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1. Загальні вказівки 
1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни „Аналіз 

господарської діяльності” є оволодіння організацією і 

методологією економічного аналізу  та формування знань 

фахівців щодо системного оцінювання діяльності підприємств, 

виявлення резервів підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів на підприємстві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Аналіз 

господарської діяльності” є : 

- оволодіння навичками аналітичної роботи на підприємстві; 

- набуття теоретичних та практичних навичок розв’язання 

конкретних аналітичних задач; 

- формування вмінь надавати об’єктивну оцінку результатам 

господарювання; 

- вивчення основних методів та прийомів економічного аналізу; 

- формування вміння творчо вирішувати  економічні проблеми та 

управляти господарською діяльністю підприємства. 

Після вивчення теоретичного та практичного матеріалу 

студенти складають іспит у термін, встановлений навчальним 

планом. 

 

1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни 
 

1. Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз / В.П. Багров: 

Навч. посібник. -  Київ : ЦНЛ, 2006.  – 160 с.  

2. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики 

фінансово-господарської діяльності підприємств/ О.І. Гадзевич : 

Навч.  посіб. – Київ : Кондор, 2007. – 180 с.  

3. Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз : Курс 

лекцій / О.Я. Кислиця : Посібник. – Київ : Видавництво  ЄУ, 

2005. – 171 с. 

4. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний 

аналіз : теорія і практика : Підручник /За ред. А.Г. Загороднього. 

-  Львів : Магнолія Плюс, 2006. –  
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5. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, 

методологія, практика / І.Д. Лазаришина : Монографія. – Рівне : 

НУВГП, 2005.  – 369 с 

6. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник. / Є.В. Мних – 

Київ : ЦНЛ, 2003. – 412 с. 

7. Мних Є.В., Барабаш Н.С., Бутко А.Д., Кравченко Г.О., 

Пелешко Н.М., Редько К.О. Економічний аналіз 

(практикум):Практикум / За ред. проф. Є .В. Мниха. – Київ : 

ЦНЛ, 2005. – 432 с. 

8. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний 

економічний аналіз. У 2-х ч. Ч. 1. Мікроекономіка : Навч. 

посібник:. -  Київ : Вища школа, 2004. – 262 с 
9. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів 

господарювання : Підручник. / П.Я. Попович - 2-ге вид., 
переробл. і доп.- Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 416с.  
 

2. Теми та зміст дисципліни 
 

Лекція 1. Сутність аналізу господарської діяльності та його 
роль в управлінні підприємством 

 
1. Сутність економічного аналізу, його функції. 

2. Мета і завдання економічного аналізу.  

3. Види і напрямки економічного аналізу. 

 

-1- 

 Економічний аналіз – наука, що вивчає економічні явища і 

процеси, що відбуваються на підприємстві, дає їм об’єктивну 

оцінку і виявляє резерви для поліпшення виробничої і 

фінансово-економічної діяльності підприємства. 

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і 

їх підрозділів, спрямована на досягнення максимальних 

результатів за мінімальних витрат. 

Функції економічного аналізу: 

- пошук резервів підвищення ефективності виробництва; 

- наукове обґрунтування поточних і перспективних планів 

підприємства; 

- оцінка результатів діяльності підприємства; 
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- контроль за виконанням планів і управлінських рішень. 

Економічний аналіз пов’язаний з такими дисциплінами: 
    економічна теорія – є методологічною і теоретичною базою 

аналізу; 

     бухгалтерський облік – виступає інформаційною базою 

економічного аналізу; 

     статистика – є інформаційною базою, крім того в аналізі 

використовуються статистичні методи і прийоми; 

     фінансово-кредитні дисципліни – застосовуються методичні 

положення аналізу для вивчення фінансових можливостей 

підприємств. 

-2- 

      Мета економічного аналізу – сприяння виконанню планів 

підприємств, сприяння подальшому розвитку і поліпшенню 

економічної роботи, завдяки підготовці проектів оптимальних 

управлінських рішень. 

Завдання економічного аналізу: 

об’єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів; 

виявлення впливу відповідних факторів на показники, які 

аналізуються; 

пошук наявних резервів підвищення ефективності 

виробництва; 

опрацювання конкретних заходів щодо використання 

виявлених резервів; 

узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних 

управлінських рішень; 

вивчення інновацій і сприяння їх поширенню; 

дослідження конкурентоспроможності підприємства і 

кон’юктури ринку. 

-3- 

     В залежності від часу проведення розрізняють 

ретроспективний аналіз, оперативний і прогнозний. 

Ретроспективний аналіз включає: 

І. фінансово-економічний – здійснюється після закінчення 

кварталу або року, оцінюються фінансові показники діяльності 

підприємства: показники фінансового стану, показники руху 
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грошових коштів і капіталу. Інші показники визначаються 

вибірково для пояснення змін у фінансовому стані. 

2. техніко-економічний – цей аналіз більш різнобічний, значна 

увага приділяється вивченню і аналізу використання техніки і 

технології, матеріальних ресурсів. Джерело інформації - дані 

первинного обліку. Цей аналіз має значну галузеву специфіку. 

3. статистико-економічний – перебуває на стику статистики і 

економічного аналізу. Основне джерело інформації - статистична 

звітність. Він вивчає діяльність не підприємств а великих 

господарських комплексів, регіонів, галузей.  

4. порівняльний (міжгосподарський) – при аналізі показники 

одного підприємства порівнюються з іншими підприємствами, 

визначаються резерви виробництва. 

5. функціонально-вартісний – передбачає не аналіз роботи 

підприємства в цілому, а аналіз випуску певних видів продукції. 

Головні резерви такий аналіз вбачає в удосконаленні 

конструкцій виробу, оптимізації функцій, виявлення слабких 

місць. 

6. системний – застосовується для дослідження складних 

економічних проблем великих виробничих комплексів, при 

цьому  він поєднується з аналізом технологічних, соціальних, 

демографічних, екологічних, національних проблем. 

Оперативний (поточний) – здійснюються на підприємствах 

безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу по 

закінченню окремих робіт. Джерело інформації – дані 

оперативного обліку. 

Прогнозний (перспективний, стратегічний) – цей аналіз 

передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, визначає 

ефективність. В процесі аналізу застосовуються методи 

екстраполяції.  

 

Лекція 2. Методи економічного аналізу 
 

1. Поняття методу та методики економічного аналізу. 

2. Статистичні методи. 

3. Методи порівняння. 

4. Методи деталізації, узагальнення і групування. 
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5. Балансовий метод. 

6. Методи елімінування (факторного аналізу). 

 

-1- 

Метод економічного аналізу — спосіб системного ком-

плексного взаємозалежного вивчення фінансової діяльності 

господарюючого суб'єкта. 

        Метод економічного аналізу визначається змістом та 

особливостями предмета, зумовлюється конкретними цілями, 

вимогами та завданнями. Основним методом цього курсу є 

аналітичний, за допомогою якого таке складне явище, як 

господарська діяльність підприємства уявно розкладається на 

окремі, більш прості складові елементи, а потім вивчаються їхні 

кількісні та якісні сторони, зв'язки й взаємодії. 

     Особливості методів економічного аналізу : 

- використання системи економічних показників для 

характеристики параметрів досліджуваного об”єкта в статиці та 

динаміці; 

 - вивчення причин зміни відповідних економічних 

показників; 

- виявлення та дослідження взаємозв”язку між показниками з 

метою підвищення ефективності керування досліджуваним 

об”єктом. 

Сукупність прийомів і засобів виконання конкретної 

аналітичної роботи це методика аналізу. У межах методу є 

безліч методик, які застосовуються відповідно до видів аналізу. 

 

-2- 

Серед статистичних методів, що використовуються в аналізі, 

провідне місце займає табличний метод. Таблиці 

використовуються для накопичення, опрацювання і зберігання 

цифрової інформації. Таблиця повинна мати основну і додаткову 

інформацію і колонки для визначення відхилень. 

З метою забезпечення компактності таблиць вихідну 

інформацію:  

спрощують чи закруглюють, 

скорочують або частково відкидають другорядні дані, 
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об’єднують в групи, 

комбіновано показують частину показників в деталізованому 

вигляді, а інші розміщуються в одному рядку, 

поділяють на кілька самостійних сукупностей із наступним 

складанням кількох простих таблиць. 

Крім табличного  методу до статистичних методів належить 

графічний. Найбільш поширеними є стовпчикові діаграми, 

лінійні та секторні діаграми, графіки. 

-3- 

     Порівняння – це спосіб пізнання, в процесі якого невідомі 

явища і предмети порівнюються з відомими, раніше вивченими, 

для того щоб виявити загальні риси або відмінності між ними. 

Розрізняють види порівняння: 

 - порівняння даних звітного періоду з даними інших років для 

визначення тенденцій розвитку аналізованого об’єкта; 

- порівняння звітних даних з даними плану для оцінки 

виконання планових завдань; 

- порівняння звітних даних з даними нормативів для пошуку 

внутрішніх резервів виробництва; 

- порівняння результатів діяльності даного підприємства з 

іншими підприємствами галузі  для пошуку резервів; 

- порівняння різноманітних варіантів управлінських рішень з 

метою вибору оптимального. 

Порівняння можна проводити тоді, коли показники будуть 

порівнюваними. Для цього необхідно: 

 - нейтралізація цінового чинника; 

 - нейтралізація можливих кількісних відмінностей (різні 

обсяги виробництва); 

- використання однакових періодів часу при порівнянні; 

- перерахунок показників, що порівнюють, відповідно до 

єдиної методики. 

-4- 

Деталізація дозволяє всебічно розглядати зміст економічних 

явищ, визначати і вимірювати ступінь впливу основних факторів 

на узагальнюючий, результуючий показник. 

Розрізняють деталізацію: 

- за часом; 
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- за місцем виникнення. 

Узагальнення – прийом зворотної деталізації. Етапи 

узагальнення: 

- ознайомлення з об’єктом аналізу; 

- деталізація, розкладання об’єкта аналізу на окремі частини; 

- аналіз частин; 

- узагальнення, воз’єднання частин на новій основі з 

урахуванням мобілізації виявлених резервів. 

Групування – це розподіл маси аналізованої сукупності 

об’єктів на однорідні групи за певними ознаками. 

Цей метод використовується з метою визначення структури, 

складу і динаміки досліджуваного об’єкта. 

 

-5- 

     В основі балансового методу лежить складання планових і 

звітних балансів, що являють собою аналітичну формулу 

рівності підсумків його правої і лівої сторін. 

Метод використовується: 

- для визначення забезпеченості підприємства ресурсами; 

- для перевірки правильності аналітичних розрахунків; 

- для розрахунку обсягу реалізованої продукції; 

- для виявлення невикористаних резервів виробництва. 
 

-6- 

Сутність факторного аналізу полягає у тому, що послідовно 

розглядається вплив кожного фактора на результативний 

показник за незмінності інших факторів.  Існує три найбільш 

поширених методи факторного аналізу. 

     Ланцюгові підстановки. З метою визначення факторів буду-

ють таблицю, в якій зверху перелічують усі необхідні фактори, 

починаючи з кількісних і завершуючи якісним. Потім наводиться  

результативний показник і графа для розрахунку величини 

впливу факторів. В перший рядок таблиці (нульова підстановка) 

записують планові показники. Для розрахунку впливу першого 

фактора проводять зміну його величини з планової на фактичну, 

а інші дані залишають незмінними. Різниця між одержаним 

розрахунковим показником (Дх) і плановим Дп становить ве-
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личину впливу першого фактора. Аналогічно здійснюють і інші 

підстановки. 

 Схема виявлення впливу факторів способом ланцюгових 

підстановок 

Номер підстановки та 

назва фактора 

Фактори, які 

впливають на 

показник 

Добуток 

факторів 

Величина 

впливу 

фактора 

 

 
1-й 2-й 3-й 4-й 

 

 

 

 

Нульова підстановка П П П П Дп - 

Перша підстановка, 

перший фактор 
Ф П П П Д1 Д1-Дп 

Друга підстановка, 

другий фактор 
Ф Ф П П Д2 Д2-Д1 

Третя підстановка, 

третій фактор 
Ф Ф Ф П Д3 Дз-Д2 

Четверта підстановка, 

четвертий фактор 
Ф Ф Ф Ф ДФ ДФ-ДЗ 

 

Примітки: 1. Умовні позначення: П — планові; Ф — фактичні. . 

     Отже, за умови дії чотирьох факторів здійснюються чотири 

підстановки (не враховуючи нульову), величина кожного фак-

тора визначається як різниця між новим розрахунковим по-

казником і попереднім. 

     Метод абсолютних різниць. Розрахунки, які проводяться в 

таблиці ланцюгових підстановок, можуть бути спрощені, якщо в 

кожній підстановці змінити абсолютне значення фактора, що 

розраховується відхиленням його фактичної величини від ба-

зової (планової). 

 Метод відносних різниць. Цей спосіб ґрунтується на 

обчисленні різниць у відсотках. Величина впливу кожного 

фактора визначається множенням різниці в суміжних індексах 

(відсотках) на плановий обсяг узагальнюючого показника. 

Розрахунок бажано вести табличним способом.  
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Лекція 3. Інформаційне забезпечення економічного 
аналізу 

 
1. Види фінансової інформації 

2. Використання фінансової звітності в економічному аналізі 

3. Використання статистичної звітності 

 

-1- 

За економічним змістом та джерелами інформації 

розрізняють звітність: фінансову (бухгалтерську); статистичну; 

оперативно-технічну;  податкову звітність. 

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що міс-

тить інформацію про фінансове становище, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період. Метою складання фінансової звітності є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати 

діяльності, рух грошових коштів підприємства.  

Статистична звітність являє собою систему кількісних та 

якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не 

характерне для бухгалтерського обліку. Призначена для 

статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і 

галузей економічної діяльності. 

Оперативно-технічна звітність призначена для 

внутрішнього поточного контролю та управління підприємством 

на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після 

їх завершення. Вона характеризує окремі фрагменти діяльності 

підприємства і містить дані про виконання плану поставок 

матеріалів, виробництва важливих видів продукції, а також про 

дотримання укладених договорів та фінансовий стан 

підприємства. 

Податкова звітність подається до органів податкової 

служби і позабюджетних фондів. Характеризує стан зобов'язань 

підприємства, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та 

інших обов'язкових платежів. 

Вимоги до звітності: 
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Критерій повноти - крім затверджених форм фінансової 

звітності додаються примірники, в яких розширені окремі 

показники або подається додаткова інформація. 

Критерій правдивості – звітність базується на реальних даних 

бухгалтерського обліку, які створюються на підставі первинних 

документів.  

Критерій неупередженості полягає у наданні інформації про 

діяльність підприємства, яка б допомогла приймати тільки 

правильні управлінські рішення. 

 

-2- 

Фінансова звітність складається: 

1. Форма №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан). 

2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати». 

3. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів». 

4. Форма №4 «Звіт про власний капітал». 

5. Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

Баланс – це таблиця, яка складається з двох частин: активу і 

пасиву. В балансі міститься інформація в розрізі балансових 

статей на певну дату. В активі статі розміщені в порядку 

збільшення їх ліквідності, а в пасиві – статі  згруповані в порядку 

зменшення часу, необхідного для повернення боргів. 

Звіт про фінансові результати – відображає результати 

діяльності підприємства за певний період, складається за квартал, 

півріччя, 9 місяців, рік. Результат діяльності відображається по 

напрямках діяльності: основній, операційній та фінансовій. 

Звіт про рух грошових коштів – відображає рух грошових 

коштів від трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної, 

фінансової. Містить інформацію за два роки: звітний та 

попередній. 

Звіт про власний капітал побудовано за шаховим принципом, 

який передбачає розміщення по горизонталі джерел утворення 

власного капіталу, а по вертикалі — статей з відображенням 

інформації про його зміни, що дає можливість виявити, за 

рахунок яких факторів змінилися за рік сума та склад власного 

капіталу підприємства.  
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-3- 

Статистична звітність призначена для статистичного 

вивчення господарської діяльності підприємств і галузей 

економічної діяльності. Форми статистичної звітності: 

 
№  

форми 

Назва форми Період 

складан 

ня 

Інформація що додається 

1-п  Звіт про основні 

показники діяльності 

підприємства 

Квартал    демографічні події які відбулися на 

підприємстві, 

   зміна організаційної структури, 

   розподіл обсягу реалізованої 

продукції за видами економічної 

діяльності, 

    кількість працівників та оплата праці, 

    роботи, послуги, що виконуються на 

умовах підряду,  

   валові капітальні інвестиції, 

   витрати підприємства на інновації. 
11-03 

 

Звіт про наявність та 

рух основних засобів 

та амортизація 

Рік    Інформація про наявність, рух 

основних засобів, суму нарахованого 

зносу за видами основних засобів. 

1-ПВ Звіт з праці Місяць, 

квартал 

 Інформація про фонд оплати праці, 

чисельність працюючих, розподіл 

працюючих за розміром заробітної 

плати 
1-Б Звіт про фінансові 

результати,  

дебіторську та 

кредиторську 

заборгованість 

Місяць,  

рік 

 Інформація про фінансові результати 

на кінець звітного періоду  та за 

відповідний період минулого року, 

дебіторська та кредиторська 

заборгованість за видами 

заборгованості в Україні та з іншими 

країнами. 
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Лекція 4. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, 
послуг 

 
1. Завдання аналізу виробництва продукції 

2. Аналіз обсягів виробництва продукції 

3. Аналіз асортименту і структури випуску продукції 

4. Аналіз якості продукції 

5. Аналіз ритмічності виробництва 

 

-1- 

Завданнями  аналізу виробництва продукції є: 

- оцінка виконання плану і динаміки виробництва, 

- оцінка оптимальної напруженості плану, 

- виявлення і визначення основних факторів, що впливають на 

обсяги виробництва, 

- виявлення внутрішніх резервів, 

- розробка організаційно-технічних заходів, щодо 

використання виявлених резервів. 

Джерело інформації для аналізу – форма 1-п, бухгалтерські 

дані про випуск, відвантаження та реалізацію продукції , форма 2 

«Звіт про фінансові результати» 

Основним показником обсягу виробництва є: товарна, валова, 

реалізована продукція. 

Товарна продукція - характеризує в грошовому виразі обсяг 

виготовленої і готової до реалізації продукції, напівфабрикатів, 

робіт і послуг промислового характеру. Вона виражається в 

порівняльних цінах, що діють у звітному періоді. 

Валова продукція – характеризує підсумкові результати 

виробничої діяльності підприємства за певний період, містить в 

собі складові товарної  продукції і залишки незавершеного 

виробництва. 

Реалізована продукція–це товарна продукція, що 

відвантажена споживачу. 
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-2- 

Аналіз обсягів виробництва починається з вивчення 

динаміки валової і товарної продукції, розрахунків темпу 

зростання і приросту. 

Динаміка виробництва товарної продукції за 5 років, тис.грн. 

 
Показники 1р. 2р. 3р. 4р. 5р. 

Товарна 

продукція   

 

90000 

 

92400 

 

95800 

 

94100 

 

100800 

Базисний темп 

росту 

 

100 

 

102,7 

 

104,4 

 

104,6 

 

100800 

Ланцюговий 

темп росту 

 

100 

 

102,7 

 

103,7 

 

98,2 

 

107,1 

За 5 років обсяги виробництва продукції зросли на 12%, 

найбільший темп росту спостерігається в 5-му році 107,1. 

Середньорічний темп росту розраховується, як середня 

геометрична зважена ланцюгових темпів росту 

 

Тсер.річ. = ,                                 

 

Тсер.річ. =  = 1,0287 або 

102,87% 

 

При аналізі обсягів виробництва визначають фактори, які  

спричинили таку динаміку. Для визначення впливу факторів 

складається факторна модель: 

 

Q=Ч * Д * Т * В, де                                                                 

Q –обсяг виробництва, тис. грн. 

Ч – чисельність працюючих, чол. 

Д-   число днів роботи, дн. 

Т – тривалість робочого дня, год. 

В – середньогодинний виробіток, грн. 

-3- 

Асортимент – це перелік найменувань продукції із 

зазначенням обсягів випусків. Номенклатура–характеризує 

тільки кількість і різноманітність продукції, що випускається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

     При формуванні асортименту продукції враховують: поточні 

й перспективні потреби покупців;   рівень конкурентноздатності, 

виробленої або планованої до випуску продукції; життєвий цикл 

виробу. 

      Для оцінки виконання плану по асортиментах розраховується 

коефіцієнт асортиментності, що дорівнює відношенню 

загального фактичного випуску продукції у межах плану до 

загального планового випуску продукції. 

Виконання плану виробництва з асортименту 
Вид 

продукції 

Випуск продукції, тис.грн. Зараховано у 

виконання 

плану 

план факт % виконання  

А 80 100 125 80 

Б 200 120 60 120 

В 50 60 120 50 

Г 400 400 100 400 

Д 150 190 120 150 

Е 120 60 50 60 

Є - 80 0 0 

Разом 1000 1010 101 860 

 

К асорт. =  = 0,86 

План з асортименту не виконано, що негативно характеризує 

діяльність підприємства. 

 

-4- 

 

При аналізі якості продукції використовують загальні 

об’єктивні показники якості: сортність; марочність; вміст 

корисних речовин або шкідливих домішок; строк служби. 

    Публічні показники якості: гарантійний термін роботи; 

кількість ремонтів, їх вартість; відсоток браку; відсоток 

повернення на виправлення; відповідність моді; наявність і 

рівень попиту на дану продукцію. 

    При аналізі якості продукції розраховується: 
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- питома вага продукції кожного сорту в загальному обсязі; 

- середньозважена ціна виробу; 

- коефіцієнт сортності. 

Вихідні дані для аналізу 
Сорт Ціна 

виробу 

Перевод 

ний коеф. 

зниження 

ціни 

План Факт 

К-сть. 

виробів 

Сума К-сть 

вир.  

Сума 

1 20 20/20=1 800 16000 1020 20400 

2 18 18/20=0,9 150 2700 120 2160 

3 16 16/20=0,8 50 800 60 960 

Разом   1000 19500 1200 23520 

 

     Переводний коефіцієнт визначається: 

                

Кпр.= ,   де 

 

Ці – ціна і-го сорту, 

Ц1-го – ціна 1-го сорту 

 

      Середньозважена ціна 

Ц серед.зв.=  = 19,5 грн. - планова 

Цфакт.=23520/1200 = 19,6 грн. -фактична 

 

      Коефіцієнт сортності 

К сорт.план. =  = 0,975 

 

Ксорт.факт. =  = 0,98 

 

При аналізі якості продукції визначають наявність браку, 

з’ясовують причини і місце його виникнення. Рівень браку 

характеризує якість роботи підприємства і організації 

виробництва 

 

-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Ритмічність виробництва – це чітка, стійка і збалансована 

діяльність підприємства, яка дає змогу рівномірно випускати 

продукцію і виконувати зобов’язання перед споживачами. 

Ритмічна робота – це випуск продукції рівними частинами  

за одинакові проміжки часу. 

Розрізняють два поняття ритмічності: 

     - ритмічність випуску продукції (товарної); 

     - ритмічність виробництва (як завершеного, так і 

незавершеного). 

Ритмічність виробництва характеризує коефіцієнт ритмічності. 

Аналіз ритмічності виробництва 
 

Декада 

Обсяг виробництва за 

місяць,  

Зараховується у 

плановий ритм 

план факт 

1 

2 

3 

33 

33 

34 

22 

29 

49 

22 

29 

34 

Разом 100 100 85 

Коефіцієнт ритмічності   = 0,85, що свідчить про 

неритмічну роботу підприємства. 

 Після того, як буде з’ясований ступінь ритмічності роботи, 

слід перейти до вивчення основних чинників, які зумовлювали 

можливі порушення ритмічності  

 
Лекція 5. Аналіз основних  засобів підприємства 

 

1. Аналіз складу  і структури  основних засобів. 

2. Аналіз стану і руху основних засобів. 

3. Аналіз використання основних засобів в часі та по 

потужності. 

4. Аналіз ефективності використання основних засобів. 

 

-1- 

В процесі аналізу основних засобів вирішуються завдання : 
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- оцінка  забезпеченості підприємства основними засобами, 

тобто встановити відповідність величини складу і технологічного 

рівня основних засобів виробничій програмі  підприємства; 

- визначення рівня використання  основних засобів в часі та по 

потужності; 

- визначення  ефективності  використання  основних засобів; 

- виявлення резервів підвищення ефективності  використання 

основних засобів. 

Для аналізу  використовують наступні  джерела інформації: 
Паспорт підприємства, План технічного розвитку, Форма №1 

«Баланс», Форма №4 «Звіт про власний капітал», Форма №1-п 

«Звіт промислового підприємства  про продукцію”, Форма №11-

ОЗ « Звіт  про наявність та рух основних засобів». 

 В процесі аналізу вивчають склад та структуру виробничих 

та невиробничих засобів, основних виробничих  фондів  

основного виду діяльності і допоміжних  виробництв, 

визначають співвідношення  активної і пасивної частини 

основних засобів.  

Аналітична таблиця має вигляд: 

№ 

п/п 
Показники План Факт 

Відхилення 

+, - % 

1 Будинки і споруди       

2 Машини і устаткування       

3 Транспортні засоби        

4 Інструменти  і пристрої       

5 
Виробничий і 

господарський інвентар 
      

6 Всього       

Позитивною динамікою є зростання активної частини, 

зростання виробничих фондів основного виду діяльності. 

 

-2- 

Рух основних засобів  характеризується  такими показниками: 

 

1. Коефіцієнт  надходження  основних засобів 
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2. Коефіцієнт  вибуття  основних засобів 

 

 
 

3. Коефіцієнт  відновлення основних засобів 

 

 
 

4. Темп приросту основних засобів 

 

 
 

5. Коефіцієнт компенсації вибуття  основних засобів 

 

 
 

Технічний  стан  основних засобів характеризується 

показниками:  

     коефіцієнт зносу основних засобів – характеризує частину  

вартості основних засобів, що списана  на виробництво продукції 

у попередніх періодах; 

    коефіцієнт придатності основних засобів – характеризує 

частину вартості основних засобів, що не перенесена на готову 

продукцію. 

 

-3- 

Для аналізу  використання основних засобів застосовують 

натуральні та відносні показники. До натуральних відносять : 
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− Календарний фонд  машинного часу (КФМЧ) 

КФМЧ=Дк * Nакт.част., де 

Дк - число днів за календарем; 

Nакт.част.- число об’єктів активної  частини. 

 

− Режимний фонд машинного часу (РФМЧ) 

РФМЧ=(Дк – Дв)* Nакт.част, де 

Дв – вихідні та святкові дні. 

 

− Фактичний фонд машинного часу (ФФМЧ)  

ФФМЧ=(Дк-Дв-Дпр)* Nакт.част, де 

Дпр- дні простоїв. 

 

До відносних показників використання основних засобів 

відносять: 

 

− Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування 

 

=  ,    або     

− Коефіцієнт змінності – показує  скільки в середньому 

змін  відпрацьовує одиниця устаткування  при даному режимі 

роботи. 

заг

зм
N

NNN
К 321 321 ⋅+⋅+⋅

= , де 

,  це  кількість устаткувань, що працює відповідно 

в 1, 2, 3  зміни. 

Позитивною тенденцією  є збільшення коефіцієнту змінності. 

 

-4- 

Ефективність використання основних засобів характеризують 

показники фондовіддачі, фондоємності та фондоозброєності.  

Фондовіддача – показує скільки продукції  підприємство 

виробляє на 1 гривню основних засобів. Фондовіддача 

визначається як відношення обсягу виробленої продукції до 

середньорічної вартості основних засобів. Зростання 
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фондовіддачі вказує на підвищення ефективності використання 

основних засобів і є позитивною тенденцією.  

Фондоємність вказує на величину вартості основних засобів, 

що припадає на одиницю вартості виготовленої продукції. 

Фондоємність — це величина, зворотна фондовіддачі й 

визначається як відношення середньорічної вартості основних 

засобів до обсягу виробленої продукції.  

Фондоозброєність праці визначається як відношення 

середньорічної вартості основних засобів до середньорічної 

кількості працюючих на підприємстві. Позитивною  динамікою є 

підвищення  коефіцієнту фондовіддачі і фондоозброєності і 

зменшення коефіцієнту  фондоємності. 

 

Лекція 6. Аналіз матеріальних ресурсів і ефективність їх 
використання 

 
1. Аналіз використання плану постачання і забезпечення 

виробництва матеріальними ресурсами. 

2. Аналіз ефективності використання матеріальних витрат. 

 

-1- 

Потреби підприємства у матеріальних ресурсах покриваються 

за рахунок зовнішніх джерел (за договорами) або внутрішніх (це 

утилізація відходів сировини, економія ресурсів, виготовлення 

власних напівфабрикатів ) . 

Питаннями постачання та забезпечення підприємства 

матеріальними ресурсами займаються: відділ матеріально-

технічного постачання, склади, транспортні служби. 

У процесі аналізу матеріальних ресурсів вирішують 

завдання: 
- оцінюється потреба підприємства у матеріальних ресурсах; 

- визначається обґрунтованість та ефективність формування 

замовлень на матеріальні ресурси; 

- аналізується якість придбаних матеріалів; 

- оцінюються постачальники матеріалів; 

- проводиться контроль за виконанням договірних 

зобов’язань; 
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- аналізується ефективність використання матеріальних 

ресурсів. 

Розглянемо приклад оцінки потреби підприємства  у 

матеріальних ресурсах. 

Планова  

пот 

реба 

Джерела покриття Укладан 

ня 

договорів 

Забезпечен

ня потреби 

догово 

рами 

Надійшло  

від поста 

чальників 

Виконан

ня 

договоріввнутрішні зовнішні 

47000 500 46500 44200 95 41900 90 

 

Коефіцієнт забезпечення плану: 

Кзп = (44200+500)/47000=0,95=95% 

Фактичний коефіцієнт забезпечення ресурсами: 

Кф = (500+41900)/47000=0,9=90% 

План поставки матеріалів недовиконано на 10% 

 

-2- 

Ефективність використання матеріальних ресурсів 

характеризують показниками: 

1. Матеріаловіддача – це відношення обсягу випущеної 

продукції (реалізованої продукції) до загальної суми 

матеріальних витрат. 

; де 

ВР – реалізація продукції; 

МВ – матеріальні витрати. 

2. Матеріалоємність – це відношення загальної суми 

матеріальних витрат до обсягу виготовленої (реалізованої) 

продукції. 

Визначають показники матеріалоємності і матеріаловіддачі в 

цілому по підприємству та за окремими виробами, бажано 

порівняти ці показники з показниками інших підприємств галузі. 

На рівень матеріалоємності впливає: сировинноємність, 

паливоємність, енергоємність та інше. 
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Лекція 7. Аналіз використання  трудових ресурсів 
 

1. Аналіз чисельності,  складу та руху робочої сили. 

2. Аналіз використання фонду робочого часу. 

3. Аналіз трудомісткості продукції. 

4. Аналіз продуктивності  праці. 

  

-1- 

Джерелами інформації   для аналізу трудових ресурсів є: 1-

ПВ „Звіт з праці2”, 1-п „Звіт підприємства з продукції”, 6-ПВ 

„Чисельність окремих категорій працівників підприємства і 

підготовка кадрів”, а також дані планово-нормативної, облікової 

та оперативної інформації зі звітів підрозділів підприємства, інші 

оперативні дані. 

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою 

здійснюється способом порівняння фактичної чисельності 

працівників за категоріями із плановими показниками і з 

показниками, досягнутими в минулому періоді. Розрахункову 

чисельність працівників визначають за планово – нормативними 

розрахунками самого підприємства. Фактичну чисельність 

беруть за даними відділу кадрів. 

Для аналізу складу працівників  складається  аналітична 

таблиця  

Показники План Факт 
Відхилення 

абсол. відносне 

Персонал підприємства всього,  

з них робітники 

    

службовці, в т ч.      

керівники      

спеціалісти     

Керівники – це працівники, що займають посади  керівників 

підприємства та його структурних підрозділів. До них 

відносяться:  

1 рівень: директор, заступники, головний бухгалтер, головний 

інженер. 

2 рівень: директори виробництва, заступник головного 

бухгалтера, керівники управлінь. 
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3 рівень: керівники цехів, відділів, лабораторії. 

Спеціалісти  : 

     - професіонали – це працівники, професійні завдання яких 

полягають  в збільшенні наявного обсягу знань, розробки нових 

проектів, технологій, програм (як правило мають наукові 

звання); 

     - фахівці – особи, зайняті економічними, інженерно-

технічними, бухгалтерськими  та іншими роботами. 

     - технічні службовці – працівники, що займаються 

підготовкою, оформленням документації, обліком, діловодством. 

До них відносяться: обліковці, контролери, касири, секретарі. 

Робітники – це персонал, який безпосередньо зайнятий у 

процесі виробництва матеріальних цінностей, ремонті основних 

засобів, виконує переміщення вантажів  та пасажирів, виробляє 

послуги. 

При аналізі руху робочої сили визначаються коефіцієнти: 

1. Коефіцієнт обороту по прийому: 

 

= ; де 

- чисельність прийнятих  на роботу; чол; 

−середньоспискова чисельність. 

2. Коефіцієнт обороту по звільненню: 

 

= ; де 

- чисельність звільнених, чол. 

3. Коефіцієнт плинності кадрів: 

 
 – чисельність звільнених за власним бажанням; 

 – чисельність звільнених за порушення трудової 

дисципліни. 

4. Коефіцієнт сталості кадрів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 
 – чисельність працівників, що працюють більше 1 

року 

5. Коефіцієнт загального обороту: 

 

 
 

-2- 

Одним із факторів що впливає на продуктивність праці с 

використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу 

веде до зростання продуктивності праці, до кращого 

використання трудових ресурсів. 

Для використання робочого часу використовують дані 

табельного обліку, плановий баланс робочого часу, хронометраж 

операцій і робочих процесів, моментні спостереження в цехах. 

     Аналіз використання робочого часу проводиться у двох 

напрямках: виявлення втрат робочого часу та виявлення 

непродуктивного використання робочого часу. 
Використання робочого часу для всіх категорій робітників 

аналізується за допомогою показників: 

середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за 

звітний період (місяць, квартал, рік); 

середня тривалість робочого дня (зміни). 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за 

звітний період, характеризує тривалість робочого періоду в днях 

(дні виходів на роботу). На цей показник впливають такі 

фактори: втрати робочого часу і в тому числі прогули; невиходи 

з дозволу або з ініціативи адміністрації; масові невиходи на 

роботу (страйки); кількість днів чергової відпустки; кількість 

вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової 

непрацездатності, відпустки у зв’язку з навчанням. 

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від таких 

факторів: величини нормативно встановленого робочого тижня; 

часу надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни, що 

зафіксований в обліку; неповного робочого часу (скорочений 
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робочий день, тиждень); часу інших скорочень робочого дня 

(зміни), передбачених законодавством (для матерів-годувальниць, 

підлітків). 

Середня кількість робочих днів (Д) та годин (Г) 1-го 

працівника визначається за формулами: 

 

 

 
 

Середня тривалість робочого дня: 

 
Факторна модель фонду робочого часу (ФРЧ) має вигляд: 

 
-3- 

Трудомісткість – це показник, що характеризує затрати 

робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу 

випущеної продукції. 

Розрізняють питому та технологічну трудомісткість. Питома 

трудомісткість – це загальні витрати людино/годин на 1 виріб, 

або на 100 шт. товарної продукції. Технологічна трудомісткість – 

це витрати нормованого робочого часу основних робітників - 

відрядників на виробництво продукції. 

Аналітична таблиця має вигляд: 

Показники План Факт 
Відхилення 

абсол. відносне 

Обсяг товарної продукції 

(тис.грн) 

    

Відпрацьовано всіма 

працівниками (тис.люд/год) 

    

Середньо годинний виробіток 

працівника, грн.. 

    

Питома трудомісткість на 1000 

грн. (люд/год) 
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     Між показниками трудомісткості і продуктивності праці існує 

обернено-пропорційний зв'язок. При зменшенні трудомісткості, 

продуктивність праці зростає і навпаки. 

 

-4- 

Продуктивність праці – це кількість продукції випущеної за 

одиницю часу або кількість продукції, випущеної одним 

працівником. 

Аналітична таблиця має вигляд: 

Показники План Факт 
Відхилення 

абсол. відносне 

Обсяг товарної продукції (О)     

Середньоспискова чисельність 

(Ч) 

    

Відпрацьовано людино/днів (В 

люд/дн) 

    

Річна продуктивність праці 

(ППР) 

    

Середньорічна продуктивність 

праці (ППр) 

    

Середньоденна продуктивність 

праці (ППд) 

    

Середньогодинна продуктивність 

праці (ППгод) 

    

 

1.Річна продуктивність праці: 

 
2.Середньоденна продуктивність праці: 

 
 

3. Середньо годинна продуктивність праці: 
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Факторна модель аналізу середньорічної продуктивності 

праці: 
 

 

При аналізі порівнюють темпи зростання продуктивності 

праці з темпами зростання заробітної плати. Позитивним 

вважається перевищення темпів зростання продуктивності праці 

над темпами заробітної плати. 

 

Лекція 8. Аналіз витрат на виробництво і собівартість 
продукції 

 
1. Сутність витрат та їх класифікація 

2. Аналіз витрат на виробництво 

3. Аналіз витрат за статтями калькуляції 

4. Аналіз ефективності витрат. 

 

-1- 

Витрати – це сукупність  виражених в грошовій формі 

видатків підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції, 

наданням послуг, виконанням робіт і їхньою реалізацію. 

Звичайна діяльність охоплює наступні види витрат: 

     - операційні витрати – це витрати підприємства, пов’язані із 

виробництвом і реалізацією продукції; 

     - фінансові витрати – це витрати, пов’язані з використанням 

кредитів, з фінансовою орендою і залученням позикового 

капіталу; 

     - витрати від участі в капіталі (інвестиційні) – це витрати, 

пов’язані зі збитками від інвестицій; 

     - інші витрати, витрати, що виникають під час звичайної 

діяльності, але не пов’язані з виробництвом і реалізацією 

продукції. 

В свою чергу операційні витрати складаються із: 

з витрат пов’язаних з виробництвом, які становлять 

виробничу собівартість реалізованої продукції; 

адміністративні витрати; 

витрати на збут; 
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інші операційні витрати. 
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Витрати підприємства групуються за економічними еле-

ментами — це витрати на весь обсяг виготовленої продукції за 

певний період, і за статтями калькуляції — це собівартість ви-

готовлення одиниці продукції. 

Групування витрат за економічними елементами включає:  

1. Матеріальні витрати; 

2. Витрати на оплату праці; 

3. Відрахування на соціальні заходи; 

4. Амортизація основних засобів; 

5. Інші витрати. 

Матеріальні витрати включають: витрати на сировину, 

матеріали, напівфабрикати, тару, комплектуючі, паливо, енергію, 

та інші види витрат, пов’язані з операційною діяльністю 

підприємства. 

Витрати на оплату праці  включають: загальну суму 

заробітної плати з надбавками, доплатами; премії; матеріальну 

допомогу та інші витрати. 

Відрахування на соціальні заходи включають: нарахування  

єдиного соціального внеску. 

Амортизаційні витрати включають: суми нарахованої 

амортизації основних засобів і нематеріальних активів. 

Інші операційні витрати включають: витрати операційної 

діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів: на 

відрядження, на страхування майна, витрати на зв'язок, 

транспорт, охорону, оренду, податки, інші витрати. 

 

-3- 

Планування витрат за калькуляційними статтями дає змогу 

визначити собівартість окремих видів продукції, узагальнити 

витрати за місцем їх виникнення. При цьому фактичні витрати 

порівнюються з плановими (нормативними) та даними 

попередніх років. 

Для аналізу використовують калькуляцію виробів, які 

підприємство включає в річний звіт. 
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Для промислових підприємств статті калькуляцій можуть 

бути наступними: 

1. сировина і матеріали за мінусом зворотних відходів; 

2. покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби; 

3. паливо і енергія на технологічні цілі; 

4. основна заробітна плата робітників; 

5. додаткова заробітна плата; 

6. відрахування на соціальні заходи; 

7. загальновиробничі витрати; 

8. витрати внаслідок технічно неминучого браку; 

9.    інші виробничі витрати.     

      В ході аналізу вирішуються завдання: 

- дається загальна оцінка виконання плану за собівартістю за 

окремими видами продукції і в цілому по підприємству. 

- вивчаються причини відхилення фактичних витрат від 

планових. 

- виявляють резерви зниження собівартості. 

- розробляють заходи щодо мобілізації резервів. 
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Узагальнюючим основним показником ефективності витрат є 

показник співвідношення виручки від реалізації продукції і 

витрат на її виготовлення. 

      Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на гривню то-

варної продукції несуть чотири фактори:  

     - структура асортименту товарної продукції, тобто 

співвідношення окремих видів продукції в загальному її обсязі; 

     - рівень собівартості окремих видів продукції;  

     - рівень цін на спожиті сировину й матеріали, а також тарифи 

на електроенергію й вантажні перевезення; 

    - рівень оптових цін підприємства на продукцію, яка ви-

пускається. 

Крім того використовуються показники: 

- Коефіцієнт покриття операційних витрат показує скільки 

валового прибутку (ВП) створюється за рахунок 1 гривні витрат 

(В): 
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, 

- Коефіцієнт окупності операційних витрат показує які 

операційні витрати (В) несе підприємство, щоб одержати 1 грн 

валового прибутку (ВП) і визначається обернено пропорційно до 

коефіцієнта покриття.  

- Валова рентабельність чистого доходу – показує скільки 

одержало підприємство валового прибутку (ВП) з гривні чистого 

доходу (ЧД): 

 
Для аналізу ефективності витрат складається таблиця: 

Показники План Факт 

Відхилення 

абсол 
віднос

не 

1. Чистий дохід від реалізації 

продукції. тис. грн. 

2.  Валовий прибуток. тис. грн.  

3. Операційні витрати. тис. грн. 

4. Загальні витрати, тис. грн. 

5. Коефіцієнт покриття операційних 

витрат 

6. Коефіцієнт окупності операційних

витрат 

7. Коефіцієнт покриття витрат. 

8.  Коефіцієнт окупності витрат. 

9. Валова рентабельність чистого 

прибутку. 

    

 

 

Лекція 9. Аналіз фінансових результатів діяльності 
підприємства 

 
1. Завдання та джерела інформації аналізу фінансових 

результатів.  

2. Аналіз формування прибутку підприємства 

3. Аналіз використання прибутку 
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4. Аналіз показників рентабельності 
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Для аналізу фінансових результатів використовують форму № 

2 «Звіт про фінансові результати » і дані фінансового обліку. 

Основні завдання аналізу фінансових результатів: 

     - аналіз обґрунтованості плану досягнення фінансових 

результатів; 

     - аналіз динаміки показників прибутку і рентабельності; 

     - визначення впливу факторів на відхилення прибутку і 

рентабельності; 

     - виявлення резервів підвищення фінансових результатів; 

     - визначення заходів щодо покращення фінансових 

результатів; 

     - аналіз розподілу і використання прибутку 

Фінансові результати підприємство отримує внаслідок 

звичайної і надзвичайної діяльності. Звичайна діяльність  

поділяється на: операційну; фінансову; інвестиційну; іншу. 

Операційна діяльність – охоплює всі види продуктивної 

діяльності, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції.  

Вона поділяється  на: основну операційну діяльність, іншу 

операційну діяльність. 

Основна операційна діяльність – це діяльність, пов’язана з 

виробництвом і реалізацією продукції. Вона є профілюючою 

метою діяльності підприємства і забезпечує основну частину 

його доходу. 

Інші види операційної діяльності передбачені статутом 

підприємства і зумовлені необхідністю раціонального 

використання виробничих ресурсів чи капіталу.    

Інвестиційна діяльність пов’язана з придбанням і реалізацією 

тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які 

не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

Фінансова діяльність передбачає діяльність підприємства, яка 

призводить до зміни розміру власного чи залученого капіталу. 
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Основний узагальнюючий показник діяльності підприємства - 

чистий прибуток, який формується протягом календарного року 

від усіх видів діяльності. 

Для аналізу складається таблиця,  тис. грн. 

Показники План Факт 

Відхилення  

абсолютне 

 тис. грн. 

відносне,

% 

Чистий дохід     

Собівартість реалізованої 

продукції 

    

Валовий прибуток     

Інші операційні доходи      

Адміністративні витрати      

Витрати на збут     

Інші операційні витрати      

Фінансовий результат від 

операційної діяльності 

    

Дохід від участі в капіталі      

Інші фінансові доходи      

Інші доходи     

Фінансові витрати      

Втрати від участі в капіталі      

Інші витрати      

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності 

    

Податок на прибуток     

Чистий прибуток     

 

Для  аналізу структури прибутку формують таблицю: 
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Показники План Факт 

Відхилення 

абсол. 
віднос

не 

1. Прибуток від операційної 

діяльності  

    

2. Прибуток від участі в капіталі      

3. Прибуток від фінансової 

діяльності 

    

4. Прибуток від звичайної 

діяльності,  всього   

    

 

 Позитивним вважається зростання прибутку від операційної 

діяльності. Змінна прибутку від операційної діяльності 

відбувається під впливом: зміни обсягу реалізації; зміни 

структури реалізації; зміни собівартості реалізації продукції;  

зміни цін на продукцію. 

 

-3- 

Розподіл прибутку визначається об’єктивними і 

суб’єктивними факторами. 

До об’єктивних належать: зміна нормативно-правової бази; 

зміна граничного рівня рентабельності при ціноутворенні 

Суб’єктивні фактори – це зміна політики щодо розвитку 

підприємства, розміру дивідендів, матеріального заохочення, 

благодійництва та інші. 

Для аналізу розподілу прибутку формують таблицю: 

Показники План Факт 
Відхилення 

абсол. відносне 

Прибуток підприємства     

Податок на прибуток     

Чистий прибуток     

Використано на :     

відрахування до РФ     

на розвиток виробництва     

на матеріальне заохочення     

на соціальний розвиток      

на інші цілі      

Нерозподілений прибуток     
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Позитивним є спрямування прибутку на розвиток 

виробництва. 

 

-4- 

 

Відносним показником оцінки ефективності діяльності 

підприємства є рентабельність. Рентабельність визначається у 

відсотках. 

Види рентабельності: 

   1. Рентабельність ресурсів 

 
     2.Рентабельність майна(активів) 

Rм = ЧП    

       А 

    3. Рентабельність власного капіталу  

 
   4. Рентабельність залученого капіталу 

 
Позитивним є зростання всіх видів рентабельності. 
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Тема 10: Аналіз діяльності сільськогосподарських  

підприємств 

 

1. Особливості сільськогосподарського виробництва та аналіз 

діяльності; 

2 . Аналіз виробництва продукції рослинництва; 

3. Аналіз виробництва продукції тваринництва; 

4. Аналіз використання земельних ресурсів. 

 

1. Особливості сільськогосподарського виробництва та 

аналіз діяльності 

 

Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств має ряд 

особливостей: 

- результати діяльності сільськогосподарських підприємств 

залежить від природно-кліматичних умов, тому показники 

поточного року співставляються не з минулим роком, а з 

середніми даними за попередні 3-5 років; 

- для сільського господарства характерним є сезонність 

виробництва, в зв’язку з цим протягом року нерівномірно 

використовуються ресурси, не ритмічно реалізовується 

продукція та надходить виручка; 

- в сільському господарському процес виробництва тривалий, 

тому багато найважливіших результативних показників можна 

розрахувати тільки наприкінці року; 
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- сільське господарство має справу з живими організмами, 

тому на рівень його розвитку здійснюють вплив не тільки 

економічні але й біологічні, хімічні та фізичні закони, що 

ускладнюють вимір впливу факторів на результати 

господарської діяльності. 

Основним засобом виробництва є земля для якої характерно: 

універсальність, багатогалузевість та відсутність зносу. 

Частина продукції сільського виробництва використовують на 

власні потреби: насіння, корм тваринам, тощо, тому обсяг 

реалізованої продукції є меншим ніж випущеної продукції. 

Для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств 

використовують специфічні показники: урожайність, 

продуктивність скота, жирність молока, та інші. 

В сільському господарстві більше ніж в промисловості 

однотипних підприємств, які здійснюють виробництво в 

приблизно однакових природо-кліматичних умах, тому ширше 

можна використовувати міжгосподарський порівняльний аналіз. 

Продукція сільського господарства – продукція рослинного і 

тваринного походження, отримана внаслідок вирощування 

сільськогосподарських культур та використання 

сільськогосподарських тварин, а також обсяг зміни 

незавершеного виробництва в рослинництві, обсяг вирощування 

молодих багаторічних насаджень за рік та обсяг вирощування 

худоби і птиці (приплід, приріст живої маси). 

 

2 Аналіз виробництва продукції рослинництва 

 

При аналізі виробництва продукції рослинництва розрізняють 

валовий і товарний вихід продукції. 

Валовий вихід характеризує обсяг виробленої продукції 

даного виду, а товарний – тільки тієї частини, що виходить за 

межі господарства (реалізований). 

Аналіз виробництва продукції рослинництва починають з 

вивчення її динаміки у співставних цінах та в натуральних 

одиницях (тоннах) за 5-10 років, як по окремих культурах, так і 

вцілому по рослинництву. 
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Виробництво основних сільськогосподарських культур 

визначають за даними обліку зібраної продукції, як з основних, 

так і повторних і міжрядних посівів. 

Виробництво зернових і зернобобових культур і соняшнику 

наводиться у вазі після обробки. Буряків – у вазі без землі, гічки і 

домішок. Овочевих культур – з урахуванням продуктивності 

закритого ґрунту. 

Урожайність сільськогосподарських культур обчислюють 

виходячи з валового збору з основних, повторних, міжрядкових 

посівів та фактично зібраної площі даної культури. Плодово-

ягідних культур - з 1 га площі у плодоносному віці. 

При аналізі наведені показники доцільно порівняти з планом 

по кожній культурі та по господарству вцілому. 

При аналізі виявляють вплив факторів на валовий збір. При 

цьому факторна модель має вигляд: 

 

Де:  – загальна площа; 

 - площа, на якій загинули культури; 

У – урожайність; 

ВЗ – валовий збір. 

 

На валовий збір продукції рослинництва впливають такі 

фактори: 

1 - Розмір і структура посівних площ, яка залежить від: 

- спеціалізація господарства; 

- держ замовлення; 

- кон’юктура ринку; 

- наявність земельних, трудових та матеріальних ресурсів; 

- внутрішньогосподарські потреби; 

- економічний ефект вирощування культур. 

2 - Загибель посівів, які залежать від: 

- кліматичних умов; 

- організації виробництва на підприємстві. 

3 - Урожайність культур, яка залежить від: 

- якості почви; 

- кліматичних умов; 
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- поливу; 

- якості насіння; 

- сівообороту (сівозміни); 

- боротьби із шкідниками; 

- боротьби із хворобами; 

- термінів і способів посіву; 

- тощо. 

 

3 Аналіз виробництва продукції тваринництва 

 

При аналізі продукції тваринництва вивчається динаміка 

продуктивності тварин за 5-10 років, виконання плану по 

виробництву, здійснюється порівняння даних дослідження 

підприємства з даними аналогічного підприємства в районі, 

області.  

В процесі аналізу використовують показники: 

1 - Поголів’я тварин – встановлених на 01,01 на основі 

щорічного обліку, включаючи поголів’я всіх вікових груп 

відповідного виду худоби. 

2 - Виробництво м’яса – м’яса худоби і птиці реалізованих на 

забій. Дані наводяться як по товарному так і по 

внутрішньогосподарському забою худоби і птиці. 

3 - Виробництво молока – характеризується фактично 

надоєним молоком не залежно від того чи було воно реалізовано 

чи використованим на підприємстві. 

4 - Середньорічний удій – наводиться у розрахунку на 

поголів’я корів на початок року не залежно від того чи доїлася 

корова в цьому періоді чи ні. 

5 - Виробництво яєць – включає їх збір за рік від усіх видів 

домашньої птиці з урахуванням яєць використаних на 

відтворення. 

Визначають фактори, що впливають на валовий обсяг 

продукції тваринництва: 

ВОТ=П*Пр 

Де: П – поголів’я; 

Пр – продуктивність тварин. 

Поголів’я тварин залежить від: 
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- спеціалізації господарства; 

- відтворення поголів’я; 

- наявності приміщень; 

- забезпеченості тварин кормами; 

Продуктивність тварин залежить від: 

- рівня харчування тварин (якості кормів, структури, раціону); 

- породності тварин; 

- долі ялових корів. 

 

4 Аналіз використання земельних ресурсів 

 

Структура посівних площ залежить від розвитку рослинного 

господарства. 

Загальна структура земельних угіль визначається 

показниками: 

1 - Співвідношення площ природних кормових угідь і ріллі; 

2 - Рівня розораності сільськогосподарських угідь, що показує 

яку частку становить рілля в загальній площі 

сільськогосподарських угідь; 

3 - Частка посівних площ від площі ріллі в обробітку; 

4 - Частка площі багаторічних насаджень у загальній площі 

сільськогосподарських угідь; 

5 - Частка зрошених і осушених земель від загальної площі 

земельних угідь. 

Позитивним є зростання площі посіву під головні культури. 

Після дослідження структури і динаміки посівних площ 

визначають показники економічної ефективності їх структури, 

для цього визначають: 

- показники валової продуктивності землеробства 

(рослинництва); 

- затрати праці; 

- витрати виробництва на одиницю валової продуктивності у 

грошовому виразі; 

- чистий дохід ( різниця між вартістю продукції отриманого з 

1 га і витратами на її виробництво). 
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Тема 1: Аналіз діяльності підприємств в торгівлі 

1. Аналіз роздрібного товарообороту 

2. Аналіз оптового товарообороту 

3. Аналіз витрат обігу 

4. Аналіз валових доходів від реалізації товарів 

 

1. Аналіз роздрібного товарообороту 

Роздрібний товарооборот – це обсяг реалізації товарів 

населенню і іншим споживачам через організований, споживчий 

ринок в грошовому виразі. 

Роздрібного товарообороту включає: 

- виручка від продажу товарів безпосередньо населенню 

через торгівельну мережу і мережу громадського 

харчування; 

- виручка одержана через касу не торгівельних 

підприємств від продажу безпосередньо населенню 

споживчих товарів для особистого споживання. 

Реалізація товарів населенню за платіжними картками 

враховується як продаж за готівку. 
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Сума непродовольчих товарів продана населенню в кредит 

включається в товарооборот в момент передачі товарів покупцю. 

Якщо товар продається за валюту в товарооборот включається 

сума одержаної виручки за курсом НБУ (Національного банку 

України) на момент продажу. 

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної 

реалізації на момент відпущення товарів, незалежно від часу 

сплати грошей. Фактичні дані про товарооборот містяться у 

формі №1 ТОРГ «Звіт про товарооборот», яка складається 

щомісячно, наростаючим підсумком з початку року. Крім цього 

інформація міститься в статистичній звітності – форма № 3 

ТОРГ « Звіт про продаж і запаси товарів у торгівельній мережі та 

мережі ресторанного господарства. 

Аналітична таблиця має вигляд 

Показники   

1. Роздрібний товарооборот всього в тому числі:   

1.1. за безготівковими розрахунками   

1.2. в кредит   

1.3. через інтернет   

Для аналізу асортименту товарообороту використовують 

форму №3 ТОРГ де виділяється товарооборот всього, продаж 

продовольчих та непродовольчих товарів в тому числі: товари 

тривалого користування. Форма заповнюється щоквартально 

наростаючим підсумком спочатку року за 3, 6, 9, 12 місяців. 

 

2. Аналіз оптового товарообороту 

Оптовий товарооборот – це перепродаж товарів без будь-

яких змін іншим підприємствам та організаціям (крім населення) 

для їх використання або для перепродажу. 

За напрямками реалізації розрізняють: 

- оптовий продаж товарів підприємствам роздрібної 

торгівлі та іншим підприємствам; 

- продаж іншим оптовим посередникам; 

- продаж за межі держави. 

Відпуск оптовою базою товарів у магазини власної 

роздрібної мережі до оптового продажу не належать. 
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Обов’язковою ознакою оптової торгівельної операції є наявність 

рахунку фактури.  

Залежно від організації товаропросування є: складський і 

транзитний товарооборот. Для аналізу оптового товарообороту 

використовують форму №1 ОПТ «Звіт про продаж і запаси 

товарів в оптовій торгівлі» 

Аналітична таблиця має вигляд 

Показники   

1. Оптовий товарооборот всього в тому числі:   

1.1. складський товарооборот   

1.2. транзитний товарооборот   

2. Роздрібний товарооборот власної торгівельної 

мережі   

3. Валовий товарооборот (1+2)   

4. Продано оптом продовольчих товарів   

5. Продано оптом непродовольчих товарів   

 

3. Аналіз витрат обігу 

Витрати обігу – це основна частина витрат операційної 

діяльності торгівельного підприємства, які не включаються у 

собівартість реалізованих товарів. 

П(С)БО 16 «Витрати» - передбачає, що в торгівлі витрати 

обігу включають до складу витрат на збут ( за винятком тих, що 

відносяться до адміністративних та інших операційних, 

фінансових витрат). 

Для аналізу складається аналітична таблиця 

Показники   

1. Витрати на оплату праці   

2. Витрати на соціальні заходи   

3. Витрати на оренду, утримання основних засобів   

4. Витрати на паливо, газ, енергію   

5. Витрати на зберігання, оброблення, пакування, 

перепродаж, підготовку товарів   

6. Витрати на транспортування товарів   
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4. Аналіз валових доходів від реалізації товарів 

Сукупний дохід торгівельного підприємства формують 

торгові націнки загальний (сукупний) дохід складається з 

товарообороту, доходів від звичайної діяльності і доходів від 

надзвичайних подій, однак безпосередні доходом вважаються 

сума торгових націнок. 

Торгівельні націнки застосовують до покупної вартості 

товарів  без ПДВ (податок на додану вартість). Розмір націнок 

кожне підприємство визначає самостійно, але при цьому 

торгівельні націнки повинні покривати витрати обігу.  

Фактори які впливають на величину торгових націнок: 

- ступінь конкуренції на ринку товарів; 

- рівень цін за купівлю товарів; 

- якість торгівельних послуг; 

- норма прибутку яка відповідає стратегії торгівельного 

підприємства; 

- рівень витрато-місткості реалізованої продукції. 

Для аналізу доходів формують таблицю 

Показники   

1.Товарооборот (оптовий, роздрібний)   

2. Торгівельний дохід (реалізовані націнки)   

3.Рівень торгівельного доходу у відсотках(%) до 

товарообороту   

4.Рівень доходів до закупівельної ціни   

 

Крім доходів від основної діяльності торгівельні 

підприємства можуть отримувати доходи від іншого виду 

діяльності: посередницької, інвестиційної, від реалізації 

майнових прав та інші. При аналізі цих доходів, їх величина 

7. Витрати на маркетингові заходи та рекламу   

8. Інші витрати   

9. Всього витрат   

10. Сума товарообороту   

11. Витрати в процентах (%) до товарообороту   
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співставляється з витратами на їх отримання. Основне джерело 

інформації форма №2 «Звіт про фінансові результати». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2: Аналіз діяльності автотранспортних підприємств 

1. Особливості діяльності підприємств автотранспорту 

2. Аналіз виробничої бази та виробничої програми 

3. Аналіз техніко-експлуатаційних показників 

4. Аналіз витрат автотранспортного підприємства 

 

1. Особливості діяльності підприємств автотранспорту 

Відмінності автомобільного транспорту від інших галузей: 

- продуктом праці на транспорті є транспортна послуга; 
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- при наданні транспортних послуг не використовується 

сировина, у витратах значна частина припадає на паливо 

і заробітну плату; 

- транспорт не створює нових матеріальних продуктів, а 

його продукція (транспортна послуга) споживається 

одночасно з процесом надання транспортних послуг; 

- різноманітність вантажів, собівартість і рентабельність, 

перевезення яких відрізняється. 

Діяльність транспортних підприємств поділяється на: 

основну, допоміжну, невиробничу. 

До основного виробництва належать відокремлені структурні 

підрозділи, які безпосередньо здійснюють перевезення, 

виконують роботи та послуги, що належать до основного виду 

діяльності: перевезення вантажів, пасажирів, транспортно-

експедиційні послуги, навантажувальні розвантажувальні роботи 

та інше. 

Допоміжне виробництво призначене для обслуговування 

підрозділів основного виробництва, виконання робіт по 

технічному обслуговуванню, ремонту рухомого складу, 

забезпечення інструменту запасними частинами, до нього 

належать ремонтні цехи, дільниці, майстерні, експертні та інші 

підрозділи. 

До невиробничого господарства належать: житлово-

комунальне господарство, культурно-побутові заклади, інші 

структурні підрозділи, які не беруть участь у здійсненні та 

забезпеченні перевезенні. 

 

2. Аналіз виробничої бази та виробничої програми 

При аналізі співставляють фактичні показники з плановими 

та фактичні показники за ряд років. 

Аналітична таблиця 

Показники  

1. Середня облікова кількість автомобілів   

2. Загальна вантажопідйомність   

3. Середня вантажопідйомність   

4. Автомобіле дні в наряді   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

5. Автомобіле години в наряді (6+7+8)   

6.  Автомобіле години в русі   

7.  Автомобіле години під завантаження   

8.  Автомобіле години простоя   

 

Загальна вантажопідйомність: 

 
q - підйомність кожного автомобіля певної марки; 

n - кількість автомобілів. 

Середня вантажопідйомність: 

 
Для аналізу виробничої програми формується таблиця 

Показники   

1. Обсяг перевезень (тони)   

2. Вантажо-оборот (тони/кілометри)   (1*4)   

3. Загальний пробіг (в кілометрах)   

4. Пробіг з вантажем   

 

3. Аналіз техніко-експлуатаційних показників 

До основних економічних показників відносять: 

1. Коефіцієнт виходу автомобілів на    - характеризує 

використання наявного парку автомобілів. 

 
2. Коефіцієнт технічної готовності – характеризує 

технічний стан рухомого складу і можливість його 

використання для транспортної роботі. 

 
3. Середня технічна швидкість: 
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Зростає зі збільшенням відстані перевезень. Величина 

швидкості залежить від дорожніх, кліматичних умов та 

інтенсивності транспортного потоку. 

4. Коефіцієнт використання пробігу: 

 
5. Коефіцієнт використання вантажопідйомності: 

 
Тони / кілометри розрахункові 

 
 

4. Аналіз витрат автотранспортного підприємства 

Собівартість перевезень – це виражені в грошовій форми 

поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо 

пов’язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень 

вантажів і пасажирів, а також виконання робіт і послуг, що 

забезпечують перевезення. 

До виробничої собівартості перевезень включають статті 

канкуляції: 

1. Прямі матеріальні витрати – це вартість всіх паливо-

мастильних та інших матеріалів, які безпосередньо 

використовують на виконання перевезень та на 

технологічні операції в процесі підготовки рухомого 

складу до експлуатації; 

2. Прямі витрати на оплату праці – це заробітна плата 

зайнятих працівників, зайнятих перевезенням; 

3. Інші прямі витрати – відрядження на соціальні заходи, 

сума амортизації рухомого складу, витрати на оплату 

праці працівників, що здійснюють технічне 

обслуговування, витрати на всі види ремонту 

транспортних засобів, вартість ремонтних робіт 
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сторонніми організаціями, витрати на страхування 

транспортних засобів; 

4. Загальновиробничі витрати – витрати на утримання 

апарату управління, амортизація основних засобів, 

витрати на ремонт основних засобів загальновиробничого 

призначення, витрати на охорону праці, податки та збори, 

що включаються у собівартість та інші. 

5. Автомобільні шини – витрати пов’язані із заміною та 

встановленням автомобільних шин, витрати пов’язані з 

ремонтом автомобільних шин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: Аналіз діяльності будівельних підприємств 

1. Особливості діяльності будівельних підприємств; 

2. Суб’єкти будівельного процесу та організація форми 

будівництва; 

3. Аналіз виробничих програм; 

4. Аналіз будівельної продукції; 

5. Аналіз капітальних вкладень. 

 

1. Особливості діяльності будівельних підприємств 

 

Капітальне будівництво – процес створення нових, 

реконструкція, розширення і технічне переозброєння діючих 

об’єктів виробництва і соціальних інфраструктур. 

До сфери капітального будівництва відносять: 

1- споруда будівель та об’єктів виробничого і невиробничого 

призначення; 

2- монтаж устаткування; 

3- проектно-пошукові роботи; 
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4- капітальний ремонт будівель і споруд. 

Перші два відносять до будівельно-монтажних робіт. 

В будівельному процесі розрізняють 3 етапи: 

1. підготовка будівництва – техніко-економічне дослідження 

будівництва, проектування об’єкту, інженерно-технічна 

підготовка; 

2. будівельне виробництва – комплекс будівельних і 

монтажних робіт, які виконуються в технологічній 

послідовності, в результаті здійснення яких створена готова 

будівельна продукція у вигляді будівель і споруд; 

3. реалізація будівельної продукції – відбувається введення 

закінчених будівельних об’єктів в експлуатацію і передача їх 

замовнику, як основних фондів. 

Особливості діяльності будівельних підприємств: 

- нерухомість і територіальна закріпленість будівельної 

продукції в періоді створення і експлуації; 

- тривалість виробничого циклу (декілька місяців чи років); 

- залежність будівництва від природно-кліматичного впливу 

зовнішнього середовища; 

- використання спеціальних форм кооперацій, коли в одного 

генерального підрядчика може бути декілька сотень підрядчиків. 

 

2. Суб’єкти будівельного процесу та організація форми 

будівництва 

 

До суб’єктів будівництва відносяться: 

- інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який здійснює за 

власним чи позичкових засобів фінансування будівництва.  

Інвестор може виступати в ролі замовника, покупця,кредитора, а 

також виконання функції замовника; 

- замовник – юридична чи фізична особа, яка займається 

організацією і управлінням будівництвом об’єкта, починаючи з 

розрахунків техніко-економічного обґрунтування і закінчуючи 

введенням об’єкта в експлуатацію; 

- забудовник – юридична чи фізична особа, що є власником 

земельної ділянки під будівництво; 
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- підрядчик – будівельна організація, яка здійснює 

будівництво об’єктів. 

Якщо використовувати декілька будівельних організацій, 

вони виступають суб-підрядчиками. 

За будівництво об’єктів перед замовником відповідає 

генеральний підрядчик. 

- проектувальник – проектна або науково-дослідна 

організація, яка виконує розробку проекту об’єкту на умовах 

договору або за контрактом.. 

В капітальному будівництві існують наступні організаційні 

форми: 

- господарський спосіб будівництва – метод введення робіт 

безпосередньо самими забудовниками, власними силами і 

засобами; 

- підрядний спосіб будівництва – метод ведення робіт 

постійно діючими підрядними організаціями, які виконують 

роботи для різних замовників за договорами; 

- під ключ – функції замовника передаються генеральному 

підрядчику,який бере на себе відповідальність за будівництво 

об’єктів у відповідності із затвердженим проектом у визначений 

термін і в межах затвердженої кошторисом вартості. 
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Для аналізу використовується таблиця: 

Показники План Фак

т 

Відх

илен

ня 

+

,- 

% 

Об’єкт будівельно-монтажних робіт в 

т.ч: 

    

- виконаних господарським способом     

- частка робіт виконаних господарським 

способом 

    

- підрядним способом     

- частка робіт виконаних підрядним 

способом 

    

- під ключ     

- частка робіт виконаних під ключ     

 

 

3. Аналіз виробничих програм 

 

Виробнича програма визначає склад і об’єм будівельної 

продукції на плановий рік з розподілом по кварталах і по 

виконавцях. 

Для аналізу формується таблиця: 

№ Показники План Фак

т 

Відхи

лення 

+,- % 

1 Кошторисна вартість будівельно-

монтажних робіт 

    

2 Об’єм заданих робіт     

3 Об’єм незавершеного будівництва (1-2)     

4 Коефіцієнт готовності виробництва 

(2/1) 

    

5 Коефіцієнт незавершеного будівництва 

(3/1) 
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4. Аналіз будівельної продукції 

 

Продукція будівельної галузі є закінчені і підготовлені до 

введення в експлуатацію або реконструйовані будівельні 

споруди. 
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Для аналізу використовують таблицю: 

Показники План Факт Відхиле

ння 

+,- % 

Виготовлена будівельна продукція     

Товарна будівельна продукція     

Реалізована будівельна продукція      

Частка товарної продукції у 

виготовлені продукції 

    

% реалізованої продукції до 

виготовленої 

    

% реалізованої продукції до товарної     

 

Виготовлена продукція розраховується балансовим методом 

)( .........в.пр ркбнрпбнбудз QQQQ −+=  

будзQ .  - об’єм завершеного будівництва; 

рпбнQ ...  - об’єм незавершеного будівництва на початок року; 

.... ркбнQ  - об’єм незавершеного будівництва на кінець року. 

Товарно-будівельна продукція – об’єм будівельно-монтажних 

робіт на закінчених і зданих в звітному році в установленому 

порядку в експлуатацію зданих об’єктів. 

Реалізована будівельна продукція – товарна продукція 

прийнята замовником по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


