютний приріст визначається відношенням 

показників кожного наступного року до попереднього. 

Тпр1 = 3910 – 3830 = 80 тис. грн. 

Тпр2 = 4030 – 3910 = 120 тис. грн. 

Тпр3 = 4150 – 4030 = 120 тис. грн..   

8. Темпи приросту (Тпр) визначаються як різниця 

Тпр % = Тр % - 100 %   

Ланцюгові темпи приросту :   

                         Тпр1 =  1,021х100% - 100% = 2,1% 

                        Тпр2 =  1,031х100% - 100% = 3,1% 

                           Тпр3 =  1,030х100% - 100% = 3% 

 Базові темпи приросту:   

                         Тпр1 =  1,021х100% - 100% = 2,1% 

                        Тпр2 =  1,052х100% - 100% = 5,2% 

                           Тпр3 =  1,084х100% - 100% = 8,4% 

9. Середній абсолютний приріст складає: 

ΣΔхі / n = [(3910 – 3830) + (4030 – 3910) +(4150 - 4030)] :4 = 20 тис. 

грн. 

Задача 4. Використовуючи балансовий метод, визначити нестачу 

прокату чорних металів на машинобудівному заводі (тис. т). окремо за 

плановими та фактичними показниками 

Таблиця 3 

Показники 

 

План Факт 

1. Залишки прокату на початок року 

(Зпр) 

400 435 
2. Надійшло прокату за рік (Нп):  

- Від постачальників  

- Від інших організацій 

- Власне виробництво  

- Інші джерела  

 

4460 

– 

640 

- 

 

5354 

43 

760 

15 

3.Витрати прокату за рік (Вп): 

- на основне виробництво  

- будівництво та капітальний 

ремонт  

- інструментальне виробництво 

- інші потреби виробництва  

- відпуск на сторону  

 

4480 

170 

400 

- 

- 

 

4320 

297 

360 

12 

130 
4. Залишки прокату на кінець року  (Зкр) 450 470 
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Методичні поради до задачі її розв’язок: 

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). 

1. Планові показники:  

400 + 4460 + 640 = 4480 + 170 + 400 + 450; 

5500 = 5500. Нестача відсутня. 

2. Фактичні показники: 

435 + 5354 + 43 + 760 + 15 = 4320 + 297 + 360 + 12 + 130 + 470 + Н; 

6607 = 5589 + Н 

Звідси, нестача складає: 6607 – 5589 = 1018 тис. т.  
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ІІ. Завдання для самостійної роботи 

Задача 1. Визначити абсолютне і відносне відхилення обсягів від 

планового рівня і визначити еластичність зміни за числовими даними 

наведеними у таблиці:  

Таблиця 1 

Показники І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 

Випуск 

продукції,тис.грн.: 

- план 

- факт 

 

 

4567 

4890 

 

 

90876 

87560 

 

 

11342 

13678 

Чисельність 

персоналу, чол..: 

- база 

- звіт 

 

 

131 

135 

 

 

567 

550 

 

 

210 

250 

Задача 2 Привести в порівняний вид показники випуску продукції за 

кожний рік з першим роком вказаного періоду. 

Таблиця 2 

Роки 
Собівартість звітного періоду, 

тис.грн. 

 

 

 

Зміна цін, тис.грн. 

І вар ІІ вар ІІІ вар І вар ІІ вар ІІІ вар 

2009 45 234 9 - - - 

2010 56 250 11 - 1 +10 +0,25 

2011 67 265 14 -4 -15 -0,12 

2012 73 289 17 + 3 -13 -0,5 

2013 75 295 20 - - - 

Задача 3. Проаналізувати динаміку основних показників: 

І варіант - випуск товарної продукції; 

ІІ варіант - кількість робітників, 

ІІІ варіант - продуктивність праці . 

Визначити середньорічні, базисні, ланцюгові (відносні і абсолютні) темпи 

росту обсягів продукції.  

Таблиця 3 (тис.грн.) 

Роки 

Випуск товарної 

продукції, 

млн.грн 

Кількість 

робітників, 

чол. 

Продуктивність праці, 

млн.грн 

2000 3830 1094 3,5 
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2001 3910 1087 3,6 

2002 4030 1075 3,75 

2003 4150 1064 3,9 

2004 4000 1000 4,0 

Задача 4. Використовуючи балансовий метод, визначити нестачу 

(лишок)матеріалів на складі (тис. грн.). 

Таблиця 4 

Показники 

 
І вар ІІ вар ІІІ вар 

1. Залишки матеріалів на початок року 

(Зпр) 

123 535 - 
2. Надійшло матеріалів за рік (Нм):  

- Від постачальників  

- Від інших організацій 

- Власне виробництво  

- Інші джерела  

 

12356 

– 

540 

13 

 

15354 

343 

2760 

415 

 

1245 

2567 

- 

- 

3.Витрати матеріалів за рік (Вм): 

- на основне виробництво  

- будівництво та капітальний 

ремонт  

- інструментальне виробництво 

- інші потреби виробництва  

- відпуск на сторону  

 

11234 

456 

125 

224 

12 

 

11320 

297 

546 

1 

132 

 

678 

348 

11 

56 

17 

 4. Залишки прокату на кінець року  (Зкр) 345 475 67 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

 Тема: Сутність моделювання господарської діяльності в економічному 

аналізі 

Мета:  

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, методична 

розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

3. Розглянути методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

4.     Розв'язати самостійно завдання за варіантами. 

І. Методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

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 показників, а сума впливу окремих факторів 

повинна дорівнювати загальному приросту результативного показника. 
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Детерміноване моделювання господарських операцій у процесі  

економічних досліджень використовується задля з’ясування впливу  одних 

явищ на інші та пошуку варіантів раціонального шляху  покращення  

результатів господарської діяльності. Моделі  детермінованого факторного 

аналізу  дозволяють отримати  нові знання про об’єкти та відтворювати 

поведінку  економічних явищ, процесів, операцій.  

Типи моделей детермінованого аналізу: 

- адитивні моделі 

у =   xi - x 1+ x 2+…+ xn                                      (2.11) 

- мультиплікативні моделі 

у = 


n

x

ix
1

 = х1 х2 … хn                                           (2.12) 

- кратні 

y = х1/х2                                                                   (2.13) 

- змішані (комбіновані) 

y = (a +b) /с ;   y = a/( d +c)  ;  y= a х b/c  ;  y= ( a +b) c          (2.14) 

Моделювання мультиплікативних факторних систем здійснюється 

шляхом  послідовного розчленування факторів вихідної системи на 

множники.  

Наприклад, при дослідженні обсягу  виробництва  продукції (ВП) 

можна застосувати такі моделі: 

ВП = КР ×ПТ,  ВП = КР ×Д × ДВ, ВП = КР × Д ×Т ×СВ                  (2.21) 

 

Технічний прийом деталізації використовується для подальшої 

обробки економічної інформації та поглиблення аналізу і є одним з 

основних у розчленовуванні явища на складові елементи.  

Деталізація за складовими факторами використовується для 

виявлення основних причин змін показників складових, котрі є основними 

для даного періоду. Основою такої деталізації є економічний взаємозв'язок 

впливу факторів на результативні показники. При цьому важливим є 

визначення ступеня деталізації, тобто послідовного переходу від більш 

узагальненого показника до первинних його елементів. Алгоритм 

деталізації  річного обсягу випуску продукції за складовими наведено в 

табл. 1. 

Таким чином, деталізація економічних явищ і процесів за 

складовими елементами уможливлює більш точну оцінку і аналіз причин 
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зміни результативного показника та є необхідною основою розробки 

факторної моделі економічних показників. 

Таблиця 1. Приклад деталізації обсягу реалізації продукції 

№ Алгоритм розрахунку  Умовні позначення 

1 РП = КР ·ПТ РП - обсяг реалізації продукції, ПТ – 

річна  продуктивність праці, КР - 

чисельність робітників. 

2 РП = КР ·Д ·ДВ Д –дні роботи, ДВ - денний виробіток 

одного робітника 

3 РП = КР ·Д ·Т· СВ Т- тривалість робочого дня, СВ – 

середньогодинна продуктивність праці 

одного робітника 

До класу кратних моделей застосовують наступні способи 

перетворення: 

- подовження:   

у вихідній формулі показники алгебраїчно розшифровуються, 

відповідно їх економічному змісту :  

у = а : в, відомо, що а  = с+ d + k, то у =  ( с+ d + k) / в     (2.31) 

Наприклад:  

С= З/ВП = ОТ/ВП + А/ВП + СМ/ВП + НЗ/ВП = Х1 + Х2 +Х3 +Х4,       

(2.32) 

де С –собівартість одиниці продукції, З –витрати  на випуск 

продукції, ОТ –оплата праці, А –амортизація, СМ-матеріальні витрати, НЗ –

накладні витрати. 

- формального розкладу: 

у вихідній формулі показники знаменника алгебраїчно 

розшифровуються відповідно їх економічному змісту.  

Наприклад:  

Р = П/З= П/(ОТ+СМ+А+НВ),                           (2.33) 

де Р – рентабельність продукції, П – прибуток від виробництва, 

-  розширення: 

базується на математичних правилах: якщо помножити чисельник і 

знаменник  на одне і те ж число, величина дробу не зміниться:  

у = а : в,  у  = а * с : в * с, у  = а : с *  в : с                     (2.34) 

Наприклад, проведемо моделювання  для переходу від 

середньорічної до середньогодинної продуктивності праці з використанням  

методу розширення.:    

ПТ = ВП / КР = ВП / КР × Дн / Дн = ВП / Дн × Дн / КР  = ДВ × Д 
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       =  ВП / КР × Дн / Дн ×Тг/ Тг = ВП / Тг × Дн / КР × Тг / Дн =  

        = Д × Т×  СВ                                                                                      (2.35) 

де ПТ – середньорічна продуктивність праці, СВ - середньогодинна 

продуктивність праці, Дн –сумарна кількість відпрацьованих днів, Д – 

кількість днів, відпрацьованих одним робітником, Тг –сумарна кількість 

відпрацьованих людино-годин, КР – кількість робітників.. 

- скорочення: 

базується на математичних правилах:  якщо поділити чисельник і 

знаменник  на одне і те ж число, величина дробу не зміниться:  

у = а : в,  у  = а / с : в / с,  у  = А : В                               (2.36) 

Наприклад:  

Р = П/К = П : РП / К : РП = Re / Кп                                  (2.37) 

Фв = ВП/ОПФ = ВП:КР / ОПФ:КР = ПТ / Фоз                (2.38) 

де К –сума власного капіталу, РП – виручка від реалізації продукції, 

Re – рентабельність власного капіталу, Кп – капіталоємність, ОПФ – 

вартість основних фондів, Фоз –фондоозброєність, Фв - фондовіддача. 

-  комплексне використання способів перетворення: 

Фв = ВП/ОВФ = (П + ЗБ)/ОВФ = П/ОВФ + ЗБ/ОВФ = П/ОПФ + ОС / 

ОПФхЗБ/ОС                                                                                                (2.39) 

Умовні позначення: 

С – собівартість одиниці продукції; З – загальні витрати на виробництво 

продукції; Кп – капіталоємність продукції; К – вартість майна  

підприємства; Р – рентабельність майна; R – рентабельність продажу; ВП – 

випуск продукції; ОП – оплата праці; А – амортизація; ОТ-оплата праці; 

ОВФ- основні виробничі фонди; СМ –матеріальні витрати; НВ – накладні 

витрати; П – прибуток; КР – кількість робітників; ΣД – кількість 

відпрацьованих днів; ΣТ - кількість відпрацьованих годин; СВ – 

продуктивність праці за годину; ПТ -  річна продуктивність праці; ДВ - 

продуктивність праці робітника за день; Т – тривалість робочого дня, год. 

  

Таким чином, результативні показники можуть бути розкладені на 

складові елементи (фактори) різними способами і представлені в вигляді 

різних типів детермінованих моделей. 

Розглянемо  застосування правил моделювання на прикладі формули 

2.35, у результаті якої: 

ПТ= ВП / КР = Д × Т ×СВ                                              (2.40) 

Треба перевірити чи дотримані правила побудови моделі і чи 

дотримана черговість факторів у моделі результативного показника.  
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Особливо важливо це для  аналізу моделі способами елімінування, де 

перший фактор має бути кількісним, другий може бути кількісним, але 

якісним по відношенню до першого фактора моделі і т.д. Для більш 

детальної перевірки дотримання принципів моделювання запишемо 

означення виміру показників: Д – відпрацьовані людино-дні; Т – 

відпрацьовані людино-години; ВП – випуск продукції (грн.); СВ – 

середньогодинна продуктивність праці (грн./год.) і запишемо їх розмірність 

за розрахунковим алгоритмом формули 2.33 таким чином: 

..

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

годлюд

грн

днілюд

годлюд

чол

днілюд

годлюд

годлюд

днілюд

днілюд

чол

грн
  

Тобто формально правила побудови моделі збережено, а дані за 

всіма показниками наявні у  обліку та звітності. 
 

 

 

ІІ. Завдання для самостійної роботи 

 

Іваріант 

Завдання 1. 

Побудуйте чотирьох факторну модель залежності 

середньогодинного виробітку одного працівника за даними наведеними у 

таблиці 1. Знайдіть невідомі показники. Проведіть горизонтальний аналіз 

показників. Результати представте у вигляді таблиці 2.   

 

Таблиця 1 

Показники За планом Фактично 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 800 850 

Кількість робочих, чол. 45 42 

Тривалість робочого дня, год. 8 7,5 

Кількість робочих днів, днях 250 200 

Середньогодинний виробіток одного 

робітника , тис.грн.\год 

? ? 
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Таблиця 2 

Показники За 

планом 

 

Факт Динаміка (горизонтальний 

аналіз) 

Абсол

ютне 

відхил

ення 

 

Темп 

росту 

 

Відносне 

відхилен

ня 

Темп 

прирос

ту 

1 2 3 4 5  6 

Обсяг товарної 

продукції, тис. грн. 

      

Кількість робочих, 

чол. 

      

Тривалість 

робочого дня, год. 

      

Кількість робочих 

днів, днях 

      

Середньогодинний 

виробіток одного 

робітника , 

тис.грн.\год 

      

Завдання 2. 

Побудувати факторну модель обсягу товарної продукції (ТП) таким 

чином, щоб знайшла відображення залежність продуктивності праці (ПТ) 

від фондоозброєності (Фо). 

Інформаційно:         ТП = ПТ х Ч; 

                                   Фо = ОФ / Ч, 

   де Ч- чисельність, ОФ - вартість фондів. 

Завдання 3. 

 Перетворити (максимально розширити) адитивну факторну модель 

обсягу товарної продукції у залежності від собівартості(загальних витрат) 

та прибутку.  
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ІІваріант 

Задача 1. 

Побудуйте  факторну модель впливу факторів на рентабельність 

підприємства за даними наведеними у таблиці 3. Знайдіть невідомі 

показники. Проведіть горизонтальний аналіз показників. Результати 

представте у вигляді таблиці 4.   

Таблиця 3 

Показники План Факт 

Чистий прибуток 

підприємства, тис. грн.  

2000 2240 

Основні виробничі фонди, тис. 

грн.  

8000 8800 

Оборотні кошти, тис. грн.  

 

4000 3700 
Рентабельність підприємства, 

% 

? ? 
Таблиця 4 

Показники За 

планом 

 

Факт Динаміка (горизонтальний 

аналіз) 

Абсол

ютне 

відхил

ення 

 

Темп 

росту 

 

Відносне 

відхилен

ня 

Темп 

прирос

ту 

1 2 3 4 5  6 

Чистий прибуток 

підприємства, тис. 

грн.  

      

Основні виробничі 

фонди, тис. грн.  

      

Оборотні кошти, 

тис. грн.  

 

      

Рентабельність 

підприємства, % 

      

Завдання 2. 

Відобразити фондовіддачу через продуктивність праці і 

фондоозброєність. 

Завдання 3. 
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1. Виразіть через собівартість реалізованої продукції модель рентабельності 

капіталу.  

2. Покажіть рентабельність капіталу через рентабельність активів. 

Інформаційно:  Р кап = ПР / К,     Ракт = ПР / А, 

  де    Ракт , Р кап – рентабельність активів і капіталу; 

ПР –прибуток; 

К –  середньорічна вартість капіталу; 

А  -   середньорічна вартість активів; 

А / К – коефіцієнт фінансового левериджу (важеля). 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

 Тема: Застосування і особливості використання в економічному 

аналізі методів кореляційного та регресійного аналізу. 

 

 

Мета:  

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Розглянути методичні вказівки та приклади розв’язку типових 

задач. 

2. Розв'язати самостійно завдання за варіантами. 

 

І. Методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

Типи моделей стохастичного аналізу: 

- рівняння регресії типу “пряма ”  

у = а+bх                                                              (3.1) 

- рівняння регресії типу “гіпербола ”, 

 у = а +   
x

b
                                                        (3.2) 

- рівняння регресії типу “парабола ”  

у = а+bх+cх
2
,                                                        (3.3) 

- статична  

у =  ах 
а
,                                                                   (3.4) 

- показова  

 у =  аb
х
                                                                   (3.5) 

- напівлогарифмічна 
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у =  а  +b  lg х.                                                        (3.6) 
 

Розвязок рівняння звязку при прямолінійній залежності між вивчаємими 

показниками(явищами) 
Задача 1(приклад).  

Визначити  залежність прибутку від рівня оплати праці робітників за 

допомогою  кореляційного аналізу. Вихідні дані наведені у табл.. 1 

Таблиця 1 

Рік, місяць 

середньомісячна заробітна 

плата  одного робітника (х), 

грош. один. 

рентабельність 

підприємства (у),% 

2002.01 188 4,5 

2002.02 181 3,8 

2002.02 190 4,1 

2002.04 182 4,2 

2002.05 166 3,0 

2002.06 170 3,3 

2002.07 161 3,2 

2002.08 175 3,7 

2002.09 181 4,1 

2002.10 187 4,4 

2002.11 181 4,0 

2002.12 202 4,7 

2003.01 190 5,0 

2003.02 181 4,3 

2003.03 185 4,4 

2003.04 177 3,6 

2003.05 164 2,5 

2003.06 147 2,2 

2003.07 162 3,0 

2003.08 170 3,4 

2003.09 190 4,0 

2003. 10 196 4,6 

2003.11 185 4,3 

2003.12 192 4,1 

Розв’язання  
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(У табл. 2, крім вихідних даних, наведемо розрахункові, які 

необхідні в подальшому визначенні, взаємодії показників). 

Таблиця 2 

Рік, 

місяць 

х, 

гро

ш. 

один

. 

у,

% 

х-

хсер у
- 

у
се

р
 

(х
-х

се
р
)2

 

(у
- 

у
се

р
)2

 

(х
-х

се
р
)х

 

(у
- 

у
се

р
) 

х
2
 ху 

2002.01 188 4,5 8,7 0,65 75,69 0,423 5,655 35344 846,0 

2002.02 181 3,8 1,7 -0,05 2,89 0,00 -0,085 32761 687,8 

2002.02 190 4,1 10,7 0,25 114,49 0,063 2,675 36100 779,0 

2002.04 182 4,2 2,7 0,35 7,29 0,123 0,945 33124 764,4 

2002.05 166 3,0 -13,3 -0,85 176,89 0,722 11,305 27556 498,0 

2002.06 170 3,3 -9,3 -0,55 86,49 0,303 5,115 28900 561,0 

2002.07 161 3,2 -18,3 -0,65 334,89 0,422 11,895 25921 515,2 

2002.08 175 3,7 -4,3 -0,15 18,49 0,023 0,645 30625 647,5 

2002.09 181 4,1 1,7 0,25 2,89 0,062 0,425 32761 742,1 

2002.10 187 4,4 7,7 0,55 59,29 0,302 4,235 34969 822,8 

2002.11 181 4,0 1,7 0,15 2,89 0,022 0,255 32761 724,0 

2002.12 202 4,7 22,7 0,85 515,29 0,723 19,295 40804 949,4 

2003.01 190 5,0 10,7 1,15 114,49 1,332 12,305 36100 950,0 

2003.02 181 4,3 1,7 0,45 2,89 0,203 0,765 32761 778,3 

2003.03 185 4,4 5,7 0,55 32,49 0,302 3,135 34225 814,0 

2003.04 177 3,6 -2,3 -0,25 5,29 0,063 0,575 31329 637,2 

2003.05 164 2,5 -15,3 -1,35 234,09 1,822 20,655 26896 410,0 

2003.06 147 2,2 -32,3 -1,65 1043,29 2,723 53,295 21609 323,4 

2003.07 162 3,0 -17,3 -0,85 299,29 0,722 14,705 26244 486,0 

2003.08 170 3,4 -9,3 -0,45 86,49 0,203 4,185 28900 578,0 

2003.09 190 4,0 10,7 0,15 114,49 0,022 1,605 36100 760,0 

2003. 10 196 4,6 16,7 0,75 278,89 0,563 12,575 38416 901,6 

2003.11 185 4,3 5,7 0,45 32,49 0,202 2,565 34225 795,5 

2003.12 192 4,1 12,7 0,25 161,29 0,063 3,175 36864 787,2 

Сума 4303 92,

4 

0 0 3802,96 11,408 191,90 77529

5 

16758,4 

Середн

я 

величина 

179,

3 

3,8

5 

х х х х х х х 
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Результати розрахунків, що містяться у таблиці, дають змогу 

визначити коефіцієнт кореляції  

rxy = 

 






22
)()(

))((

yyxx

yyxx
. 

За даними розрахунку:  rху  = 191,9 : √3802,96 · 11,408 = 0,92. 

Значення rху більше ніж 0,8, тому для побудови моделі зв’язку між 

середньомісячною зарплатою одного працівника і рентабельністю можна 

використовувати рівняння прямої лінії:  у = а +  вх. 

Для визначення параметрів а і в моделі застосовується математико - 

статистичний метод вирівнювання прямої способом найменших квадратів, 

який дає такі значення параметрів: 

а = (∑ х
2 {{

∑у - ∑ х у ∑ х) / (п ∑ х
2 

 -∑ х∑


x ); 

в = (п ∑ ху - ∑ х ∑у ) / (п ∑х
2 

 -∑ х ∑


x ). 

(Необхідні розрахунки параметрів ∑х
2
 і  ∑ х у див. у табл. 23) 

Підставляючи відповідні дані у формули, одержуємо 

            а = (92,4 х 775295 – 16758,4 х 4303) : (24 х 775295 – 4303 х 4303) = - 

5,195; 

            в = (24х16758,4-4303х92,4) : (24х775295 – 4303х4303)  = 0,05. 

Таким чином, шукана кореляційна модель буде мати вигляд  

у = - 5,2  + 0,05х. 

Вона показує, що зі збільшенням  середньомісячної заробітної плати 

рентабельність підвищується. 

Зробимо декілька перевірочних підстановок і представимо 

результати у табл. 3 

Таблиця 3 

Рік, 

місяць 

Середня 

зарплата 

(х),грош.оди

ниць 

Рентабельність 

Розрахункова (за 

формулою) 
Фактична 

2002.02 181 3,86 3,8 

2002.06 170 3,31 3,3 

2003.04 177 3,65 3,6 

2003.12 192 4,40 4,1 

Дані таблиці свідчать, що побудована модель досить точно виражає 

досліджувану залежність, тому ця модель може використовуватися для 

прогнозування рівня рентабельності залежно від рівня оплати працівників. 
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Якщо рівень середньомісячної оплати буде доведено до 220 грош. одиниць, 

то можна сподіватись, що місячна рентабельність матиме рівень 

- 5,2 - 0,05 х 220 = 5,8%. 

 

Розвязок рівняння звязку при криволінійній залежності між 

вивчаємими показниками(явищами) 

Якщо при збільшенні одного показника значення іншого зростає до 

визначеного рівня, а потім починає знижуватись, наприклад, залежність 

продуктивності праці від віку робітників, то така залежність описується 

параболою у вигляді рівняння:  у = а +  вх. + сх
2
 . 

У відповідності з методом найменших квадратів для визначення 

параметрів а , в, с необхідно розв’язати систему рівнянь: 

na +b∑ х +c∑ х
2 

=∑у 

a∑ х +b∑ х
2
 +c∑ x

3 
=∑xу 

a∑ х
2
 +b∑ x

3
 +c∑ x

4 
=∑x 

2
у 

Крім параболи для опису криволінійної залежності використовується 

також гіпербола, рівняння якої має вигляд:  

у = а +   . 

Рівнянням гіперболи описується залежність собівартості одиниці 

продукції від обсягів її виробництва. 

 Для  визначення параметрів якої необхідно розв’язати систему рівнянь: 

na +b∑1\ х
 
=∑у 

a∑1\ х +b∑(1\х)
2
 
 
=∑(1\x)у 

Для визначення щільності зв’язку між факторними і результативним 

показниками вираховується коефіцієнт кореляції. 

У випадку прямолінійної залежності коефіцієнт кореляції 

розраховується наступним чином:  

rxy = 
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))((

yyxx

yyxx
. 

У випадку криволінійної залежності використовується універсальний 

показник кореляційного співвідношення: 

 

η = , де 

 =  ,  
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=  , 

Коефіцієнт кореляції може приймати значення від 0 до 1. Чим ближче 

значення до 1 , тим щільніший зв'язок між показниками , і навпаки.  

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

Задача 1.  

Визначити  залежність прибутку від рівня оплати праці робітників за 

допомогою  кореляційного аналізу. Вихідні дані за варіантами наведені у 

табл.4, де N- це порядковий номер у списку групи. 

Таблиця 4 

Рік, місяць 

середньомісячна заробітна 

плата  одного робітника (х), 

грош. один. 

рентабельність 

підприємства (у),% 

2002.01 188+N 4,5+N 

2002.02 181+N 3,8+N 

2002.02 190+N 4,1+N 

2002.04 182+N 4,2+N 

2002.05 166+N 3,0+N 

2002.06 170+N 3,3+N 

2002.07 161+N 3,2+N 

2002.08 175+N 3,7+N 

2002.09 181+N 4,1+N 

2002.10 187+N 4,4+N 

2002.11 181+N 4,0+N 

2002.12 202+N 4,7+N 

2003.01 190+N 5,0+N 

2003.02 181+N 4,3+N 

2003.03 185+N 4,4+N 

2003.04 177+N 3,6+N 

2003.05 164+N 2,5+N 

2003.06 147+N 2,2+N 

2003.07 162+N 3,0+N 

2003.08 170+N 3,4+N 

2003.09 190+N 4,0+N 

2003. 10 196+N 4,6+N 

2003.11 185+N 4,3+N 

2003.12 192+N 4,1+N 
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Задача 2. Визначити вплив вікового фактора робітників на 

продуктивність праці за допомогою кореляційного аналізу (криволінійна – 

параболічна залежність другого порядку). Вихідні дані наведені в табл. 5.  

Таблиця 5   

Показники Вік 

Середній вік по 

групі (х),років 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Середньомісяч

на 

продуктивність 

праці(у), 

млн.грн 

4,2 4,8 5,3 6,0 6,2 5,8 5,3 4,4 4,0 

Таблиця теоретичних данних для розвязку задачі 2. 

Таблиця 6 

№ 

 

Х 

  

 

У 

 

Х
2
 Х

3 
Х

4 
ХУ Х

2 
У 

Ухі = а + вх 

+ сх
2
  

у
і-

 у
се

р
 

(у
і-

 

у
се

р
)2

 
у
- 

у
х
і 

(у
- 

у
х
і)

2
 

 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

             

   х х х х х      

Задача 3. На основі наведених даних визначити щільність зв'язку і 

регресійну форму залежності між собівартістю продукції та її кількістю. 

Таблиця 7 

№ Собівартість 1 

виробу,грн.. 

Випуск, шт. 

1 33,41 16,13 

2 31,65 11,49 

3 30,63 13,03 
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4 28,58 18,74 

5 28,42 15,72 

6 28,22 15,06 

7 27,62 14,41 

8 24,40 15,33 

9 23,59 18,24 

10 23,54 16,68 

11 21,79 16,57 

12 21,71 14,80 

13 21,62 17,64 

14 20,72 19,70 

15 20,30 18,89 

Таблиця теоретичних данних для розвязку задачі 2. 

Таблиця 8 

№ 

 

Х 

  

 

У 

 

1\х (1\х)
2 

(1\х)
 
у 

Ухі = а +  

в\хі у
і-

 у
се

р
 

(у
і-

 

у
се

р
)2

 

у
- 

у
х
і 

(у
- 

у
х
і)

2
 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

∑           

сер   х х х х х х х х 
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Семінар-практикум №3 

Тема: Сутність моделювання господарської діяльності в економічному 

аналізі 

Мета:  

• визначити сутність та особливості методу економічного аналізу, 

дати характеристику аналітичних можливостей, галузі застосування та 

специфіки використання при дослідженні функціональних залежностей 

економіко-математичних методів та моделей. 

• розкрити особливості дослідження функціональних зв'язків зміни та 

розвитку економічних явищ та процесів. 

•     виховувати посидючість, вміння роботи з підручником та іншими 

джерелами інформації 

     Мотивація:  

   «Недостатньо просто мати розум, головне – вміти добре застосовувати 

його» (Р. Декарт) 

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: семінар. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка семінарського заняття, 

методична розробка додатків та структурно-логічних схем. 

Огляд ключових понять 

Економіко-математичні методи і моделі використовуються при аналізі 

складних багатоелементних систем зі змішаною структурою різних 

функціональних залежностей. Головними умовами їх застосування є вибір 

критерію досягнення мети дослідження; формування інформаційної бази; 

використання програмного забезпечення і спеціальної техніки обчислень. 

Застосування економіко-математичних методів і моделей потребує: 

1) системного підходу до дослідження економічних систем з урахуванням 

всієї сукупності взаємозв'язків їх структурних елементів; 

2) моделювання функціонування економічних систем за кількісними 

параметрами взаємозв'язку та взаємообумовленості; 

3) повного і достовірного відображення реально існуючих зв'язків; 

4) якісної інтерпретації результатів дослідження за вихідними 

параметрами розв'язання математичної моделі. 

Модель — це умовний об’єкт дослідження, тобто матеріальне чи 

образне відображення реального об’єкта, процесу його функціонування в 

конкретному середовищі. 
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Моделювання – один із методів наукового пізнання, за допомогою 

якого створюється модель об’єкта дослідження. 

Аналітичний метод розчленування загальних показників на складові і 

називається деталізацією, а процес аналізу деталізованих показників – 

факторним аналізом. 

Фактор — це рушійна сила будь-якого процесу або явища, який 

визначає їх характер та результат. Інакше кажучи, фактор — це причина, 

яка впливає на певний результат (наслідок).,фактор — це попередник 

виникнення резервів виробництва. 

Резерви — це невикористані можливості підвищення ефективності 

виробництва за рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок 

запровадження певних заходів. 

Результативний показник і фактори, що на нього впливають, знаходяться 

у певній залежності, тобто мають певний причинно-наслідковий зв'язок.  

 При стохастичній формі зв’язку вплив факторних показників на 

результативний має імовірнісний, випадковий характер. Кожному значенню 

факторного показника відповідає не одне значення результативного, а його 

сукупність.  

Детермінований зв’язок означає, що залежність результативного 

показника від факторних однозначна: кожному значенню факторного 

показника відповідає одне єдине значення результативного.  

Детермінований зв’язок передбачає наступні типи деталізації 

результативного показника за факторами утворення: 

1. Адитивний, коли результативний показник є сумою факторних (нап-

риклад, обсяг реалізації продукції – це сума обсягу випущеної продукції і 

зміни залишків нереалізованої продукції на складі).  

2. Мультиплікативний, коли результативний показник є добутком 

простих факторних показників (наприклад, продуктивність праці пра-

цюючого визначається структурою персоналу і продуктивністю праці 

одного робітника). 

3. Кратний, коли результативний показник є часткою від ділення 

факторних (наприклад, залежність матеріаломісткості від величини 

матеріальних витрат і обсягу товарної продукції). 

 4. Комбінований, коли результативний показник є математичною 

комбінацію факторних (наприклад, рентабельність виробництва, 

розраховується як відношення валового прибутку підприємства до суми 

середньорічної вартості основних засобів і матеріальних оборотних активів. 

Хід роботи 
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4. Усне опитування за наведеним  планом. 

5. Прослуховування та обговорення доповідей.. 

6. Розв'язок  завдань на самостійне опрацювання. 

План опитування 
1. У чому полягають мета та особливості використання методів порівняння в 

економічному аналізі? 
2. Охарактеризуйте типи порівняльного аналізу (горизонтальний, 

вертикальний, трендовий), види оцінки зміни явищ та процесів за 
результатами порівняння (абсолютне та відносне відхилення, 
еластичність зміни тощо). 

3. Які існують особливості використання відносних та середніх величин в 
економічному аналізі?  

4. Які є види середніх величин? 
5. У чому полягає особливість використання в економічному аналізі 

групувань, порівняно з їх застосуванням у статистиці? 
6. Охарактеризуйте види групувань, методику їх побудови. 
7. В яких випадках використовуються індекси та динамічні ряди при 

аналітичних дослідженнях? 
8. Розкрийте суть та особливості використання балансових методів в 

економічному аналізі. 
9. Дайте повну характеристику поданих далі понять, чітко визначити їх 

практичні аспекти: 
 зміст факторного аналізу; 
 прямий та зворотній факторний аналіз; 
 детерміновані факторні системи та їх характеристики; 
 стохастичні факторні системи та їх характеристики; 
 модифікація факторних систем за цілями аналітичних досліджень. 

 

Тести для самостійного виконання 
Тест 1. Метод економічного аналізу характеризується: 
1) виявленням та визначенням причинно-наслідкових 

зв'язків зміни економічних систем та їх елементів; 
2) використанням економіко-математичних методів; 
3) побудовою організаційної структури аналітичних досліджень зміни 

та розвитку економічної системи; 
4) використанням в системі менеджменту результатів аналітичних 

досліджень для обґрунтування управлінських рішень; 
5) побудовою загальної моделі аналізу діяльності суб'єкта 

господарювання. 
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Тест 2. Для вираження причинно-наслідкових зв'язків, які існують у 
реальній господарській ситуації, в економічному аналізі використовують: 

1) методи елімінування; 

2) функціонально-вартісний аналіз; 
3) аналітичні таблиці; 
4) методи комплексної економічної оцінки; 
5) стохастичні та детерміновані функціональні залежності. 
Тест 3. Абстрагування при використанні методів економічного аналізу 

застосовують з метою: 
1) виявлення закономірностей у досліджуваних процесах та явищах; 
2) відволікання від несуттєвих властивостей та зв'язків, з виділенням 

однієї або кількох особливостей об'єкта дослідження; 
3) вивчення об'єкта як цілісного, шо складається з багатьох 

взаємопов'язаних елементів; 
4) використання загальних наукових положень про явище при 

дослідженні його конкретних проявів; 
5) визначення кількісного впливу факторів на досліджуваний об'єкт. 
Тест 4. Факторний аналіз передбачає: 
1) класифікацію факторів за просторовою ознакою; 
2) оцінку зміни факторів у просторі та часі; 
3) визначення типу функціонального зв'язку та ступеня впливу факторів; 
4) поділ факторів на кількісні та якісні; 
5) кількісну та якісну оцінку зміни результативних показників. 
Тест 5. Вивчення причинно-наслідкових зв'язків, при якому дослідження 

проводиться від часткового до загального, від вивчення окремих факторів до 
їх узагальнення, від причин до результатів, називається: 

1) синтез; 
2) дедукція; 
3) аналіз; 

4) індукція; 

5) системний підхід. 
Тест 6. Модель в економічному аналізі - це: 
1) система показників, які характеризують об'єкт аналізу, та факторів, 

що обумовлюють його зміну; 
2) метод економічного аналізу; 
3) умовний образ об'єкта аналізу, що відображає його основні 

характеристики; 
4) система показників, які характеризують об'єкт аналізу; 
5) критерії оптимізації зміни досліджуваного об'єкта. 
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Тест 7. Моделі, які базуються на кількісному вимірюванні ймовірності 
функціонального зв'язку, - це: 

1) адитивні моделі; 
2) кратні моделі; 
3) змішані моделі; 
4) стохастичні моделі; 
5) детерміновані моделі. 
Тест 8. Моделі, що використовуються, коли результативний показник є 

алгебраїчною сумою кількох факторів, - це: 
1) мультиплікативні моделі; 
2) детерміновані моделі; 
3) адитивні моделі; 
4) кратні моделі; 
5) змішані моделі. 
Тест 9. Моделі, що використовуються, коли результативний показник є 

добутком кількох факторів, - це: 
1) мультиплікативні моделі; 
2) детерміновані моделі; 
3) адитивні моделі; 
4) кратні моделі; 

5) змішані моделі. 
Тест 10. Моделі, що використовуються, коли результативний показник є 

часткою від ділення факторів, - це: 
1) мультиплікативні моделі; 
2) детерміновані моделі; 
3) адитивні моделі; 
4) кратні моделі; 
5) змішані моделі. 
Тест 11. Сукупність методів та прийомів, що визначають алгоритм 

розв'язання аналітичної задачі чи їх комплексу, - це: 
1) метод економічного аналізу; 
2) методика економічного аналізу; 
3) методологія економічного аналізу; 
4) принцип аналітичних досліджень; 
5) предмет економічного аналізу. 
Тест 12. Моделювання об'єкта економічного аналізу - це: 
1) прийом економічного аналізу; 
2) завдання економічного аналізу; 
3) метод управління об'єктом аналізу; 
4) принцип економічного аналізу; 
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5) мета економічного аналізу. 
Тест 13. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є: 
1) наявність імовірнісного зв'язку між загальним результатом і 

факторами, що його визначають; 
2) наявність динамічних рядів; 
3) можливість побудови математичної моделі; 
4) наявність прямого пропорційного зв'язку між загальним результатом 

і факторами, що його визначають; 
Тест 14. Яка з описаних моделей є адитивною: 
1) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

алгебраїчна сума факторного впливу; 
2) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

добуток факторного впливу; 
3) модель, згідно з якою зв'язок економічних показників описується 

логарифмічною функцією; 
4) модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка 

від ділення факторних показників; 
5) модель задачі лінійного програмування? 
Тест 15. Яка з описаних моделей є мультиплікативною: 
1) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

алгебраїчна сума факторного впливу; 
2) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

добуток факторного впливу; 
3) модель, згідно з якою зв'язок економічних показників описується 

логарифмічною функцією; 
4) модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка 

від ділення факторних показників; 
5) модель задачі лінійного програмування? 
Тест 16. Яка з описаних моделей є кратною: 
1) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

алгебраїчна сума факторного впливу; 
2) модель, згідно з якою результативний показник визначається як 

добуток факторного впливу; 
3) модель, згідно з якою зв'язок економічних показників 

\описується логарифмічною функцією; 
4) модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка 

від ділення факторних показників; 
5) модель задачі лінійного програмування? 
Тест 17. Під терміном «фактор» розуміють: 
1) індукцію і дедукцію; 
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2) взаємозв'язки та взаємозалежності; 
3) резерви виробництва; 
4) показники ефективності діяльності; 
5) рушійні сили розвитку і зміни. 
Тест 18. До кількісних показників належать: 
1) середня заробітна плата; 
2) виробіток одного робітника; 
3) чисельність працівників; 
4) матеріаломісткість продукції; 
5) оборотність оборотних коштів. 
Тест 19. До якісних показників належать: 
1) частка машин і устаткування в загальній вартості основних засобів; 
2) обсяг виготовленої продукції; 
3) матеріальні витрати; 
4) чисельність робітників; 
5) віддача основних засобів. . 
Тест 20. Резерви - це: 
1) ринкові взаємовідносини; 
2) використовувані основні засоби; 
3) трудові ресурси; 
4) невикористані можливості; 
5) взаємозв'язки та взаємозалежності. 

 

Завдання для самостійного виконання 
 
Завдання 1.  
І варіант - визначити, якими величинами є наведені нижче показники 

(абсолютні, відносні чи середні величини).  
ІІ варіант - вказати вид показників (кількісні, структурні, якісні)  

Показники Вид величини 

Середньоспискова чисельність працівників  

Питома вага робітників в загальній 

чисельності працівників 

 

Тривалість обороту оборотних коштів  

Чистий прибуток підприємства  

Чистий прибуток підприємства на 1 грн. 

затрат 

 

Відсоток виконання договору постачання  

Виробіток одного робітника  

Частка підприємств малого бізнесу в 

регіоні 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості  
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Темп приросту обсягу виробництва 

продукції 

 

Споживання сировини на виробничі 

потреби 

 

Співвідношення оборотних і необоротних 

активів 

 

Рентабельність продажу  

Обсяг реалізованої продукції  

Середня заробітна плата в галузі  

 

Завдання 2. Визначити в кожній групі результативні і факторні 

показники за характером їх зв’язку, з’ясувати вид залежності (зв’язку) і 

навести формули: 

1. Випуск продукції, чисельність персоналу, продуктивність праці. 

2. Продуктивність праці, рівень техніки, технології, механізації 

виробництва, праці, управління. 

3. Ритмічність поставок, ритмічність випуску продукції. 

4. Випуск продукції, середньорічна вартість основних виробничих  

фондів, фондовіддача, витрати сировини, матеріалоємність. 

 

 

Завдання 3. Виділити кількісні, структурні і якісні показники: 

 середньорічна вартість основних фондів,  

 чисельність працюючих,  

 коефіцієнт фондомісткості; 

 питома вага ПВП, 

 частка активних ОФ; 

 собівартість одиниці продукції,  

 собівартість випуску,  

 норма витрат на одиницю продукції,  

 втрати робочого часу,  

 фондовіддача,  

 рентабельність. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

 Тема: Методика факторного аналізу. Методи елімінування 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Розглянути методичні вказівки та приклади розв’язку типових 

задач. 

2. Розв'язати самостійно завдання за варіантами. 

І. Методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

Розглянемо застосування цих методів на конкретному числовому 

прикладі.  

Наприклад, необхідно визначити вплив на зміну обсягу продукції (ТП) 

відхилення від плану числа робітників (ЧР), середнього числа днів роботи 

одного робітника за рік (Кд), середньої тривалості робочого дня (Трд) і 

середньогодинної виробітки (Всг).  

Рішення: 

1. Число робітників у даному випадку є основним кількісним 

показником, середнє число днів роботи і середня тривалість 

робочого дня – другорядні кількісні показники.  

2. Якісним фактором у цьому розрахунку є продуктивність праці 

одного робітника (виробіток середньогодинний).  

3. Зв’язок між факторними показниками і результативним 

відображається такою аналітичною формулою:  

ТП = Чр· Кд· Трд ·
 
Всг . 

4. Горизонтальний аналіз основних показників  
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Таблиця 1 

Показник 
За  

планом 
Фактично 

Відхиле

ння від 

плану 

%

 

викона

ння 

плану 

Товарна продукція за місяць, 

тис. грн. (результативний 

показник) 

3802 4251 + 449 111,8 

Середньооблікова чисельність 

робітників, осіб (фактор) 
108 100 –8 92,3 

Середнє число днів роботи 

одного робітника  (фактор) 
220 218 –2 99,1 

Середня тривалість робочого дня , 

год(фактор) 
8 7,8 –0,2 97,5 

4. Виробіток одного робітника 

середньогодинний, грн.  

(фактор) 

20 25 +5 125 

    Висновок І : Як показують дані таблиці, фактичний обсяг товарної 

продукції більше за плановий на 449  тис. грн., тобто план по товарній 

продукції виконано на 111,8%  Це зумовлено дією середньооблікової 

чисельності робітників (1-й фактор), середнього числа днів роботи одного 

робітника (2-й фактор), середньої тривалості робочого дня (3-й фактор) і 

середньогодинного виробітку (4-й фактор). 

5. Розрахунок впливу факторів на понадпланову зміну обсягу 

продукції методом ланцюгових підстановок 

Таблиця 2 

Підс

тано

вки 

Взаємодіючі фактори Значення 

результати

вного 

показника  

ТП, тис. грн. 

Вплив 

фактор

а, 

тис. 

грн. 

Причина 

відхилень 
Чр, 

чол. 

Кд, 

днів 

Трд, 

год. 

Всг, 

грн. 

0 
План 

108 

План 

220 

План 

8 

План 

20 

Планове 

3802 
–  

1 
Факт 

100 

План 

220 

План 

8 

План 

20 

Скорегова

не 

3520 

–282 

Неукомплек

тованість 

робітниками 

2 
Факт 

100 

Факт 

218 

План 

8 

План 

20
 

Скорегова

не 
–32 

Наявність 

цілоденних 
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3488 втрат 

робочого 

часу 

3 
Факт 

100 

Факт 

218 

Факт 

7,8 

План 

20 

Скорегова

не 

3401 

–87 

Наявність 

внутрізмінн

их втрат 

робочого 

часу 

 4 
Факт 

100 

Факт 

218 

Факт 

7,8 

Факт 

25 

Фактичне 

4251 
+850 

Понадплано

вий ріст 

інтенсивнос

ті праці 

Висновок ІІ: Як видно з таблиці 5, у результаті різнонаправленої дії 

факторних показників обсяг товарної продукції зріс порівняно з планом на  

449 тис. грн. (4251–3802). 

Аналітичний розрахунок впливу факторів зроблено вірно, про що 

свідчить рівність алгебраїчної суми отриманих відхилень під впливом зміни 

величини факторних показників і загального відхилення від плану 

результативного показника. Баланс відхилень:  

–282 + (–32) + (–87) + 850 = + 449 тис. грн.  

6. Розрахунок впливу факторів на понадпланову зміну обсягу 

продукції методом абсолютних різниць 

Таблиця3 

№ 

роз-

раху

нку 

Взаємодіючі часткові показники Вплив на 

узагальнюючий 

показник зміни 

часткового показника 

Чр, 

чол. 

Кд, 

днів 

Трд, 

год. 

Всг, 

грн. 

 

1 Баз 

108 

Баз 

220 

Баз 

8 

Баз 

20 

- 

2 Різниця 

–8 

Баз 

220 

Баз 

8 

Баз 

20 

∆Та=–281600грн.= 

– 282 тис.грн. 

3 Факт 

100 

Різниця 

–2 

Баз 

8 

Базов 

20 

∆Тб =–32000грн.= 

–32тис.грн. 

4 Факт 

100 

Факт 

218 

Різниця 

–0,2 

Баз 

20 

∆Тв = –87200грн. =  

–87тис.грн. 
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5 Факт 

100 

Факт 

218 

Факт 

7,8 

Різниця 

+5 

∆Тг = +850200 = 

+850тис.грн. 

6 Факт 

100 

Факт 

218 

Факт 

7,8 

Факт 

25 

- 

Висновок ІІІ: 

1. Неукомплектованість підприємства робітниками призвела до 

зниження обсягу продукції на 282 тис. грн.:  

–8  220  8  20 = –282 (тис. грн.). 

2. Наявність цілоденних втрат робочого часу зменшила обсяг продукції 

на 32 тис. грн.: 100  (–2)  8  20 = –32 (тис. грн.). 

3. Наявність внутрізмінних втрат робочого часу зменшила обсяг 

продукції на 87 тис. грн.: 100  218  (–0,2)  20 = –87 (тис. грн.). 

4. Понадплановий ріст середньогодинного виробітку привів до 

збільшення обсягу продукції на 850 тис. грн.: 

100  218  7,8  (+5) = 850 (тис. грн.). 

 

7.  Розрахунок впливу факторів на понадпланову зміну обсягу 

продукції методом відносних різниць 

Таблиця4 

Показники 

П
л
ан

о
в
е 

 

З
н

ач
ен

н
я
 

Ф
ак

ти
ч
н

е 

зн
ач

ен
н

я 

Р
ів

ен
ь
 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 

п
л
ан

у
 

Р
із

н
и

ц
я
 в

 

р
ів

н
я
х
, 
%

 

В
п

л
и

в
 

ф
ак

то
р
а,

  

ти
с.

 г
р
н

. 

П
р
и

ч
и

н
а 

 

в
ід

х
и

л
ен

ь 
Чисельність 

робітників 

(ЧР) осіб 

108 100 92,59 
–7,41 

(92,59 – 

100) 

(- 7,41 х 3802) 

\100  = -282 

Неукомпле

ктованість 

робітникам

и 

Фонд 

робочого 

часу в 

людино- 

днях (Чр· 

Кд) 

23760 21800 91,75 
–0,84 

(91,75 – 

92,59) 

(-0,84х3802) \100 

= -32 

Наявність 

цілоденних 

втрат 

робочого 

часу 

Фонд 

робочого 

часу в 

людино-

190080 170040 89,46 
–2,29 

(89,46 – 

91,75) 

(-2,29х3802) 

\100 = -87  

Наявність 

внутрізмін

них втрат 

робочого 
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годинах 

(Чр· Кд·
 
Трд) 

 часу 

Обсяг 

товарної 

продукції,  

тис. грн.  

(Чр· Кд·Трд· 

Всг) 

3802 4251 111,81 
22,35 

(111,81 – 

89,46) 

(22,35х3802)\

100 = +850 

Ріст 

середнього

динного 

виробітку 

Висновок ІV: В основі даного методу лежать такі логічні роздуми. 

Якщо план по чисельності робітників не виконаний на 7,41%, то і обсяг 

товарної продукції при інших рівних умовах скоротився на 282 тис. грн. або 

на 7,41%. Фонд робочого часу в людино-днях використаний на менший 

процент, ніж скоротилася чисельність робітників, різниця між цими 

процентами (–0,84 пункти) відображає недовикористання планового числа 

днів кожним робітником. Це свідчить про наявність цілоденних втрат 

робочого часу у вигляді простоїв, прогулів, неявок з дозволу адміністрації і 

т.д. Обсяг продукції через це скоротився на 0,84% або на 32 тис. грн. 

Аналогічні роздуми дозволяють розрахувати вплив зменшення середньої 

тривалості робочого дня (або внутрізмінних втрат робочого часу) і 

збільшення середньої продуктивності праці робітника за годину на зміну 

обсягу товарної продукції. 

Хоча всі розглянуті способи елімінування різняться методикою 

розрахунків, проте вони дають однакові результати, оскільки ґрунтуються 

на одному й тому самому принципі. В практиці економічного аналізу 

найчастіше використовують спосіб абсолютних різниць, надійний і 

найменш трудомісткий. 

Що стосується підрахунків резервів, то, як правило, до кількості 

резервів можна включати негативно діючі фактори. В нашому прикладі 

негативний вплив на обсяг виробленої продукції мали три із чотирьох 

факторів, які разом зменшили його на 401тис. грн. (282 + 32 + 87). Це і є 

резерви виробництва. 

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

Іваріант 

1. На підставі даних таблиці визначте вплив факторів на результативний 

показник ( місячний фонд заробітної плати),  використовуючи усі 

можливі методи елімінування.  

2. Визначте додаткові показники, які необхідні для початку основних 

розрахунків. 
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3. Розрахуйте невідомі показники. 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку  

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення 
Виконання 

плану, %  

  
%  

1.Чисельність 

працюючих, 

осіб 

Ч 350 340 ? ? ? 

2. Середня 

місячна 

заробітна 

плата одного 

працюючого, 

грн. 

МЗ 600 650 ? ? ? 

3. Місячний 

фонд 

заробітної 

плати, грн. 

ФЗП 

 
… … ? ? ? 

* Факторна модель: МЗЧФЗП  . 

4. Дайте відповідь на питання: 

1. Надана факторна модель: 

а) однофакторна; 

б) двухфакторна; 

в) трьохфакторна; 

г) чотирьохфакторна. 

2. Надана факторна модель: 

а) аддитивна; 

б) змішана; 

в) мультиплікативна; 

г) кратна.  

3. Метод порівняння, який використовується в цій задачі: 

а) вертикальний; 

б) трендовий; 

в) горизонтальний; 

г) факторний. 
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ІІваріант 

1. На підставі даних таблиці визначте вплив факторів на результативний 

показник ( собівартість товарної продукції),  використовуючи усі 

можливі методи елімінування.  

2. Визначте додаткові показники, які необхідні для початку основних 

розрахунків. 

3. Розрахуйте невідомі показники. 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення Вико

нання 

плану

, % 
  

 

%  

 
1.Собівартість 

товарної 

продукції, грн. 

СТП 628425 66960 ? ? ? 

2. Товарна 

продукція, тис. 

грн. 

ТП … … ? ? ? 

3. Витрати на 1 

грн. товарної 

продукції, коп. 

 

В 47,5 48,0 ? ? ? 

* Факторна модель: ВТПСТП  . 

Дайте відповідь на питання: 

1. Надана факторна модель: 

а) однофакторна; 

б) двухфакторна; 

в) трьохфакторна; 

г) чотирьохфакторна. 

2. Надана факторна модель: 

а) аддитивна; 

б) змішана; 

в) мультиплікативна; 

г) кратна.  

3. Метод порівняння, який використовується в цій задачі: 

а) вертикальний; 

б) трендовий; 

в) горизонтальний; 
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г) факторний. 

ІІІваріант 

1. На підставі даних таблиці визначте вплив факторів на результативний 

показник (обсяг товарної продукції),  використовуючи усі можливі 

методи елімінування.  

2. Визначте додаткові показники, які необхідні для початку основних 

розрахунків. 

3. Розрахуйте невідомі показники. 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення 
Виконання 

 плану, %   

 

%  

 

 
1.Обсяг товарної 

продукції, тис. 

грн. 

ТП 1320 1323 ? ? ? 

2.Кількість 

годин 

відпрацьованих 

усіма 

верстатами за 

рік. 

 

ВГ 
150 

000 

132 

300 
? ? ? 

3. Середній 

виробіток за  

1 верстато-

годину, грн. 

СВ … … ? ? ? 

* Факторна модель: СВВГТП  . 

Дайте відповідь на питання: 

1. Надана факторна модель: 

а) однофакторна; 

б) двухфакторна; 

в) трьохфакторна; 

г) чотирьохфакторна. 

2. Надана факторна модель: 

а) аддитивна; 

б) змішана; 

в) мультиплікативна; 

г) кратна.  

3. Метод порівняння, який використовується в цій задачі: 

а) вертикальний; 

б) трендовий; 

в) горизонтальний; г) факторний. 
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 ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

 Тема: Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

 

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз виробництва  продукції в загальному обсязі, 

в розрізі окремих періодів  та по групам товарів, розрахувати вплив 

факторів. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Розглянути методичні вказівки та приклади розв’язку типових 

задач. 

2. Розв'язати самостійно завдання  

 

І. Методичні вказівки та приклади розв’язку типових задач. 

Асортимент продукції - це перелік окремих видів, розмірів, сортів 

продукції, що підприємство зобов'язане поставити відповідно 

господарським договорам. 

Номенклатура – перелік продукції однакового технічного і 

виробничого призначення, товарів масового споживання, робіт, послуг 

представлений у плані самостійною позицією. Цей перелік найменувань 

виробів здійснюється із зазначенням кодів згідно до загальнодержавного 

статистичного класифікатора продукції. 

Оцінка виконання плану виробництва за асортиментом 

(тис. грн.) 

Види 

продукції 

Виробництво продукції 

в гуртових цінах Виконання 

плану (%) 

Зараховується 

у виконання 

плану за  

асортиментом 
план факт 
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А 33909,0 47075,0 138,8 33909,0 

Б 14700,0 14516,0 98,7 14516,0 

В 7800,0 8008,0 102,7 7800,0 

Г 4002,0 4688,0 117,1 4002,0 

Д 3044,0 3844,0 126,3 3044,0 

Е 70,0 70,0 100,0 70,0 

Разом: 63525,0 78201,0 123,1 63341,0 

 

Виконання плану за асортиментом, розрахований згідно з першим 

способом найменшого числа, становить Кас = %7,99%100
63525

63341
  . 

Найнижчий відсоток виконання плану за асортиментною позицією Б – 

98,7 %. Він і використовується для оцінки виконання плану підприємством 

за асортиментом за другим (способом найнижчого відсотка). 

Згідно з питомою вагою асортиментних позицій, за якими виконано 

план виробництва, коефіцієнт номенклатурності складає: 

%3,83%100
6

5
асК . 

Чим ближчий коефіцієнт асортиментності до одиниці, тим більше 

підприємство зберегло товарно-речовий склад, що передбачався раніше. 

Структура продукції - це питома чи вага частка окремих видів 

продукції в загальному їхньому обсязі. 

Для розрахунку коефіцієнта асортиментності як показника виконання 

плану за асортиментом використаємо дані таблиці  

Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за одними видами і 

скорочення за іншими видами продукції приводить до зміни її структури, 

тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. 

Виконати план по структурі – значить зберегти у фактичному випуску 

продукції заплановані співвідношення окремих її видів. 

Недотримання планової структури веде до незадоволення потреб в 

одних видах продукції і затоварювання інших. 

Для розрахунку виконання плану за структурою використовують 

спосіб заліку. Фактичний обсяг продукції по кожній номенклатурній 

(асортиментній) позиції зіставляється з фактичним обсягом при плановій 

структурі, і в залік приймається менша з величин. Залікові суми сумуються 

по всіх номенклатурних позиціях і відносяться до фактичного обсягу 

продукції . 
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Фактичний випуск продукції при плановій структурі розраховується 

множенням фактичного обсягу товарної продукції на планову питому вагу 

кожної номенклатурної (асортиментної) позиції. 

Оцінка виконання плану виробництва за структурою 

(тис. грн.) 

Види 

продук

ції 

Виробництво продукції  

в гуртових цінах 

Фактични

й випуск 

при 

плановій 

структурі 

Зараховуєт

ься у 

виконання 

плану за 

структуро

ю 

план факт 

сума % сума % 

А 33909 53,38 47075 60,2 41744 33812 

Б 14700 23,14 14516 18,56 18095 14516 

В 4800 12,28 8008 10,24 9603 8008 

Г 4002 6,3 4688 5,99 4927 4688 

Д 3044 4,80 3844 4,91 3754 3754 

Е 70 0,1 70 0,1 78 70 

Разом 63525 100,0 78201 100,0 78201 64848 

 

Фактичний випуск при плановій структурі розраховують так:  

78201х0,5338=41744 і т.п. 

Коефіцієнт виконання плану за структурою становить:  

64848:78201х100=82,9%. Це означає, що з дотриманням планової структури 

випущено продукції на суму 64848 тис. грн., що становить 82,9% від 

фактичного обсягу. 

Якість продукції – сукупність властивостей продукції  задовольняти 

визначені потреби відповідно до її призначення 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. 

Виконання плану за сортністю можна визначити трьома 

основними способами: 

1. Спосіб першосортних одиниць. Наведені в таблиці 1 посортові 

коефіцієнти (на підставі посортових знижок) слід помножити на 

відповідну кількість продукції або показники питомої ваги і одержані 

суми скласти. 
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Коефіцієнт сортності - це відношення вартості всієї продукції до 

вартості тієї ж продукції за умови, що вся вона випускається за ціною 

вищого сорту. 





0

pg

pg
К

i

ii

сорт

, де 

gі - кількість продукції кожного сорту; 

pі - оптова ціна продукції кожного сорту; 

pо - оптова ціна продукції вищого сорту. 

Сорт 

Посортовий 

коефі- 

цієнт 

За планом Фактично 
Виконання 

плану, % 
кількість 

виробів, шт. 

сума, 

грн. 

кількість 

виробів, шт. 

сума, 

грн. 

1-й 1,0 630 6300 730 7300 115,9 

2-й 0,9 180 1620 150 1350 83,3 

3-й 0,8 90 720 120 960 133,3 

Разом  900 8640 1000 9610 111,2 

 

Плановий коефіцієнт сортності:  

96,0
900

864

960

8,0909,01800,1630
К п 


 . 

Фактичний коефіцієнт сортності: 

961,0
1000

961

1000

8,01209,01500,1730
Кф 


 . 

Оскільки фактичний показник має величину, більшу за планову, 

можна зробити висновок, що фактична сортність продукції вище планової. 

2. Спосіб порівняння середньовиважених цін. Якщо фактична 

середньовиважена ціна одного виробу більше або дорівнює плановій, 

план по сортності вважається виконаним.  

Середньозважена ціна, як показник, якості продукції розраховується 

так: 





i
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g
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Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду — його не можна 

використовувати для розрахунку загального показника по підприємству. 

Планова ціна виробу: 8640 грн. : 900 = 9,6 грн. 

Фактична ціна виробу: 9610 грн. : 1000 = 9,61 грн. 
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Виконані розрахунки свідчать також про виконання плану за 

сортністю. 

3. Спосіб порівняння процентів виконання плану у вартісному 

й натуральному вираженні. Випередження рівня виконання плану у 

вартісному вираженні 111,2 % (9610 : 8640  100) у порівнянні з 

натуральним — 111,1 підтверджує факт виконання плану за сортністю. 

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. 

Розрахунок факторів: 

1) зміна кількості виробленої продукції 

                                     (1000 – 900)  9,6 грн. = + 960 грн.; 

2) зміна якості (сортності) продукції 

                                        (9,61 – 9,6)  1000 = +10 грн. 

––––––––––––––– 

Разом: + 970 грн. 

Перевірка розрахунку: 9610 – 8640 = 970 грн. 

 

Ритмічність - це рівень рівномірного випуску продукції протягом 

визначеного періоду. 

Ритмічність виробництва — це насамперед чітка, стійка й 

збалансована діяльність підприємства, яка дозволяє рівномірно випускати 

продукцію і виконувати свої зобов’язання перед споживачами. Ритмічна 

робота — це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові 

проміжки робочого часу. 

Для обчислення К ритмічності фактичний обсяг продукції за зміну, 

день, п’ятиденку, декаду в натуральних, трудових чи вартісних вимірниках 

по цехах, дільницях, бригадах і підприємству в цілому зіставляється з 

плановим обсягом, і в залік приймається фактичний обсяг, не більший від 

плану. Залікові суми сумуються за більш короткі часові інтервали і діляться 

на плановий обсяг за той же період. 

Випуск продукції у подекадному розрізі 

Декада 

Обсяг виробництва за 

місяць, % Зараховується  

в плановий ритм 
за планом фактично 
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Перша 33 22 22 

Друга 33 29 29 

Третя 34 49 34 

Разом 100 100 85 

 

Проведемо розрахунок коефіцієнта ритмічності способом 

найменшого числа. 

Як бачимо, коефіцієнт ритмічності дорівнює 0,85, що свідчить про 

неритмічну роботу підприємства в аналізованому місяці. 

  

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

Задача  1. Дайте оцінку виконання плану виробництва продукції, 

проаналізуйте динаміку виробництва, зробіть висновки. 

    

 Показники 

  Мин 

рік 

                    Звітний    рік Відхилення 

від показн. 

мин. року 

Темп  

зроста

ння  

до мин. 

 року 

план  факт відхиле- 

ння від 

 плану 

% викона- 

ння плану 

1.Обсяг товар- 

ної продукції, 

тис. грн.  

а) в діючих  

    цінах 

б) в порівняль- 

    них цінах 

 

 

 

 

49225 

 

50275 

 

 

 

 

50300 

 

50400 

 

 

 

 

50450 

 

50610 

 

    

Задача  2*. Проаналізуйте рівномірність  випуску продукції на 

виробничому підприємстві. Зробіть висновки. 

Кварта

ли 

Минулий період Поточний період Відхиле

ння 

Динаміка, 

 сума 

тис. грн. 

питома 

вага, % 

сума 

тис. грн. 

питома 

вага, % 

(+;-) % 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

 26 

21 

22 

 

351,2 

320,5 

312,9 

365,4 

   

За рік 1235,5      
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Задача 3. Визначте показники сортності продукції і зробіть висновки, чи 

виконано план з якості. 

 

Задача 4.Проаналізуйте асортиментну структуру випуску продукції. 

Розрахуйте коефіцієнт асортиментності. Зробіть висновки. 

Групи 

продукції 

Випуск продукції Викона

ння 

Зараховується 

 За планом фактично плану, 

% 

 у виконання  

 тис. 

грн. 

пит. 

вага, % 

тис. 

грн. 

пит. 

вага, % 

 плану 

А  25,0 1480    

Б  20,4 1280    

В  33,5 1917    

Г  12,5 781    

Д  - 483    

Разом: 5780      

Задача 5*.Проаналізувати  виконання плану за асортиментом. Зробити 

висновки. 

Вид 

продукції 

Випуск продукції Зараховується в 

виконання плану За планом Фактично Виконання плану 

А 80 100   

Б 200 150   

С 150 120   

Д 300 280   

 

Ґату- 

нок 

Умов

ний 

коефі

ці- 

єнт 

якості 

За планом Фактично  Відхиле

ння  Кіль 

кість 

один. 

Част

ка, 

% 

У 

перера- 

хунку 

на І 

сорт 

Кіль-

кість 

один. 

Част

ка, 

% 

У 

перера-

хунку 

на І 

сорт 

І 1 630   730    

ІІ 0,9 180   130    

ІІІ 0,8 90   120    

Разом -  100   100   



76 

 

Задача 6*.Визначити всі фактори, які впливали у звітному періоді на обсяг 

товарної продукції. побудувати факторну модель залежності та провести 

факторний аналіз методом ланцюгових підстановок. Зробити висновки. 

Показник 
Умов. 

познач. 

За 

планом 
Фактично 

Відхилення 

Абсо

лют. 

Віднос

. 

1.Товарна продукція, тис. 

грн. 
ТП 1260,0 1600,0 

  

2. Відпрацьовано 

верстато-годин, тис. 
ВГ 420 400 

  

3. Вироблено за 1 

верстато-годин, грн. 
П 3,0 4,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

 Тема: Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань  

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз реалізації  продукції в загальному обсязі, в 

розрізі окремих періодів  та по групам товарів, розраховувати вплив 

факторів 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Розв'язати  тестові завдання. 

2. Розв'язати самостійно практичні завдання  

 

І. Тестові завдання 
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:  
а) знижуються;  
б) зростуть;  
в) не змінюються.  

 
4. При нееластичному попиті витрати споживача зі зростанням цін:  
а) зростуть;  
б) не змінюються;  
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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. 
  
11. За ступенем готовності промисловості продукція поділяється на:  
а) готові вироби і напівфабрикати;  
б) незавершене виробництво;  
в) брак.  
 
12. Наявність структурних зрушень в обсязі виготовленої продукції:  
а) приводить до зростання валового прибутку;  
б) приводить до зниження валового прибутку;  
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в) не впливає на величину валового прибутку.  
 
13. Система показників якості продукції включає:  
а) загальні, часткові та непрямі показники;  
б) узагальнюючі, структурні та якісні показники;  
в) прямі, зворотні й узагальнюючі показники.  
 
14. До узагальнюючих показників якості продукції відноситься:  
а) коефіцієнт сортності;  
б) питома вага сертифікованої продукції;  
в) питома вага бракованої продукції.  
 
15. До часткових показників якості продукції відноситься:  
а) питома вага сертифікованої продукції;  
б) гарантійний термін придатності;  
в) рівень сервісного обслуговування.  
 

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

 

Задача 1.Проаналізувати за допомогою балансового методу вплив різних 

елементів товарного балансу на обсяг реалізації продукції   

Показник 
Базисний 

період 

Звітний 

період 

Абсолютні 

відхилення 
Вплив 

фактора 

Залишок готової 

продукції на складе 

на початок періоду, 

тис. грн. 

86 000 88 000   

Надходження готової 

продукції на склад, 

тис. грн. 

105 000 123 000   

Залишок готової 

продукції на складі на 

кінець періоду, тис. 

грн. 

88 000 96 000   

Реалізація продукції, 

тис. грн. 
    

 

 

Задача  2*. Проаналізуйте обсяги реалізації продукції на виробничому 

підприємстві. Зробіть висновки. 
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Кварт

али 

Минулий період Поточний період Відхилення 

(+;-) 

Відхи

лення 

 сума 

тис.грн. 

питома 

вага, % 

сума 

тис. грн. 

питома 

вага, % 

суми струк

тури 

% 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

12000 

12000 

13000 

13000 

 13048 

12400 

13200 

14180 

    

За рік        

 

Задача  3.Проаналізуйте обсяги реалізації продукції у звітному році в 

порівнянні з минулим. З’ясуйте які фактори впливали на обсяги реалізації 

продукції позитивно, а які негативно. Зробіть висновки та внесіть 

пропозиції.Які методичні прийоми економічного аналізу ви використали 

під час розв’язання завдання? 

 

Показники , тис. грн. 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолю

тне 

відхилен

ня 

Вплив 

на 

обсяг 

реаліза

ції 

1.Реалізація продукції.  45828   

2.Обсяг товарної продукції. 50200 50850   

3. Залишки готової продукції 

на складі та в товарах 

відвантажених: 

- на початок року 

- на кінець року 

 

 

 

1000 

1200 

 

 

 

1200 

 

  

 

Задача  4.Співставьте обсяги виробництва, відвантаження та реалізації 

продукції. Зробіть висновки та визначте причини можливих розходжень 

цих показників. 

Показники ,  

тис. грн. 

План Факт  Абсолю

тне 

відхилен

ня 

Вплив 

на 

обсяг 

реаліза

ції 
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1.Залишки нереалізованої продукції 

на початок періоду: 

- на складах; 

- товари відвантажені; 

 

 

100 

200 

 

 

 

 

  

2. Випуск товарної продукції. 1320 1390   

3. Реалізація товарної продукції. 400 500   

4. Залишки нереалізованої продукції 

на кінець періоду: 

- на складі; 

- товарів відвантажених; 

 

 

80 

250 

 

 

140 

300 

  

5. Зміна залишків нереалізованої 

продукції упродовж звітного періоду. 

    

 

Задача  5*.  Проаналізувати обсяги виробництва продукції. Розрахувати 

основні показники динаміки.  

Квартал 

Обсяг 

виробництва, 

тис. грн. 

Абсолютний 

приріст, тис. 

грн. 

Відносний 

ріст,% 

Темпи 

приросту, % 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

базис- 

ний 

ланцю-

говий 

1 150       

2 170       

3 166       

4 180       
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

 Тема: Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами   

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз чисельності працівників в загальному обсязі, 

структури персоналу, продуктивності праці та факторного аналізу по 

трудовим ресурсам. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Повторити основні положеня теми «Методи елімінування у 

факторному аналізі» та виконати тестові завдання для самоконтролю 

2. Розв'язати самостійно практичні завдання  

І. Тестові завдання для самоконтролю 
1. 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. 

 
2. 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. 
 
3. 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. 
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4. Моделі, що використовуються в економічному аналізі, коли 
досліджуваний показник є добутком кількох факторів, – це: 

а) мультиплікативні моделі; 
б) адитивні моделі; 
в) змішані моделі. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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? 

 
8. 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. 
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9. 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. 
 

10. В аналізі забезпеченості підприємства робочою силою 
використовують: 

а) порівняльний прийом; 
б) структурний аналіз; 
в) аналіз динаміки. 
 
11. В аналізі руху кількості робітників використовуються показник: 
а) коефіцієнт обігу з прийому; 
б) коефіцієнт обігу зі звільнення; 
в) коефіцієнт плинності. 
 
12. Плинність кадрів – це: 
а) необхідний обіг; 
б) надлишковий обіг; 
в) загальний обіг. 
 
13. Ступінь використання робочого часу аналізується за допомогою 

коефіцієнта використання: 
а) змінного режиму; 
б) календарного фонду; 
в) робочих місць. 
 
14. 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. 
 
15. Для операційного аналізу структури відпрацьованого та 

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

використання персоналу? 
а) зменшення цілодобових простоїв; 
б) зменшення числа  управлінського персоналу; 
в) прибутковість персоналу; 
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г) зростання числа відпрацьованих днів. 
 
  

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

 

Задача1*. Проаналізувати рух робочої сили на підприємстві. Зробити 

висновки. 

Показники, чол. 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолютна 

зміна показника 

Середньооблікова чисельність 

робітників 
60 62 

 

Чисельність робітників,  

які прийняті на роботу 
4 3 

 

Чисельність робітників,  

які звільнилися 
5 4 

 

Коефіцієнт обороту по 

прийняттю  
  

 

Коефіцієнт обороту по 

звільненню 
  

 

 

Задача 2*. Проаналізувати динаміку трудових ресурсів підприємства за 

загальною чисельністю, складом і структурою. За результатами аналізу 

зробити висновки. 

 

 

 

Категорія персоналу 

Попередній 

рік 
Звітний рік Відхилення 

 

о
сі

б
 

в
ід

со
тк

и
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
, 
%

 

о
сі

б
 

в
ід

со
тк

и
 д

о
 

п
ід

су
м

к
у
, 
%

 

аб
со

л
ю

тн
е,

 

о
сі

б
 

за
 

ст
р
у
к
ту

р
о
ю

, 

%
 

1. Промислово-

виробничий 

персонал 

у тому числі: 

- робітники 

- службовці, 

 з них: 

- керівники 

 

641 

 

 

439 

202 

 

67 

  

638 

 

 

437 

201 

 

68 
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- фахівці 135 133 

2. Непромисловий 

персонал 

9  7    

Разом 650 100,0 645 100,0   

Задача 3*. На підставі даних таблиці визначити вплив факторів на 

результативний показник (товарна продукція). Зробити висновки. 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення Викона

ння 

 плану, 

% 
  

%  

 

 1.Товарна продукція,  

тис. грн. 
ФОП 1932 2116,8    

2. Кількість людино-

днів відпрацьованих 

усіма робітниками за 

рік 

ЛД 46000 40320    

3. Середня тривалість 

робочого дня, год.  

 

Т 7,0 7,5    

4. Середньогодинний 

виробіток, грн. 
СГ … …    

Задача 4*.На підставі даних таблиці визначте вплив факторів на 

результативний показник (продуктивність праці) методом ланцюгової 

підстановки. 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення Викона

ння 

 плану, 

% 
  

%  

 

 
1.Продуктивність 

праці одного 

робітника, грн. 

П 1760 1872    

2. Кількість днів 

відпрацьованих 

робітниками за місяць 

Д 22 20    

3. Середньогодинний 

виробіток одного 

робітника, грн. 

СГ 10 12    
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4. Середня тривалість 

робочого дня, год.  
Т … …    

Задача 5*.На підставі даних таблиці визначте вплив факторів на 

результативний показник (продуктивність праці) методом абсолютних 

різниць. 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення Викона

ння 

 плану, 

% 
  

%  

 

 1.Продуктивність праці 

одного робітника, грн. 
П 1760 1872    

2. Кількість днів 

відпрацьованих 

робітниками за місяць 

Д 22 20    

3. Середньогодинний 

виробіток одного 

робітника, грн. 

СГ 10 12    

4. Середня тривалість 

робочого дня, год.  
Т … …    

Задача 6*.Визначити вплив на фонд робочого часу факторів чисельності 

робітників, використання робочого часу, використовуючи метод 

ланцюгових підстановок. 

Показник 
Умов. 

познач 

Мину

лий 

рік 

Звітн

ий  

рік 

Відхилення 

абсолют

. 

віднос. 

%  

 Чисельність робітників, 

осіб 
Ч 10 12   

Відпрацьовано 

одним робітником в 

середньому днів 

Д 219 210   

Середня тривалість 

робочого дня, годин 
Т 8 7,6   

Фонд робочого часу, 

годин 
ФРЧ … …   

Задача 7*.Визначити вплив на фонд робочого часу факторів чисельності 

робітників, використання робочого часу, використовуючи метод відносних 

різниць. 
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Показник 
Умов. 

познач 

Мину

лий 

рік 

Звітний  

рік 

Відхилення 

абсолют

. 

віднос. 

%  

 Чисельність 

робітників, 

осіб 

Ч 10 12   

Відпрацьовано 

одним робітником в 

середньому днів 

Д 219 210   

Середня тривалість 

робочого дня, годин 
Т 8 7,6   

Фонд робочого часу, 

годин 
ФРЧ … …   
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 

 Тема: Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та 

ефективності їх використання  

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз забезпеченості підприємства основними 

фондами, зокрема їх стану, структури та ефективності використання. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Повторити основні положеня теми «Методи елімінування у 

факторному аналізі» та виконати тестові завдання для самоконтролю 

2. Розв'язати самостійно практичні завдання  

І. Тестові завдання для самоконтролю 

 
1. 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.  

 
2. 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.  
 
3. Знос основних засобів - це...  
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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.  
 
4. Стан основних засобів аналізується за допомогою показників: 
а) надходження, вибуття; 
б) придатності, зносу; 
в) фондовіддачі, фондомісткості. 
 
5. Відношенням залишкової вартості основних засобів до їх повної 

вартості отримують коефіцієнт: 
а) вибуття; 
б) придатності; 
в) зносу. 
 
6. 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. 
 
7. Для аналізу використання основних засобів доцільно застосовувати: 
а) прийом ланцюгових підставок; 
б) факторний аналіз; 
в) прийом абсолютних різниць. 
 
8. Для аналізу ефективності використання основних засобів 

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

засобів відносять показники: 
а) придатності; 
б) фондовіддачі, фондомісткості; 
в) заміни устаткування. 
 
9. Використання устаткування за потужністю характеризує 

коефіцієнт: 
а) екстенсивний; 
б) інтенсивний; 
в) інтегральний. 
 
10. Час роботи устаткування згідно зі встановленим графіком – це: 
а) повний календарний фонд; 
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б) режимний фонд; 
в) плановий фонд. 

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

 

Задача 1. Проаналізуйте структуру основних фондів підприємства. 

Розрахуйте коефіцієнти оновлення та вибуття.  Зробіть висновки. 

№ Види 

 промислово-

виробничих  

фондів 

Наявність на 

початок року 

Надій

шло в 

пот. 

році 

Виб

уло 

в 

пото

чно

му 

році 

Наявність на 

кінець року 

тис. 

грн. 

пит. 

вага% 

тис. 

грн. 

тис. 

грн. 

тис. 

грн. 

пит. 

вага% 

1. 

2. 

3. 

Будівлі 

Споруди 

Передав.обладнання 

359.3 

520.3 

118.9 

 - 

- 

- 

- 

6.7 

- 

  

Разом по гр. 1       

4. 

5. 

Вимірюв.прилади 

Транспортні засоби 

84.3 

122.1 

 8.9 

12.7 

12.3 

5.7 

  

Разом по гр. 2       

6. 

7. 

8. 

Силові машини 

Робочі машини 

Інші 

553.7 

568.7 

73.4 

 11.6 

32.1 

- 

21.4 

3.7 

- 

  

Разом по гр. 3       

9. 

 

10. 

 

Обчислювальна 

техніка 

Програмне 

забезпечення 

 

55.1 

 

113.4 

  

6.2 

 

1.2 

 

3.1 

 

0.7 

  

Разом по гр. 4       

 Разом основних 

засобів 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Задача 2.  Проаналізуйте змінність роботи  обладнання підприємства: 

1. В цеху нараховано верстатів ………………………………….....-  38 

одиниць 

2. В тому числі працюють: 

а) у першу  зміну…………………………………………...........-  38 од. 

б) у другу  зміну …………………………………………...........-  31 од. 

в) у третю зміну …………………………………………...........-  15 од. 

3. Нормативний коефіцієнт змінності………………………......... -   2,4 
Методичні вказівки: 

Для розрахунку коефіцієнта змінності (Кз ) використовують формулу: 

об

мш
з

К

К
К  , 

де: Кмш – кількість відпрацьованих машинозмін на добу; 

Ко. – загальна кількість обладнання. 

Коефіцієнт змінності показує, скільки змін у середньому 

відпрацювала одиниця обладнання. Коефіцієнт змінності за місяць, квартал, 

рік розраховують діленням загального числа відпрацьованих машино-змін 

до числа відпрацьованих машино-днів. 

 

Задача 3. Проаналізуйте стан основних фондів підприємства. Зробіть 

висновки. 

 

Види промис-лово-виробни-чих основних фондів Основні фонди на початок року Основні фонди на кінець року 

 

 

Вартість,  

тис. грн 

Коефіці-

єнти  

Вартість, 

тис. грн. 

Коефіці-

єнти  

 П
ер

в
іс

-

н
р
в
іс

-н
а 

  

 

З
н

о
су

  

З
ал

и
ш

-

к
о
в
а 

 

 

З
н

о
су

  

П
р
и

д
ат

-

н
о
ст

і 

П
ер

в
іс

-н
а 

  

 

З
н

о
су

  

З
ал

и
ш

-

к
о
в
а 

 

З
н

о
су

  

П
р
и

д
ат

-

н
о
ст

і 

Група 1  991,8 246,9    991,8 306,6    

Група 2  206,4 39,1    210,0 42,0    

Група 3  1195,8 602,2    1414,4 646,5    

Група 4   

168,5 

 

85,9 

    

172,1 

 

103,2 

   

Всього             
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100
року звітного початок на ОВФ Вартість

ОВФприросту Сума
 приросту Коефіцієнт   

100
ОЗ вартість Початкова

ОЗзносу  Сума
зносу Коефіцієнт   

100
ОЗ вартість початкова

ОФ вартість Залишкова
іпридатност Коефіцієнт 

 
Задача 4*. Оцінити ефективність використання основних засобів та 

проаналізувати її динаміку протягом звітного періоду. За результатами 

аналізу зробити висновки. 

 

Показники 

Попередній 

рік 
Звітний рік 

Відхилення 

Абсолютне 
Відносне,

% 

1. Обсяг виробленої 

продукції, тис. грн.. 
140 240 147 250 

  

2. Середньорічна 

залишкова вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

13 073 13 674 

  

3. Фондовіддача     

4. Фондомісткість     

Задача 5*.  Дослідити рух основних засобів виробничого . Результати 

розрахунку представте у таблиці 2. За результатами аналізу зробити 

висновки. 

 

Період 

Первинна вартість основних 

засобів, тис. грн. 

 

 

На 

почат

ок     

року 

Введено 

за 

рік 

Вибуло 

за 

рік 

На 

кінець 

року 

1. ПоПопередній рік 19 542 892 191 20 243 

2.3віЗвітній рік 20 243 1030 477 20 796 

 

Таблиця 2 - Оцінка інтенсивності руху основних засобів підприємства 
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Показники 

Попередній 

рік 

Звітний 

рік 

Відхилення 

Абсолютне Відносне,

% 

1. Коефіцієнт 

поновлення 

    

2.Коефіцієнт вибуття     

100
року звітного кінець на  фондів виробничихосновних  Вартість

рік за надійшли що фондів, виробничихосновних  Вартість
ОЗ поновлення Коефіцієнт 

100
року звітного початок на ОВФ Вартість

рік за вибули що ОВФ, Вартість
ОЗ  вибуття Коефіцієнт   

 

Задача 6*.  Визначити вплив на фондоозброєність виробництва факторів 

вартості основних виробничих засобів та чисельності працівників, 

використовуючи метод ланцюгових підстановок. 

 

Показники 

Умов. 

познач. 
План Факт 

Відхилення 

Абсолют. 
Віднос.

% 

1. Середньорічна 

залишкова вартість 

основних засобів, тис. 

грн. 

ОЗ 1850 1920 

  

2. Середньооблікова 

чисельність 

працівників, осіб 

ЧП 43 40 

  

3. Фондоозброєність, 

тис.грн/особу 
ФО 43,02 48 

  

 

Факторна модель: ФО = ОЗ/ЧП 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 

 Тема: Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними 

ресурсами та ефективності їх використання  

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз забезпеченості підприємства матеріально-

технічними ресурсами,  їх обсягу, структури та ефективності 

використання  

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Виконати тестові завдання для самоконтролю 

2. Розв'язати самостійно практичні завдання  

І. Тестові завдання для самоконтролю 

 

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; 
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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; 

в) норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів; 

г) обсягу реалізації продукції в плановому році.  

 

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

 

Задача 1.Проаналізуйте ефективність використання оборотних засобів 

підприємства. Зробіть висновки та дайте пропозиції. 

Показники Мин. 

період 

Звіт.період Відхилен

ня 

1.  Річний обсяг реалізованої 

продукції, тис.грн. 

   в тому числі: 

 ІУ кв., % 

 ІУ кв., тис. грн. 

 

82660 

 

30 

 

84880 

 

32 

 

2.  Середньоквартальні залишки 

нормованих оборотних засобів, 

тис. грн. 

 

4430 

 

4210 

 

3.  Обертання оборотних засобів,  

-  дні 

   -  рази 
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Задача 2.     Проаналізуйте  ефективність  використання матеріалів в 

процесі виробництва на підприємстві. Зробіть висновки. 

 

 

Показники  

 

Мину

лий 

рік 

Звітний рік Відхилення  У % 

план факт від 

плану 

від 

мин. 

року 

до 

план

у 

до 

мин. 

року 

1. Обсяг 

виробництва 

продукції, тис. грн. 

 

25074 

 

26230 

 

26749 

    

2. Матеріальні 

витрати, тис. грн. 

 

19793 

 

20174 

 

20458 

    

3. 

Матеріаломісткість 

продукції, грн. 

       

4. 

Матеріаловіддача, 

грн. 

       

   

 Задача 3.     Проаналізуйте  стан забезпечення підприємства матеріалами і 

рівень їх використання на підприємстві. Зробіть висновки. 

Показники  План  Факт  Відхил

ення  

Вплив 

фактора 

1.Випуск продукції, одиниць 16000 17000   

2.Залишок сировини на 

початок року, т 

 

90 

 

70 

  

3.Надійшло сировини за рік, т 780 810   

4.Використано сировини    

    всього, т 

     в т. ч. 

- на виробництво продукції, т 

- на інші цілі 

 

 

 

800 

- 

 

 

 

680 

? 

  

5.Залишок сировини на кінець 

року, т 

 

 

80 

 

  

6.Витрати сировини на 

одиницю продукції, т 
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7.Вихід продукції з 1 т 

сировини, одиниць 

    

Задача 4*.  Оцінити рівень забезпеченості підприємства сировинно-

матеріальними ресурсами.  За результатами аналізу зробити висновки. 

 
   

Фактичний запас 

 

Норма запасу, 

 

Відхилення 
Вид матеріалів Середньо

денні 
витрати , 

кг 

 днів  від норми 
 
 
 

     

  кг днів мах мin мах міn 

Сталь листова 
400 2000  7 5  

 

Сталь кругла 
600 3000  8 6  

 

Прокат 
рейковий 

800 8000  6 4  
 

Прокат кутний 200 1000  5 4   

Труби стальні 300 3600  10 8   

Труби 
алюмінієві 100 600  5 3  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 

 Тема: Аналіз витрат на виробництво продукції . Аналіз 

фінансових результатів діяльності підприємства  

Мета: 

 навчитись використовувати на практиці основні та найпоширеніші 

прийоми аналітичних досліджень. 

 вміти виконувати аналіз собівартості та операційних витрат 

підприємства в загальному обсязі та в розрізі окремих елементів; 

начитись проводити аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства, зокрема загальної величини  прибутку, його складу, 

структури та показників рентабельності. 

 уяснити економічний зміст методики економічного аналізу;  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

1. Повторити основні положеня теми «Методи елімінування у 

факторному аналізі» . 

2. Розв'язати самостійно практичні завдання  

 

ІІ. Завдання для самостійного розв’язку 

: Задача 1.Проаналізуйте операційні витрати підприємства в загальному 

обсязі та в розрізі окремих елементів 

Показники Минулий 

період 

Поточний 

період 

Відхилення 

 сума 

тис. 

грн. 

питома 

вага, % 

сума 

тис. 

грн. 

питома 

вага, % 

тис. 

грн. 

% 

1. Матеріальні витрати.  38,3 35,3    

2. Витрати на оплату 

праці. 

 43,1 135,0    

3.Відрахування на соц. 

заходи. 

 15,9 49,9    
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4. Амортизація основних 

фонд. 

  

2,7 

 

3,4 

   

5. Разом       

 

Задача 2. Проаналізуйте собівартість продукції, визначте абсолютну суму 

економії чи перевитрат, зробіть висновки. 

 

Показники  За 

планом  

Фактично  Відхилення  

У 

цінах 

плану 

У діючих 

цінах 
  %  

1. Повна собівартість 

продукції, тис. грн. 

 

874 

 

930 

 

960 

  

2. Товарна продукція, 

тис. грн. 

 

950 

 

1000 

 

1055 

  

3. Затрати на 1 грн. 

товарної 

продукції,коп. 

     

Задача 3. Проаналізуйте собівартість товарної продукції за статтями 

витрат, обґрунтуйте можливі резерви зниження собівартості. 

 

Статті витрат 

Фактично випущена 

товарна продукція за 

собівартістю 

 

Відхилення 

плановою фактичною абсолютне відносне 

1. Сировина і матеріали 

2. Зворотні відходи 

3. Куплені 

напівфабрикати 

4.Заробітна плата 

основна 

5.Заробітна плата 

додатк. 

6.Соц. відрахування 

7.Експлуатація 

обладнання 

8.Загальновиробничі 

витрати 

9.Загальногосподарські 

3301 

50 

15507 

 

2502 

 

223 

 

210 

2382 

 

1645 

 

1636 

3246 

104 

15966 

 

2292 

 

193 

 

191 

2335 

 

1592 

 

1600 
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витрати 

10.Втрати від браку  

 

- 

 

26 

Виробнича 

собівартість 

    

Позавиробничі витрати 215 291   

Повна собівартість     

 

Задача 4*. Проаналізувати структуру витрат підприємства. Зробити 

висновки. 

Елементи операційних 

витрат, тис. грн. 

 

Базовий 

період 

Звітний 

період 

Структура,% Відхилення у 

структурі,% 
Базовий 

період 

Звітний 

період 

1. Матеріальні витрати 100 102    

2.Витрати на оплату  

праці 

150 154    

3.Відрахування на соціальні 

заходи 

90 85    

4. Амортизація 64 65    

5. Інші операційні  

витрати 

100 90    

Разом  504 496    

 

Задача 5*.  За даними таблиці визначити: 

- відсоток виконання плану по показникам; 

- абсолютне і відносне відхилення показників від плану; 

- вантажообіг по плану, тис. т/км; 

- фактичний середній транспортний тариф, грн. за т/км; 

- визначити вплив факторів: вантажообігу, середньої дальності перевезень, 

середнього транспортного тарифу на транспортні витрати підприємства 

методом ланцюгової підстановки. 

Зробити висновки по результатам аналізу. 

Показник 
Умовне 

позначення 
План Факт 

1. Транспортні витрати 

підприємства, 

ТВ 

 
160 180 
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 тис. грн. 

2. Вантажообіг, тис. т/км ВО … 240 

3. Середня дальність 

перевезень, км 
ДП 100 80 

4. Середній 

транспортний тариф, 

грн. за т/км 

ТТ 0,8 … 

 

Задача 6*.  На підставі даних таблиці визначити вплив факторів: 

чисельність працюючих і середньомісячна заробітна плата одного 

працюючого на результативний показник ( місячний фонд заробітної плати) 

методом абсолютних різниць та методом ланцюгових підстановок. За 

результатами аналізу зробити висновки. 

Показник 
Умов. 

познач 
План Факт 

Відхилення Виконанн

я плану, 

%    %  

1.Чисельність  

працюючих, осіб 
Ч 350 340    

2. Середня 

місячна  

заробітна плата 

одного 

працюючого, грн. 

МЗ 600 650    

3. Місячний фонд  

заробітної плати, 

грн. 

ФЗП 

 
… …    

 

Задача 7*.  Проаналізувати вплив чинників на зміну валового прибутку. 

Зробити висновки.  

Вид 

продукці

ї 

Кількість 

продукції, од. 
Ціна, грн. 

Собівартість 

одиниці 

продукції, грн. 

минулий звітний минулий звітний 
минул

ий 
звітний 

А 600 630 70 75 56 61 

Б 400 410 55 53 42 49 
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Задача 8*. Розрахувати, як зміниться прибуток при зміні таких факторів, як 

обсяг реалізації, ціна одиниці продукції, собівартість,використовуючи 

метод ланцюгової підстановки. 

Показник 
Умов. 

познач 

Минули

й рік 

Звітний  

рік 

Відхилення 

абсолю

т. 

віднос. 

%  

 Обсяг реалізації 

продукції, грн. 
О 30000 32000   

Ціна одиниці 

продукції, грн. 
Ц 25 26   

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 
С 18 19   

Прибуток від 

реалізації, грн. 
П 210000 224000   

 

Задача 9*.Проаналізувати вплив усіх факторів на зміну фонду оплати праці 

робітників у звітному році порівняно з минулим. Зробити висновки. 

Показник Умов. 

позна

ч. 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Відхилення 

Абсо

лют. 

Відносне 

1. Фонд оплати 

праці, тис. грн. 

ФОП 742,5 799,2   

2. Середньоспискова 

чисельність 

робітників. 

Ч 

 

 

90 

 

100 

  

3. Середня кількість 

відпрацьованих днів 

одним робітником за 

рік. 

Д  

220 

 

222 

  

4. Середня 

тривалість одного 

робочого дня, год. 

Т 7,5 8,0   

5. Середньогодинна 

заробітна плата, грн.   

З 5 4,5   
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Задача 10*. Побудуйте факторну модель рентабельності капіталу і 

визначте вплив факторів на зміну її рівня методом ланцюгової підстановки. 

Зробіть висновки. 

Показник 
Ум. 

познач. 

Рівень показника Приріст 

t0 t1 абсолют. відносн. 

Прибуток, тис. грн.  П 2500 3600 
  

Середня сума  

капіталу, тис. грн. 

основного  

 

 

ОК 

 

3000 

 

 

3400 

 
  

оборотного  ОБ 2000 2600 
  

Рентабельність 

капіталу,% 
Р 50 60 

  

 

Задача 11. Проаналізуйте  динаміку та структуру прибутку в розрізі 

окремих кварталів. Оцініть якість прибутку.  Зробіть висновки та дайте 

пропозиції. 

Показники 1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. Рік  

Сума чистого прибутку, тис. грн. 15,0 10,6 44,6 66,6  

Питома вага, %     100 

 

Задача 12.Проаналізуйте динаміку фінансових результатів підприємства. 

Зробіть висновки. 
Показники Минулий 

період 

Звітний 

період 

Абсол

ютне 

відхил

ення 

Динамі

ка, % 

1. Валовий доход від реалізації 

товарної продукції, тис. грн. 

 

4400,0 

 

5715,4 

  

2. Податок на додану вартість, 

тис. грн. 

299,2 373,0   

3. Чистий доход від реалізації 

товарної продукції, тис. грн. 

    

4. Операційні витрати,  тис. грн.     3990,19 4894,1   

5. Інші  операційні доходи , тис. 

грн. 

1250,3 2310,6   

6. Інші операційні витрати, тис. 870,5 905,1   
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грн. 

7. Операційний прибуток до 

оподаткування,  тис. грн. 

    

8. Податок на  прибуток,    25 %       

9. Чистий  операційний прибуток 

(збиток) 

           тис. грн. 

           у %  

    

Задача 13. Проаналізуйте  динаміку та склад фінансових результатів  

підприємства. 
Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 

тис. 

грн. 

пит

ома 

вага

,% 

тис. 

грн. 

пит

ома 

вага

, % 

ти

с. 

гр

н. 

% 

1.Валовий прибуток від 

реалізації продукції, тис. 

грн. 

 

5078 

  

6270 

   

2.Інші операційні доходи, 

тис. грн. 

2636  3100    

3.Інші операційні 

витрати, тис.грн. 

1239  2970    

4.Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності, тис. грн. 

   

 

   

5.Фінансовий результат 

від інвестиційної 

діяльності, тис. грн. 

 

1200 

  

600 

   

6. Фінансовий результат 

від іншої звичайної 

діяльності, тис. грн. 

 

800 

  

825 

   

7.Фінансовий результат 

до оподаткування, тис. 

грн. 

 

 

  

 

   

 

Задача 14.   Проаналізуйте  показники рентабельності  підприємства. 

Зробіть висновки. 
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Показники  Минулий 

період 

Звітний 

період 

Абс. 

відхил. 

Дина

міка, 

% 

1. Загальна сума 

активів,тис.грн. 

1022,0 1080,7   

2. Власний капітал, тис. грн. 816,8 927,4   

3. Необоротні активи, тис.грн. 218,1 243,3   

4.  Оборотні активи, тис.грн. 802,5 835,0   

5. Прибуток загальний, 

тис.грн. 

26,5 33,78   

6. Прибуток чистий, тис.грн.     

7. Рентабельність активів, % 

- загальна 

- чиста 

 

 

   

8.Рентабельність власного 

капіталу,% 

    

9. Рентабельність основних 

фондів,% 

    

10.Рентабельність оборотних 

ативів,% 
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